zav-Sr-ente*.3..3...
MinisffaKulturY
z drua{-2.#:.ĘmJ*2003r.
w sprawie utworzenia lnsĘtutu

KsĘki.

Na podstawie aft. 8 ustawy z dnia 25 paźńziernlka 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalnościhllturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 73, poz, 123 oraz z 2002 Nr 41, poz. 364)
zarządza się, co następuje

:

$ 1.
państwową
instytucję kultury pod nazwą Instytut
grudnia
roku
2003
Tworzy się z dniem 1
Ksiąpki w Krakowie, zrłanądaĘ ,|nstytutem''.
Siedzibą Instytutu jest Kraków.

$2.

$3.
Przedmiotem działania Instytutu jest :
1) promocja polskiej literatury i jej dziedzictwa,
2) promocja języka polskiego i polskiej ksiązki oraz polskiego edytorstwa
zagtanicą
3) promocja czytelnictwa w Polsce.

w kraju i

$4.

NadzÓr nad InsĘrfutem sprawuje minister właściwydo spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, który zapewnia środkiniezĘdne do jego utrzymania i rozwoju.

$s.

Instytutowi nadaje się statut stanowiący rałączntkdo zavąózena.

$6.

Zavądzente wchodzi w zycie z dniem podpisania.

MIMSTER KULTI"'RY

\jilĘ}Ń

Załącznik do Zarządzerri" rrr'.-3J'
Ministra Kulhrry

,
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ł/:e#'*.......2oo3

...

r.

STATUT

IusTtrUTu KSIĄżKI
Rozdzial I
Postanoqlienia ogólrre

s1

InsĘtut Ksiązki, avany dalej ,InsĘrtutemo, dziaŁa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 pażdziernika 1991 r. a argani^z,oulaniu i prowadzeniu
działalnaścilollh'tralnej {Dz. U. z 2oQL r. Nr 13, poz.I23 oraz z 2oo2 r. Nr 41,
poz. 364), rwanej dalej
'ustawą',
2) niniejszego statutu.
Siedzibą InsĘńutu jest miasto Kraków.

s2
s3

działania InsĘrtutu jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.
2. InsĘrtutmoże tworzyć w Polsce filie, ośrodki i oddziaĘ specjalistyczlae.
1. Terenem

s4

Organizatorem Inst5rtutu jest Minister Kultury.

s5

1. InsĘrtut jest państwową insĘńucją kultury posiadającą osobowośćprawną.

2. InsĘrtut jest wyodrębniony pod wzgledem organŁac5{nym i

ekonomiczgo-

finansow5rm.
3. Inst5rtut jest wpisany do rejestru palrstwowych insĘrbucji kultury prowadzonego
pr?.ez

Ministra Kultury.

s6

InsĘrtut uż5rwa pieczęci okrągłej z godłem panstwowym pośrodkui napisem
Ksiązki " w otoku.
'InsĘńrt
Rozdzial II
Cel I zakres dzialania

s7

Celem dnalania InsĘrbutu jest promocja polskiej literatury i jej dziedzichła, jęz.yka
polskiego oraz polskiej książki i polskiego ed5rtorstwa w kraju i zagranieą. Celem
dzialarlja InsĘrtutu jest również promocja czytelnictwa w Polsóe

i.

Instytut rea1iz'uje swoje

1) współdziałanie z

BB
w szczegóLności przez:
polskimi i zagranicznyrni podmiotami publicznymi i

ce1e

pr1'łvatnymi,
2) tworzenie i realizację projektów oraz programó'w promocji kultury polskiej
poprzez ksiązkę
3) obsługę programu trarrslatorskiego
Polandn,
4) tsxlorzenie i obsługę intemetowego'rosystemu informacyjnego promującego
literaturę polską,
5) koordynowanię i organizowanie krajowych i zagrasńcznych irnprez, wystaw,
targów, szkoleń, watsztaŁów, konferencji, itp.
2. Instytut rnożę rea]izować swoje cele również w ramach prowadzenia dńalaJnoŚci
usługowej.

