
 

 

UMOWA 

W SPRAWIE PROWADZERIA JAKO WSPÓLNEJ 

INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ OŚRODEK „PAMIĘC I PRZYSZŁOSC"  

WE WROCŁAWIU 

 

zawarta w Warszawie 21 marca 2016 r. między: 

 

1) Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Panem prof. dr. hab. Piotrem Glińskim, zwanym dalej „Ministrem", z siedzibą 

przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00—071 Warszawa, a 

 

2) Gminą Wrocław, reprezentowaną przez Prezydenta Wrocławia Pana Rafała 

Dutkiewicza, zwaną dalej „Miastem", z siedzibą przy pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 

Wrocław, 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”. 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. 

zm.), zwanej dalej „ustawą", Strony postanawiają, co następuje: 

 

§ 1. 1. Przedmiotem Umowy jest prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury pod 

nazwą Ośrodek „Pamięć i Przyszłość" we Wrocławiu, zwanej dalej „Ośrodkiem". 

2. Ośrodek będzie działał w szczególności na podstawie przepisów ustawy oraz 

Statutu, którego projekt stanowi załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Ośrodek pozostaje Wpisany w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez 

Miasto. 

 

§ 2. 1. Prowadzenie Ośrodka jako wspólnej instytucji kultury polegać będzie, w 

wymiarze finansowym, z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy oraz 

obowiązujących przepisów, na zapewnieniu przez Ministra i Miasto z ich środków dotacji 

podmiotowej na pokrycie kosztów działalności Ośrodka.  



 

 

2. W roku 2016 Strony zobowiązują się przeznaczyć na bieżące funkcjonowanie 

Ośrodka dotacje podmiotowe w wysokościach nie mniejszych niż: 

1) Minister - 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych); 

2 ) Miasto — 3 200 000 zł (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych). 

3. W roku 2017 i w następnych latach Strony zobowiązują się przeznaczyć na 

bieżące funkcjonowanie Ośrodka dotacje podmiotowe w Wysokościach nie mniejszych 

niż: 

1) Minister - 3 400 000 zł (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych);  

2 ) Miasto — 5 300 000 zł (słownie: pięć milionów trzysta tysięcy złotych). 

4. Zaplanowanie w budżetach Stron kwot na dany rok budżetowy w wysokości 

niższej niż wskazane w ust. 3 wymaga zmiany Umowy w formie aneksu. 

5. Strony postanawiają, że w przypadku braku przyjęcia budżetu odnoszącego się 

do działalności którejkolwiek ze Stron, ta Strona Umowy, która nie posiada budżetu na 

dany rok budżetowy, będzie zobowiązana dO czasu przyjęcia jej budżetu do zapewnienia 

Ośrodkowi finansowania a poziomie nie niższym niż w poprzedzającym roku 

budżetowym.  

6. Ośrodek może otrzymywać dodatkowe środki finansowe zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i Statutem. 

7. W przypadku zagrożenia realizacji ustawy budżetowej i wprowadzenia na 

podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych blokady planowanych wydatków 

cz. 24 — KiODN, Minister może wprowadzić blokadę zaplanowanych na dany rok 

środków dla Ośrodka.  

 

§ 3. Ośrodek, w ramach dotacji podmiotowej przekazanej przez Ministra będzie 

realizować m.in. program badawczy dla ziem zachodnich i północnych, którego opis 

stanowi załącznik nr 2 do Umowy, a ponadto inne zadania wynikające z działalności 

statutowej Ośrodka. 

 

§ 4 . 1. Nowy Statut Ośrodka zostanie nadany przez Miasto po zawarciu Umowy, w 

brzmieniu zgodnym z projektem Statutu określonym w załączniku nr 1 do Umowy. 

Statut zostanie nadany bez zbędnej zwłoki zgodnie z procedurami obowiązującymi przy 

uchwalaniu Statutu samorządowej instytucji kultury. 



