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2. Jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że 
cudzoziemiec nie podporządkuje się zasa
dom obowiązującym w strzeżonym ośrod
ku, albo gdy cudzoziemiec przebywający 
w tym ośrodku opuści go bez zezwolenia, 
można zastosować areszt w celu wydale
nia na okres niezbędny do wykonania 
decyzji o wydaleniu. 

3. Postanowienie o wyznaczeniu cudzoziem
cowi miejsca przymusowego pobytu 
w strzeżonym ośrodku lub o zastosowaniu 
aresztu w celu wydalenia wydaje prokura
tor rejonowy, właściwy ze względu na 
miejsce pobytu cudzoziemca . 

4. Na przewidziane w ust. 3 postanowienie 
prokuratora przysługuje, w terminie 7 dni, 
zażalenie do sądu rejonowego, właściwe
go ze względu na miejsce pobytu cudzo
ziemca . Na postanowienie sądu zażalenie 
nie przysługuje. 

5. Cudzoziemca przebywającego w strzeżo
nym ośrodku lub w areszcie w celu wyda
lenia należy niezwłocznie zwolnić, jeżeli 
w ciągu 90 dni od chwili jego zatrzymania 
nie wykonano decyzji o wydaleniu albo 
ustały przyczyny uzasadniające stosowa
nie tych środków." ; 

4) art. 17 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 17. 1. Cudzoziemca nie umieszcza się w strzeżo

nym ośrodku lub w areszcie w celu wyda
lenia w przypadku, gdy może to spowodo
wać poważne zagrożenie dla jego życia lub 
ciężkie skutki dla jego rodziny. 

2. Jeżeli stan zdrowia cudzoziemca przeby
wającego w strzeżonym ośrodku lub aresz
cie w celu wydalenia tego wymaga, należy 
umieścić go w odpowiednim zakładzie 
leczniczym. 

3. Prokurator, wydając postanowienie o wy
znaczeniu cudzoziemcowi miejsca przy
musowego pobytu w strzeżonym ośrodku 
lub o zastosowaniu aresztu w celu wydale
nia, ma obowiązek : 

1) zawiadomienia o tym właściwego 
przedstawicielstwa dyplomatycznego 
lub urzędu konsularnego - na wnio
sek cudzoziemca, którego to dotyczy, 

2) zawiadomienia sądu opiekuńczego, je
żeli zachodzi potrzeba opieki nad jego 
dziećmi, 

3) przedsięwzięcia niezbędnych czynno
ści do ochrony jego mienia. 

4. Cudzoziemca należy powiadomić, w for
mie pisemnej, o przysługujących mu pra
wach, poczynionych wystąpieniach oraz 
wydanych zarządzeniach."; 

5) art. 18 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 18. 1. Strzeżone ośrodki dla cudzoziemców two
rzy i znosi Minister Spraw Wewnętrznych . 

Ośrodk i te podlegają komendantom woje
wódzkim Policji. 

2. Areszt w celu wydalenia jest wykonywany 
w pomieszczeniach wyznaczonych przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych . 

3. Nadzór nad prawidłowością wykonania 
postanowienia o wyznaczeniu miejsca 
przymusowego pobytu w strzeżonym oś
rodku lub o zastosowaniu aresztu w celu 
wydalenia sprawuje prokurator."; 

6) wart. 20 w ust. 2 po wyrazie " prawnej" dodaje się 
wyrazy "albo jednostce organizacyjnej nie mającej oso
bowości prawnej"; 

7) art. 21 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 21. Decyzje w sprawach, o których mowa w 
art. 15, wydają, właściwi ze względu na miej
sce pobytu cudzoziemca, wojewodowie 
z urzędu lub na wniosek komendanta woje
wódzkiego Policji albo komendanta oddziału 
Straży Granicznej ."; 

8) wart. 26: 

a) w ust. 1 wyrazy " art. 16 ust. 1" zastępuje się 

wyrazami "art. 16 ust. 2", 
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Nakaz karny wydany w postępowaniu nakazo
wym jest natychmiast wykonalny." 

Art. 2. Postępowania w sprawie wyznaczenia cudzo
ziemcowi miejsca przymusowego pobytu w strzeżonym 

ośrodku oraz w sprawie zastosowania wobec cudzoziemca 
aresztu w celu wydalenia, wszczęte na podstawie przepisów 
dotychczasowych, podlegają umorzeniu, a decyzji wyda
nych w takich postępowaniach nie wykonuje się . 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia . 
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USTAWA 

z dnia 5 stycznia 1995 r. 

o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich . 

