ZARZĄDZENIE NR 38
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie powołania Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego
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. 1. Powołuje się Radę Wyższego Szkolnictwa Artystycznego, zwaną dalej
„Radą”.
2. Rada jest stałym organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „Ministrem”, w
sprawach wyższego szkolnictwa artystycznego.
§ 2. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) opiniowanie projektów założeń polityki państwa dotyczących wyższego
szkolnictwa artystycznego;
2) opracowywanie i proponowanie kierunków rozwiązań w zakresie wyższego
szkolnictwa artystycznego;
3) opiniowanie projektów ustawy budżetowej w części dotyczącej wyższego
szkolnictwa artystycznego;
4) opiniowanie kryteriów podziału środków będących w dyspozycji ministra
przeznaczonych na wyższe szkolnictwo artystyczne;
6) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących wyższego szkolnictwa
artystycznego;
7) opiniowanie innych spraw dotyczących wyższego szkolnictwa artystycznego,
przedkładanych przez Ministra.
§ 3. 1. W skład Rady wchodzi 15 członków wybieranych spośród:
1) profesorów sztuki, doktorów habilitowanych sztuki, doktorów sztuki;
2) asystentów zatrudnionych w uczelniach artystycznych;
3) adiunktów zatrudnionych w uczelniach artystycznych;
4) kanclerzy i kwestorów uczelni artystycznych;
5) Prezydium Forum Studentów Uczelni Artystycznych.
2. Członków Rady, w tym przewodniczącego Rady i 2 zastępców
przewodniczącego Rady, powołuje i odwołuje Minister.
3. W razie nieobecności przewodniczącego Rady jego obowiązki pełni zastępca
przewodniczącego Rady wskazany przez przewodniczącego Rady.
§ 4. 1. Członkowie Rady powoływani są na 5 letnią kadencję.
2. Członkostwo w radzie wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

1) zrzeczenia się;
2) śmierci;
3)
prawomocnego
orzeczenia
kary
pozbawienia
praw
publicznych,
ubezwłasnowolnienia lub choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie
obowiązków;
4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
§ 5. 1. Rada może wyłonić spośród swoich członków zespół lub zespoły do
opracowania ocen i analiz służących do przygotowania opinii Rady.
2. Stanowisko zespołu przedstawiane jest Radzie w formie pisemnej.
§ 6. 1. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak
niż raz na 3 miesiące.
2. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na
wniosek Ministra lub członków Rady w liczbie stanowiącej co najmniej jedną trzecią
jej składu.
3. Przed zwołaniem Rady przewodniczący konsultuje termin posiedzenia Rady oraz
przewidywany porządek obrad z komórką organizacyjną Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, zapewniającą obsługę administracyjną Rady.
4. Członkowie Rady zawiadamiani są o terminie, miejscu i przewidywanym
porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem spotkania.
5. Posiedzeniem Rady kieruje jej przewodniczący lub wyznaczony przez
przewodniczącego Rady, zastępca przewodniczącego Rady.
§ 7. 1. Rada wyraża swoje opinie w formie uchwały.
2. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów, w obecności co najmniej połowy składy Rady.
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.
4. Głosowanie, o którym mowa w ust. 2, na wniosek członka rady może być tajne, o
ile wniosek uzyska poparcie większości członków rady, w głosowaniu jawnym.
5. Decyzje dotyczące spraw personalnych zapadają w głosowaniu tajnym.
6. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący Rady, a w przypadku jego
nieobecności, zastępca przewodniczącego Rady.
§ 8. Rada oraz zespoły, o których mowa w § 5 ust. 1, mogą zapraszać do udziału w
posiedzeniach, z głosem doradczym, osoby spoza swojego grona.
§ 9. 1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący
Rady i jej sekretarz.
2. Do protokołu z posiedzenia Rady załącza się podjęte na posiedzeniu uchwały
Rady oraz stanowisko zespołu, o którym mowa w § 5 ust. 1, a także inne dokumenty
rozpatrywane przez Radę w trakcie jej posiedzenia.
§ 10. 1. Członkowie Rady pełnią swoją funkcję społecznie.

2. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów podróży związanych z udziałem w
pracach Rady.
3. Koszty, o których mowa w ust. 2 finansowane są z budżetu Ministra
§ 11. 1. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Departament Szkolnictwa
Artystycznego.
2. Dla właściwej organizacji pracy Dyrektor Departamentu Szkolnictwa
Artystycznego wyznacza sekretarza Rady spośród pracowników tego Departamentu.
§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
(-) Kazimierz M. Ujazdowski

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 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (Dz. U. Nr 131, poz. 911).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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.