Rozdział III
organy zarządzające i doradcze

se

InsĘńutem zatządza i teprezentuje go na zewnątrz dyrektot.

1. Dyrektora

2. Zastępcę dyrektora
dlrektora.

s10

powołrrje i odwołuje Minister Kultury w trybie określonym ustawą.

powołuje

i

odwołuje Minister Kultury na wniosek

1*

1. Organem doradcąrm ay."r.to.ł
sprawach
z realizacją
'"łiązanych zwana dalej
statutowego celu dziaŁania InsĘrtutu jest Rada Prograrrrowa
"Radą''.

2. Członków Rady powołuje Minister Kultury na okres dwóch lat.
3. Minister zwołuje, otwiera i przewodniczy pierwszemu posiedzeniu
4.
5.
6.
7

-

8.

nowo
wybranej Rady do chwili wyboru jej przewodniczącego.
Posieclzenia zwołuje przewodniczący Rady.
Posiedzeniu Rady przewodnicry przewodniczący bąd'źosoba przez niego
wskazana
w posiedzeniach Rady ma prawo uczestniczyć dyrektor InsĘrtutu oraz osoby
zaproszoTle przez przewodniczącego Rady.
Z posiedzenia Rady sporząd'za się protokół, który podpisuje przewodniczący
Rady oraz obecni na posiedzeniu członkowie Rady.
Członkowie Rady nie pobierąją wynagrodzenia z Ęńułu uczestnicaenia w
Radzie, mogą jednak otrąymywać zwrot kosztów podróĘ poniesionych w
związku. z udziaJem w posiedzeniach.

s12

Do zadań dyrektora InsĘźutu naleĘ reaJlzacja statutowych zad"an InsĘrbutu, a w
szczególności:

opracowywanie wieloletnich planów i programów działania InsĄrtutu na
podstawie wyĘczony eh pr zez Radę kierunków d'zialania.
2. Sporządzanie roczrlych sprawozdań finansowych, ich obligatoryjne badanie
przez biegłego rewidenta i przedkładanie do zaŁ:łierdzęnia Ministrowi
Kuitury.
3. Koordynowarrie współpracy insĘrtutu z innymi jednostkami działającymi w
obszarze literatury.
1.

R.*adgiał

51F

Gospo darka tinasasovya
1. InsĘrtut prowadzi gospodarkę

s13

finansowąna zasadach okreŚlonych w ustaw'ie.
2. Podstawą gospodarki finansowej InsĘ'tutu jest p1an dzia1alności żatwierdzany

przez dyrektora.

l- Przychodami

s14

InsĘrtutu są dotacje z budżetu, wpłyuvy z prowadzonej dzialalności
statutowej, w Ęrm ze sptzedaĄ składników majątku ruchornego otaz z najmu i
dzterżawy składników majątkowych, środkiotrąrmane od osób ftzycznych i
prawnych orar z innych źródeŁ.
2- Pr4rchodami InsĘtutu są również wpłyqr z d'ztaŁaJności gospodatczej, która
możę być prowadzona w zakresie zbieżny:ar' z dztałalnościąstatutową.

s1s

Uzyskane przychody lrrst5rbut przezrlacza na pokrycie kosztów działalności
statutowej i zobowiag,ania.

s16
1. Do dokon5,'wania cąynności prawnych w imieniu insĘ'tutu upoważnieni są:
dyrektor oraz dzta1ający w granicach ich umocowania zastępca dyróktora i główny
księgowy.

2. Do samodzielnego dokonywania cąmności prawnych
upowazniony jest wyŁącznie d5rrektor.

w imieniu

InsĘ.tutu

Rozdzial V
Przepisy końcowe

s17

Wszelkie zrniany statutu mogą być dokonJrwaJle w trybie właściwynrdla jego
ustalenia.

