
Uchwała Nr 26/06 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 13 marca 2006 roku 
 

w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Instytut Papieża Jana Pawła II 
 
 
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1590 z późn. zm.1) oraz art. 21 ust. 2, 3 i 5 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.2) – uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 
 
1. Wyraża się zgodę na utworzenie samorządowej instytucji kultury pod nazwą Instytut Papieża Jana Pawła II 

prowadzonej wspólnie przez Województwo Mazowieckie i Archidiecezję Warszawską.  
2. Upoważnia się Zarząd Województwa Mazowieckiego do zawarcia umowy w sprawie utworzenia instytucji kultury 

pod nazwą Instytut Papieża Jana Pawła II, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.  
3. Nadaje się statut Instytutowi Papieża Jana Pawła II, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego, z tym, że § 1 ust. 1 i ust. 3 stosuje się od daty zawarcia umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 
uchwały. 
 

Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 
Piotr Fogler 
 

 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1206. 2 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, Nr 213 poz. 2081, z 2004 r. Nr 11 poz. 96, Nr 261, poz. 2598 oraz z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111. 
 

 
UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI: 

 
Biorąc pod uwagę decyzję Jozefa Kardynała Glempa Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Prymasa Polski o 
budowie Świątyni Opatrzności Bożej na Polach Wilanowskich w Warszawie oraz decyzję Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego uczczenia pamięci Największego Polaka, Papieża Jana Pawła II obie strony wyraziły intencję podjęcia 
wspólnych działań w celu utworzenia instytucji kultury pod nazwą Instytut Papieża Jana Pawła II.  
 
Instytut będzie samorządową instytucją kultury prowadzoną przez Województwo Mazowieckie wspólnie z 
Archidiecezją Warszawską. Podstawą utworzenia Instytutu będzie podpisanie umowy przez obie strony.  
 
Celem powołania Instytutu jest upamiętnienie osoby, życia i dzieła Ojca Świętego Jana Pawła II wielkiego 
humanisty, człowieka o głębokiej wiedzy, wielkiej kulturze, którego ukształtowała polska tradycja- oraz ochrona 
dziedzictwa narodowego, jakie stanowi spuścizna po Nim.  
 
Przedmiotem działalności Instytutu będzie w szczególności gromadzenie wszelkich pamiątek związanych z osobą 
Jana Pawła II, ich katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych materiałów, organizowanie badań i 
ekspedycji naukowych, prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej.  
 
Archidiecezja przekaże do dysponowania przez Instytut środki trwałe, wartości niematerialne i prawne będące w 
bezpośrednim władaniu Fundacji Budowy Świątyni Opatrzności Bożej.  
 
W budżecie Województwa Mazowieckiego na 2006 r. zarezerwowano 20 mln zł z przeznaczeniem na utworzenie 
Instytutu i jego działalność.  
 
Treść zapisu § 3 uchwały jest warunkowana tym, iż podstawę utworzenia w/w instytucji i nadania jej statutu 
stanowi uprzednie zawarcie umowy w sprawie utworzenia tej instytucji pomiędzy Archidiecezją Warszawską a 
Województwem Mazowieckim. 


