UCHWALA Nr 555/13
ZAMADU WOJ EWODZTWA MALOPOLSKI EGO
z dnia 7 mala 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwaly Nr 491/20 00 Zarzqdu Wojewodztwa Malopolskiego
z dnia 9 listopada 2000 roku ur sprawie nadania statut6w instytucjom kultury
(muzeom), dla ktorych Wojewodztwo Malopolskie petni funkcjg organizatora
zmienionej UchwalE Nr 579101 Zarzqdu Wojew6dztuta Malopolskiego
z dnia 15 pa2dziernika 2001 roku zmieniajqcE uchwalg w sprawie nadania
statutow instytucjom kultury (muzeom), dla ktorych Wojew6dztwo Malopolskie
pelni funkcjg organizatora oraz Uchwalq Nr 44'1108 Zarzqdu Wojew6dztwa
Malopolskiego z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie nadania nowej tre1ci
statutowi samorzqdowej insffiucji kultury Muzeum okrqgowemu w Nowym
Sqczu

Na podstawie art.41 ust. 1 ustawy zdnia 5 czerwca 1998 roku o samozEdzie wojewodztwa

(tj Dz. U.22001 r. Nr 142, poz. 1590 z po2n. zm.), art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada
1996 roku o muzeach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 987 z po2n. zm.) Zarzqd Wojewodztwa
Malopolskiego uchwala, co nastqpuje:

s1
Zmienia sie treSc statutu samorzqdowej instytucji kultury Muzeum Okrggowego
w Nowym Sqczu stanowiqcego zalqcznik nr 3 do Uchwaty Nr 491 12000 Zarzqdu
Wojewodztwa Matopolskiego z dnia g listopada 2000 roku r,y sprawie nadania statutow
instytuciom kultury (muzeom), dla ktorych Wojewodztwo Malopolskie pelni funkcjq
organizatora zmienionego Uchwalq Nr 579101 Zarzqdu Wojew6dztwa Malopolskiego
z dnia 15 pa2dziernika 2001 roku zmieniajqcq uchwalq w sprawie nadania statutow
instytucjom kultury (muzeom), dla ktorych Wojewodztwo Malopolskie pelni funkcjg
organizatora oraz Uchwalq Nr 441 108 Zarzqdu Wojewodztwa Malopolskiego z dnia 29
maja 2008 roku w sprawie nadania nowej treSci statutowi samozqdowej instytucji
kultury Muzeum Okrqgowemu w Nowym Sqczu, w ten spos6b ze:

1.

Dotychczasowy $ 1 otzymuje bzmienie:

,,Muzeum Okrqgowe

w

Nowym Sqczu, zwane dalej ,,Muzeum", dziala

w szczeg6lnosci na podstawie:

1)

ustawy zdnia 2'l listopada 1996 roku o muzeach (tj. Dz.
ze zm.),

U.22012r. poz.987

2) ustawy z dnia 25 pa2dziernika 1991 roku o organizowaniu i

prowadzeniu

dzialalnoSci kulturalnej (tj. Dz. U.22012 r. poz.406),

3)

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157
poz. 1240 ze zm.),

4)

ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ze zm.),

5)

niniejszego statutu."

2. Dotychczasowy $ 7

otzymuje bzmienie:

,,organizacjg wewnqtrznq Muzeum,

w tym zakresie

zadan kom6rek
organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, okresla regulamin organizacyjny
nadawany przez dyrektora Muzeum, z zastrze2eniem art. 13 ust. 3 ustawy z dnia
25 pa2dziernika '1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu dziatalno6ci kulturalnej,"
3. Dotychczasowy $ 10 ust. 3 pkt 6 otrzymuje bzmienie:

,,dokonywanie czynnosci z zakresu prawa pracy za pracodawcq wobec
zatrudnionych w Muzeum pracownik6w, w tym nawiqzywanie i rozwiqzywanie
stosunku pracy z dwoma zastqpcami dyrektora."
4. Dotychczasowy

$ 12 otrzymuje brzmienie:
,,'1. Majqtek Muzeum moze byc wykorzystywany jedynie dla celow wynikajqcych
z zakresu dzialania Muzeum.
Muzeum gospodaruje samodzielnie pzydzielonym i nabytym mieniem oraz
prowadzi gospodarkQ w ramach posiadanych Srodkow, kierujqc siq zasadami
efektywnosci ich wykorzystania."