 

 

2. Zmiany statutu będą dokonywane przez Miasto w uzgodnieniu z Ministrem. 

 

§ 5. 1. Dyrektor Ośrodka będzie powoływany i odwoływany przez Prezydenta 

Wrocławia w trybie określonym w ustawie, w uzgodnieniu z Ministrem. 

2. W przypadku przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka 

Miasto powołuje komisję konkursową w uzgodnieniu z Ministrem, w składzie: 

1) trzech przedstawicieli Ministra; 

2) trzech przedstawicieli Miasta; 

3) dwóch przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji właściwych ze względu na zakres 

działania Ośrodka, w tym jeden wskazany przez Ministra i jeden wskazany przez 

Miasto; 

4) jeden przedstawiciel załogi Ośrodka. 

3. Uprawnienia Miasta odnośnie powoływania i odwoływania Dyrektora Ośrodka 

wykonuje Prezydent Wrocławia. 

 

§ 6. 1. Organem opiniodawczo ~ doradczym Ośrodka jest Rada Programowa. 

Zasady powoływania i odwoływania członków oraz skład i zakres zadań Rady 

Programowej określi Statut Ośrodka. 

2. Kadencja Rady Programowej powołanej 20 stycznia 2015 r. wygaśnie w dniu 

wejścia w życie nowego Statutu Ośrodka. 

3. Rada Programowa w nowym składzie zostanie powołana niezwłocznie po 

wejściu w życie nowego Statutu Ośrodka. 

 

§ 7. 1. Dyrektor Ośrodka będzie przedkładał roczne sprawozdania z wykonania 

zadań do Ministra i Miasta. Dyrektor Ośrodka będzie składał materiały dotyczące 

planowania oraz wykonania planów finansowo — rzeczowych do Ministra i Miasta 

zgodnie z obowiązującymi u Stron procedurami. 

2. Nadzór nad funkcjonowaniem Ośrodka sprawuje Miasto, z zastrzeżeniem 

uprawnień Stron wynikających z ustawy, Umowy oraz Statutu. 

3. Każda ze Stron jest uprawniona do prowadzenia kontroli, w szczególności w 

zakresie wykorzystania przekazanej dotacji oraz innych przekazanych Ośrodkowi 

środków. 



 

 

§ 8. 1. Likwidacja Ośrodka może nastąpić w trybie określonym w ustawie. 

2. Czynności związane z likwidacją Ośrodka podejmuje Miasto po uzgodnieniu z 

Ministrem. 

3. W przypadku likwidacji Ośrodka jego majątek pozostaje własnością Miasta. 

4. Z chwilą likwidacji Ośrodka zobowiązania i wierzytelności Ośrodka przejmuje 

Miasto. 

5. W przypadku likwidacji Ośrodka Miasto zobowiązuje się zabezpieczyć zbiory 

Ośrodka. 

6. Akt o likwidacji Ośrodka wydaje Miasto. 

 

§ 9. 1. Umowa zostaje zawarta na okres do 31 grudnia 2025 roku. 

2. Najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, 

Strony podejmą konsultacje dotyczące dalszej współpracy. 

3. Przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, Umowa może być rozwiązana 

za porozumieniem Stron albo — w szczególnie uzasadnionych przypadkach — za 

wypowiedzeniem, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 3, wymaga formy pisemnej. Okres 

wypowiedzenia wynosi sześć miesięcy, ze skutkiem na koniec roku budżetowego, w 

którym okres ten upływa. 

5. Po rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy Ośrodek pozostaje instytucją kultury 

prowadzoną przez Miasto, przy czym odpowiednio stosuje się 5 8 ust. 4. 

 

§ 10. 1. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Umowa została sporządzona w czterech egzemplarzach po dwa dla każdej ze 

Stron. 

