Załącznik
do zarządzenia Nr 6
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 9 marca 2007 r.

STATUT OŚRODKA „PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ”
– W przekonaniu, że wartości historyczne i kulturowe stworzone przez Polaków na ziemiach
zachodnich po okresie wielkich cierpień i zniszczeń II wojny światowej miały ogromne
znaczenie w historii Polski, kontynuowały najlepsze tradycje Rzeczpospolitej i wywarły
istotny wpływ na przezwyciężenie pojałtańskiego podziału Europy,
– z wiarą, że wartości te wciąż mają aktualną moc i znaczenie edukacyjne we współpracy
narodów Europy i kształtowaniu sprawiedliwego ładu międzynarodowego, tworzy się
Ośrodek Pamięć i Przyszłość.
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Ośrodek Pamięć i Przyszłość, zwany dalej „Ośrodkiem”, 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 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.1)) zwanej dalej „ustawą”;
2) zarządzenia Nr 6 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 marca 2007 r. ;
3) niniejszego statutu.
§ 2.

1)

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.

1. Organizatorem Ośrodka jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem”.
2. Ośrodek jest wpisany do rejestru państwowych instytucji kultury prowadzonego przez
Ministra i posiada osobowość prawną.
3. Siedzibą Ośrodka jest Wrocław, a terenem działalności Rzeczpospolita Polska.
4. Ośrodek może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Ośrodek może tworzyć w Polsce i za granicą filie i oddziały specjalistyczne.
ROZDZIAŁ II
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA
§ 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.
1. Ośrodek realizuje określone w § 3 cele w szczególności poprzez:
1) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów badawczych, edukacyjnych,
szkoleniowych, stypendialnych, kulturalnych oraz rozwojowych;
2) zbieranie, opracowywanie oraz prezentowanie dokumentów, pamiątek oraz świadectw
dziedzictwa historycznego, materialnego, duchowego i kulturowego;
3) animowanie refleksji i debaty publicznej;
4) działanie na rzecz współpracy między narodami Europy opartej na prawdzie
historycznej i bliskości kulturowej;
5) budowanie stałych i czasowych programów wystawienniczych;
6) prowadzenie akcji promocyjnych, społecznych i informacyjnych;
7) opracowywanie analiz, raportów i ekspertyz oraz upowszechnianie ich wyników;
8) prowadzenie działalności wydawniczej;

9) pozyskiwanie środków finansowych na cele działalności statutowej z funduszy
publicznych, prywatnych oraz środków europejskich.
2. Ośrodek uczestniczy w realizacji zadań wynikających ze strategii i programów rządowych
i samorządowych.
ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
§ 5.
1. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Minister.
2. Organami Ośrodka są: Dyrektor i Rada Programowa.
§ 6.
1.

Dyrektora powołuje i odwołuje Minister, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 1 ustawy.

2.

Dyrektor zarządza całokształtem działalności Ośrodka, reprezentuje go na zewnątrz,
czuwa nad mieniem Ośrodka i jest za nie odpowiedzialny.

3.

Do obowiązków Dyrektora należy realizacja celów i

zadań statutowych, w

szczególności:
1)

zarządzanie Ośrodkiem oraz odpowiedzialność za jego bieżącą działalność;

2)

przygotowywanie oraz nadzór na realizacją programów działania i planów
finansowych Ośrodka;

3)

sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz przedkładanie
ich właściwym organom;

4)

czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi
środkami finansowymi i materiałowymi;

5)

stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;

6)

wydawanie

w

obowiązującym

trybie

zarządzeń

w

szczególności:

wewnętrznych regulaminów i procedur.
4. Dyrektor zarządza Ośrodkiem przy pomocy zastępców.
5. Dyrektor, za zgodą Ministra, powołuje i odwołuje zastępców Dyrektora,
w liczbie nie przekraczającej 3.
§ 7.

