
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 25 paêdziernika
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci
kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z póên.
zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Kultury i Sztuki
z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagaƒ kwalifika-
cyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniajà-
cych do zajmowania okreÊlonych stanowisk w niektó-

rych instytucjach kultury, dla których organizatorem
jest administracja rzàdowa lub jednostki samorzàdu
terytorialnego (Dz. U. Nr 26, poz. 234, z póên. zm.3))
w za∏àczniku nr 6 w cz´Êci A w ust. 3 pkt 8 otrzymuje
brzmienie: 

„8) Studium Re˝yserii Teatralnej, prowadzonego
przez Dom ˚o∏nierza Polskiego, dawniej przez
Centralny OÊrodek Metodyczny Domu Wojska
Polskiego,”. 

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
B. Zdrojewski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 19 czerwca 2008 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wymagaƒ kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji
uprawniajàcych do zajmowania okreÊlonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury,

dla których organizatorem jest administracja rzàdowa lub jednostki samorzàdu terytorialnego

———————
1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — kultura i ochrona dziedzic-
twa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96,
poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r.
Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091
i Nr 132, poz. 1111 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658.

———————
3) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 2003 r. Nr 97, poz. 882 i Nr 206, poz. 2003,
z 2004 r. Nr 283, poz. 2833 oraz z 2006 r. Nr 34, poz. 238.


