ZARZĄDZENIE NR 21
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1)

z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw wiedzy o kulturze
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.
2)

U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. W celu realizacji horyzontalnych i strategicznych zadań Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, w tym planowania i koordynacji pozyskiwania wiedzy o kulturze
oraz zbudowania interaktywnego systemu jej gromadzenia i przetwarzania, a także oceny
wniosków i rekomendacji, podjętych na Kongresie Kultury Polskiej 2009 powołuje się w
Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej „Ministerstwem”, Zespół
do spraw wiedzy o kulturze, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem doradczym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego
dalej „Ministrem”.
§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz;
2) członkowie:
a) Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej,
b) Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych,
c) Dyrektor Filmoteki Narodowej,
d) Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza,
e) Dyrektor Instytutu Książki,
f) Dyrektor Instytutu Teatralnego,
g) Dyrektor Krajowego Ośrodka Badan i Dokumentacji Zabytków,
h) Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury,
i) Dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego,
j) Dyrektor Narodowego Centrum Kultury,
k) Dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego,
l) Dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina,
m) Dyrektor Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych,
n) Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,
o) Dyrektor Biblioteki Narodowej;
3) Sekretarz – pracownik Departamentu Strategii i Analiz.
2. Minister może dodatkowo powołać jako członków Zespołu innych, niż wskazanych w
ust. 1 pkt 2, dyrektorów jednostek mu podległych.
3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć także inne osoby na zaproszenie
Przewodniczącego, z głosem doradczym.
4. Zespół może wyłonić grupę roboczą do opracowania ocen, analiz, raportów.
5. Stanowisko grupy roboczej przedstawiane jest Zespołowi w formie pisemnej.

§ 3. Do zakresu działania Zespołu należy w szczególności:
1) ocena i weryfikacja wniosków i rekomendacji z Kongresu Kultury Polskiej 2009 w
zakresie strategii i badań z uwzględnieniem dotychczas realizowanych programów i
projektów Ministerstwa oraz instytucji podległych Ministrowi;
2) przygotowanie rekomendacji dla Ministra w zakresie strategii i badań wynikającym z
wniosków i rekomendacji z Kongresu Kultury Polskiej 2009;
3) wypracowanie założeń aktów prawnych odzwierciedlających idee rekomendacji
przedłożonych Ministrowi oraz weryfikacja procesu legislacji w tym zakresie;
4) definiowanie zakresu działalności badawczo – analitycznej instytucji wymienionych w § 2
pkt 1;
5) określanie planów badawczych instytucji wymienionych w § 2 pkt 1 na kolejne lata oraz
zasad przygotowywania raportów, w tym raportów rocznych, prezentujących aktualny stan i
zamiany w obszarze właściwym dla tych instytucji;
6) określanie potrzeb w zakresie pozyskiwania dodatkowych informacji o obszarze kultury;
7) opracowanie wspólnego systemu gromadzenia danych o kulturze (portal wiedzy o kulturze)
oraz jednolitych schematów wprowadzania danych oraz generowania informacji;
8) integracja działań instytutów i instytucji kultury wymienionych w § 2 pkt 1 przy
pozyskiwaniu i wprowadzaniu danych do wspólnego systemu gromadzenia danych o
kulturze;
9) współpraca z instytucjami zajmującymi się gromadzeniem wiedzy o kulturze w kraju
i zagranicą.
§ 4. Instytuty i instytucje kultury wymienione w 2 pkt 1 realizują zadania dotyczące
gromadzenia wiedzy o kulturze gromadząc informacje oraz przygotowując odpowiednie
analizy, zestawienia, raporty w zakresie i w terminie wskazanym przez Przewodniczącego
Zespołu.
§ 5. 1. Zespół działa kolegialnie.
2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek
Ministra lub na wniosek członków Zespołu, nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Podczas nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje Sekretarz.
Przewodniczący kieruje pracami Zespołu.
§ 6. 1. Prace Zespołu są koordynowane z pracami Zespołów Zadaniowych wymienionych
w Zarządzeniu nr…………Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia………...........
w sprawie powołania Zespołów zadaniowych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
2. Koordynację pracy Zespołów zapewnia Koordynator ds. Zespołów Zadaniowych Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa.
3. Przewodniczący Zespołu przekazuje wyniki prac w formie sprawozdania na ręce
Ministra i Koordynatora ds. Zespołów Zadaniowych nie rzadziej niż raz na kwartał.
4. Zespół przygotowuje dla Ministra roczne raporty o zakresie gromadzonych informacji.
§ 7. 1. Porządek obrad Zespołu ustalany jest przez Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Zespołu są protokołowane.
3. Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.
4. Protokoły z posiedzeń Zespołu przesyłane są przez Przewodniczącego w terminie 7 dni od
posiedzenia do akceptacji przez Ministra.

§ 8. Obsługę administracyjną oraz środki na pokrycie kosztów działania Zespołu zapewnia
Departament Strategii i Analiz.
§ 9. Zarządzenie wchodzi 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 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r.
Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42,
poz. 337 i Nr 98, poz. 817.

