ZARZĄDZENIE NR 36
MINISTRA KULTURY
z dnia 4 października 2005 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu
Kultury
Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.
U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz.
2703) oraz w związku z zarządzeniem Nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 2003
r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury (M. P. Nr 42, poz. 630 oraz z 2005 r. Nr 7,
poz. 99 i Nr 26, poz. 366) zarządza się, co następuje:
§ 1.
W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Kultury stanowiącym załącznik do zarządzenia
Nr 9 Ministra Kultury z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie nadania regulaminu
organizacyjnego Ministerstwu Kultury (Dz.Urz. Nr 2, poz. 13) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 2 w ust. 2 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10) zasady wykonywania nadzoru nad państwowymi instytucjami kultury, dla
których minister jest organizatorem.”,
2) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13.1 Do zadań własnych SEKRETARIATU MINISTRA należy:
1) obsługa biurowa współpracy ministra z organami władzy i administracji
rządowej RP, władzami: związków zawodowych, stowarzyszeń oraz
związków twórców i działaczy kultury a także innych organizacji - w
porozumieniu z Gabinetem Politycznym Ministra,
2) obsługa sekretariatów ministra, sekretarza i podsekretarzy stanu oraz Gabinetu
Politycznego Ministra,
3) ewidencjonowanie poczty wpływającej do ministra,
4) przedstawianie ministrowi korespondencji, realizacja dekretacji dokonanej
przez ministra oraz dekretowanie korespondencji z upoważnienia ministra w
zakresie spraw przez niego określonych, a także przedkładanie ministrowi do
podpisu pism przygotowanych przez departamenty,
5) prowadzenie terminarza zajęć ministra,
6) sporządzanie
comiesięcznego
wykazu
najważniejszych
wydarzeń
kulturalnych z udziałem ministra oraz jubileuszy twórców,
7) organizowanie - w porozumieniu z Gabinetem Politycznym Ministra uroczystych spotkań u ministra i członków kierownictwa ministerstwa,
8) prowadzenie spraw organizacyjnych wynikających z działalności Sejmu i
Senatu oraz ich komisji,
9) nadzorowanie terminowości realizacji spraw wynikających dla ministra ze
współpracy Rządu z Parlamentem,
10) prowadzenie spraw dotyczących patronatów i komitetów honorowych,
11) koordynowanie spraw związanych z pochówkiem wybitnych twórców kultury,
12) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dorocznych nagród i
wyróżnień ministra za wybitne osiągnięcia twórcze, artystyczne i w
działalności kulturalnej oraz stypendiów (z wyłączeniem środków

budżetowych w działach: oświata i wychowanie oraz szkolnictwo wyższe a
także środków Funduszu Promocji Twórczości),
13) obsługa komisji właściwej do opiniowania wniosków w sprawach stypendiów,
nagród i wyróżnień oraz pomocy socjalnej przyznawanych przez ministra oraz
przyjmowanie i rejestrowanie wszystkich wniosków kierowanych do ministra
w tych sprawach (z wyłączeniem środków budżetowych w działach: oświata i
wychowanie oraz szkolnictwo wyższe),
14) prowadzenie działań związanych z obsługą medialną ministra i ministerstwa,
w tym współpraca z przedstawicielami środków społecznego przekazu oraz
organizacja konferencji prasowych,
15) monitorowanie obecności spraw kultury w środkach społecznego przekazu
oraz sporządzanie codziennego Biuletynu Prasowego,
16) inicjowanie i koordynowanie działań ministerstwa w zakresie budowy
społeczeństwa informacyjnego oraz realizacji programów rządowych w tych
sprawach, tj. e-Polska, BIP, Infomaty,
17) redagowanie biuletynu internetowego ministerstwa,
18) prowadzenie stron internetowych ministerstwa,
19) udział w realizacji "Planu działania na rzecz rozwoju społeczeństwa
informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006".
2.