UF'ĄSAł}HI trNifl, POw OŁANłA IN ST]YTUT U K S{ĄZ K{
Koniecznośćpc-wołania do życia instytucji, ktorej celem byłoby promowanie polskiej ksiązki
i literaiury rv kraju i za granic4 a takze promocja czytelnictwa" dostrzeganabyła od lat pIzez
wiele środowiski organizacji protbsjonalnie zajmujących się tą problematyką
Potrzeba powstania Instytutu Ksiązki okazała się w ostatnich latach, a zwłaszcza po udziale
Polski w roli gościahonorowego na Targach we Frankfurcie w roku 2000, wręcz niezbędna
rówruęż ze względu na fakt, iż _ jak się okazało * promowanie polskiego dorobku
literackiego w świeciejest najlepszą i najtańszą formą buclowania wizerunku Polski poza
granicami naszego kraju Podobne organizacje funkcjonują niemal we wszystkich krajach
Unii Europejskiej, a ich działalnośó traktowana jest jako Swego rodzĄu standard polityki
kulturalnej państw członkowskich.

Waznym powodem powstania Instytutu Ksiązki jest rownież potrzeba realizaĄi programow i
koordynowanie projektow związanych z propagowaniem czytelnictwa wśród polskiej
rrrtodzieży. Jest to jedno z najwaŻntejszych zadah Instytutu' Polska wymaga promocji
czytelnictwa w sposob szczególny, zwaŻywszy na fakt, ze blisko połowa Polakow deklaruje,
iz w ogole rue ezyta ksiązek.

Kolejnym celem Instytutu będzie działa|nośćna rzecz polskich bibliotek szczególnie
w dziędzińe nowych rozviązah prawnych, organizacyjnych i programowych, w ł\Yniku

ktorych przywrocona zostanie ich ranga, jako waznych instytucji życta publicznego. l)V latach
dziewięcdziesiątych z mapy kraju ubyło blisko tysiąc bibliotek i punktow bibliotecznych.
Fakt ten obrazuje skalę problemu, którym zajmie się Instytut KsiąZki.

Powołaniu do Ęcia Instytutu Ksiąki towarzyszy przekonanie, ŻeksiĘka stanowi podstawę
kulturowej tozsamoŚci Polakow. Jednocześnie czytarue, jako najwazniejszy czynnik
komunikacji społecznej, jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania demokracji i rozwoju
gospodarki.

Problematyka ksiązki w zyciu społecznym, a także indywidualnym wią.ze się nierozerwalnie z
procesem rozwoju cywilizacyjnego, k1óry wypiera ,,słowo'' na rzęcz ,,obtaz!|'. Wspołczesna
wiedza pozwala stwierdzić, że ow proces odbywa się ze stratą natzecz duchowego rozwoju
człowieka - Instytut Ksiązki podejmie działana zmierzające do zatrzymania owej tendencji'
Taki cel przyświeca tez wieiu podobnym organizacjom na świecie.

Koszt funkcjonowania Insty'tutu w okresie I grudnia do 31 grudnia 2003 roku wyniesie ok.
27 000 zł lw całościpokryty będzie z budzefu Ministerstwa Kultury'
W roku 2004 wstępna kalkrrlacja kosztów Instytutu wynosi ok' 12 000 000 zł.

LERLĄD7'rjNIE NR.9..€

MrMsrRA KuLTuRy
z

dnia

r

DzrnTrzrcrwA NARoDowEGor)

'3'1""p?'t$'gd1Ł-""

2008 r'

zmieniające zarządzenie w sprawie utwonenia Instytutu Książki

Na podstawie art. 8 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 puŹdziernika 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalnościkulturalnej (Dz' U. z 200I r. Nr 13, poz. I23, z
późn. zm.z)) zarządzasię, co następuje:

$ 1. W statucie Inst1.lutu KsiąŹki, stanowiącym załączntk do zarządzenia Nr 34 Ministra
Kultury z dtia 19 lipca 2003 r. w sprawie utworzenia Instytutu KsiąŹki (Dz' IJrz. MK Nr 8,

