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DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r.
Pozycja 9
ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 25 lutego 2014 r.
w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania
przygotowawczego dotyczącego reorganizacji Centralnego Ośrodka BadawczoRozwojowego Przemysłu Poligraficznego w Warszawie

Na podstawie art. 8 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych
(Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092)
w związku z § 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie
tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania, włączania lub likwidacji
instytutów badawczych (Dz. U. Nr 230, poz. 1512) zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Zespół roboczy, zwany dalej „Zespołem”, do przeprowadzenia
postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby oraz warunków
reorganizacji Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego
w Warszawie, zwanego dalej „Ośrodkiem”.
§ 2. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - zastępca dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego;
2) członkowie:
a) przedstawiciel Biura Obsługi Prawnej - radca prawny,
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b) przedstawiciel Biura Administracyjno-Budżetowego,
c) przedstawiciel Departamentu Dziedzictwa Kulturowego,
d) przedstawiciel Departamentu Finansowego,
e) przedstawiciel Ośrodka.
§ 3. 1. Zadaniem Zespołu jest opracowanie i przedstawienie ministrowi właściwemu do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego opinii zawierającej:
1) analizę stanu organizacyjno-prawnego Ośrodka;
2) ocenę stanu ekonomiczno-finansowego Ośrodka;
3) ocenę merytoryczną działalności Ośrodka;
4) ocenę potrzeby i warunków reorganizacji Ośrodka, polegającej na zmianie ministra
nadzorującego.
2. Opinię, o której mowa w ust.1, Zespół przedłoży ministrowi właściwemu do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia
w życie niniejszego zarządzenia.
§ 4. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Zespołu.
3. W trybie roboczym Zespół kontaktuje się przy użyciu poczty elektronicznej.
§ 5. 1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności
wskazany przez niego członek Zespołu.
2. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu lub zastępujący
przewodniczącego członek Zespołu, z inicjatywy własnej lub na wniosek członka Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu powiadamia członków, o terminie i miejscu posiedzenia
Zespołu, pocztą elektroniczną.
4. Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół. Protokół podpisują wszyscy obecni
na posiedzeniu członkowie Zespołu.
§ 6. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Dziedzictwa
Kulturowego.
§ 7. Zespół ulega rozwiązaniu z dniem przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw
kultury i dziedzictwa narodowego opinii, o której mowa w § 3.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Zdrojewski