2.

5. Dotychczasowy

$ 13 otrzymuje bzmienie:
,,1. Muzeum prowadzi gospodarkq finansowE na zasadach okreSlonych w ustawie
z dnia 25 pa2dziernika 199'1 roku o organizowaniu iprowadzeniu dzialalnoSci
kulturalnej.

2. Podstawq gospodarki finansowej Muzeum, jest roczny plan finansowy ustalony
przez dyrektora Muzeum, z zachowaniem wysoko6ci dotacji z budZetu
Wojewodztwa Matopolskiego.

3.

Muzeum sporzqdza plan finansowy zgodnie

z przepisami ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

4. Muzeum pokrywa koszty biezEcej dzialalnoSci i zobowiqzania z uzyskiwanych
pzychodow.
5, Muzeum uzyskuje przychody z nastgpujqcych Zrodel:

1)

prowadzonej dzialalnosci,

w tym ze sprzedazy skladnik6w majqtku

ruchomego,

2) najmu i dzierZawy skladnikow majqtkowych,
3) dotacji podmiotowej i dotacji

celowych

z

budzetu

Wojewodztwa

Malopolskiego,

4) dotacji

celowych

z

budzetu panstwa i/lub jednostek

terytorialnego,

5)

Srodkow otrzymanych od osob fizycznych i prawnych,

samorz4du

6)

innych 2rodel.

6. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum zafuierdza Zarzqd Wojewodztwa
Malopolskiego."

6. Dotychczasowy $ 14 ust. 1 otzymuje bzmienie:
,,Muzeum, na zasadach przewidzianych w obowiqzujqcych przepisach,

moze

prowadzic, jako dodatkowar, dzialalnoSc gospodarczq, w zakresie:

1)
2)
3)
4)

sprzedazy praw do wizerunku muzealiow;

5)
6)
7)
8)
9)

uslugreklamowychisponsoringu;

sprzedazy wydawnictw, odwzorowan i kopii muzealiow oraz pamiqtek;

uslug zwiqzanych z obstugq ruchu turystycznego;
organizowania imprez plenerowych, konferencji, sympozjow, koncertow, zajgc
edukacyjnych i popularyzujqcych historiq;
szkolen, uslug konserwatorskich i wykonywania eksperlyz;
specjalistycznegotransportu;
wynajmu lub dzierzawy majqtku ruchomego i nieruchomego;
uslugfotograficznych;

10) uslug reprograficznych;
11) drobnych uslug z zakresu,,ginqcych

zawod6w"."

s2
Przyjmuje siq tekst jednolity statutu Muzeum Okrggowego w Nowym Sqczu, ktory
otrzymuje brzmienie zgodne zzalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaty.

s3
Wykonanie uchwaty powierza siq Sekretarzowi Wojewodztwa.

s4
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

UZASADNIENIE
Muzeum Okrqgowe w Nowym Sqczu jest instytucjq kultury Wojewodztwa Malopolskiego,
dziallqcq na podstawie statutu nadanego Uchwalq Nr 491/200Q Zazqdu Wojew6dztwa
Malopolskiego z dnia 9 listopada 2000 roku, zmienionego Uchwalq Nr 579101 Zazqdu
Wojewodztwa Malopolskiego z dnia 15 pazdziernika 2001 roku otaz Uchwal4
Nr 441l08 Zarzqdu Wojewodztwa Malopolskiego z dnia 29 mala 2008 roku.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku w dziedzinie

kultury obowiqzujq nowe regulacje prawne.

