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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. 

o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność 

z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury 

 

(druk nr 814) 

 

 

USTAWA z dnia 16 lipca 1987 r. O PAŃSTWOWYCH INSTYTUCJACH FILMOWYCH 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 102, poz. 710, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 oraz z 2011 r. Nr 126, poz. 713) 

 

Art. 27a. 

1. [Do państwowych instytucji filmowych stosuje się odpowiednio przepisy o komercjalizacji i 

prywatyzacji, z tym że:] 

<Do państwowych instytucji filmowych oraz spółek powstałych w wyniku 

komercjalizacji państwowych instytucji filmowych stosuje się odpowiednio przepisy 

o komercjalizacji i prywatyzacji, z tym że:> 

1)   komercjalizacja państwowej instytucji filmowej może być dokonana na wniosek 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub za zgodą 

tego ministra na wspólny wniosek dyrektora i rady pracowniczej państwowej instytucji 

filmowej; 

[2)   w razie podjęcia decyzji o prywatyzacji państwowej instytucji filmowej zasoby sztuki 

filmowej zgromadzone w tej instytucji stają się nieodpłatnie własnością Filmoteki 

Narodowej i podlegają przekazaniu jej; 

3)   prywatyzacji nie podlegają autorskie prawa majątkowe do filmów wyprodukowanych 

do dnia 31 grudnia 1989 r. przysługujące państwowej instytucji filmowej; w razie jej 

prywatyzacji prawa te stają się nieodpłatnie własnością Polskiego Instytutu Sztuki 

Filmowej;] 

<2) w razie podjęcia decyzji o prywatyzacji państwowej instytucji filmowej albo 

spółki powstałej w wyniku komercjalizacji państwowej instytucji filmowej zasoby 

sztuki filmowej zgromadzone w tej instytucji albo spółce stają się nieodpłatnie 

własnością Filmoteki Narodowej i podlegają przekazaniu jej; 

3) prywatyzacji nie podlegają autorskie prawa majątkowe do filmów 

wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1989 r. przysługujące państwowej 

instytucji filmowej albo spółce powstałej w wyniku komercjalizacji państwowej 

instytucji filmowej; w razie prywatyzacji prawa te stają się nieodpłatnie 

własnością Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;> 

4)   wpływy z prywatyzacji państwowej instytucji filmowej są przychodami Polskiego 

Instytutu Sztuki Filmowej; 
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5)   o sporządzeniu aktu komercjalizacji lub o podjęciu decyzji o prywatyzacji państwowej 

instytucji filmowej powiadamia się Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, 

który ma prawo wglądu w dokumentację rachunkową i księgi handlowe spółki 

powstałej z przekształcenia państwowej instytucji filmowej oraz przysługuje mu prawo 

zgłaszania uwag i występowania z wnioskami dotyczącymi spraw tej spółki - do czasu 

jej sprywatyzowania; 

6)   z dniem sporządzenia aktu komercjalizacji państwowej instytucji filmowej instytucję tę 

wykreśla się z rejestru instytucji filmowych, o którym mowa w art. 22; 

[7)   na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

lub ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, Rada Ministrów może w formie 

uchwały udzielić zgody na inny niż publiczny tryb zbycia udziałów lub akcji 

skomercjalizowanych państwowych instytucji filmowych poprzez ich nieodpłatne 

wniesienie do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który ma obowiązek je zbyć w 

terminie 12 miesięcy od dnia wniesienia.] 

<7)  na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego lub ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, Rada Ministrów 

może w formie uchwały udzielić zgody na inny niż publiczny tryb zbycia udziałów 

lub akcji skomercjalizowanych państwowych instytucji filmowych poprzez ich 

nieodpłatne wniesienie do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który ma 

obowiązek je zbyć w terminie 12 miesięcy od dnia wniesienia,  w tym nieodpłatnie 

na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w celu prowadzenia działalności 

kulturalnej.> 

2. Przepisy ust. 1 nie naruszają praw twórców wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 

658 i Nr 121, poz. 843 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662), w szczególności dotyczących 

nowych pól eksploatacji. 

 

<Art. 27b. 

Do likwidacji lub upadłości spółki powstałej w wyniku komercjalizacji państwowej 

instytucji filmowej stosuje się, odpowiednio ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks 

spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z 2014 r. poz. 265 i 1161 oraz z 2015 r. 

poz. 4) albo ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 

2012 r. poz. 1112, z późn. zm.), z tym że z dniem postawienia w stan likwidacji lub 

ogłoszenia upadłości:  

1) jednoosobowej spółki Skarbu Państwa: 

a) zasoby sztuki filmowej zgromadzone w tej spółce stają się nieodpłatnie własnością 

Filmoteki Narodowej i podlegają jej przekazaniu, 

b) autorskie prawa majątkowe przysługujące tej spółce stają się nieodpłatnie 

własnością Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej; 

2) jednoosobowej spółki jednostki samorządu terytorialnego: zasoby sztuki filmowej 

zgromadzone w tej spółce oraz autorskie prawa majątkowe jej przysługujące stają się 

mieniem samorządowej instytucji kultury utworzonej w celu upowszechniania 
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kultury filmowej, o ile organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

postanowi o ich przekazaniu, w drodze uchwały podjętej do dnia postawienia spółki 

w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości.> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 25 października 1991 r. O ORGANIZOWANIU I PROWADZENIU 

DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ (DZ. U. z 2012 r. poz. 406) 

 

<Art. 25a. 

1. Instytucja kultury utworzona w trybie określonym w art. 18 ust. 1 albo art. 20 ust. 1 

albo przekazana w trybie art. 21a ust. 2 albo ust. 2a, wstępuje we wszystkie stosunki 

prawne, których podmiotem była łączona, dzielona albo przekazywana instytucja, 

bez względu na charakter prawny tych stosunków, w szczególności pozostaje 

podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane tej instytucji przed 

jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji 

albo ulgi stanowi inaczej. 

2. Organizator likwidowanej instytucji kultury, wstępuje we wszystkie stosunki prawne, 

których podmiotem była likwidowana instytucja, bez względu na charakter prawny 

tych stosunków, w szczególności pozostaje podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, 

które zostały przyznane likwidowanej instytucji przed jej likwidacją, chyba że ustawa 

lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.> 

 