poz. 53) wprowadza się następujące zmiany:
1) S 4 otrzymuje brzrnienie:
,,$ 4. organtzatoręm InsĘ.tutu jest minister właściwydo spraw ktrltury i ochrony dziedzictwa
narodowego , zwany dalej ,,Ministrem"";
2) uŻyte w różnym przypadku, wrazy ,,Minister Kultury'' zastępuje się uzy'tym w
odpowiednim przypadku wyrazem,,Minister";
3) w $ 8 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 l 7 w
brzmieniu:
,,6) ptzygotowywanie na potrzeby własne oruz adrc-inistracji publicznej' szczególnie dla
Ministra corocznych raportów z dziedziny objętej zakresem działalnościInsĘtutu. Tematyka i
zakres corocznych raportów uzgadniane są z Ministrem,
7) inicjowanie i pi:owa.dzenie projektów badawczych, opracowywanie i zlecanie analtz t
ekspertyz służącyclrdiagnozie oraz prognozowaniu kierunków rozwoju dztedziny objętej
zakres em działanta Instytutu.''.
$ 2. Zarządzenie wcho dzi

w Życie z dniem podpisania.

MINISTER KULTURY

T

D

ZIED ZTC TWA NARO

D

OWE GO

i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej kultura i ochrona
dziędzicfrva narodowego, na podstawie $ 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegółowego zalcresu działania Minisfoa Kulnry i DziedzictwaNarodowego (Dz" U' Nr

') Ministe' Kultury
216,poz. 1595).

-

|\ Zmiany tekstu jednolitego
wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone w Dz. U. z2a02 r. Nr 41, poz.364, z2003
r. Nr 96, poz'874,Nr 162, poz. l568 iNr213, poz.2081, zŻ004 r'Nr 11, poz.96 iNr261, poz'Ż598,z2005 r.
Nr 131, poz. 1091 iNr 132, poz. 111 I orazz2006r.Nr227, poz. 1658.

+

ZARZĄDZENIE NR.l..
MINISTRA KULTURY I DZIED ZICTWA NARODOWEGOI)
2010 r.

w sprawie podziału Biblioteki Narodowej
Na podstawie afi.. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz' U. Nr 85, poz.539, zpoźn. r^.'\ oraz aft.18 ust. 1 i ar1. 20 ust. 2 ustawy z
dnta 25 październtka 1991 r' o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. IJ. z2OO1 r. Nr 13,poz' I23, zpożn'
zarz,ądza się, co

'*.'))

następuje:

s 1. Z

dniem 1 kwietnia 2010

I. komórka

organtzacyjna Biblioteki
Narodowej - ,,Zal<ład Wydawru'Czy Czasopism Patronackich'' * ulega wyłączeniu
z Biblioteki Narodowej i włączeniu do państwowej instytucji kultury Instytutu
Ksiązki w Krakowie, zw anądalej,,Instytutem''.

s

2,

ZaI<ład Wydawniczy Czasopism Patronackich zachowuje przedmiot
doty chczas owej dzi ałalno ści
.

1' Instytut zgodnie z przyjętymi zasadami określonymi w ustawie z dnla
29 wrzęśnl'a1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 20a9 r. Nr I52, poz. 1223 i Nr

s 3.

165,poz. 1316)

2010

r.

z

przejmuje:

1) zobowiązania

dniem 1 kwietnia2010 r. według stanu na dzien3I marca

i

wierzytelności związane

Zakładu Wydawni cze go

C z as op

i

sm

P

Z

atronacki ch

dotychczasową działalnością

;

2) wartościniematęrialne i prawne oraz składniki mienia ruchomego należące
do Zakładu Wydawni cze go C zas opi sm P atronacki ch.

$ 4. Budzet Biblioteki Narodowej zostanie zmniejszony a budzet

Insty.tutu

odpowiednio zwięksZony, od dnia 1 kwietnia2010 r., o kwotę ptzęznalzonąna
fi nans o wan ie działalno ści Z akładu Wyd aw nicze go C z a s o p i s m P atro n ac ki c h .

s 5.

Pracownicy Zakładu Wydawni częgo Czasopism Patronackich

przeniesieni do Instytutu zachowująuprawnienia wynikające ze stosunku pracy
na podstawie art. 231ustawy z dnia26 częrwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz'.IJ.'z
1998 r. Nr 21, poz.94, zpożn. Zm.4\.

