
 

 

UCHWAŁA NR IX/167/15 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 16 kwietnia 2015 r. 

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594, z późn. zm.
1)

) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.
2)

) Rada Miejska Wrocławia 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Gminnej instytucji kultury pod nazwą Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu nadaje się statut 

w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXI/1056/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 

nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Pamięć i Przyszłość (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej 

Wrocławia z 2009 r. Nr 2, poz.43). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.   

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia: 

J. Ossowski

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 423 oraz z 2015 r. poz. 337 
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Załącznik do uchwały nr IX/167/15 Rady  

Miejskiej Wrocławia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 

 

STATUT OŚRODKA „PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ“ WE WROCŁAWIU 

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, utworzony został 

Ośrodek Pamięć i Przyszłość. 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1 Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, zwany dalej Ośrodkiem, jest samorządową instytucją 

kultury prowadzoną przez Gminę Wrocław zwaną dalej Organizatorem. 

2. Ośrodek działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej, zwanej dalej ustawą, oraz niniejszego statutu. 

§ 2. 1. Siedzibą Ośrodka jest Wrocław. 

2. Ośrodek działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju. 

3. Ośrodek może korzystać z tłumaczeń swojej nazwy na inne języki niż język polski. 

§ 3. 1. Ośrodek posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 

Organizatora. 

2. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Prezydent Wrocławia. 

Rozdział 2. 

Zakres działalności 

§ 4. 1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności w zakresie 

badania, dokumentowania, opracowywania i upowszechniania dorobku historycznego i kulturowego 

stworzonego we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej. 

2. Zakres działania Ośrodka obejmuje również: 

1) dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o oporze społeczeństwa polskiego wobec komunistycznej 

dyktatury; 

2) popularyzacja - wśród mieszkańców miasta a także w Polsce i zagranicą - wiedzy o powojennej historii 

Wrocławia jako ważnego elementu dziedzictwa europejskiego; 

3) przygotowanie projektu stałej ekspozycji, ukazującej miejsce i znaczenie najnowszej historii Wrocławia 

w dziejach Polski i Europy; 

4) prowadzenie działalności edukacyjnej służącej szacunkowi dla prawdy historycznej będącej fundamentem 

sprawiedliwego ładu międzynarodowego i pokojowych stosunków między narodami; 

5) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów badawczych, edukacyjnych, szkoleniowych, 

stypendialnych, kulturalnych; 

6) zbieranie, opracowywanie oraz prezentowanie przedmiotów, dokumentów, pamiątek oraz świadectw 

dziedzictwa historycznego, materialnego, duchowego i kulturowego; w tym w szczególności prowadzenie 

archiwum zapisów historii mówionej; 

7) budowanie stałych i czasowych programów wystawienniczych; 

8) prowadzenie akcji promocyjnych, społecznych i informacyjnych, zgodnych z zadaniami Ośrodka 
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9) opracowywanie analiz, raportów i ekspertyz oraz upowszechnianie ich wyników; 

10) przygotowywanie i realizacja wydawnictw poligraficznych i audiowizualnych o tematyce zgodnej z celem 

Ośrodka; 

11) nawiązywanie współpracy z organizacjami społecznymi i innymi instytucjami w celu realizacji wspólnych 

projektów; 

12) współpracę i organizację międzynarodowych projektów zgodnych z zadaniami Ośrodka. 

3. Ośrodek realizuje swoje zadania samodzielnie lub we wspólnych przedsięwzięciach z innymi 

podmiotami, z kraju i zagranicy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. 

Rozdział 3. 

Organizacja i zarządzanie 

§ 5. 1. Ośrodkiem zarządza Dyrektor. 

2. Dyrektor powoływany i odwoływany jest przez Prezydenta Wrocławia w trybie i na zasadach 

określonych w obowiązujących przepisach. Wyłonienie dyrektora może nastąpić w drodze konkursu lub bez 

przeprowadzenia konkursu. Prezydent Wrocławia może również powierzyć zarządzanie Ośrodkiem osobie 

fizycznej lub prawnej. 

3. Dyrektor organizuje pracę Ośrodka jednoosobowo, odpowiada za całokształt jego działalności oraz 

reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, odpowiada za właściwy dobór kadr i osób współpracujących oraz właściwą 

gospodarkę mieniem i środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Ośrodka. 

4. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności: 

1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej; 

2) przedstawianie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań 

oraz wniosków inwestycyjnych; 

3) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń; 

4) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Ośrodka oraz dokonywanie czynności 

wynikających ze stosunku pracy; 

5) poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności statutowej Ośrodka. 

5. W Ośrodku tworzy się dwa stanowiska zastępców dyrektora, których powołuje i odwołuje Dyrektor. 

§ 6. 1 Ośrodek może tworzyć filie i oddziały. 

