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Opinia 

do ustawy o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 493) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

W uzasadnieniu do projektu przedmiotowej ustawy wskazano, że w związku 

z planowanym połączeniem Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego, 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.), 

a w konsekwencji utworzenia państwowej instytucji kultury: Filmoteki Narodowej – Instytutu 

Audiowizualnego, konieczne jest wprowadzenie stosownych zmian w ustawie z dnia 

30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2016 r. poz. 438). Przedmiotowe zmiany 

polegają na zastąpieniu nazwy instytucji kultury zawartej w ustawie o kinematografii, to jest 

Filmoteki Narodowej, ogólnym wyrażeniem wskazującym na istnienie instytucji kultury 

wyspecjalizowanej w zakresie ochrony narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie 

kinematografii. 

W konsekwencji niezbędne jest wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 16 lipca 1987 r. 

o państwowych instytucjach filmowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1387 oraz z 2016 r. poz. 2260) 

oraz ustawie z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych 

(Dz. U. poz. 722, z późn. zm.). 

Niezależnie od powyższego w ustawie o kinematografii został uchylony przepis 

dotychczas regulujący kwestię finansowania Filmoteki Narodowej. W uzasadnieniu 

do projektu wskazano, że zasady finansowania instytucji kultury są kompleksowo 

uregulowane w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 
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Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2017 r. w efekcie 

rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych 

innych ustaw (druk nr 1427). 

Pierwsze czytanie projektu odbyło się 5 kwietnia 2017 r. na posiedzeniu Komisji 

Kultury i Środków Przekazu. Efekt tej pracy został zawarty w sprawozdaniu wymienionej 

Komisji (druk nr 1444). Do projektu zostały wprowadzone zmiany redakcyjne. 

W trakcie drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 20 kwietnia 2017 r. 

nie zgłoszono poprawek i w związku z tym niezwłocznie przystąpiono do trzeciego czytania. 

Podczas głosowania w dniu 21 kwietnia 2017 r. za przyjęciem projektu ustawy 

opowiedziało się 259 posłów, 173 było przeciw a 5 posłów wstrzymało się od głosu. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

 

 

 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 