3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

________________________________ ________________________ 

Wiceprezes Rady Ministrów Prezydent Wrocławia 

Minister Kultury 

I Dziedzictwa Narodowego 



 

 

Załącznik nr 1 do Umowy 

Projekt Statutu 

 

STATUT OŚRODKA „PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ” WE WROCŁAWIU 

 

W przekonaniu, że wartości historyczne i kulturowe stworzone przez Polaków na 

ziemiach zachodnich i północnych po okresie wielkich cierpień i zniszczeń 11 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 

instytucją kultury prowadzoną jako wspólna instytucja kultury przez Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej „Ministrem”, i Gminę Wrocław, zwaną dalej 

„Miastem”. 

2. Ośrodek działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 

1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, 

z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Statutu oraz Umowy z dnia 21 marca 2016 r. 

w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Ośrodek „Pamięć 

i Przyszłość” we Wrocławiu, zwanej dalej „Umową”. 

§ 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 Miasto pod nr 32/09. 

2. Nadzór nad Ośrodkiem, z zastrzeżeniem uprawnień Ministra wynikających 

z Umowy i Statutu, sprawuje Miasto. 



 

 

 

Rozdział 2 

Zakres działalności 

§ 4. 1. Do zakresu działalności Ośrodka należy upowszechnianie dorobku 

historycznego i kulturowego ziem zachodnich i północnych włączonych do Polski po II 

wojnie światowej, popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia jako ważnego 

elementu dziedzictwa europejskiego oraz przygotowanie projektu stałej ekspozycji, 

ukazującej miejsce i znaczenie najnowszej historii Wrocławia w dziejach Polski i Europy. 

2. Ośrodek prowadzi działalność przez: 

1) prowadzenie programów badawczych i edukacyjnych w zakresie historii ziem 

zachodnich i północnych, inicjowanie współpracy różnych instytucji działających 

w tym obszarze; 

2) dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o oporze społeczeństwa polskiego 

wobec komunistycznej dyktatury; 

3) prowadzenie działalności edukacyjnej służącej budowaniu i utrwalaniu szacunku 

dla prawdy historycznej będącej fundamentem sprawiedliwego ładu 

międzynarodowego i pokojowych stosunków między narodami; 

4) prowadzenie projektów zogniskowanych wokół wykorzystania doświadczeń 

historycznych w kształtowaniu przyszłości Polski i Europy; 

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

stypendialnych, kulturalnych, wystawienniczych, wydawniczych, w tym 

audiowizualnych, oraz prowadzenie akcji społecznych i informacyjnych; 

6) zbieranie, opracowywanie i prezentowanie przedmiotów, dokumentów, pamiątek 

oraz świadectw dziedzictwa historycznego, materialnego, duchowego 

i kulturowego; 

7) prowadzenie archiwum historii mówionej oraz prowadzenie działalności 

badawczej w zakresie wykorzystania metody historii mówionej; 

8) opracowywanie analiz, raportów i ekspertyz, z zakresu dorobku historycznego 

i kulturowego ziem zachodnich i północnych oraz powojennej historii Wrocławia, 

a także upowszechnianie ich wyników; 

9) współpracę z organizacjami społecznymi i innymi instytucjami oraz organizacjami 

międzynarodowymi. 



 

 

 

Rozdział 3 

Organizacja i zarządzanie 

§ 5. 1. Ośrodkiem zarządza Dyrektor, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, 

a także odpowiada za prawidłową realizację zadań statutowych oraz właściwe 

gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Ośrodka. 

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

i na zasadach określonych w ustawie oraz Umowie. 

3. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności: 

1) kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej; 

2) przedstawianie właściwym instytucjom, Ministrowi i Miastu planów rzeczowych 

i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych; 

3) wydawanie zarządzeń; 

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

dokonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy; 

5) pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności statutowej Ośrodka. 

 

§ 6. 1. Dyrektor zarządza Ośrodkiem przy pomocy trzech zastępców. 

2. Zastępców powołuje i odwołuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Ministra 

i Prezydenta Wrocławia. 

§ 7. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany 

przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Ministra i Miasta oraz opinii działających 

w Ośrodku organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. 

§ 8. 1. W Ośrodku działa Rada Programowa, zwana dalej „Radą”, jako organ 

doradczy i opiniodawczy. 