W zwiqzku z tym, dotychczasowa tre6c statutu Muzeum Okrqgowego w Nowym

Sqczu

wymaga dostosowania do:

1. art.6 ust.2 pkt 5 ustawy zdnia 21 listopada 1996 roku o muzeach zobowiqzujqcego do
wskazania w statucie 2rodel finansowania dzialalno6ci Muzeum.

2.

art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 pa2dziernika 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu
dzialalno6ci kulturalnej obligujqcego dyrektora Muzeum do ustalenia planu finansowego,
podstawy gospodarki finansowej instytucji, zgodnie z przepisami w zakresie finans6w
pu bl icznych z zachowan iem wysoko5ci dotacj i orga n izatora.

3.

art. 15 ust. 8 ustawy zobowiqzujqcego do okreSlenia konkretnej liczby stanowisk
zastqpc6w dyrektora oraz trybu ich powolywania i odwolywania.

Ponadto, przewidziane w niniejszej uchwale zmiany w tre6ci statutu Muzeum Okrqgowego
w Nowym Sqczu dotyczq:

1.

wskazania jako podstawy dzialania Muzeum: ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku
o muzeach (tj. Dz U. z 2012 r., poz. 987 z po2n. zm.), ustawy z dnia 25 paldziernika
1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnoSci kulturalnej (tj Dz U.22012 r., poz.
4OO) oraz ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157
poz. 1240 ze zm.),

2.

dostosowania pzepisow regulujEcych opiniowania regulaminu organizacyjnego Muzeum
do wymog6w okreSlonych w art. 13 ust 3 ustawy z dnia 25 pa2dziernika 1991 roku
o organizowaniu i prowadzeniu dzialalno6ci kulturalnej,

3.

wskazania zakresu dzialalno6ci gospodarczej, ktorq moze prowadzic Muzeum jako
dodatkowqzgodnie zart.6 ust. 2 pkt 7 ustawy zdnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

Zgodnie z wolq Zarzqdu Wojewodztwa Malopolskiego wyrazonE w Uchwale Nr 125113 z dnia
29 stycznia 2013 roku wystqpiono do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu
uzgodnienia projektowanych zmian w treSci statutu Muzeum Okrqgowego w Nowym Sqczu.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w pismie z dnia 29 marca 2013 roku (znak.
Dll381l13) poinformowal, 2e zmiany zaproponowane w Uchwale Nr 125113 ZWM z dnia 29
stycznia 2013 roku mo2na uznac za uzgodnione pod warunkiem skre6lenia w $ 14 ust. 1
w zdaniu wstqpnym wyrazu ,,w szczeg6lno6ci".
Zaproponowane w niniejszej uchwale brzmienie przepisu
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

$ 14 ust. 1 realizuje warunek

Statut Muzeum Okrqgowego w Nowym Sqczu, stanowi4cy zalqcznik do niniejszej uchwaly,
to tekst jednolity zawierajqcy wszystkie wprowadzone zmiany.
Uwzglqdniajqc powylsze, podjgcie niniejszej uchwaly jest w pelni uzasadnione.

Zalqcznlk nr 1 do uchwaly Nr 555/13
Zarzqdu Woj ew6dztwa M alo po ls k iego
z dnia 7 mai'a 20'13 roku

Srerur
Muzeuu OxnqcowEco w Novwru S4czu

I. POSTANOWNIEN IA OGOLNE
s1

Muzeum Okrqgowe
podstawie:

w

Nowym Sqczu, zwane dalej ,,Muzeum", dziala

w

szczeg6lno6ci na

1)
2)

ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (tj. Dz. U.22012 r. poz.987 ze zm.),

3)

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240
ze zm.),

4)

ustawy zdnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytk6w iopiece nad zabytkami (Dz. U.
Nr 162 po2.1568 ze zm.),

5)

ustawy z dnia 25 pa2dziernika 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnoSci
kulturalnej (tj. Dz. U.22Q12 r. poz. 406),

niniejszego statutu.
s2

1.

