ZARZĄDZENIE NR 21
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 19 kwietnia 2011 r.
w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Organizacji Centrum Polsko-Rosyjskiego
Dialogu i Porozumienia

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego
Dialogu i Porozumienia (Dz. U. Nr 76, poz. 408) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Pełnomocnika do spraw Organizacji Centrum Polsko-Rosyjskiego
Dialogu i Porozumienia, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.
2. Funkcję Pełnomocnika pełni dr Sławomir Dębski.
3. Pełnomocnik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej w trybie odrębnym,
zgodnie z przepisami o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe.
§ 2. 1. Do zadań Pełnomocnika naleŜy zorganizowanie Centrum Polsko-Rosyjskiego
Dialogu i Porozumienia, zwanego dalej „Centrum”, w tym w szczególności:
1) opracowanie harmonogramu realizacji zadań mających na celu utworzenie Centrum;
2) opracowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów niezbędnych do
rozpoczęcia działalności Centrum;
3) przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego projektów aktów prawnych, o których mowa w pkt 2, w celu ich
rozpatrzenia i przyjęcia;
4) sporządzenie projektu planu finansowego Centrum na rok 2011;
5) otwarcie rachunku bankowego Centrum;
6) dokonanie wymaganych przepisami prawa czynności w zakresie przekazania na rachunek
bankowy Centrum środków finansowych pokrywających koszty organizacji Centrum w
2011 r.;
7) dokonanie wymaganych przepisami prawa czynności rejestracyjnych i ewidencyjnych
związanych z utworzeniem Centrum;

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).
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8) zatrudnienie pracowników Centrum.
2. Projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych pozostających w
związku z zadaniami Centrum podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika.
§ 3. 1. Środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji Centrum
pochodzą z rezerwy budŜetowej na utworzenie „Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i
Porozumienia”.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, przekazuje się na rachunek bankowy
Centrum.
3. Środkami finansowymi przekazanymi na rachunek bankowy Centrum, o których mowa
w ust. 2, dysponuje Pełnomocnik.
4. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika, do czasu uruchomienia środków, o
których mowa w ust. 2, są pokrywane z budŜetu państwa w części, której dysponentem jest
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
§ 4. 1. 1. Obsługę merytoryczną, administracyjno-techniczną i kancelaryjno-biurową
Pełnomocnika zapewnia Departament Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
2. Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego wyznaczy dwóch pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie czynności,
o których mowa w ust. 1.
3. Pełnomocnik moŜe zapraszać inne osoby do udziału w pracach dotyczących organizacji
Centrum.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia.

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
BOGDAN ZDROJEWSKI
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