ZARZĄDZENIE NR 8
MINISTRA KULTURY
z dnia 28 marca 2003 r.
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) oraz w związku z zarządzeniem Nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29
marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury (M.P. Nr 13, poz. 222) zarządza
się, co następuje:
§1.
W regulaminie stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 28 Ministra Kultury z dnia 26 kwietnia
2002 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury (Dz. Urz. MK Nr
2, poz. 31 oraz Nr 6, poz. 86) wprowadza się następujące zmiany:
1)

§ 9 otrzymuje brzmienie:
1. Do zadań ogólnych departamentów należy:
1)
praca na rzecz ochrony dziedzictwa kulturalnego, realizacja mecenatu państwa nad
kulturą oraz jej promocja,
2)
inicjowanie, prowadzenie lub nadzorowanie programów realizujących politykę
kulturalną państwa,
3)
realizacja zadań wynikających z obowiązku współdziałania ministra z naczelnymi,
centralnymi i terenowymi organami administracji rządowej oraz samorządami,
organizacjami społecznymi i związkami zawodowymi,
4)
wykonywanie zadań wynikających z działalności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej, ich komisji i organów - w trybie określonym odrębnymi przepisami,
5)
współdziałanie ze środowiskami, organizacjami twórców, artystami, działaczami i
animatorami kultury oraz przedstawicielami nauki,
6)
przedstawianie wniosków w sprawach przyznawania nagród i wyróżnień za
wybitne osiągnięcia twórcze i artystyczne oraz pomocy socjalnej dla twórców i
działaczy kultury,
7)
współudział w programowaniu i realizacji współpracy i wymiany kulturalnej z
zagranicą,
8)
reprezentowanie ministra w różnych dziedzinach współpracy międzynarodowej, w
ramach udzielonych upoważnień,
9)
współudział w realizacji działań w zakresie zadań promocyjnych i
dostosowawczych w ramach procesu integracji z Unią Europejską,
10)
współudział w realizacji programów wspólnotowych i funduszy strukturalnych,

11)
12)
13)
a)
b)
c)
d)
14)
15)
16)

17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

współpraca z fundacjami, których cele statutowe mieszczą się w zakresie zadań
departamentu, a także wykonywanie w stosunku do nich czynności
przewidzianych w ustawie o fundacjach,
realizowanie zadań wynikających z nadzoru ministra nad działalnością
państwowych i samorządowych instytucji kultury oraz instytucji filmowych,
realizowanie zadań wynikających z nadzoru ministra nad działalnością jednostek
podległych lub nadzorowanych przypisanych departamentowi w załączniku do
regulaminu organizacyjnego, a w szczególności dotyczących m.in.:
dokonywania bieżącej analizy i oceny ich funkcjonowania,
przygotowywania propozycji wysokości rocznej dotacji budżetowej na ich
działalność,
sporządzania okresowej oceny ich działalności i wykonania budżetu - zgodnie z
art. 91 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,
sporządzania merytorycznej opinii o przedkładanych przez te jednostki rocznych
sprawozdaniach finansowych,
zgłaszanie wniosków w sprawie podejmowania prac naukowo-badawczych w
dziedzinie kultury, współdziałanie z placówkami naukowo-badawczymi
podległymi ministrowi oraz wykorzystywanie wyników badań,
opiniowanie wniosków jednostek podległych i nadzorowanych w sprawie
dofinansowania ich działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania
naukowe,
inicjowanie oraz opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, umów
i porozumień oraz udział w ich opiniowaniu i uzgadnianiu, a także
przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych ministra w sprawach
prowadzonych przez departament, w tym również wydawanych w trybie nadzoru
instancyjnego,
współudział w opracowywaniu i opiniowaniu projektów umów, programów i
planów współpracy kulturalnej z poszczególnymi krajami i organizacjami
międzynarodowymi,
prowadzenie ewidencji i zbioru przepisów prawnych związanych z zakresem
działania departamentu,
udzielanie informacji i zajmowanie stanowiska niezbędnego dla załatwienia
skargi, wniosku i listu,
analizowanie wniosków i opinii prezentowanych w środkach masowego przekazu
oraz zgłaszanie propozycji odpowiedzi na krytykę prasową,
zgłaszanie propozycji do półrocznych planów kontroli oraz udział w ich realizacji,
realizowanie wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i innych
organów kontroli państwowej oraz wniosków wynikających z działalności
kontrolnej ministerstwa,
współudział w dokształcaniu i doskonaleniu kadr związanych z zakresem działania
departamentu,
organizowanie i przygotowywanie udziału członków kierownictwa ministerstwa w
naradach i spotkaniach związanych z zakresem działania departamentu,
wykonywanie i koordynowanie zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa
państwa, a także szczególnych zagrożeń, wynikających z odrębnych przepisów,
przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych,

