ZARZĄDZENIE NR 46
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 31 grudnia 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 31 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 11 września 2008 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN Nr 5, poz. 50), wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 9 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) realizowanie zadań wynikających z uprawnionego nadzoru ministra w stosunku do
państwowych i współprowadzonych instytucji kultury, w tym dokonywanie półrocznych ocen
realizacji zadań finansowanych ze środków części 24;”;
2) w § 12 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 16 w brzmieniu:
„16) koordynowanie spraw związanych z wdraŜaniem reformy regulacji, w tym współpraca
międzyresortowa w niniejszym zakresie w szczególności z właściwym departamentem w
Ministerstwie Gospodarki oraz z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.”;
3) w § 13:
a) pkt 18 otrzymuje brzmienie:
„18) prowadzenie i koordynacja problematyki związanej z działalnością bibliotek
publicznych, współpraca z Krajową Radą Biblioteczną oraz innymi podmiotami
reprezentującymi środowiska bibliotekarzy i czytelników w działaniach na rzecz rozwoju
bibliotek i popularyzacji czytelnictwa;”,
b) w pkt 33 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 34 w brzmieniu:
„34) realizacja zadań zlecanych przez ministra w zakresie spraw wynikających z podległości
ministrowi Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa .”;
4) w § 16:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) koordynacja zagadnień obejmujących diagnozowanie i rozwój dziedzin kultury w
szczególności w zakresie teatru, filmu, ksiąŜki, muzyki oraz obszaru sztuk plastycznych;”,

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a) prowadzenie i koordynacja problematyki związanej z działalnością domów i ośrodków
kultury;”,
c) w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
„13) prowadzenie rejestru fundacji nadzorowanych przez ministra.”;
5) w § 17:
a) w pkt 8 w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h) w brzmieniu:
„h) opiniowanie oraz ocena róŜnego rodzaju przedsięwzięć i inicjatyw z poszczególnych
dziedzin sztuki profesjonalnej oraz nieprofesjonalnej, w szczególności z zakresu muzyki,
literatury, teatru, sztuk plastycznych i filmu;”,
b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) realizowanie zadań wynikających z uprawnionego nadzoru ministra w stosunku do
państwowych i współprowadzonych instytucji kultury, w tym dokonywanie półrocznych ocen
realizacji zadań finansowanych ze środków części 24.”;
6) w § 18 pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) opiniowanie pod względem formalno-prawnym działalności fundacji nadzorowanych
przez ministra, a takŜe koordynowanie czynności przewidzianych dla ministra w ustawie o
fundacjach, we współpracy z właściwymi rzeczowo departamentami;”;
7) w § 20 dodaje się pkt 19 w brzmieniu:
„19) prowadzenie i koordynacja problematyki związanej z popularyzacją i ochroną języka
polskiego.”;
8) w § 22:
a) po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:
„14a) opracowywanie planu przychodów i wydatków Funduszu Promocji Twórczości,
dokonywanie rozliczenia finansowego dotacji celowych funduszu, sporządzanie
obowiązującej sprawozdawczości w zakresie budŜetu funduszu;”,
b) pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) dochodzenie roszczeń z tytułu dotacji celowych wykorzystywanych niezgodnie z
przeznaczeniem, pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości podlegających zwrotowi
na podstawie decyzji administracyjnych;”.

§ 2. Zadanie własne Departamentu Narodowych Instytucji Kultury, o którym mowa w § 17
pkt 10 regulaminu organizacyjnego wymienionego w § 1 niniejszego zarządzenia, w zakresie

prowadzenia koordynacji działań dotyczących zawodów regulowanych, po zakończeniu
procedury związanej z wykreśleniem zawodu animatora kultury jako zawodu regulowanego
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz.
394), przejmuje jako zadanie własne Departament Ochrony Zabytków.
§ 3. W Wykazie jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych oraz
współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, według właściwości
przedmiotowej departamentów, stanowiącego załącznik do regulaminu organizacyjnego
wymienionego w § 1 niniejszego zarządzenia, w dziale III. 1. Departament Narodowych
Instytucji Kultury, z dniem 1 stycznia 2009 r. skreśla się pkt 11.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
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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, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104
oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i 220, poz. 1600.

