ZARZĄDZENIE NR 23
1)

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
z dnia 16 września 2010 r.
w sprawie powołania
Zespołu do spraw polityki audiowizualnej i cyfryzacji w dziedzinie kultury
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.
2)

U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W celu realizacji zadań z zakresu polityki audiowizualnej państwa oraz
problematyki cyfryzacji w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturalnego powołuje się
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zespół do spraw polityki
audiowizualnej i cyfryzacji, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem doradczym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego
dalej „Ministrem”.
§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – dr Juliusz Braun;
2) członkowie:
a) dr Zina Jarmoszuk,
b) prof. Wiktor Jędrzejec,
c) Jacek Miler,
d) Dominik Skoczek,
e) Karolina Tylus-Sowa,
f) dr Nikodem Bończa-Tomaszewski,
g) prof. dr Tadeusz Kowalski,
h) Michał Merczyński,
i) Joanna Kluczewska-Strojny,
j) ElŜbieta Ofat,
k) Paweł Wesołowski;
3) Sekretarz – Agata Bratek.
2. W pracach Zespołu, na zaproszenie Przewodniczącego, mogą uczestniczyć z głosem
doradczym takŜe inne osoby.
4. Zespół moŜe wyłonić grupę roboczą do opracowania ocen, analiz, raportów.

§ 3. Do zakresu działania Zespołu naleŜy w szczególności:
1) wypracowywanie programu działań ministra w odniesieniu do mediów
audiowizualnych, w szczególności radiofonii i telewizji publicznej;
2) inicjowanie i opiniowanie działań prowadzonych przy uŜyciu technik cyfrowych w
zakresie działalności kulturalnej oraz upowszechniania dziedzictwa kulturowego, a
takŜe informacji z obszaru kultury;

3) inicjowanie i ewaluacja działań słuŜących realizacji zadań z zakresu Europejskiej
Agendy Cyfrowej;
4) inicjowanie i opiniowanie działań słuŜących wspieraniu produkcji polskich treści na
potrzeby mediów audiowizualnych i platform internetowych.
§ 4. 1. Zespół działa kolegialnie.
2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek
Ministra lub na wniosek co najmniej czterech członków Zespołu, nie rzadziej niŜ raz
na kwartał.
3. Stanowiska, oceny i inne dokumenty Zespołu mogą być uzgadniane w formie
elektronicznej.
4. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący. Podczas nieobecności Przewodniczącego
jego zadania wykonuje Sekretarz.
§ 5. Zespół przygotowuje dla Ministra kwartalne sprawozdania z realizacji zadań.
§ 6. 1. Porządek obrad Zespołu ustalany jest przez Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Zespołu są protokołowane.
3. Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.
§ 7. Obsługę administracyjną oraz środki na pokrycie kosztów działania Zespołu zapewnia
Biuro Ministra.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Bogdan Zdrojewski

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 tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r.
Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337,
Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

