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W odpowiedzi na pismo z dnia 27 sierpnia 2014 r. (GMS-WP-173-183/14), 

przesyłające projekt ustawy o przekształceniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa 

prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje 

kultury, w załączeniu przesyłam uchwałę nr VIII/96/2014 Krajowej Rady Notarialnej 

z dnia 02 października 2014 r. 



UCHWALA Nr VIII/96/2014 
Krajowej Rady Notarialnej 

z dnia 02 października 2014 r. 

w sprawie projektu ustawy o przekształceniu jednoosobowych spółek Skarbu 
Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe 

instytucje kultury 

Na podstawie art. 40 § l ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku- Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2014 
roku, poz. 164) 

I. Krajowa Rada Notarialna, po zapoznaniu się z projektem ustawy o 
przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących 

działalnośl~\Vy'kony~taniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury i jego 
uzasadnieniem, przesłanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 
27 sierpnia 2014 r. (GMS-WP-173-183/14), pozytywnie opiniuje przedstawiony 
projekt. 

II. Jednocześnie biorąc pod uwagę przepisy ustawy z dnia 25 października 
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 406), które stosuje się do państwowych instytucji kultury utworzonych w 
trybie projektowanej ustawy, zgodnie z art. 4, Krajowa Rada Notarialna 
proponuje-nadać ust. 3 i 4 wart. 7 następujące brzmienie: 

"3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po 
sporządzeniu aktu przekształcenia spółki w państwową instytucję kultury nadaje jej 
statut. 

4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 
przekazuje wypis aktu notarialnego, o którym mowa w ust. l i odpis statutu, o 
którym mowa w ust. 3, organowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji 
przekształcanej spółki." 

Uzasadnienie 

Proponowana zmiana w projekcie ustawy o przekształcaniu jednoosobowych 

spółek Skarbu Państwa, prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w 

państwowe instytucje kultury, ma na celu wykluczenie wątpliwości, na podstawie 

którego dokumentu dochodzi do sukcesji uniwersalnej. Wprowadzone w tej samej 

jednostce redakcyjnej (ust. 3 art. 7 projektu ustawy) pojęcia "aktu przekształcenia 

spółki w państwową instytucję kultury" oraz "aktu o utworzeniu państwowej instytucji 



kultury" mogą wywoływać rozbieżności interpretacyjne, który z tych aktów wywołuje 

skutki w postaci wstąpienia państwowej instytucji kultury, utworzonej w 

projektowanym w ustawie trybie, we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem 

była przekształcana spółka. Wykluczenie z projektowanej ustawy pojęcia "aktu o 

utworzeniu państwowej instytucji kultury" przyczyni się do zachowania przejrzystości 

wspomnianego przepisu, nie powodując przy tym żadnych uchybień pod względem 

formalnoprawnym. 
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