
Załącznik d o zar ządzent a
Minista Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dlria łpaździernika 2015 r' (poz. śl()

STATUT
PoLsKIEGo WYDA\łT.{ICTWA MUzYcZNEGo

RozDZlAŁ l
PoSTANowIENIA oGól,NR

s 1.

1' Polskie wydawnictwo Muzyczne, zwane dalej 
'.Wydawnictwem'', 

jest państwową
1nstyucją kultury działającą rv szczególności na poalstawie:

1) usta$'Y Ż dnia 25 października 1991 r' o organizorł'anirL i prowadzeniu działalności
kultura1nęj (Dz' U' z 2012 t. poz. 406, z 2014 r' poz. 42'3 oaz z 20lL5 l' paz' 33'7

i 1505) zwanej da1ej .,ustawą'';
2) zatządzenia Ministra Kultuy i Dziedzictwa Narodowego z rlnia ?3 paździemika

2015 r' w sprarł,ie ut\ł'oŹenia państwou,ej instytucj i kultury Polskie wydawnictwo
Muzyczne w związkn z prŻeksŻtałceniem jędnoosobolvei spółki Skalbu Palistwa
Po]skie Wyda\ł.11ictwo MuzycŻne Spółka Ałc}.jna (Dz' Urz' MKiDN po".ŚJ');

3) niniejszęgostatrrtu.
2' wydawnictwo tnoŻe uż)'wać skróconej nazrły PWM'

s2.

1. Siedzibą wydawnictwa jest KrakóW a terenem działaDia obszar RŻeczypospolitej
Polskiej.

2' Wydawnlctwo może prorr'adzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Po]skiej.
3' Wydawnictwo możę t\ło1'zyć filie' ośrodki i oddziĄ specja]istyczne,

po uzyskalriu zgody ministla właści\ł'ego do sprarv ku1tury i ochrony dziedzictwa
narodo\Ą'ęgo, z\\Bnego da1ej,.Ministrenr'''

s3.

1. organizatorem Wyda\ł.11ict\ła j est Ministel.
2. Wydawnictwo jest $pisane do rejestru inst)1ucji kultury pro\\'adzonego

przez Ministra i posiada osobowość prawną'
3' NadŻór nad wydawnictwem sprawuje Mil ster.



s4.

1' Do zakresu działalności wydawnictwa naleŻy upowszecbnianie ku]tuly muz)cznej plzez
edukację, działaluość wydawniczą oraz udostępnianie mate ałów Żwiązanych
z dziedzictwem muzycznym, w tym nut i książek.

2' wydawnictwo realizuje cele, okeślone w ust. 1, poplu eZ|

l) prowadzenie dziala]ności edŃacyjnej i lłydawanie publikacji w zakesie polskiej
pedagogiki muzycznej;

2) gromadzenie, archirvizowanie i digitalizov,anie nalodowych dóbr kultury W postaci
tekstów mLrzycznych i niemuzyczrych oraz mateńałów ikonogra1icznych
i audiowizualnych;

3) t$'orzenie i realizację projektórł' oru programów pr'omocji muzyki po1skiej;

'1) prowadzenie działalności lłydawniczej w zakesie nut. ksiąZek. multimediów i pism
pęriodycznych o tenatyce muzycznej' opracowań naukowych i popularyzatorskich;

5) prorł'adzenie działalności poligraflrcznej drŃowanie nut, książęk, periodyków,
katalogów, 1blderówl

6) otganizol'anie wydaŻeń o \ł'a'żnyln znaczeniu dla ku]tuly, nauki i edukacji;
7) uczestniczenie \ł'talgach, wystawach i kongresach oraz plezentowanie ipromowarie

dorobku i osiągnięć polskiego edytorstwa nuzycznego;
8) lłykoŻystywanie norvych technologii (w tym i]']temetu) do dŻiałan w zakresie

plomocji polskiej muzyki;
9) obslugę programów Minist1'a;

10) rea1izov'anie irrnych zadań zleconych przez Ministra wynikających Ze strategii oraz
programów rvieloletnich dotyczących plomocji muzyki polskiej;

l l ) przygotow}avanie colocznych lapońów z dziedziny obiętej zakresem działalności
Wydawnictwa i pŻekazywanie ich Ministrowi'

3' Polskie wydawnictlvo MuzycŻne może realizować swoje zadania
rve współpracy z polskimi i ŻagnnicŻnymi instytucjami kultury, \łyda\ł'1]ictwan]i
n'iuzycznymi, instytucjami edukacyjnymi i naukowymi, organizacjami pozarządowy't'ti'
nrediarrri, 1irmami fonograficznymi' a także innymi podmiotami działającymi w dziedzlnie
kultDrv

RozDzI^Ł 2

ZAKRES DZIAŁAINoŚCI WYDAWNICTWA

RoZDZIAŁ 3

STRUKTURĄ oRGANIZACYJNA WYDAWNICTWA

ss.