Muzeum jest samozqdowq instytucjq kultury, ktorej organizatorem jest Wojewodztwo
Malopolskie.

2.

Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego pzez Wojewodztwo
Malopolskie pod numerem RIK 13/99 dnia 1 stycznia 1999 roku iposiada osobowoSd
prawnE

3.

Muzeum jest wpisane do Paristwowego Rejestru Muzeow prowadzonego przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem PRM/92I06 dnia 7 lipca 2006 roku.

1.
2.

Siedzib4 Muzeum jest Nowy Sqcz.

s3
Muzeum dziala na obszaze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju.

II. ZAKRES DZIAT-ANIA

s4

Celem Muzeum jest
iudostgpnianie zbiorow

gromadzenie, przechowywanie, konsenvowanie, opracowywanie
z dziedziny historii, sztuki, archeologii, etnografii, architektury

i budownictwa ludowego, a takze dzialalno6c naukowa, edukacyjna i kulturalna.
s5
Muzeum realizuje swoje cele statutowe okre6lone w $4 w szczegolno6ci popzez'.
1) gromadzenie zabytkow i material6w dokumentacyjnych z zakresu dzialalnoSci Muzeum,

2)

przechowywanie zabytk6w w warunkach zapewniajqcych im pelne bezpieczehstwo
i magazynowanie ich w sposob dostqpny dla badan naukowych;

3)
4)

ewidencjonowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorow;

zabezpieczanie

i

konserwacjq zbiorow oraz,

stanowisk archeolog icznych

5)
6)
7)
8)

miarq mozliwosci, zabezpieczanie

;

systematyczne uzupelnianiezbior6w;
organizowanie i prowadzenie badari naukowych oraz kwerend;
udostqpnianie zbior6w do celow naukowych i edukacyjnych;

zapewnienie wta5ciwych warunkow zwiedzania
i zg romadzonych informacji

9)

w

orcz korzystania ze

zbiorow

;

organizowanie wystaw stalych i czasowych;

10) prowadzenie dzialalnoSci edukacyjnej

i

popularyzatorskiej

w

zakresie

dzialalnoSci

Muzeum;
1

1) popieranie i prowadzenie dzialalnoSci artystycznej i upowszechniajqcej kulturq i naukq;

1

2) prowadzenie specjalistycznej biblioteki oraz archiwum;

13) publikowanie wynikow badai iopracowafr naukowych, a takze katalogow, pzewodnik6w
wystaw oraz wydawnictw popularno-naukowych z zakresu prowadzonej dzialalnoSci;
14) wspolpracq z muzeami i innymi instytucjami kultury, organami ochrony zabytk6w,
oSrodkami badawczymi i organizacjami pozazqdowymi o podobnych celach dzialania
oraz mediami.
III. RODZAJ I ZAKRES GROMADZONYCH ZBIOROW
s6
Muzeum gromadzi zbiory w szczeg6lnoSci z zakresu:

1)

historii - zbiory obejmujqce materialne i duchowe slady dzialalnoSci czlowieka;
zasadniczq czqSc zbiorow stanowiq Sandecjana, jak r6wniez przedmioty upamigtniajqce
wydarzenia i postacie zwiqzane z dzielami regionu, w tym m.in. dokumenty, druki,
pocztowki, fotografie, mapy, pieczqcie zwiqzanezdziejami Nowego Sqcza iregionu;