2. Do zadań Rady należy: 

1) opiniowanie rocznych programów działalności Ośrodka i strategii wieloletnich 

oraz ocena ich realizacji; 

2) opiniowanie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Ośrodka; 

3) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora oraz do Ministra i Miasta 

w sprawach związanych z działalnością Ośrodka. 



 

 

3. Rada składa się z 12 członków, w tym 6 wskazanych przez Ministra 

i 6  wskazanych przez Prezydenta Wrocławia. 

4. Członków Rady powołuje i odwołuje Prezydent Wrocławia po uzgodnieniu 

z Ministrem. 

5. Kadencja Rady trwa 5 lat. › 

6. 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. 

7. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. 

8. Rada obraduje nie rzadziej niż raz na rok. Posiedzenie Rady może być zwołane 

w trybie nadzwyczajnym na wniosek Ministra, Prezydenta Wrocławia lub Dyrektora lub 

na wniosek co najmniej połowy składu Rady, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku 

w tej sprawie. 

9. Uchwały Rady są podejmowane na posiedzeniach zwykłą większością głosów, 

w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy składu Rady. Rada może 

także podejmować uchwały w trybie głosowania korespondencyjnego. W przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

10. Obsługę kancelaryjno — biurową Rady zapewnia Ośrodek. 

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

 

Rozdział 4 

Gospodarka finansowa 

§ 9. Majątek Ośrodka wykorzystuje się dla celów związanych z działalnością 

statutową Ośrodka. 

§ 10. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz 

prowadzi samodzielną 

gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, na podstawie planu 

finansowego Ośrodka, w ramach 



 

 

obowiązujących przepisów, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania. 

§ 11. 1. Źródłami finansowania działalności 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 przekazywane przez Ministra i Miasto; 

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

5) środki otrzymyWane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. 

2. Ośrodek prowadzi rachunkowość według zasad określonych w odrębnych 

przepisach. 

3. Dyrektor składa sprawozdania z wykonywania zadań oraz sprawozdania 

finansowo - rzeczowe zgodnie z obowiązującymi u Ministra i w Mieście procedurami 

nadzoru. 

4. Dyrektor zapewnia terminowe i zgodne z przepisami sporządzenie rocznego 

sprawozdania finansowego, które podlega badaniu przez biegłego rewidenta. 

5. Dyrektor składa Miastu roczne sprawozdanie finansowe. Organem 

zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe jest Prezydent Wrocławia, który 

dokonuje również wyboru uprawnionego podmiotu do badania sprawozdania 

finansowego. Dyrektor doręcza kopię zatwierdzonego sprawozdania Ministrowi. 

§ 12. 1. Ośrodek może prowadzić, jako dodatkową, działalność odpłatną 

na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, w zakresie: . 

1) wypożyczania, najmu, dzierżawy i sprzedaży posiadanych składników 

majątkowych; 

2) organizacji, produkcji, koprodukcji i obsługi wydarzeń kulturalnych, wystaw 

i konferencji oraz 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; 

4) działalności wydawniczej, poligraficznej, fotograficznej, fonograficznej, filmowej, 

plastycznej; 

5) działalności impresaryjnej i promocyjnej; 

6) konserwacji zabytków, pamiątek i dokumentów archiwalnych; 



 

 

7) produkcji i sprzedaży obiektów rzemiosła artystycznego. 

2. Dochód uzyskany z działalności, o której mowa w ust. 1 , wykorzystuje się w celu 

finansowania działalności statutowej Ośrodka. 

 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

§ 13. Połączenie, podział lub likwidacja Ośrodka może nastąpić w trybie i na 

warunkach określonych w ustawie oraz Umowie. 

§ 14. Zmian Statutu dokonuje się w trybie określonym w ustawie oraz Umowie. 