Zakład Narodowy imienia Ossolińskich znajdował i znaj
duje inspirację w oświadczeniu Józefa Maksymiliana Os
solińskiego z dnia 17 lipca 1804 r., zgodnie z którym cały 
majątek po śmierci Fundatora stał się " publiczną własnością 
Kraju i Narodu". Uznając, że Zakład - skarbnica polskiego 

dziedzictwa kulturalnego - kontynuuje działalność w celach 
wskazanych w Ustanowieniu Narodowym, w tym w aktach, 
które obejmują Ustanowienie Familijne z dnia 18 paździer
nika 1816 r. , Umowę Józefa Maksymiliana Ossolińskiego 
z Henrykiem Lubomirskim z dnia 25 grudnia 1823 r. oraz Akt 
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dodatkowy do Ustawy Fundacyjnej z dnia 15 stycznia 
1824 r., stanowi się, co następuje: 

Art. 1. 1. Ustanawia się fundację pod nazwą "Zakład 
Narodowy imienia Ossolińskich" (Ossolineum). zwaną dalej 
"Zakładem" . 

2 . Zakład działa pod patronatem Prezydenta Rzeczypo
spolitej Polskiej . 

Art. 2. Zakład nabywa osobowość prawną z chwilą 
wpisania do rejestru fundacji . 

Art. 3. Historycznym znakiem Zakładu jest znak, które 
go wzór stanowi załącznik do ustawy. 

Art. 4. Siedzibą Zakładu jest miasto Wrocław . 

Art. 5. Celami Zakładu zgodnie z historyczną tradycją 
i postanowieniami założyciela są: 

1) utrzymywanie Narodowej Biblioteki Ossolineum i po
mnażanie jej zbiorów, zwłaszcza w zakresie humanistyki 
polskiej i słowiańskiej, oraz ich opracowywanie i upo
wszechnianie, 

2) utrzymywanie i pomnażanie dóbr kultury polskiej , szcze
gólnie w zakresie rękopisów, kartografii , zbiorów sztuki, 
numizmatyki, 

3) wspieranie i prowadzenie prac naukowo- badawczych, 

4) działalność wydawnicza . 

Art. 6. Dla realizacji celów określonych wart. 5 wypo
saża się nieodpłatnie Zakład w majątek obejmujący, w dn iu 
wejścia w życie ustawy, Zakład Narodowy imienia Ossolińs
kich - Bibliotekę Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu . 

Art. 7. 1. Zakład staje się z chwilą wpisania do rejestru 
fundacji, z mocy prawa, użytkownikiem wieczystym grun
tów, będących we władaniu Biblioteki Zakładu Narodowego 
imienia Ossolińsk ich Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu , 
w zakresie, w jakim stanowią one własność Skarbu Państwa 
lub gminy, oraz nieodpłatnie właścicielem znajdujących się 
na tych gruntach budynków i innych urządzeń . 

2. Nabycie praw, o których mowa w ust. 1, stwierdza się 
decyzją wojewody w odniesieniu do nieruchomości stano
wiących własność Skarbu Państwa lub decyzją zarządu 
gminy w odniesieniu do nieruchomości stanowiących włas
ność gminy. 

3 . Zakład jest zwolniony od pierwszej i rocznych opłat 
za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność 
Skarbu Państwa lub gminy, o których mowa w ust. 1, jeżeli 
grunty te nie są wykorzystywane wyłącznie do działalności 
gospodarczej . 

Art. 8. Zakład jest następcą prawnym Fundacji - Za
kładu Narodowego imienia Ossolińskich w zakresie nie 
objętym przepisami dekretu z dnia 24 kwietnia 1952 r. 
o zn iesieniu fundacji (Dz. U. Nr 25, poz. 172) oraz dekretu 
z dnia 31 grudnia 1956 r. o uzupełnieniu przepisów o zniesie
niu fundacji (Dz. U. z 1957 r. Nr 1, poz. 3) . 

Art. 9. 1. Organami Zakładu są : 

1) Rada Kuratorów, 

2) Dyrektor. 

2. Statut Zakładu określi w szczególności: 

1) zasady powoływania i zakres kompetencji organów, 

2) zakres działalności gospodarczej. 

Art . 10. Zakład może prowadzić działalność gospoda
rczą, służącą realizacji jego celów, w sposób przewidziany 
w statucie. 

