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DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2016 r.
Poz. 22
ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury – Ośrodka Badań nad
Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego
Na podstawie art. 8 i art. 11 ust. 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 oraz z 2015 r. poz. 337 i 1505) zarządza się, co następuje:
§ 1. Z dniem 29 kwietnia 2016 r. tworzy się państwową instytucję kultury pod nazwą
„Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego”, zwaną dalej „Ośrodkiem”.
§ 2. Siedzibą Ośrodka jest miasto stołeczne Warszawa.
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§ 3. Przedmiotem działania Ośrodka jest:
badanie, popularyzowanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat zbrodni
nazistowskich i komunistycznych, w tym gromadzenie, ewidencjonowanie,
przechowywanie, digitalizacja, opracowywanie, udostępnianie i zabezpieczanie
materiałów lub ich kopii, dotyczących tych zbrodni, w tym poprzez współpracę z innymi
podmiotami, w szczególności z Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
popularyzacja w Polsce i za granicą dorobku naukowców polskich i zagranicznych
w zakresie badań nad totalitaryzmami i historią XX wieku;
inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów naukowych, badawczych, edukacyjnych
oraz akcji społecznych, związanych z historią XX wieku oraz upowszechnianie ich
wyników;
inspirowanie, wspieranie i upowszechnianie zjawisk w kulturze i sztuce nawiązujących do
historii i doświadczenia totalitaryzmu w XX wieku.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego, na podstawie §1 ust. 2 rozporządzania Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada
2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz.
1894) .
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§ 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 zostanie nadany odrębnym zarządzeniem statut w trybie określonym
w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2016 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

