ZARZĄDZENIE NR 39
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 31 października 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu
Polskiemu Wydawnictwu Audiowizualnemu

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)) zarządza się, co
następuje:
§ 1. W statucie Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr
32 Ministra Kultury z dnia 9 września 2005 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Polskiemu
Wydawnictwu Audiowizualnemu (Dz. Urz. MK Nr 5, poz. 52 i Nr 6, poz. 59 oraz z 2008 r. Nr 4, poz.
41) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Organizatorem Wydawnictwa jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego , zwany dalej „Ministrem””;
2) uŜyte w róŜnym przypadku, wyrazy „Minister Kultury” zastępuje się uŜytym w odpowiednim
przypadku wyrazem „Minister”;
3) w § 3 w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:
„9) przygotowywać na potrzeby własne oraz administracji publicznej, szczególnie dla Ministra
corocznych raportów z dziedziny objętej zakresem działalności Wydawnictwa. Tematyka i zakres
corocznych raportów uzgadniane są z Ministrem;
10) inicjować i prowadzić projekty badawcze, opracowywać i zlecać analizy i ekspertyzy słuŜące
diagnozie oraz prognozowaniu kierunków rozwoju dziedziny objętej zakresem działania
Wydawnictwa.”;
4) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. 1. Wydawnictwa moŜe tworzyć oddziały.
2. Tworzenie, łączenie, przekształcanie i likwidacja oddziałów następuje na podstawie zarządzenia
Dyrektora Wydawnictwa, po zasięgnięciu opinii organizatora.
3. Organizację wewnętrzną Wydawnictwa oraz zakres zadań komórek organizacyjnych i oddziałów
określa Regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, z uwzględnieniem obowiązujących
przepisów.
4. Zmiany regulaminu Organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym w ust. 3.”.
§ 2. 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).
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz.
874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr
132, poz. 1111 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658.