Art. 11 . 1. Żródłami finansowan ia Zakładu są : 

1) dochody z majątku Zakładu , 

2) dochody z działalności gospodarczej Zakładu , 

3) darowizny, spadki i zapisy. 

2 . Zakład otrzymuje z budżetu pa ństwa dotacje na 
realizację zadań państwowych : 

1) utrzymywanie zbiorów Narodowej Biblioteki Ossoli
neum, ich pomnażanie, opracowywanie i upowszech
nianie, 

2) utrzymywanie i pomnażanie dóbr kultury polskiej. szcze
gólnie w zakresie rękopisów, kartografii, zbiorów sztuki, 
numizmatyki, 

3) utrzymywanie wydawn ictw niekomercyjnych . 

Art. 12. 1. Nadzór nad Zakładem sprawuje Minister 
Edukacji Narodowej. 

2. Do uprawnień nadzorczych Ministra należy okreso
wa kontrola wykorzystywania środków publicznych i realiza
cji celów statutowych Zakładu. 

3. Statut Zakładu może być zmieniony przez Radę 
Kuratorów w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej. 

Art. 13. Zakład składa coroczn ie Ministrowi Edukacji 
Narodowej sprawozdanie ze swojej działalności . Sprawo
zdanie jest udostępniane przez Zakład do publicznej wiado
mości. 

Art. 14. 1. Minister Edukacji Narodowej może uchylić 
decyzję Dyrektora Zakładu, pozostającą w rażącej sprzeczno
ści z przepisami prawa lub postanowieniami statutu albo 
z jego celami. 

2. Od decyzji Ministra, o której mowa w ust. 1, służy 
Zakładowi skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Art. 15. 1. Jeżeli działanie Dyrektora Zakładu w istot
ny sposób narusza przepisy prawa lub postanowienia statutu 
albo jest niezgodne z jego celem, Minister Edukacji Narodo
wej może wyznaczyć odpowiedni termin do usunięcia tych 
uchybień . 

2. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa 
w ust. 1, Minister Edukacji Narodowej może zawiesić Dyrek
tora Zakładu , wyznaczyć zarządcę tymczasowego i zażądać 
od Rady Kuratorów przedstawienia w wyznaczonym terminie 
kandydatury nowego Dyrektora Zakładu . 

3. Zarządca tymczasowy reprezentuje Zakład w spra
wach wynikających z zarządu, w tym równ ież w postępowa
niu sądowym; jest on obowiązany wykonywać czynności 
potrzebne do prawidłowego działania Zakładu . 

4. Od decyzji Min istra, o których mowa w ust. 2, służy 
Zakładowi skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
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Art. 16. 1. Prawo używania znaku historycznego, 
o którym mowa wart. 3, jako znaku instytucji służy Zakładowi 
oraz jako znaku historycznego i towarowego - przedsiębior
stwu państwowemu Zakład Narodowy imienia Ossolińskich 
- Wydawnictwo. 

2. Prawo to nie może być zbyte lub udostępnione 
osobom trzecim bez zgody Rady Kuratorów Zakładu . 

3. W razie zajęcia znaku, o którym mowa w ust. 1, 
w trybie postępowania egzekucyjnego, Zakładowi przysłu
guje prawo pierwokupu, chyba że Rada Kuratorów Zakładu 
postanowi inaczej. 

Art. 17. 1. Minister Edukacji Narodowej : 

1) nada Zakładowi statut, 

2) w porozumieniu z Prezesem Polskiej Akademii Nauk 
powoła komisję inwentaryzacyjną celem ustalenia mają
tku przekazywanego Zakładowi, 

3) zgłosi Zakład do rejestru , 

4) zwróci się, po zarejestrowaniu Zakładu, do podmiotów 
określonych w statucie o wskazanie członków Rady 
Kuratorów. 

2. Do czasu powołania Dyrektora Zakładu obowiązki 
Dyrektora pełni dotychczasowy Dyrektor Biblioteki Zakładu 
Narodowego imienia Ossolińskich Polskiej Akademii Nauk. 

Art. 18. W sprawach nie uregulowanych niniejszą usta 
wą do Zakładu stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 
1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203). 

Art. 19. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesię
cy od dnia ogłoszenia . 
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Załącznik do ustawy z dnia 5 stycznia 
1995 r. (poz. 121) 

Znak historyczny Zakładu 