$ 6. Za czynności związane reaLizacją postanowień niniejszego zarządzenia
odpowiedzialni są odpowiednio Dyrektor Biblioteki Narodowej i Dyrektor
Instytutu.

$

7

.

Zarządzenle wchodzi w życie z dnięm

I

1

kwietnia 20 10 r.

MINISTER KULTURY
DZIEDZIC TWA NAROD O WEGO

,"ro@,o,

t)

Minister Ku|tury

i

Dziedzictwa Narodowego kiertrje działen adnrinistracji rządowej * kultura

i

oclrrotra dziedzictwa narodowego, na podstawie $ 1 ust. 2rozporządzeniaPrezesa Rady Ministrórł' z
dnia 16 listopada 2001 r' w sprawie szczegółowego zakręsu dzlałania Mirristra Kultury iDziedzictwa

Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).
2)
zniany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. IJ. z1998 r. Nr l06, poz. 668, z 200l l' Nr
729, poz. 7440, z2002 r. Nr 1 13, poz.984, z2004 r. Nr 238, poz.2390 oraz z2006 r.Nr Ż2O, poz.
1

600.

3)

Zlniany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone w Dz' |J' zŻ00Żr. Nr 41, poz.
364,zŻ003 r. Nr 96, poz' 874, Nr 162, poz. 1568 iNr 213, poz.208I,z2004 r. Nr 17,poz' 96 i Nr
267,poz.2598, z2005r' Nr 137,poz.1091 iNr 132, poz. 1711,zŻ006r.NrŻŻ7, poz. 1658 orazZ
2009 r. Nr 62, po2.504.
o)
Z^rany tekstu jednolitego wymierrionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. |J ' z 1998 r' Nr l l 3, poz.
717iNr106po2.668,21999r.Nr99, po2.1152,22000 r.Nr l9,poz.239,Nr 43,poz.489,Nr 107.
poz'1127 iNr120'poz.7268,zŻ001 r.Nrl1,poz.84,Nr28,poz.30l'Nr52,poz.538,Nr99,poz'.
1075,Nr111,poz. 1194,Nr 1Ż3,poz.1354,Nr 1Ż8,poz.1405 iNr 154,poz. l805' zŻO02r.N174'
po2.676, Nr 135, poz. 1746, Nr 196, poz.1660, Nr 199, poz.7673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr
166,poz.1608 iNr213, poz.Ż081'zŻ004 r.Nr96' poz'959,Nr99, poz. 1001,Nr 120,poz.1252i
Nr 240, poz. 2407 , z Ż005 r. Nr l 0, poz. 7 1, Nr 68, poz. 6] 0, Nr 86, poz. 732 i Nr 167 , poz. 1398, z
2006 r. Nr I 04, poz. 708 i 71 1, Nr 733, po2.935, Nr 277 , poz. 1 587 i Nr 221 , poz. 7615, 22007 r. Nr
64,po2.426,Nr 89,po2.589,Nr 776,po2.1239,Nr 181, poz. 1288 iNr225, po2.1672,2200g r.Nr
93, poz.586, Nr 11'6, poz.740, Nr Ż23, poz' 1460 iNr 237, poz' 1654 oraz zŻ009 r. Nr 98, poz. 817
"
Nr 99, poz.825,Nr 115, poz.958 iNr 219, poz.1704.

Uzasadnienie

Przedmiotowe zarządzenie jest wynikiem realizacji postanowienia Ministra
Kultury i Dziędzictwa Narodowego o wyłączeniu zę struktur Biblioteki
Narodowej komórki organizacyjnej ,,Zakład Wydawniczy Czasopism
Patronackich'' i włączeniujej w strukturę organizacyjną państwowej instytucji
kultury Instytutu Ksiązki w Krakowie.
Celęm takiego działaniajest przede wszystkim przekazanie zadań związanych z
wydawaniem czasopism do wyspecjalizowanej instytucji a tym samym
odciĘenie Biblioteki Narodowej i stwórzenie lepszych warunków do realizic1i
jej podstawowych zadan statutowych.