1. Organizację wewnętrzną Ośrodka, w tym podział kompetencji między Dyrektorem i
zastępcami Dyrektora, określa Regulamin Organizacyjny, nadawany przez Dyrektora,
z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy.
2. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym w ust.1.
§ 8.
1. Rada Programowa, zwana dalej „Radą”, jest organem doradczym i opiniodawczym
Ośrodka.
2. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) opiniowanie projektów programów i planów Ośrodka oraz ocena ich realizacji;
2) poszukiwanie nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego
i finansowego działalności Ośrodka;
3) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora Ośrodka w innych
istotnych sprawach związanych z działalnością Ośrodka.
§ 9.
1. W skład Rady wchodzą osoby powoływane przez Ministra na wniosek Dyrektora.
2. Kadencja członków Rady trwa 4 lata, licząc od dnia ich powołania.
3. Liczba członków Rady nie może przekroczyć 15 osób.
4. Szczegółowy tryb działania Rady określa uchwalony przez nią regulamin.
5. Członkostwo w Radzie wygasa przed upływem kadencji w razie:
1) zrzeczenia się;
2) śmierci, prawomocnego orzeczenia kary pozbawienia praw publicznych,
ubezwłasnowolnienia lub choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie
obowiązków;
3) odwołania przez Ministra, na wniosek Dyrektora, z powodu niewykonywania
obowiązków członka Rady wynikających z niniejszego statutu lub regulaminu
Rady.
6. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Dyrektor Ośrodka.
7. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu w głosowaniu tajnym
Przewodniczącego. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady oraz kieruje jej
pracami.

8. Rada obraduje nie rzadziej niż raz na pół roku. Posiedzenie Rady może być zwołane w
trybie nadzwyczajnym na wniosek Ministra, Dyrektora Ośrodka lub na wniosek co
najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady.
9. Z zastrzeżeniem innych postanowień statutu uchwały Rady zapadają na posiedzeniach
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy członków Rady.
10. Obsługę kancelaryjno-biurową Rady zapewnia Ośrodek.
§ 10.
Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady, może powoływać inne kolegialne ciała o charakterze
doradczym i eksperckim.
ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 11.
1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w
ustawie.
2. Majątek Ośrodka może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów
wynikających z zakresu działania Ośrodka.
3. Dyrektor Ośrodka zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania
finansowego, obligatoryjnie jego zbadanie przez biegłego rewidenta, i przedłożenie go
do zatwierdzenia Ministrowi.
4. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Ośrodek.
§ 12.
1. Do składania w imieniu Ośrodka oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków
majątkowych konieczne jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób.
2. Osobami upoważnionymi są: Dyrektor, zastępca Dyrektora, główny księgowy oraz
upoważnieni pisemnie przez Dyrektora pełnomocnicy.
3. Dyrektor może upoważnić określone osoby do dokonywania innych niż wymienione
w ust. l, czynności prawnych w imieniu Ośrodka, określając każdorazowo zakres
pełnomocnictwa.

§ 13.
Bieżąca działalność Ośrodka jest finansowana z uzyskiwanych przychodów, którymi są:
1) dotacje otrzymywane od Ministra;
2) wpływy z prowadzonej działalności;
3) środki otrzymywane od innych osób fizycznych i osób prawnych oraz z innych
źródeł.
ROZDZIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA
§ 14.
1. W celu finansowania działalności określonej w § 3 Ośrodek może prowadzić, jako
dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących
przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia przedmiotu działalności
Ośrodka, określonego w § 3.
2. Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona w szczególności w zakresie:
1) sprzedaży wydawnictw, pamiątek, replik przedmiotów historycznych, materiałów
promocyjnych, materiałów dokumentacyjnych i wyrobów przemysłów kultury;
2) organizowania imprez kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, projekcji,
spektakli, koncertów, pokazów, konferencji, szkoleń i innych spotkań;
3) wykonywania ekspertyz, świadczenia usług wydawniczych, wypożyczania do
ekspozycji zbiorów i materiałów dokumentacyjnych;
4) wynajmu pomieszczeń;
5) publikacji i rozpowszechnia wydawnictw z zakresu swojej działalności.
3. Dochód z działalności gospodarczej Ośrodka może być wykorzystany wyłącznie w
celu finansowania działalności statutowej.
ROZDZIAŁ VII
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 15.
1. Połączenia, podziału lub likwidacji Ośrodka dokonuje Minister, na warunkach
i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

