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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 9 lutego 2010 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 2006 r. Nr 50, poz. 366 i Nr 78, poz. 545 oraz z 2007 r.
Nr 11, poz. 73) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w przypadku filmu fabularnego pełnometrażowego (powyżej 70 min), przeznaczonego
1)

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.

w pierwszej kolejności do publicznego wyświetlania w kinach — 4 000 000 zł, a w przypadku filmu historycznego — 6 000 000 zł;”;
2) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Maksymalne dofinansowanie przedsięwzięcia,
o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć
kwoty 20 000 000 zł, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po zasięgnięciu przez
Dyrektora dodatkowych opinii ekspertów, kwoty 30 000 000 zł.”;
3) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ekspertów do oceny konkretnego przedsięwzięcia wyznacza dyrektor Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej lub wyznaczani są w drodze
losowania.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
B. Zdrojewski