Przyjmuje się, że Zakład Wydawniczy Czasopism Patronackich z dniern 1
kwietnia 2010 r. zostanie wyłączony Z Biblioteki Narodowej i włączony do
państwowej instytucji kultury Instytutu Ksiąki w Krakowie, zachowując
jednocześnie przedmiot dotychczasowej działalnościpolegaj
ący na wydawaniu
lub współwydawaniu tlułów prasowych takich jak:
Dialog, Teatr, Ruch Muzyczny, Akcent, Literatu[a na Świecie, Nowaja Polsza,
Nowe Ksiązki, odra' Twórczośó.

Wszelkie zobowiązaria i

wierzytelności związane

Z

dotychczasową

działalnościąZakładu Wydawniczego Czasopism Patronackich, jak równiez
wartości niematerialne i prawne oraz składniki mienia ruchomego z dniem 1
kwietnia 2010 r. zostanąprzejęte przez Instytut Ksiązki' Pracownicy Zakładu
Wydawniczego Czasopism Patronackich przeniesieni do Instytutu zachowają
uprawnienia wynikające ze stosunku pracy na podstawie art. 23lustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Budżęt Biblioteki Narodowej zostanie zmniejszony

a

budzet

Instytutu

odpowiednio zwiększony od dnia 1 kwietni a 2OI0 r. o kwotę pTzęznaczoną na
fi nan s ow anie działalno śc i Zakładu Wydawni cze go C zas op i sm Patronacki
ch.

W

zlvi'ązku

z

powyzszymi zmiananli koltięcztle Llęclzie

dostosowanie statutów Biblioteki Narodowej i Tnstytlltll Książki.
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ZARZĄDZENIE NR .9.
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO')

z

dnia

..?ł...k'..'.

2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu Książki

Na podstawie art. 8 i art' 13 ust. 1 ustawy z dnia Ż5 paźdzternika 1991 r' o
organizowaniu i prowadzeniu działalnościkulturalnej (Dz. I]. z2OOI r. Nr 13, poz. I23, z
póŹn. zln''') zarządza się, co następuje:

W statucie Instytutu Ksiązki, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 34 Ministra
Kultury z dnia 19 listopad a 2003 r. w sprawie utworzenia Instytutu Ksiązki (Dz. Urz. MK Nr
8, poz. 53 orazDz.urz. MKiDN 22008 r. Nr 7, poz.64)
$ 8 otrzymuje brzmienie:
$ 1.