W strukturze organizacyjnej Sekretariatu Ministra znajduje
się stanowisko rzecznika prasowego, który realizuje swoje zadania w
uzgodnieniu z ministrem.”,
3) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§15. Do zadań własnych DEPARTAMENTU FILMU i MEDIÓW
AUDIOWIZUALNYCH należy:
1) realizacja zadań ministra wynikających z polityki rządu w zakresie
kinematografii,
2) współpraca, w zakresie zadań departamentu z właściwymi organami władzy
publicznej, w tym z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, z Telewizją Polską
S.A. i innymi organizacjami nadawczymi oraz z organizacjami społecznymi,
twórczymi, przedstawicielami sektora prywatnego i przedstawicielami strony
społecznej,
3) prowadzenie spraw dotyczących komercjalizacji i prywatyzacji państwowych
instytucji filmowych oraz jednostki badawczo-rozwojowej, nadzorowanych
przez ministra, a także tworzenia przez państwowe instytucje filmowe spółek
handlowych,
4) współpraca z GUS w zakresie statystyki publicznej w dziedzinie
kinematografii, monitorowanie i analizowanie statystyki audiowizualnej, oraz
współpraca z właściwymi organizacjami i instytucjami w przygotowywaniu
kierunkowych rozwiązań w tym zakresie,
5) monitorowanie rozwoju nowych technologii, społeczeństwa informacyjnego i
gospodarki opartej na wiedzy w zakresie polityki audiowizualnej oraz
przygotowywanie odpowiednich analiz, opinii i informacji,
6) wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury, ochrony dziedzictwa
narodowego i edukacji w obszarze działania mediów audiowizualnych,
społeczeństwa informacyjnego oraz nowych technologii,
7) działanie na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego w zakresie zasobów
audiowizualnych,

8) obsługa techniczna i merytoryczna Grupy Roboczej Rady Unii Europejskiej do
spraw polityki audiowizualnej, w tym dyrektywy Telewizja bez Granic, oraz
przygotowywanie instrukcji dla polskiego przedstawiciela,
9) współpraca w ramach grup międzyresortowych systemu EWD-P w zakresie
polityki audiowizualnej,
10) przygotowywanie materiałów na spotkania wielostronne ministrów kultury w
zakresie polityki audiowizualnej, w szczególności przygotowywanie instrukcji
dla przedstawiciela Polski na posiedzenia COREPER i Radę UE „Kultura,
Młodzież i Edukacja”,
11) współpraca w zakresie polityki audiowizualnej w pracach instytucji
europejskich i międzynarodowych, m.in. WTO, Rada Europy, UNESCO,
FERA, Europejskie Obserwatorium Audiowizualne,
12) prowadzenie działań związanych z promowaniem kultury i dziedzictwa
narodowego w środkach społecznego przekazu,
13) prowadzenie spraw wynikających z powoływania i odwoływania dyrektorów
instytucji przypisanych departamentowi.”,
4) w § 22 pkt pkt 18 i 19 otrzymują brzmienie:
„18) przedkładanie ministrowi okresowych ocen wykonywania budżetu ministra
przez jednostki podległe lub nadzorowane, uwzględniających
prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, wysokość i terminy
przekazywania dotacji w oparciu o analizę napływającej sprawozdawczości
budżetowej i oceny sporządzone przez: BDG - w zakresie instytucji kultury
oraz właściwe departamenty – w zakresie pozostałych jednostek,
19) przedkładanie ministrowi do zatwierdzenia rocznych sprawozdań
finansowych przesyłanych przez jednostki podległe lub nadzorowane, po
uprzednim uzyskaniu opinii BDG - w zakresie instytucji kultury oraz
właściwych departamentów – w zakresie pozostałych jednostek,”,
5) w § 24 w ust.1:
a)
pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń
państwowych oraz resortowych odznak: Medalu „Zasłużony Kulturze
Gloria Artis” i odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”,
b)
w pkt 15 skreśla się wyrazy: „a dyrektorów jednostek podległych lub
nadzorowanych - w zakresie wyjazdów zagranicznych”,
c)
dodaje się pkt 36 w brzmieniu:
„36) koordynowanie realizacji czynności wynikających z nadzoru ministra
nad jednostkami podległymi lub nadzorowanymi w sposób ustalony
odrębnie ”.
§ 2.
„Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Kultury,
według właściwości przedmiotowej departamentów” będący załącznikiem do regulaminu
organizacyjnego Ministerstwa Kultury, o którym mowa w § 1, otrzymuje brzmienie jak w
załączniku do zarządzenia.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
MINISTER KULTURY
Waldemar Dąbrowski

