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Załącznik  
do uchwały Nr XXXI/1056/09 

Rady Miejskiej Wrocławia 
z dnia 19 lutego 2009 r. 

 

STATUT OŚRODKA  
„PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ” 

 
-   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,  

     tworzy się Ośrodek Pamięć i Przyszłość. 

 
ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1. 
 

1. Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest samorządową 

instytucją kultury, działającą na podstawie 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.1)) zwanej dalej „ustawą” oraz niniejszego statutu. 

2. Zgodnie z postanowieniami umowy z dnia 19 grudnia 2009 r. zawartej przez 
MKIDN i Gminę Wrocław, Organizatorem Ośrodka, począwszy od dnia  

1 stycznia 2009 roku, jest Gmina Wrocław. 
 

§ 2. 

 
1. Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 

Organizatora pod numerem 32/09.  

2. Ośrodek posiada osobowość prawną. 
3. Siedzibą Ośrodka jest Wrocław, a terenem działalności Rzeczpospolita Polska.  

4. Ośrodek może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

5. Ośrodek może tworzyć filie i oddziały. 

 

                                                 
1) 

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. 
Dz. U. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. 
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ROZDZIAŁ II 
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA 

 

§ 3. 
 

Celem Ośrodka jest: 
1) dokumentowanie oraz upowszechnianie dorobku historycznego  

i kulturowego stworzonego we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku po  II wojnie 

światowej;  
2) dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o oporze społeczeństwa 

polskiego wobec komunistycznej dyktatury; 
3) popularyzacja – wśród mieszkańców miasta a także w Polsce i za granicą  

– wiedzy o powojennej historii Wrocławia jako ważnego elementu 

dziedzictwa europejskiego;  
4) przygotowanie projektu stałej ekspozycji, ukazującej miejsce i znaczenie 

najnowszej historii Wrocławia w dziejach Polski i Europy; 
5) prowadzenie działalności edukacyjnej służącej szacunkowi dla prawdy 

historycznej będącej fundamentem sprawiedliwego ładu międzynarodowego 

i pokojowych stosunków między narodami; 
 

§ 4. 
 

1. Ośrodek realizuje określone w § 3 cele i zadania w szczególności poprzez: 
1) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów badawczych, 

edukacyjnych, szkoleniowych, stypendialnych, kulturalnych i innych; 

2) zbieranie, opracowywanie oraz prezentowanie przedmiotów, dokumentów, 
pamiątek oraz świadectw dziedzictwa historycznego, materialnego, 

duchowego i kulturowego; w tym w szczególności prowadzenie archiwum 
zapisów historii mówionej; 

3) budowanie stałych i czasowych programów wystawienniczych; 

4) prowadzenie akcji promocyjnych, społecznych i informacyjnych, zgodnych  
z celem Ośrodka  

5) opracowywanie analiz, raportów i ekspertyz oraz upowszechnianie ich 
wyników; 

6) przygotowywanie i realizacja wydawnictw poligraficznych i audiowizualnych 

o tematyce zgodnej z celem Ośrodka; 
7) nawiązywanie współpracy z organizacjami społecznymi i innymi instytucjami 

w celu realizacji wspólnych projektów; 
8) współpracę i organizację międzynarodowych projektów zgodnych z celem 

Ośrodka; 

9) pozyskiwanie środków finansowych na cele działalności statutowej  
z funduszy publicznych, prywatnych oraz środków europejskich. 

2. Ośrodek uczestniczy w realizacji zadań wynikających ze strategii i programów 
samorządowych i rządowych. 
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ROZDZIAŁ III 
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 

 

§ 5. 
 

1. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Gmina Wrocław w zakresie obowiązujących 
przepisów. 

2. Organem zarządzającym Ośrodka jest Dyrektor, a organem doradczym  
i opiniodawczym Rada Programowa. 

 

§ 6. 
 

1. Dyrektora Ośrodka wyłonionego w drodze konkursu na 5 letnią kadencję 

powołuje i odwołuje Prezydent Wrocławia, z zastrzeżeniem art. 15 ustawy. 
2.  W uzasadnionych przypadkach Prezydentowi Wrocławia przysługuje prawo 

odstąpienia od przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w ust. 1, bądź 
powołania Dyrektora na inny okres niż wskazany w ust. 1. 

3. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Ośrodka, reprezentuje go na 

zewnątrz, czuwa nad mieniem Ośrodka i jest za nie odpowiedzialny. 
4. Do obowiązków Dyrektora należy realizacja celów i zadań statutowych,  

w szczególności: 
1) zarządzanie Ośrodkiem oraz odpowiedzialność za jego bieżącą działalność; 
2) przygotowywanie oraz nadzór na realizacją programów działania i planów 

finansowych Ośrodka; 
3) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz przedkładanie 

ich właściwym organom; 
4) czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi 

środkami finansowymi i materiałowymi; 

5) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
pracowników; 

6) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń w szczególności: 
wewnętrznych regulaminów i procedur. 

