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DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, dnia 23 października 2015 r.
Poz. 49
ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 23 października 2015 r.
w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury Studio Miniatur Filmowych
w związku z przekształceniem jednoosobowej spółki Skarbu Państwa
Studio Miniatur Filmowych Sp. z o.o.
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o przekształcaniu
jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr
kultury w państwowe instytucje kultury (Dz. U. poz. 337) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423 oraz z 2015 r. poz. 337 i 1505) zarządza się,
co następuje:
§ 1. W związku ze sporządzeniem aktu przekształcenia jednoosobowej spółki Skarbu
Państwa działającej pod firmą „Studio Miniatur Filmowych Sp. z o.o.” z siedzibą
w Warszawie w państwową instytucję kultury (akt notarialny sporządzony dnia
8 października 2015 r. przed Ewą Kulbat notariuszem w Warszawie, Repertorium A Nr
3934/2015), z dniem wykreślenia przekształcanej spółki z rejestru przedsiębiorców tworzy się
państwową instytucję kultury pod nazwą „Studio Miniatur Filmowych”.
§ 2. Siedzibą Studia Miniatur Filmowych jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 3. Przedmiotem działania Studia Miniatur Filmowych jest upowszechnianie kultury
filmowej przez edukację dzieci i młodzieży oraz działanie na rzecz promocji i rozwoju
polskiego filmu, ze szczególnym uwzględnieniem filmów autorskich i filmów animowanych
dla dzieci.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: M. Omilanowska
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 22 września
2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(Dz. U. poz. 1258).

