WICEPREZES RADY MINISTRÓW
MINISTER
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
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drhab. Piotr Gliński
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DECYZJA
w sp ra w ie w łą c ze n ia B ib liotek i - F on otek i Z w iązku K om p o zy to ró w P o lsk ich P o lsk ieg o C entrum In fo rm a cji M uzycznej POLMIC
d o ogóln ok rajow ej sie c i b ib lio teczn ej

Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1479), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735,1491, 2052)
w związku z wnioskiem z 12 listopada 2021 roku o włączenie Biblioteki - Fonoteki Związku
Kompozytorów Polskich - Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC
do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej wnioskodawcy:
Z w iązku K om p ozytorów P olsk ich
po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez departament merytoryczny i Bibliotekę
Narodową
p o sta n a w ia s ię , co n astęp u je:
§ 1. Włącza się Bibliotekę-Fonotekę Związku Kompozytorów Polskich - Polskie Centrum
Informacji Muzycznej POLMIC do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
§ 2. Jednostką sprawującą nadzór merytoryczny nad Biblioteką - Fonoteką Związku
Kompozytorów Polskich - Polskim Centrum Informacji Muzycznej POLMIC w zakresie
realizacji zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku
o bibliotekach jest Biblioteka Narodowa.
§ 3. Od uzasadnienia decyzji odstąpiono na podstawie art. 107 § 4 k. p. a.

z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może
wnieść na niniejszą decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni
Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane została
zamieszczona na stronie http://bip.mkidn.gov.pl w zakładce ochrona danych osobowych.
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od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może, zgodnie z art. i27a KPA, zrzec się prawa
do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzję otrzymuje:
Prezes Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich
Dyrektor Biblioteki - Fonoteki Związku Kompozytorów Polskich - Polskiego Centrum Informacji Muzycznej
POLMIC
Do wiadomości:
Biblioteka Narodowa
a/a
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