
 
Warszawa, dnia 14 października 2016 r. 

 
Poz. 173 

 
Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej 

 
 

ZARZĄDZENIE  Nr 30/MON 
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

 
z dnia 13 października 2016 r. 

 
w sprawie nadania statutu Wojskowemu Instytutowi Wydawniczemu w Warszawie 

 
 
 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423,  

z 2015 r. poz. 337 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 1020), w związku z § 1 rozporządzenia Ministra 

Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną 

przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej 

(Dz. U. poz. 195), zarządza się, co następuje: 

§ 1.  Wojskowemu Instytutowi Wydawniczemu w Warszawie nadaje się statut, stanowiący 

załącznik do zarządzenia. 

§ 2.  Traci moc zarządzenie Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. 

w sprawie nadania statutu Wojskowemu Instytutowi Wydawniczemu w Warszawie (Dz. Urz. 

Min. Obr. Nar. poz. 242). 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 
Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz 

 
 
 

 
 

 



Załącznik do zarządzenia Nr  30/MON 
Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 13 października 2016 r. (poz. 173) 

 
 

STATUT 
WOJSKOWEGO INSTYTUTU WYDAWNICZEGO W WARSZAWIE 

 
 

Rozdział 1 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 1. Wojskowy Instytut Wydawniczy w Warszawie, zwany dalej „Instytutem”, 

jest państwową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337 i 1505 oraz  

z 2016 r. poz. 1020), zwanej dalej „ustawą”; 

2) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. poz. 24, z późn. zm.1)); 

3) rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 

rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe lub 

nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 195); 

4) zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2010 r.        

w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie (Dz. Urz. 

Min. Obr. Nar. poz. 249, z 2011 r. poz. 1, z 2014 r. poz. 227 oraz z 2015 r. poz. 206         

i 345); 

5) niniejszego statutu. 

     2. Instytut może używać nazwy skróconej w brzmieniu: „WIW”. 
 

§ 2. 1. Organizatorem Instytutu jest Minister Obrony Narodowej, zwany dalej 

„Ministrem”.  

      2. Minister zapewnia środki niezbędne do utrzymania i rozwoju Instytutu.  

  3. Minister sprawuje nadzór nad działalnością Instytutu.  
 

§ 3. Instytut jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod 

numerem RIK MON 4/2010. 
 

§ 4. Instytut posiada osobowość prawną. 
 
 

                                                           
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1988 r. poz. 324, z 1989 r. poz. 187, z 1990 r.    
poz. 173, z 1991 r. poz. 442, z 1996 r. poz. 542, z 1997 r. poz. 554 i 770, z 1999 r. poz. 999, z 2001 r. poz. 1198, 
z 2002 r. poz. 1271, z 2004 r. poz. 1181, z 2005 r. poz. 377, z 2007 r. poz. 590, z 2010 r. poz. 1228 i 1551,          
z 2011 r. poz. 459, 934, 1204 i 1660, z 2012 r. poz. 1136 oraz z 2013 r. poz. 771. 



§ 5. 1. Siedzibą Instytutu jest Miasto Stołeczne Warszawa. 

        2. Terenem działania Instytutu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.  
 

§ 6. Instytut używa pieczęci okrągłej z pełną nazwą Instytutu.  

 

Rozdział 2 
 

Zakres działalności Instytutu 
 

§ 7. 1. Do zakresu działania Instytutu należy upowszechnianie wiedzy na temat 

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz popularyzowanie kultury, tradycji i dziejów 

oręża polskiego poprzez prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej  

i wychowawczej w celu kształtowania postaw patriotycznych i proobronnych, w zgodzie  

z założeniami polityki informacyjnej resortu obrony narodowej. 

 2. Instytut realizuje zakres działania poprzez: 

1) wydawanie: 

a) miesięcznika „Polska Zbrojna”, 

b) dwumiesięcznika „Przegląd Sił Zbrojnych”, 

c) kwartalnika naukowego „Kwartalnik Bellona”, 

d) portalu polska-zbrojna.pl; 

2) wydawanie i realizowanie innych, w tym również wskazanych przez Ministra, 

wydawnictw, zadań lub programów, stosownie do zatwierdzonych koncepcji 

uwzględniających źródła ich finansowania. 

 

Rozdział 3 

 
Działalność dodatkowa Instytutu 

 

§ 8. 1. W celu wspierania działalności, o której mowa w § 7, Instytut może prowadzić, 

jako dodatkową, działalność gospodarczą, według zasad określonych w obowiązujących 

przepisach oraz zgodnie z celami i zakresem działania Instytutu.  