2. Tworzenie, łączenie i likwidacja filii i oddziałów następuje na podstawie regulaminu organizacyjnego 

nadawanego przez Dyrektora. 

§ 7. 1. W Ośrodku działa Rada Programowa, zwana dalej Radą, organ doradczy i opiniodawczy Dyrektora. 

2. Do zadań i kompetencji Rady należy: 

1) opiniowanie rocznych programów pracy Ośrodka, strategii wieloletnich oraz ocena ich realizacji; 

2) opiniowanie rocznego sprawozdania merytorycznego z pracy Ośrodka; 

3) poszukiwanie nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności Ośrodka; 

4) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora oraz do Organizatora w istotnych sprawach 

związanych z działalnością Ośrodka. 

3. Rada Ośrodka składa się z co najmniej 5członków powoływanych i odwoływanych przez Prezydenta 

Wrocławia na wniosek Dyrektora. Kadencja Rady trwa 5 lat. 

4. Członkostwo w Radzie wygasa: 

1) z dniem, w którym upływa kadencja Rady; 

2) w przypadku zrzeczenia się; 
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3) w przypadku śmierci, prawomocnego orzeczenia kary pozbawienia praw publicznych, 

ubezwłasnowolnienia lub choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków; 

4) w przypadku odwołania przez Prezydenta Wrocławia. 

5. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu w głosowaniu tajnym Przewodniczącego. 

Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady oraz kieruje jej pracami. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje 

Dyrektor w terminie 2 miesięcy od powołania Rady nowej kadencji. 

6. Rada obraduje nie rzadziej niż raz na rok. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym 

na wniosek Prezydenta Wrocławia, Dyrektora lub na wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków 

Rady - w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. 

7. Uchwały Rady zapadają na posiedzeniach w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków Rady. Rada może także podejmować uchwały w trybie głosowania 

korespondencyjnego lub w trybie obiegowym. Szczegółowe procedury w tej sprawie określa regulamin Rady. 

8. Obsługę kancelaryjno-biurową Rady zapewnia Ośrodek. 

9. Szczegółowy tryb działania Rady określa uchwalony przez nią regulamin. 

Rozdział 4. 

Gospodarka finansowa 

§ 8. Majątek Ośrodka może być wykorzystywany jedynie dla celów związanych z działalnością statutową 

Ośrodka. 

§ 9. Ośrodek działa we własnym imieniu na własny rachunek i ryzyko, dysponując przydzieloną i nabytą 

częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków oraz na 

podstawie planu finansowego Ośrodka, w ramach obowiązujących przepisów, kierując się zasadą efektywności 

ich wykorzystania. 

§ 10. 1. Źródłami finansowania Ośrodka są: 

1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego; 

2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych; 

3) dotacje podmiotowe i celowe od Organizatora; 

4) inne dotacje niż wymienione w pkt 3 przekazane zgodnie z prawem; 

5) darowizny i zapisy osób fizycznych i osób prawnych; 

6) inne dozwolone prawem. 

2. Ośrodek prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości. 

3. Dyrektor składa sprawozdania z wykonywania zadań w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie 

z ustalonymi przez Organizatora procedurami nadzoru. 

4. Dyrektor składa materiały dotyczące planowania zgodnie z ustalonymi przez Organizatora procedurami 

nadzoru. 

5. Dyrektor składa Organizatorowi roczne sprawozdanie finansowe. Organem zatwierdzającym roczne 

sprawozdanie finansowe jest Prezydent Wrocławia, który dokonuje również wyboru uprawnionego podmiotu 

do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego w przypadku jego badania. 

§ 11. 1. Ośrodek może, na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach, prowadzić jako 

dodatkową działalność gospodarczą w zakresie: 

1) wypożyczania, najmu, dzierżawy i sprzedaży posiadanych składników majątkowych; 

2) organizacji, produkcji, koprodukcji i obsługi wydarzeń kulturalnych, imprez okolicznościowych, w tym 

imprez masowych, z zakresu muzyki, tańca, plastyki, teatru, filmu, estrady i rozrywki, literatury, 

inscenizacji historycznych, a także form interdyscyplinarnych; 

3) prowadzenie szkoleń, warsztatów, zajęć edukacyjnych; 
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4) działalności wydawniczej, poligraficznej, fotograficznej, fonograficznej, filmowej, plastycznej; 

5) działalności impresaryjnej i promocyjnej; 

6) konserwacji zabytków, pamiątek i dokumentów archiwalnych; 

7) produkcji i sprzedaży dzieł sztuki. 

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie 

w celu finansowania działalności statutowej Ośrodka. 

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe 

§ 12. 1. Połączenie, podział lub likwidacja Ośrodka może nastąpić na warunkach i w trybie określonym 

w ustawie. 

2. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie określonym w ustawie. 
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