realizuje swoje cele w szczegó\nościprzez:
współdziaŁanie z polskimi i zagranicznymi podmiotami publicznymi i prywatnymi;
2) twotzenię i ręalizację projektów oraz programów promocji kultuiy polskiej poprzez
ksiązkę:
3) obsługę programu translatorskiego ,,O Polancl'';
4) tworzenie i obsługę internetowego systemu informacyjnego plomującego literaturę polską;
5) koordyrrowanie i organizowanię krajowych t zagranicznych impreż, wystaw, targów.
szkoleń, warsztatów, konferencji, itp. ;
6) przygotowywanię na potrzeby własne oruz administracji publicznej, szczególnie dla
Ministra corocznych raportów z dziedziny objętej zakręsem dziaialnościInsty.tutu. Ternatyka
i zakres corocznych raporlów uzgadniane są z Ministrem;
7) inicjowanie i prowadzenie projektow badawczych, opracowywanie t zlecanie analiz i
ekspertyz sfuzących diagnozie oIaZ prognozowaniu kierunkow rozwoju dziedziny objętej
zakresęm dzjałania Instytutu;
8) działalnośćwydawniczą
9) tworzeni e i r ealizację proj ektów oruZ pI o gr amów bibliote czny ch;
I 0) działalno ść e dukacyj ną
11) wykonynvanie uprawnień wynikających z posiadanych licencji, patentów i praw
autorskich;
12) obsługę programów Ministra.
2. Instytut moŻę realizowac swoje cele równieŻ w ramach prowadzenta dztałalności
usługowej.''.
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Uzasadnienie
Przedmiotowe zarządzenie jest wynikiem realizacji postanowienia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyłączeniu ze struktur Biblioteki
Narodowej komórki otganizacyjnej ,,Za\<ład Wydawniczy Czasopism
Patronackich'' i włączeniu jej w strukturę organizacyinąpaństwowej instytucji
kultury Instytutu Książki w Krakowie, dokonanego zarządzeniem nr 7 Ministra
Kultury iDziędzictwa Narodowego z dnia 18 marca 2010 r. W sprawie podziału
Biblioteki Narodowej.
Celem takiego działaniajest przede wszystkim przekazanie zadan związanych z
wydawaniem czasopism do wyspecjalizowanej instytucji a tym samym
odciązenie Biblioteki Narodowej i stworzenie lepszych warunków do realizacji
j ej podstawowych zadan statutowych.
Przyjmuje się, że Zakład Wydawniczy Czasopism Patronackich z dniem 1
kwietnia 2Ol0 r. zostanie wyłączony z Biblioteki Narodowej i włączony do
państwowej instytucji kultury Instytutu Ksiąki w Krakowie, zachowując
jednocześnie przedmiot dotychczasowej działalnościpolegająay na wydawaniu
lub współwydawaniu tytułów prasowych takich jak:
Dialog; Teatr,Ruch ńrry"riy, Akcent, Literatura na Świecie, NowajaPo\sza,
Nowe Ksiązki, odra, Twórczość.
Inne zmiany dokonane w statucie umozliwiajątakże prowadzenie przez Instytut
Ksiązki działaLnościo char aktęrze edukacyjnym, wyd awniczym, zarządzania
prawami autorskimi oraz, działalnościw zakresie tworzenia i wdtaŻania
programów dla bibliotek. Wprowadzenie tych zmian pozwoli na rozszerzęnie
mozliwości oddziaływania Instytutu w sferze promocji czyteLnictwa i
wydawania warto śc iowych p ozy cji ks i ązkowych.

ZARZĄDZENIE NR 3
MINISTRA KULTURY

z

drua
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DZIEDZICTWA NARODOWEGOI)
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2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu Ksiązki

Na podstawie ań' 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 paździemika 1991 r. o orgilrizowaniu i
prowadzeniu działalnościkulfuralnej (Dz. U. z 2OOl r. Nr 13, poz. I23, z poźn. zm.z))
zaruądza się, co następuje:

$ 1. w statucie Instytutu Ksiązki, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 34 Ministra
Kultury z dnia 19 listopada2003 r. w sprawie utworzenia InsĘ'tufu Książki (Dz' IJrz' MK Nr
8, poz. 53, z 2008 r" Nr 7, poz. 64 oraz z 2010 r. Nr 1, poz. 9) w $ 10 ust. 2 otrzymuje
brzmienie:

,,2. Zastępców dyrektora

w liczbie nieprzekraczającej cńercch, powołuje i odwołuje Minister

na wniosek dyrektora.".

$2. Zarządzenie wchodziw Życie z dniem podpisania.

MINISTER KULTURY
I DZtrED ZIC TWA NARO D O WE GO

') Mirrirt., Kultury

i

Dziedzictwa Narodowego kieruje działam administracji rądowej * kultura

i ochrona
dnia l61istopada 2007 r' w
Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz.

dziędzictwa narodowego, na podstawie $ 1 ust. 2 rozpotządzenia Rady Ministrów

sprawie szczegółowego zakresu działania Minisffa Kultury i

z

r ses).
Ą Z^i^y tekstu jednolitego
wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z2O02r. Nr 41, poz.364, zŻO03
r, Nr 96, poz.8?4,Nr ló2, poz. l568 i Nr 213, poz' 208l, z2004 r. Nr l l, poz.96 i Nr 26l, poz.2598,
z2005 r.
Nr 131,po2. l09l iNr l32,poz.1111, z2006r.Nr227,poz.1658 orazzz0o9r.Nr62, poz.5o4.

UZASADNIENIE
Proponowana zmiana $ 10 ust. 2 polegająca na możliwościpowołania więcej niż jednego
zastępcy dyrektora, ptzyczyni się do sprawniejszego zaruądzartia Instytutem Książki.