1. W ramach struktury olganizacyjnęj Wydaułrictwa działa oć'dział w Warszawie Dział
/bioror. Ksi4zlowl clr i \utou) clr.



2. strukturę olganizacyjną Wydarvnictwa określa regulamin olganizacyjny nadany pżez
D;'rektora zgodnie z ań- 13 ust' 3 usta\ły'

RoZDZIAŁ 1

oRGANY zARzĄDzAJĄcE I DoRĄDCZE WYDA\\T.{ICTWA

s6.
olganami wydawnictwa są:

1) Dyręktol:
2) Rada Programowa Wydawnictwa' zrvana dalei ,.Radą''.

s7.

1' Dylektor Zarządza działalnością Wydawnictwa i ręprezentuje je na Zewnątlz'
2' Do obowiązkórł' Dylektora należy lealizacia zadań statutow},ch' a rł' szczególności:

l) odpowiedzia1ność za bieżącą działalność Wydalvnictwa:
2) prŻygotowanie programów działania i pianów finansowych na kaŻdy rok

kalendarzowy;
3) spoŹądzanie sprawozdań nerytorycznych i rocznyclr spra\Ą,ozdań filansorł1'ch za

ktw dy rok kalendarzowy;
4) nadzór nad mieniem oraz racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi

ślodkami fi nansowyni i rrraterialrrymi;

5) wydawanie Zarządzeń i innych we\łnętrznych aktó\' Wyda1vnictrva'
3' Dyrektora powołuje i odwo]uje Minister. r.v trybie określonym ustawą'
4' Dyrektor zarządza Wydawnict\ł9n pIZy pomocy jednego zastępcy.
5. Zastępcę Dylektom porł'ołuje i odwołuje Dylektor po uzgodrrieniu

z Ministrem

s8.

1' Rada Progmnowa Wyda\mictwa jest orgalem doradczym i opiniotrvórczym Dyrektola'
2' W skład Rady Wchodzi 13 osób spośród przedstawicięli środowisk zl'iązanych

z pżedmiotem działania wydau.nictwa.
3. CzłoŃów Rady polłofuje na okes 5 lat Ministel na $.l'iiosek Dyrektora'
4. Pierrvsze posiedzenie Rady zwołuje Dylektor'
5. CzłoŃowie Rady rr,ybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.
6. CzłoŃostwo w Radzie wJ'gasa W czasie j ej kadencii w razie:

1) zrzeczenia się człoŃostwa;
2) ubezwłasnowolnienia lub chorobv tl\ł'ale uniemożlirł,iającej wykonanie obowiązków;
3) prawonocnego orzeczenia kary pozbawienia pra$' pubiicznych;
4) śmielci.

7. w razie wJgaś]ięcia członkostwa w RadŻie Minister polł'ołuje członków Rady zgodnie ze
\Ą'skManiami okleś]onvmi u' ust. 2.



8' Za udział w pracach Rady jej członkowie nie otrzymują r.1'ylagrodzenia'
9' Kosay dzialania i obsługi Rady Plogramo\\'ej ponosi Wyda\\'11ictwo'

L0' Pracolvnicy wyda\łnict*.a nie mogą być człoŃami Rady'

$9.

Do zadań Rady należy;
1) opiniowanie rocznvch i wjeloletnich programów jplanów wydawnictwa;
2) analiza rvaruŃów i zadarl podejmolł'anych przez Wydawrrictwo:
3) poszukirvanie now}'ch fonn wspalcia olganizacyjnego. koncepc1.jnego i finansorł'ego

działalności wydaB'nictwa;

'1) qYrazanie opinii i składLnie wniosków do Dyrektora we $,szystkich istotnych
sprawach zwipauych z działalnością Wydawnictwa;

5) wyrżanie opinii i składanie wnioskólv do Mir']istla we wszystkich istotnych spla\Ą'ach

zwią:zanych z działa|no ścią Wydalvnictwa.

s 10.