2)

sztuki

- dzieta sztuk plastycznych (malarstwo, grafika, rysunek, ze2ba), zemiosla

artystycznego i sztuki uzytkowej, kt6re uzupelniajq istniejqce kolekcje wiod4ce: dawnej

sztuki ludowej, sztuki sakralnej, sztuki cechowej, sztuki dworskiej, ikonografii, judaikow,
sztuki nowozytnej i wspolczesnej, sztuki ludowej i nieprofesjonalnej, w tym malarstwa
Nikifora, rze2by ludowej Karpat Polskich i malarstwa na szkle;
o/

archeologii - obiekty pochodzqce z wykopalisk z terenu historycznej Sqdecczyzny orcz z
obszaru ku lturowo z niq zwiqzaneg o;

4)

etnografii - zbiory obejmuj4ce elementy kultury materialnej, duchowej i spolecznej
narodow i grup etnograficznych zamieszkalych w przeszlo6ci i obecnie na terenie
Polskich Karpat i Podkarpacia, w szczegolnoSci na SEdecczyznie;

tr\

architektury i budownictwa ludowego - zbiory obejmujqce obiekty architektury murowanej

idrewnianej otaz budownictwa ludowego, prezentowane

w

Sqdeckim

Parku

Etnograficznym;

6)

zbiory biblioteczne

-

obejmujqce ksiqgozbior gromadzony

w

zakresie bibliografii

dziedzinowej.
IV. ORGANIZACJA MUZEUM
s7

Organizacjq wewnqtrznq Muzeum, w tym zakresie zadan kom6rek organizacyjnych
i samodzielnych stanowisk pracy, okreSla regulamin organizacyjny nadawany Wzez dyrektora
Muzeum, z zastrze2eniem art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991 roku
o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnoSci kulturalnej.

s8

Ogolny nadzor nad Muzeum sprawuje Minister Kultury
a bezpo6 re dni - Zazqd Wojewodztwa Malopo

I

s

i

Dziedzictwa Narodowego,

kieg o.

se

1. PzY

Muzeum dziala Rada Muzeum, ktorej czlonk6w powotuje

Wojewodztwa Malopolskiego.

2.
3.

1,
2.
3.

i

odwoluje Zazqd

Rada Muzeum dziala w zakresie okreslonym w art. 11 ustawy o muzeach.
Rada Muzeum liczy 11 osob.

s10
Muzeum kieruje dyrektor, ktorego powotuje i odwoluje Zarzqd Wojewodztwa Malopolskiego
w trybie i na zasadach zgodnych z obowiqzujqcymi przepisami.
Dyrektor zarzqdza catoksztaltem dzialalnoSci Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest
za nie odpowiedzialny.
Do zakresu dzialania dyrektora Muzeum nale2y w szczegolno6ci:

1)

kierownictwo w sprawach dzialalnoSci podstawowej i administracyjnej,

2) nadz6r nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majqtkiem Muzeum,
3) reprezentowanie Muzeum na zewnqtrz,

4)

przedstawianie wla6ciwym instytucjom
i

5)
6)

i

organizatorowi planow rzeczowych

finansowych, sprawozdan orazwnioskow inwestycyjnych,

wydawanie w obowiqzujqcym trybie regulaminow i zarzqdzen,

dokonywanie czynno6ci z zakresu prawa pracy za pracodawcq wobec zatrudnionych
Muzeum pracownik6w, w tym nawiqzywanie rozwiqzywanie stosunku pracy
z dwoma zastqpcami dyrektora.

i

w

VI. KOLEGIA DORADCZE
s11
1.

W Muzeum mogq. dzialac kolegia doradcze, zwane dalej kolegiami, kt6re sq cialami
doradczymi dyrektora w zakresie statutowej dzialalnoSci Muzeum.

2.

Kolegia tworzy dyrektor

z

wlasnej inicjatywy lub na wniosek

zatrudnionych w nim muzealnik6w.
3.

W sklad

co najmniej polowy

kolegiow wchodzq osoby powolane przez dyrektora spo6rod pracownik6w

merytorycznych Muzeum lub spoza ich grona.

4.