5. Dyrektor zarządza Ośrodkiem przy pomocy zastępców. Liczbę zastępców określa 

Dyrektor, po uzyskaniu zgody Prezydenta Wrocławia. 
6. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii 

Prezydenta Wrocławia.  
 

§ 7. 
 

1. Organizację wewnętrzną Ośrodka, w tym podział kompetencji między 

Dyrektorem i zastępcami Dyrektora, określa Regulamin Organizacyjny, 
nadawany przez Dyrektora, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy. 

2. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym  
w ust. 1. 

 

§ 8. 
 

1. Rada Programowa, zwana dalej „Radą”, jest organem doradczym  
i opiniodawczym Ośrodka. 

2. Do zadań Rady należy w szczególności: 
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1) zatwierdzanie rocznych programów pracy Ośrodka oraz strategii wieloletnich 
oraz ocena ich realizacji; 

2) opiniowanie rocznego sprawozdania merytorycznego z pracy Ośrodka 

3) opiniowanie projektów planów finansowych Ośrodka; 
4) opiniowanie kandydatów na stanowisko Dyrektora; 

5) udzielanie opinii w sprawie odwołania Dyrektora oraz likwidacji Ośrodka 
6) poszukiwanie nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego  

i finansowego działalności Ośrodka; 

7) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora oraz do Gminy Wrocław 
w innych istotnych sprawach związanych z działalnością Ośrodka; 

 
§ 9. 

 

1. Liczba członków Rady wynosi co najmniej 5 osób, powoływanych przez 

Prezydenta Wrocławia. 
2. Kadencja Rady trwa 5 lat liczone od daty pierwszego posiedzenia. Pierwsze 

posiedzenie Rady zwołuje Dyrektor w terminie 2 miesięcy od powołania Rady 
nowej kadencji. 

3. Członkostwo w Radzie wygasa: 

1) z dniem, w którym upływa kadencja Rady; 
2) w przypadku zrzeczenia się; 

3) w przypadku śmierci, prawomocnego orzeczenia kary pozbawienia praw 
publicznych, ubezwłasnowolnienia lub choroby trwale uniemożliwiającej 

wykonywanie obowiązków; 
4) w przypadku odwołania przez Prezydenta Wrocławia. 
Wygaśnięcie członkostwa w Radzie w przypadkach, o których mowa w pkt. 2), 3) 

i 4 ) stwierdza Prezydent Wrocławia, informując o tym Dyrektora. 
4. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu w głosowaniu tajnym 

Przewodniczącego. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady oraz kieruje jej 
pracami.  

5. Rada obraduje nie rzadziej niż raz na pół roku. 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.  
6. Szczegółowy tryb działania Rady określa uchwalony przez nią regulamin. 
7. Z zastrzeżeniem innych postanowień statutu lub regulaminu Rady uchwały Rady 

zapadają na posiedzeniach w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, 
przy obecności co najmniej połowy członków Rady. 

8. Obsługę kancelaryjno- biurową Rady zapewnia Ośrodek. Członkom Rady mogą 
być zwracane poniesione przez nich uzasadnione koszty związane  
z wykonywaniem funkcji, w szczególności koszty podróży. 

 
§ 10. 

 

Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady, może powoływać inne kolegialne ciała  
o charakterze doradczym i eksperckim.  
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ROZDZIAŁ IV 
MIENIE I FINANSE 

 

§ 11. 
 

1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych 

w ustawie i innych przepisach powszechnie obowiązujących. 
2. Majątek Ośrodka może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów 

wynikających z zakresu działania Ośrodka. 

3. Dyrektor Ośrodka zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania 
finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta  

i przedłożenie go do zatwierdzenia Prezydentowi. 
  

§ 12. 
 

1. Do składania w imieniu Ośrodka oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków 

majątkowych konieczne jest współdziałanie łączne: Dyrektora, lub zastępców 
Dyrektora i głównego księgowego . 

2. Dyrektor może upoważnić określone osoby do dokonywania innych niż 
wymienione w ust. 1, czynności prawnych w imieniu Ośrodka, określając 
każdorazowo zakres pełnomocnictwa. 

 
§ 13. 

 

Bieżąca działalność Ośrodka jest finansowana z uzyskiwanych przychodów, którymi 

są: 
1) dotacje otrzymywane od Gminy Wrocław; 
2) wpływy z prowadzonej działalności; 

3) środki otrzymywane od osób fizycznych i osób prawnych oraz z innych 
 źródeł. 

 
§ 14. 

 

1. W celu finansowania działalności określonej w § 3 Ośrodek może prowadzić 
działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, 

o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia przedmiotu działalności Ośrodka, 
określonego w § 3 Statutu. 

2. Dochód z działalności gospodarczej Ośrodka może być wykorzystany wyłącznie  
w celu finansowania działalności statutowej. 

 
ROZDZIAŁ V 

PRZEPISY KOŃCOWE 
 

§ 15. 
 

1. Połączenia, podziału lub likwidacji Ośrodka dokonuje Gmina Wrocław, na 
warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach oraz statucie. 

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 


