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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 14 czerwca 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania
przedsięwzięć z zakresu kinematografii
Na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 132, poz. 1111,
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie udzielania przez Polski
Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć
z zakresu kinematografii (Dz. U. Nr 219, poz. 1870,
z późn. zm.3)) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
1)

ww

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem
administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1112 oraz z 2009 r. Nr 201, poz. 1540.
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2006 r. Nr 50, poz. 366 i Nr 78, poz. 545, z 2007 r.
Nr 11, poz. 73 oraz z 2010 r. Nr 41, poz. 239.

„2. W umowie o dofinansowanie przedsięwzięcia,
o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, określa się okres,
za jaki zysk jest rozliczany, nie dłuższy jednak niż
72 miesiące od końca roku rozliczeniowego, w którym miała miejsce premiera filmu lub, w przypadku filmu innego niż fabularny, od zakończenia
produkcji.”.

§ 2. Do wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu produkcji filmów, złożonych przed dniem
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się
przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1,
w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
B. Zdrojewski