Kolegia wyra2aiq opinie w formie uchwal, podejmowanych zwyklq wiqkszoSciq glosow,
przy obecnosci nie mniej niz polowy czlonkow kolegium.

5.

Kolegia dzialaiq na podstawie opracowanych przez siebie
dyrektora Muzeum regulaminow.

o.

Obstugq kancelaryjno-biurowq koleg iow zapewn ia Muzeu m.

i

zatwierdzonych przez

VII. MAJATEK I FINANSE MUZEUM
s12
1.

Majqtek Muzeum mo2e byc wykorzystywany jedynie

dla celow wynikajqcych

z zakresu dzialania Muzeum.
2.

Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi
gospodarke w ramach posiadanych Srodk6w, kierujqc siq zasadami efektywnoSci ich
wykorzystania.
s13

1.

2.

Muzeum prowadzi gospodarkq finansowq na zasadach okreSlonych w ustawie
paZdziernika 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu dzialalno5ci kulturalnej.

z

dnia 25

Podstawq gospodarki finansowej Muzeum, jest rcczny plan finansowy ustalony przez
z zachowaniem wysokoSci dotacji z bud2etu Wojew6dztwa

dyrektora Muzeum,
Malopolskiego.

z

3.

Muzeum sporzqdza plan finansowy zgodnie
roku o finansach publicznych.

4.

Muzeum pokrywa koszty biezqcej dzialalno6ci i zobowiqz ania z uzyskiwanych pzychodow.

5.

Muzeum uzyskuje pzychody z nastqpuj4cych zrodel:

przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

1) prowadzonej dzialalnoSci, w tym ze spzedazy skladnikow majqtku ruchomego,

2) najmu idziezawy skladnik6w majqtkowych,

3) dotacji podmiotowej i dotacji celowych z budzetu Wojewodztwa Malopolskiego,
4) dotacji celowych z bud2etu paristwa i/lub jednostek samorzqdu terytorialnego,
5) Srodkow otrzymanych od osob fizycznych i prawnych,

6) innych 2rodel.
6.

Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum zatwierdza Zazqd

Wojewodztwa

Malopolskiego.

1.

s14
Muzeum, na zasadach pzewidzianych w obowiqzujqcych przepisach, mo2e prowadzi6,
jako dodatkow4 dzialalno6c gospodarcz4 w zakresie.
1) spzedaZy praw do wizerunku muzeali6w;

2) sprzedaZy wydawnictw, odwzorowari i kopii muzealiow oraz pamiEtek;
3) uslug zwiqzanych z obslugq ruchu turystycznego;
4) organizowania imprez plenerowych, konferencji, sympozjow, koncert6w, za)ee
edukacyjnych i popularyzujqcych historiq;
5) uslug reklamowych i sponsoringu;
6) szkolei, uslug konserwatorskich i wykonywania ekspertyz;
7) specjalistycznego transportu;
8) wynajmu lub dzierzawy maj4tku ruchomego i nieruchomego;

9) uslug fotograficznych;
1

2.

0) uslug reprograficznych;

11) drobnych uslug z zakresu ,,ginqcych zawod6w".
Dochody zdzialalno5ci gospodarczej, o kt6rej mowa w ust. 1 mogE byc przeznaczone
wylqcznie na finansowanie dzialalno6ci statutowej Muzeum.

s15
Do skladania w imieniu Muzeum oSwiadczeri w zakresie jego praw i obowiEzk6w finansowych
i majqtkowych uprawniony jest dyrektor Muzeum lub osoba pzez niego upowazniona.
VIII. PRZEPISY KONCOWE
s16

PolEczenia, podzialu

lub likwidacji Muzeum mo2e dokona6 Sejmik

Wojewodztwa
Malopolskiego na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiqzujEcych przepisach.
s17
Zmiany w statucie Muzeum mogq. byc dokonywane w trybie wlaSciwym dla jego nadania.

