Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 26/06
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 13 marca 2006 roku

UMOWA
w sprawie utworzenia i wspólnego prowadzenia instytucji
kultury pod nazwą Instytut Papieża Jana Pawła II

zawarta na podstawie 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.) w Warszawie dnia 1 maja 2006 roku między:
1. Archidiecezją Warszawską reprezentowaną
Warszawskiego Prymasa Polski

przez

Kardynała

Józefa

Glempa

Arcybiskupa

Metropolitę

a
2. Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w osobach: Pana
Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego
Pana Janusza Kotowskiego – Wicemarszałka
jako realizacja zamiarów Stron Umowy wyrażonych w Liście intencyjnym z dnia 4 listopada 2005 r., który stanowi
integralną część niniejszej Umowy.
§ 1.
1. Na podstawie 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.) Strony zawierają niniejszą umowę, której
przedmiotem jest utworzenie instytucji kultury pod nazwą Instytut Papieża Jana Pawła II, zwany w treści
niniejszej umowy „Instytutem”.
2. Celem utworzenia Instytutu jest upamiętnienie Osoby, życia i dzieła Ojca Świętego Jana Pawła II- wielkiego
humanisty, teologa, człowieka o głębokiej wiedzy, wielkiej kulturze, którego ukształtowała polska tradycja - oraz
ochrona dziedzictwa narodowego, jakie stanowi spuścizna po Nim, która ma nieocenione, święte znaczenie dla
pokoleń rodaków w kraju i zagranicą.
3. Przedmiotem działalności Instytutu będzie w szczególności: gromadzenie wszelkich pamiątek związanych z
Osobą Papieża Jana Pawła II, ich katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych materiałów,
przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i
bezpieczeństwo, organizowanie badań i ekspedycji naukowych, prowadzenie działalności edukacyjnej,
prowadzenie studium recepcji nauki Jana Pawła II w Polsce oraz zagranicą w szczególności wśród Polonii,
prowadzenie działalności wydawniczej, służącej wszystkim Polakom zarówno skupionym w środowiskach Polonii
jak też mieszkającym w Polsce. Szczegółowy zakres działalności Instytutu zostanie określony w jego statucie.
§ 2.
1. Podpisanie niniejszej umowy stanowi podstawę utworzenia przez Województwo Mazowieckie samorządowej
instytucji kultury – Instytutu Papieża Jana Pawła II, prowadzonej wspólnie przez strony niniejszej umowy.
2. Instytut uzyska osobowość prawną po wpisaniu go do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez
Województwo Mazowieckie.
3. Koszty utworzenia Instytutu i jego działalności poniesie Województwo Mazowieckie, które przekaże na ten cel w
2006 r. kwotę 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), z zastrzeżeniem § 4 ust. 3.
4. Obie Strony umowy deklarują wzajemnie aktywne, stałe wspieranie działalności Instytutu.
§ 3.
Wysokość budżetu Instytutu na każdy rok budżetowy będzie określana szczegółowo w odrębnym trybie przez obie
zainteresowane strony.
§ 4.
1. Strony ustalają, że siedzibą Instytutu będzie m.st. Warszawa.
2. Archidiecezja Warszawska zobowiązuje się do użyczenia na potrzeby siedziby Instytutu części nieruchomości w
kompleksie Świątyni Opatrzności Bożej.
3. Archidiecezja Warszawska przekaże do użytkowania przez Instytut środki trwałe, wartości niematerialne i
prawne będące w bezpośrednim władaniu Fundacji Budowy Świątyni Opatrzności Bożej; w tym zakresie zostanie

określony obręb pomieszczeń dla Instytutu, zasady korzystania z nich z uwzględnieniem wzajemnych
uwarunkowań, kompetencje eksploatacyjne i inne zakresy spraw uzgodnione przez strony.
4. Strony ustalają, że nadanie Instytutowi Statutu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego i jego ewentualne
późniejsze zmiany nastąpią po uprzednim uzgodnieniu i akceptacji ich treści z Arcybiskupem Metropolitą
Warszawskim.
§ 5.
1. Dyrektor Instytutu będzie powoływany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w trybie określonym w
ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, na wniosek Arcybiskupa Metropolity
Warszawskiego.
2. Strony ustalają, że w Instytucie mogą zostać utworzone stanowiska zastępców dyrektora. Funkcję zastępcy
dyrektora Instytutu pełnić będzie co najmniej jedna osoba wskazana przez Arcybiskupa Metropolitę
Warszawskiego.
3. Powołanie dyrektora i zastępcy(zastępców) dyrektora, o których mowa w ust. 1 i 2, i innych zastępców wymaga
uprzedniej aprobaty Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego.
§ 6.
1. Strony postanawiają, że w Instytucie działać będzie, jako organ doradczy dyrektora, Rada Programowa w skład,
której w równej liczbie będą wchodzić przedstawiciele wskazani przez Województwo Mazowieckie i Archidiecezję
Warszawską.
2. Członkowie Rady Programowej mogą być powoływani wyłącznie na wniosek dyrektora Instytutu spośród
środowisk krajowych i polonijnych.
3. Statut Instytutu może przewidywać utworzenie innych organów doradczych.
§ 7.
Dyrektor Instytutu będzie składać Województwu Mazowieckiemu i Archidiecezji Warszawskiej sprawozdania
finansowe (w tym roczne) i rzeczowe w okresach i terminach wynikających z obowiązujących przepisów, oraz na
żądanie organizatora.
§ 8.
Likwidacja Instytutu może nastąpić w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej, przy czym zasady likwidacji powinny uwzględniać kompetencje stron w zakresie powstania składników
mienia Instytutu; mienie przekazane przez Archidiecezję Warszawską powróci do Archidiecezji Warszawskiej.
§ 9.
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Umowa może zostać rozwiązana po upływie półrocznego okresu wypowiedzenia, na koniec roku budżetowego.
§ 10.
Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
§ 11.
Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.
§ 12.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Województwo Mazowieckie

Archidiecezja Warszawska