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w szczególności 

w zakresie: 

1) produkcji i sprzedaży publikacji oraz wydawnictw książkowych, a także innych 

produktów o charakterze artystycznym, popularno-naukowym, edukacyjnym; 

2) organizacji przedsięwzięć o charakterze naukowo-kulturalnym (w tym konferencji, 

seminariów, wystaw); 

3) organizacji szkoleń; 

4) organizacji wizyt studyjnych; 



5) obrotu majątkowymi prawami autorskimi; 

6) świadczenia usług redakcyjnych, wydawniczych, graficznych, licencyjnych, 

ogłoszeniowych i reklamowych, z zastrzeżeniem ust. 5; 

7) realizacji innego rodzaju wydawnictw (w tym druków akcydensowych, dodatków, wydań 

specjalnych), w zależności od potrzeb zgłaszanych przez komórki i jednostki 

organizacyjne resortu obrony narodowej.  

3. Działalność, o której mowa w ust. 1, nie może powodować ograniczenia zakresu 

działalności Instytutu, określonego w rozdziale 2. 

4. Środki uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje się 

wyłącznie na działalność statutową  Instytutu.  

5. Usługi reklamowe, o których mowa w ust. 2 pkt 6, nie mogą być świadczone wobec 

podmiotów, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia konfliktu interesu  

z resortem obrony narodowej. 

 

Rozdział 4 
 

Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania 
 

§ 9. 1. Instytutem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor. 

2. Dyrektor odpowiada za całokształt działalności Instytutu oraz za właściwe 

gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Instytutu. 

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister w trybie określonym ustawą. 
 

§ 10. 1. Dyrektor zarządza Instytutem przy pomocy dwóch zastępców dyrektora. 

2. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor w uzgodnieniu z Ministrem. 
 

§ 11. 1. Organizację wewnętrzną oraz zakres zadań zastępców dyrektora, komórek 

organizacyjnych i stanowisk samodzielnych Instytutu określa regulamin organizacyjny. 

2. Regulamin organizacyjny nadawany jest przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii 

Ministra oraz działających w Instytucie organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. 

3. Zmiany regulaminu organizacyjnego dokonywane są w trybie właściwym dla jego 

nadania.  
 

§ 12. 1.Do składania oświadczeń woli w imieniu Instytutu uprawniony jest Dyrektor 

samodzielnie, a w przypadku jego nieobecności – działający z jego upoważnienia jeden  

z zastępców dyrektora i główny księgowy, działający łącznie. 

2. Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności 

prawnych w imieniu Instytutu zastępcom dyrektora lub innym osobom, określając zakres 

pełnomocnictwa. 
 
 



§ 13. 1. Organem doradczym Dyrektora jest Rada Programowa. 

2. Członków Rady Programowej na wniosek Dyrektora powołuje Minister. 

3. W skład Rady Programowej wchodzą: 

1) przedstawiciele resortu obrony narodowej zajmujący stanowiska związane  

z zakresem działania Instytutu;   

2) niezależni eksperci w dziedzinach dotyczących zakresu działania Instytutu. 

4. Rada Programowa liczy od 5 do 10 członków. 

5. Kadencja członków Rady Programowej trwa 4 lata. 

6. Odwołanie członka Rady Programowej może nastąpić w trybie przewidzianym dla 

jego powołania w przypadku: 

1) zrzeczenie się członkostwa; 

2) nieobecności na posiedzeniach Rady Programowej w ciągu jednego roku; 

3) zwolnienia ze stanowiska, o którym mowa w ust. 3 pkt 1. 

7. Pierwsze posiedzenie Rady Programowej zwołuje Dyrektor, na którym jej 

członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego Rady Programowej i jego zastępcę. 

8. Do zadań Rady Programowej należy: 

1) wypracowywanie propozycji wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego 

działalności Instytutu; 

2) kierowanie wniosków do Dyrektora lub Ministra w istotnych sprawach dotyczących 

Instytutu. 

9. Rada Programowa odbywa posiedzenia nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

10. Szczegółowy tryb pracy Rady Programowej określa regulamin uchwalony przez 

Radę Programową i zatwierdzony przez Dyrektora, po uprzednim uzgodnieniu z Ministrem.  

11. Z tytułu członkostwa w Radzie Programowej nie przysługuje wynagrodzenie. 

12. Koszty obsługi i działania Rady Programowej ponosi Instytut. 

 

Rozdział 5 
 

Gospodarka finansowa 
 

§ 14. 1. Gospodarka finansowa Instytutu jest prowadzona na zasadach określonych  

w ustawie.  

2. Podstawą gospodarki finansowej Instytutu jest ustalony przez Dyrektora plan 

finansowy, z zachowaniem wysokości dotacji  Ministra. 

3. Plan finansowy sporządzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia  

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)).  

                                                           
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646,  
z 2014 r. poz. 379, 911, 1146,1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 
1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.  



4. Warunki organizacyjno-finansowe działalności Instytutu oraz program jego działania 

określa Minister w umowie zawieranej z Dyrektorem. 
 

§ 15. Przychodami Instytutu są przychody z prowadzonej działalności, w tym 

ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe, środki otrzymane od osób fizycznych  

i prawnych oraz z innych źródeł. 
 

§ 16. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, 

obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta oraz przedłożenie do zatwierdzenia 

Ministrowi. 

  

Rozdział 6 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 17. Zmian statutu dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.  
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