ZARZĄDZENIE NR 44
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie utworzenia śydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma
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 1 stycznia 2009 r. tworzy się państwową instytucję kultury pod nazwą śydowski
Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, zwaną dalej „Instytutem”.
§ 2.
Siedzibą Instytutu jest Warszawa.
§ 3.
Przedmiotem działania Instytutu jest w szczególności:
1) pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze śydów, ze szczególnym
uwzględnieniem historii śydów polskich;
2) przedstawianie historii i kultury śydów jako waŜnego elementu światowego dziedzictwa
kulturowego;
3) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą w zakresie
ochrony i upamiętniania dziedzictwa śydów polskich.
§ 4.
Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, który zapewnia środki niezbędne do jego utrzymania i rozwoju.
§ 5.
Instytutowi nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski
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 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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.

