ZARZĄDZENIE NR 3
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 21 stycznia 2008 r.
w sprawie powołania Komitetu Obchodów 200. Rocznicy Urodzin Fryderyka Chopina
Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 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. Powołuje się Komitet Obchodów 200. Rocznicy Urodzin Fryderyka Chopina, zwany
dalej "Komitetem".
§ 2. 1.W skład Komitetu wchodzą:
1) przewodniczący – osoba powołana przez ministra właściwego do spraw
kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego;

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

2) członkowie – dyrektorzy wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego jednostek podległych ministrowi:
Dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina,
Dyrektor Filharmonii Narodowej,
Dyrektor Teatru Wielkiego – Opery Narodowej,
Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,
Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza,
Dyrektor Biblioteki Narodowej,
Dyrektor Filmoteki Narodowej,
Dyrektor Instytutu Książki,
Rektor Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie;

3)
sekretarz wyznaczony przez przewodniczącego.
2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może dodatkowo
powołać jako członków Komitetu innych, niż wskazanych w ust. 1 pkt 2, dyrektorów
jednostek mu podległych.
3. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Komitetu osoby, których wiedza i
doświadczenie może być przydatne w pracach Komitetu.
4. Przewodniczący wyznacza spośród osób wskazanych w ust. 1 pkt 2 dwie osoby pełniące
funkcję zastępców przewodniczącego.
§ 3. Do zadań członków Komitetu należy:
a)
wspólne promowanie osoby i dzieła Fryderyka Chopina na arenie
międzynarodowej w związku z obchodami 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina,
b)
inicjowanie i realizowanie projektów związanych z obchodami 200. rocznicy
urodzin Fryderyka Chopina,
c)
przygotowywanie i składanie Przewodniczącemu kwartalnych sprawozdań z
realizacji projektów związanych z obchodami 200. rocznicy urodzin Fryderyka
Chopina.
§ 4. 1. Pracami Komitetu kieruje przewodniczący.

2. Do zadań przewodniczącego Komitetu należy w szczególności:
1)
zwoływanie posiedzeń Komitetu;
2)
prowadzenie posiedzeń Komitetu;
3)
planowanie i organizowanie pracy Komitetu;
4)
koordynowanie prac członków Komitetu;
5)
opiniowanie prac członków komitetu, w szczególności Dyrektora
Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina;
6)
przygotowywanie i składanie ministrowi właściwemu do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego półrocznych sprawozdań z realizacji projektów
związanych z obchodami 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina;
7)
reprezentowanie Komitetu na zewnątrz.
3. W przypadku nieobecności przewodniczącego posiedzenia Komitetu prowadzi wskazany
przez przewodniczącego jego zastępca.
§ 5. 1. Posiedzenia Komitetu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek
członka Komitetu.
2. Ustalenia Komitetu w sprawach dotyczących rozstrzygnięć w zakresie realizacji zadań
Komitetu są podejmowane w formie uchwały, większością głosów, w obecności co najmniej
połowy składu Komitetu.
3. Z posiedzeń Komitetu sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący i
sekretarz.
4. Tryb pracy Komitetu określa regulamin uchwalony przez Komitet.
§ 6. Komitet działa do czasu zakończenia obchodów 200. rocznicy urodzin Fryderyka
Chopina.
§ 7. Obsługę organizacyjno-techniczną prac Komitetu zapewnia
Fryderyka Chopina.

Narodowy Instytut

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie 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).

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 Nr 220, poz. 1600.