27)
28)
29)
30)
2)

obsługa rad, komisji i zespołów powoływanych przez ministra, jako organy
pomocnicze w sprawach należących do zakresu działania departamentu,
gromadzenie informacji oraz opracowywanie analiz, ocen, opinii i innych
dokumentów z zakresu działania departamentu,
projektowanie kierunków wydatkowania i gospodarowanie przydzielonymi
środkami zgodnie z zatwierdzonymi planami finansowymi oraz prowadzenie i
rozliczanie realizowanych zadań,
analizowanie i wspieranie rozwoju niepaństwowego mecenatu nad twórczością.

§ 17 otrzymuje brzmienie:
1. Do zadań własnych Departamentu Prawno-Legislacyjnego należy:
1)
planowanie działań legislacyjnych w zakresie działania ministra na podstawie
materiałów i wniosków departamentów,
2)
opiniowanie projektów aktów prawnych oraz opracowywanie ich pod względem
formalno-prawnym,
3)
prowadzenie spraw organizacyjnych i merytorycznych wynikających z
działalności legislacyjnej Sejmu i Senatu,
4)
opiniowanie projektów aktów prawnych przesyłanych przez innych ministrów
oraz prowadzenie z nimi uzgodnień aktów prawnych ministra,
5)
przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady Ministrów i jej komitetu,
6)
współpraca z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej w tym przygotowywanie i
opiniowanie materiałów na posiedzenia Komitetu Integracji Europejskiej,
7)
opiniowanie pod względem formalno-prawnym materiałów przedkładanych
członkom kierownictwa ministerstwa,
8)
ocena skuteczności funkcjonowania prawa oraz opracowywanie informacji i
wniosków wynikających z tej oceny,
9)
opiniowanie pod względem legalności aktów prawnych przedstawianych
ministrowi w ramach nadzoru sprawowanego na podstawie odrębnych przepisów,
10)
przygotowywanie projektów umów o współpracy kulturalnej z poszczególnymi
krajami i organizacjami międzynarodowymi, opracowanie ich pod względem
formalno-prawnym, oraz udział w ich negocjowaniu,
11)
udzielanie wyjaśnień dotyczących obowiązującego prawa w zakresie działania
ministra oraz nadzorowanych jednostek organizacyjnych, jak również
współdziałanie z właściwymi departamentami w ustalaniu wykładni
obowiązujących przepisów,
12)
opracowywanie pism procesowych oraz reprezentowanie ministra w postępowaniu
sądowym, administracyjnym, a także przed innymi organami orzekającymi, w
sprawach nie zastrzeżonych do właściwości innych departamentów,
13)
koordynowanie działań ministerstwa oraz podległych ministrowi organów
administracji rządowej w zakresie harmonizacji przepisów prawa polskiego z
przepisami prawa Unii Europejskiej,
14)
opiniowanie
pod
względem
prawnym
dokumentów
organizacji
międzynarodowych, działających w dziedzinie kultury,
15)
opiniowanie pod względem formalno-prawnym działalności fundacji
nadzorowanych przez ministra,

16)

