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DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, dnia 23 grudnia 2015 r.
Poz. 60
ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie utworzenia Muzeum Westerplatte i Wojny 1939
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r.
poz. 987 oraz z 2015 r. poz. 1505) oraz 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. Tworzy się państwową instytucję kultury pod nazwą „Muzeum Westerplatte i Wojny
1939”, zwaną dalej „Muzeum”.
§ 2. Siedzibą Muzeum jest Gdańsk.
§ 3. Przedmiotem działania Muzeum jest:
1) stworzenie przestrzeni wystawienniczej i ośrodka inspirującego do refleksji na temat
historii Westerplatte i Wojny Obronnej Polski w 1939 r. oraz losów Wojskowej Składnicy
Tranzytowej od początku jego powstania do końca XX w., ze szczególnym
uwzględnieniem historii obiektu w latach 1926-1939 i jego obrony we wrześniu 1939 r.;
2) konsolidacja działań na rzecz ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym Wojny
Obronnej Polski w 1939 r., przede wszystkim na rzecz upamiętnienia oporu Żołnierza
Polskiego i armii II Rzeczypospolitej;
3) prowadzenie renowacji zabytków i rewaloryzacji terenów dawnej Wojskowej Składnicy
Tranzytowej na terenie Westerplatte, z uwzględnieniem zabytków architektury militarnej
różnych okresów historycznych;
1)
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4) prowadzenie działalności kulturalnej, naukowej, edukacyjnej, popularyzatorskiej,
związanej z problematyką historii obrony Westerplatte oraz historii i dorobku Wojska
Polskiego II Rzeczypospolitej i poniesionego wysiłku w obronie kraju w 1939 r.;
5) promowanie historii Polski, Gdańska, Westerplatte oraz Wojskowej Składnicy
Tranzytowej i historii jej obrony we wrześniu 1939 r. na tle Wojny Obronnej 1939 r.
w Polsce i poza jej granicami.
§ 4. Nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, który zapewnia środki niezbędne do jego utrzymania i rozwoju.
§ 5. Muzeum zostanie nadany statut - Muzeum w organizacji.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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