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DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2016 r.
Poz. 17
ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 15 kwietnia 2016 r.
w sprawie utworzenia Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r.
poz. 987, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 352) i art. 21 ust. 2 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 oraz z 2015 r. poz. 337 i 1505) zarządza się, co następuje:
§ 1. Tworzy się instytucję kultury pod nazwą „Muzeum Jana Pawła II i Prymasa
Wyszyńskiego”, zwaną dalej „Muzeum”.
§ 2. Siedzibą Muzeum jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 3. Przedmiotem działania Muzeum jest:
1) prowadzenie działalności o charakterze kulturalnym, naukowym i edukacyjnym,
w zakresie historii Kościoła katolickiego, ze szczególnym uwzględnieniem postaci Jana
Pawła II i prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego;
2) gromadzenie, opracowywanie, konserwacja, przechowywanie i udostępnianie zbiorów
oraz materiałów dokumentacyjnych, w zakresie dziedzictwa i przesłania życia papieża
Jana Pawła II i prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego, ujętych na tle historii Polski
i świata w kontekście historycznym, społecznym i religijnym;
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3) współpraca z muzeami, osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami
organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, w zakresie działalności
statutowej Muzeum;
4) inspirowanie nowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich, związkowych,
samorządowych, narodowych, europejskich i o wymiarze uniwersalnym.
§ 4. Muzeum zostanie nadany odrębnym zarządzeniem statut w trybie określonym
w ustawie z dnia 21 listopada 1996 r o muzeach oraz ustawie z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

