ZARZĄDZENIE NR 6
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 9 marca 2007 r.
w sprawie utworzenia i nadania statutu państwowej instytucji kultury
Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”
Na podstawie art. 8 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)),
zarządza się, co następuje:
§ 1. Z dniem 11 marca 2007 r. tworzy się państwową instytucję kultury pod nazwą Ośrodek
„Pamięć i Przyszłość”, zwany dalej „Ośrodkiem”.
§ 2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Wrocław.
§ 3. Celem Ośrodka jest:
1) upowszechnianie dorobku historycznego i kulturowego stworzonego przez Polaków
na ziemiach zachodnich po okresie wielkich cierpień i zniszczeń II wojny światowej ;
2) prowadzenie działalności edukacyjnej służącej szacunkowi dla prawdy historycznej
będącej fundamentem sprawiedliwego ładu międzynarodowego i pokojowych
stosunków między narodami Europy;
3) promowanie

polskiego

dziedzictwa

narodowego

jako

ważnego

elementu

europejskiego dziedzictwa kulturowego.
§ 4. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, który zapewnia środki niezbędne do jego utrzymania i rozwoju.
§ 5. Ośrodkowi nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 2007 roku.
MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
(-) Kazimierz M. Ujazdowski

1)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz.U. Nr 131, poz.
911).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003r.
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.
Dz. U. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111 oraz z 2006r. Nr 227,poz. 1658.

