ZARZĄDZENIE NR 16
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)
z dnia 13 czerwca 2006 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 5 Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. Nr 1, poz. 5) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 13:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 19,
b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „i 19”;
2) w § 16:
a) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
”13) prowadzenie spraw dotyczących przyznawania nagród
ministra dla nauczycieli szkół i uczelni artystycznych, a także
innych form wyróżnień ministra, Ministra Edukacji Narodowej
lub Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,” ,
b) pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej,
Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Radą Główną
Szkolnictwa Wyższego, Państwową Komisją Akredytacyjną i z
Centralną Komisją do spraw Stopni i Tytułów,”,
c) pkt 18 otrzymuje brzmienie:
„18) prowadzenie spraw dotyczących dofinansowania przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego działalności
statutowej uczelni, zakupów inwestycyjnych i badań
własnych,”;
3) w § 17:
a) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) koordynowanie działań na rzecz ochrony języka polskiego,
oraz popularyzacja wiedzy o języku polskim,” ,
b) w pkt 18 lit. c wyrazy „wydatkowanie środków” zastępuje się
wyrazami „ dysponowanie środkami”;
4) w § 18:
a) uchyla się pkt 9,
b) w pkt 14 wyrazy „Instytut im. Adama Mickiewicza” zastępuje
się wyrazami „Instytut Adama Mickiewicza.”;

5) w § 22:
a) w pkt 13 dodaje się po przecinku wyrazy „z zastrzeżeniem § 24
ust. 1 pkt 24,”,
b) pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) prowadzenie obsługi finansowo księgowej w zakresie
budżetu ministra, obsługi dotacji podmiotowych i celowych, z
zastrzeżeniem § 24 ust. 1 pkt 23 i sporządzanie obowiązującej
sprawozdawczości budżetowej w tym zakresie,”,
c) po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:
„15a) prowadzenie obsługi Funduszu Promocji Kultury,
opracowanie planu przychodów i wydatków, dokonywanie
dyspozycji środków funduszu i wykonywanie uprawnień i
obowiązków dysponenta Funduszu Promocji Kultury w imieniu
ministra,”,
d) pkt 25 otrzymuje brzmienie:
„25) monitorowanie, analizowanie i opiniowanie zamian w
systemie ekonomiki kultury, ze szczególnym uwzględnieniem
zmian w regulacjach prawnych dotyczących sfery kultury, w
tym opiniowanie oceny skutków społeczno-gospodarczych
projektowanych przez ministerstwo regulacji, a także
uczestniczenie w pracach na rzecz doskonalenia metodologii
sporządzania tych ocen,”;
6) w § 23 w pkt 31 wyraz „Zespół” zastępuje się wyrazem „Zespołu”;
7) w § 24 w ust. 1:
a) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień
ministra i dyrektora generalnego,”,
b) pkt 20 otrzymuje brzmienie:
„20) prowadzenie spraw związanych z informatyzacją w
administracji, tworzenie i administrowanie siecią informatyczną
oraz bazami danych w ministerstwie,”,
c) pkt 21 otrzymuje brzmienie:
„21) opracowywanie planu dochodów i wydatków budżetu
centrali –dział 750, oraz wydatków w pozostałych działach, z
wyłączeniem dotacji podmiotowych i celowych, a także
analiza ich wykonania,”,
d) pkt 23 otrzymuje brzmienie:
„23) prowadzenie obsługi finansowej i księgowej dochodów i
wydatków, o których mowa w pkt 21, a także sporządzanie
sprawozdawczości w tym zakresie,”,
e) pkt 24 otrzymuje brzmienie:
„24) obsługa finansowa i księgowa wydatków budżetowych
niewygasających w budżecie centrali,”,
f) pkt 25 otrzymuje brzmienie:
„25) prowadzenie obsługi finansowej i księgowej Funduszu
Promocji Kultury oraz Funduszu Promocji Twórczości na rzecz
dysponenta funduszy,”,
g) uchyla się pkt 26,

h) pkt 27 otrzymuje brzmienie:
„27)
windykacja należności stwierdzonych na podstawie
decyzji administracyjnej ministra oraz prowadzenie rejestru
tych decyzji,”,
i) dodaje się pkt 40 w brzmieniu:
„40) prowadzenie rejestru oraz zbioru zarządzeń i decyzji
dyrektora generalnego,”,
j) dodaje się pkt 41 w brzmieniu:
„41) prowadzenie stron internetowych ministerstwa, w tym
umieszczanie informacji przygotowanych przez departamenty,
po uprzedniej akceptacji rzecznika prasowego ministra, oraz
ich aktualizacja, a także dbałość o szatę graficzną tych stron.” .
§ 2.
Wykaz
jednostek organizacyjnych podległych
lub nadzorowanych oraz
współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, według
właściwości przedmiotowej departamentów, stanowiący załącznik do Regulaminu
Organizacyjnego, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego
zarządzenia.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r. , z wyjątkiem § 1 pkt 5 lit. b i c
oraz pkt 7 lit. d, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2006 r.
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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 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 220, poz. 1889).
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.