1' Rada odbywa posiedzenia w niarę potrzeb. nie vadz1Ńj jednak rriż drła razy
w rcku.

2' Posiedzenia Rady Żwoływane są przęz Przewodniczącego Rady'
3' W posiedzeniach Rady moŹo uczestniczyó bez prawa głosu Dylektor. przedstawiciel

MiDistla olaz inne osobv zaproszone przez Przewodniczącego Rady.
4. Posiedzenia nadzwyczajne mogą być zwołane na żądanie:

1) co najmniej połowy ogólnej liczby członkórv Rady;
2) Ministra;
3) Dyrektora.

5' Zebrania Rady są plotokołowane, a dokunentacja z posiedzeń jest przechowywana
w wydarvnict\ł'ie.

6' Szczegóło\ły tryb działania Rady okeśla uchwalonv przez nią legulatnin'

RoZDzlAŁ 5
MAJATEK I FINANSE WYDAWNICTWA

s 11.

Minister zapewnia śIodki potrzebne do utrzymania i roŻwoju wydawnict\ł'a.

$ 12.

Majątck Wydawnictu,a W]'korz]'stuję się do celórł' \D'nikających z zaklesu działania
wyd a\łnictwa.



s 13.

Wydalmictwo plorł'adzi gospodarkę finansorł'ą na zasadach określonych
w usta{ie i innych obowiqzujących w tym zakresie przepisac1r prawa'

s t4.

1. Źródłami linansowarria Wydawnictrł,a są przychody z prolł'adzoltej działalności' l't1rn ze
sprŻedaży składników majątku ruchomego' przychody' z najmu
i dzierżawy składników najątkowych, dotacje podmioto\ł'e i celorł'e z budżetu państwa
lub.jednostki samorządu terytorialnego, śIodki otrzymanę od osób fizycznych i plau'nych
oraz z innych źródeł.

2' Minister przekazuje środki finansorve dla Wydau,nictwa w fomie dotacji:
1) podmiotov'ej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizolł'anych zadań

statuto$ych, w tym na utrzymanie i ręmonty obiektów;
2) celowej na linansorł'anie lub dofinansorłanie kosztów realizacji inwestycjj;
3) celowej na realizację rł'skazanych zadań i programów'

s 1s.

1' Wydawniclwo możę pro$.adzić' jako dodatkorvą, działalność odpłatną wedhg zasad
okeślonych w obowiązuiących plzepisach w celu finaDsowania działalności określonej lł'
s4.

2' Działalność, o którcj mo\łą $'ust. 1, może być pro\ładzona'w zaklesie:
l) plowadzenia oblotu pra\ł'ami autorskini, zmierzającego do rłydania i sprzedazy

ksiązek i nut olaz do rejestracii audiowizualnych;
2) prowadzenia dzialalności handlorł'ej (hutorłej i detalicznej) w kaju i zl grc]ucq,

obejmującej:
a) sprzedaz publikacji' $'tym mateliałów audiowizualnych i multimedialnych,

innych niż określone rv $ 'l.
b) splzedaż upominków. gadżetów muzycznych i alqkułów papiemiczych'

s 16.

Dyrektor zapevłria tenninowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansou'ego,
obligatol)'jne jego zbadanie przez biegłego lewidenta i przędłożęnie go
do zatwierdzenia Ministorvi.



RoZDZIAŁ 6
PR 7,I],DSTAWICIELSTWO WYDAWNICTWA

s 17.

Do dokonywania czymtości praunych w imieniu wydawnictwa' u' tytn
do składania oślviadczeń woli w załresie jego pralv i obowiązków majątkovrych uprarłniony
jest Dyrektor.

s 18.

1. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności pra\mych
rł' inieniu Wydawnic1wa, okeślając zakes pełnomocnict\ł'a.

2. Udzie1enie pelnomocnictwa $ymaga lomy pisemnej pod rygorem njeważnosci'
3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w lejestże insq,tucji ku1tury

prowadzonym przez Ministra. Nię dotyczy to peŁlon]ocnictw procesowych'

RoZDZIAŁ 7
PosTANowIENIA KoŃcowE

$ 1e.

Połączenia' podziału lub likwiclacji Wydarłnictwa dokonuje Minister w trybie
i na zasadach okeślonych w oborvią'zujących przepisach.

s 20.

Zmiany statutu dokonuje się w t4'bie okeślonyn dlajego nadania'