przygotowanie pod względem formalno-prawnym zezwoleń ministra na
utworzenie w Polsce przedstawicielstwa fundacji zagranicznych mających siedzibę
za granicą,
17)
prowadzenie rejestru instytucji kultury i rejestru instytucji filmowych utworzonych
przez ministra oraz wykaz instytucji współprowadzonych przez ministra,
prowadzenie rejestrów i zbiorów resortowych aktów prawnych, wykazu zarządzeń
ministra kierowanych do rejestru Ministra Sprawiedliwości,
18)
prowadzenie rejestru spraw prowadzonych przez ministra przed Naczelnym
Sądem Administracyjnym oraz koordynowanie działań departamentów w tym
zakresie,
19)
prowadzenie zbioru niepublikowanych uchwał Rady Ministrów, zarządzeń Prezesa
Rady Ministrów oraz ministrów,
20)
obsługa Komisji Prawa Autorskiego,
21)
inspirowanie, podejmowanie i koordynowanie działań na rzecz wdrażania
przepisów prawa autorskiego,
22)
prowadzenie postępowań związanych z wnioskami składanymi przez
stowarzyszenia w sprawach dotyczących zezwoleń na zbiorowe zarządzanie
prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi,
23)
realizacja programu PHARE z zakresu własności intelektualnej,
24)
realizacja zadań wynikających z nadzoru ministra nad działalnością organizacji
zbiorowego zarządzania,
25)
interpretacja przepisów prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz udzielanie
wyjaśnień i sporządzanie opinii dla urzędów administracji oraz jednostek
podległych lub nadzorowanych,
26)
udzielanie opinii prawnych dotyczących wzajemnych relacji przepisów prawa
autorskiego i praw pokrewnych, w odniesieniu do innych kategorii praw, a w
szczególności prawa podatkowego, prawa celnego, prawa karnego,
27)
przygotowywanie propozycji rozwiązań systemowych z zakresu przeciwdziałania
zjawiskom tzw. "piractwa",
28)
współpraca i współdziałanie w dziedzinie ochrony własności intelektualnej z
międzynarodowymi organizacjami,
29)
obsługa międzyresortowego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom
Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych,
30)
obsługa komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych oraz rzecznika dyscypliny finansów publicznych,
31)
obsługa komisji dyscyplinarnej w ministerstwie.
2.Departament Prawno-Legislacyjny realizuje w zakresie spraw wymienionych w ust. 1 również
zadania ogólne departamentu wymienione w § 9.
3)

§ 21 otrzymuje brzmienie:

1.Do zadań własnych Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej
należy:
1)
koordynowanie całokształtu zadań wynikających ze współpracy międzynarodowej
w obszarze kultury,
2)
podejmowanie i wspieranie działań na rzecz promocji kultury polskiej za granicą,

3)

koordynowanie i realizacja działań resortu w zakresie zadań promocyjnych w
ramach procesu integracji z Unią Europejską,
4)
koordynowanie realizacji zadań ministra wynikających z Układu o Stowarzyszeniu
Polski ze Wspólnotą Europejską, w tym współpraca z innymi resortami w
dziedzinie kultury oraz włączenie domeny kultury i dziedzictwa narodowego w
projekty finansowane ze środków Unii koordynowane przez odpowiednie resorty,
5)
koordynacja działań akcesyjnych do UE w ramach programów wspólnotowych
oraz funduszy strukturalnych,
6)
informowanie o środkach pomocowych UE, o które mogą ubiegać się
organizatorzy programów kulturalnych oraz udostępnianie informacji o
programach UE i Rady Europy w zakresie kultury,
7)
opracowywanie wniosków w sprawie przyznania środków pomocowych PHARE
na zadania w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
8)
prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego ds. programu "Kultura 2000",
9)
realizacja postanowień dotyczących współpracy i wymiany kulturalnej z zagranicą
zawartych w umowach, programach i protokołach,
10)
współpraca z organizacjami międzynarodowymi, organizacjami rządowymi i
fundacjami o charakterze społeczno-kulturalnym,
11)
koordynowanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury z organami
władzy państwowej, resortami i instytucjami,
12)
współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury oraz z placówkami
dyplomatycznymi w zakresie prezentacji kultury polskiej,
13)
inicjowanie i koordynowanie szkoleń, stypendiów i staży zagranicznych w
dziedzinie kultury,
14)
przygotowywanie wizyt członków kierownictwa ministerstwa oraz ich
przedstawicieli za granicą oraz zaproszonych przez nich gości w Polsce,
15)
wykonywanie czynności związanych z nadawaniem odznaki "Zasłużony dla
Kultury Polskiej",
16)
inicjowanie i przygotowywanie projektów programów i planów współpracy
kulturalnej z poszczególnymi krajami i organizacjami międzynarodowymi oraz
udział w ich negocjowaniu,
17)
opiniowanie projektów umów z poszczególnymi krajami i organizacjami
międzynarodowymi,
18)
współpraca z organizacjami i instytucjami polonijnymi i emigracyjnymi,
19)
udzielanie w imieniu ministra dotacji celowych na realizację zadań zleconych w
trybie określonym odrębnie przez ministra oraz w trybie zamówień publicznych,
20)
wspieranie współpracy regionalnej, bilateralnej i transgranicznej oraz rozwoju
krajowych lub zagranicznych inicjatyw regionalnych i lokalnych w obszarze
kultury.
2.Departament Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej realizuje w zakresie
spraw wymienionych w ust. 1 również zadania ogólne departamentu wymienione w § 9.
§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
MINISTER KULTURY
Waldemar Dąbrowski

