Tomasz
Wyderka
2013.09.19
09:00:18 +02'00'

DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, dnia 19 września 2013 r.
Pozycja 34
ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 18 września 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw promocji
i upowszechniania czytelnictwa
Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.
U. z 2012 poz. 392) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Zespół do spraw promocji i upowszechniania czytelnictwa, zwany
dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „Ministrem".
§ 2. Do zadań Zespołu należy:
1) ocena i weryfikacja założeń Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa 2014-2020” oraz opiniowanie zmian w Programie;
2) ocena i weryfikacja dotychczas realizowanych programów i projektów Ministra oraz
instytucji podległych Ministrowi, dotyczących rozwoju czytelnictwa, oraz przygotowanie
założeń zmian mających na celu zwiększenie efektów programów dotyczących rozwoju
czytelnictwa przygotowywanych i planowanych przez Bibliotekę Narodową, Instytut
Książki i Narodowe Centrum Kultury na lata 2014-2020;
3) przygotowanie rekomendacji dla Ministra w zakresie, o którym mowa w pkt 1 i 2;
4) opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów dotyczących
rozwoju czytelnictwa;
5) wykonywanie innych, wskazanych przez Ministra, prac związanych z promocją i
upowszechnianiem czytelnictwa.
§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Zastępca Dyrektora departamentu właściwego do spraw czytelnictwa
urzędu obsługującego Ministra;
2) Sekretarz – wskazany przez Przewodniczącego spośród pracowników departamentu
właściwego do spraw czytelnictwa urzędu obsługującego Ministra;
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3) członkowie:
a) Dyrektor Biblioteki Narodowej,
b) Dyrektor Instytutu Książki,
c) Dyrektor Narodowego Centrum Kultury.
2. Przewodniczący Zespołu:
1) kieruje pracami Zespołu;
2) zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3) ustala terminy i porządek posiedzeń;
4) zaprasza do udziału, z głosem doradczym, w pracach Zespołu inne osoby, w
szczególności przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej, instytucji
kultury, stowarzyszeń, szkół wyższych oraz ekspertów jeżeli jest to niezbędne do
wykonywania zadań przez Zespół.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Sekretarz
Zespołu.
4. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący, a w
razie jego nieobecności Sekretarz Zespołu.
§ 4. Przewodniczący Zespołu, nie rzadziej niż raz na kwartał, przekazuje Ministrowi
wyniki prac Zespołu w formie pisemnego sprawozdania wraz z rekomendacjami do akceptacji
Ministra.
§ 5. 1. Stanowiska, opinie i rekomendacje Zespołu wyrażane są w formie uchwał.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3
członków Zespołu w głosowaniu jawnym.
§ 6. 1. Obsługę techniczno - organizacyjną i biurową prac Zespołu zapewnia departament
właściwy do spraw czytelnictwa urzędu obsługującego Ministra.
2. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części,
której dysponentem jest Minister.
§ 7. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. 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 18 listopada
2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr
248, poz. 1482).