  



 

 

Załącznik nr 2 do Umowy 

 

Program badawczy dla ziem zachodnich i północnych 

(eksplikacja) 

 

1. Program badawczy dla ziem zachodnich i północnych, zwany dalej „Programem", 

prowadzony przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość" we Wrocławiu, zwany dalej 

„Ośrodkiem”, będzie realizowany we współpracy z wyspecjalizowanymi instytutami 

badawczymi zajmującymi się tzw. problematyką zachodnią, w tym z Instytutem Śląskim 

w Opolu, Ośrodkiem Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie i 

Instytutem Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu. 

2. Wdrożenie Programu stanowi realizację konkluzji ze spotkania przedstawicieli 

władz państwowych z reprezentantami humanistycznych instytutów badawczych, które 

odbyło się w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 grudnia 2015 r. 

3. Program będzie realizowany w ramach działalności bieżącej Ośrodka 

ze środków pochodzących z dotacji podmiotowej przekazanej przez Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego. 

4. Celem programu jest: 

a) prowadzenie i upowszechnianie wyników wieloaspektowych badań poświęconych 

przeszłości i współczesności terenów, które zostały włączone w skład państwa 

polskiego w wyniku drugiej wojny światowej; 

b) wsparcie działalności statutowej ww. instytutów badawczych poprzez zamówienie 

badań szczególnie ważnych z punktu widzenia polityki państwa oraz udostępnienie 

ich jak najszerszemu gronu odbiorców, w tym badaczom i instytucjom 

zagranicznym; 

c) stworzenie platformy współpracy dla instytucji realizujących zadania z zakresu 

badania, dokumentowania i upowszechniania historii ziem zachodnich 

i północnych. 

5. Program będzie realizowany poprzez zamówienie komplementarnych badań, 

których efekty będą publikowane w stworzonym specjalnie na potrzeby projektu 

elektronicznym czasopiśmie naukowym. Teksty będą recenzowane, a część z nich 

będzie tłumaczona na języki kongresowe, aby szczególnie ważna tematyka była 



 

 

dostępna zagranicznym badaczom i opinii publicznej. 

6. Tematyka badawcza będzie dotyczyć w szczególności: 

a) polityki państwa wobec tzw. ziem zachodnich i północnych, czyli byłych ziem 

niemieckich włączonych w obręb państwa polskiego w 1945 r.; 

b) współpracy oraz relacji kulturowych i społecznych między tymi regionami, a 

pozostałymi ziemiami polskimi, w okresie wieloletnim; 

c) kwestii narodowościowych, kulturowych, językowych i religijnych, występujących 

na tych terenach; 

d) okresu współczesnego i kierunków rozwoju; 

e) pamięci zbiorowej. 

7. Założenia badawcze na każdy rok będą formułowane przez Komitet Sterujący 

Programu. Komitet Sterujący Programu będzie złożony z osób posiadających stopnie 

naukowe, wtym pracowników Ośrodka oraz ekspertów zewnętrznych. Skład Komitetu 

Sterującego Programu będzie powołany przez Dyrektora Ośrodka, po zasięgnięciu 

opinii Rady Programowej Ośrodka. Szczegółowa tematyka badań będzie formułowane 

w dwustronnych umowach zawieranych przez Ośrodek z instytucjami realizującymi 

zamówienia służące do celów badawczych, o których mowa w ust. 1. 

8. Rezultatem prowadzonych w ramach Programu badań będzie ok. 100 

opublikowanych tekstów naukowych rocznie (artykułów, edycji źródeł, ekspertyz, 

recenzji, polemik i sprawozdań z badań), udostępnionych na zasadach otwartego 

dostępu. 

9. Program może być uzupełniony także o inne elementy (np. program stypendialny 

wspierający realizację celów programu, dodatkowe publikacje itp.) ~ w ramach 

posiadanych środków. 

10. Do 31 stycznia każdego roku Ośrodek przygotuje sprawozdanie z realizacji 

Programu za rok poprzedni. Sprawozdania będą przekazywane Kancelarii Prezydent  

Rzeczypospolitej Polskiej, Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrowi 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Miastu Wrocław. 


