
W uzgodnieniu                                                                                                   Załącznik  

         do Uchwały Nr XXXIII/241/2020 

MINISTER  KULTURY                                                                                     Rady Miasta Brzeziny 

I DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                z dnia 26 listopada 2020 roku 

 

 

STATUT 

Muzeum Regionalnego Brzezinach 
 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. Muzeum Regionalne w Brzezinach zwane dalej „Muzeum",  jest samorządową instytucją 

kultury działającą w szczególności na podstawie: 

1) ustawy   z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach ( Dz. U. z 2020  r.  poz. 902 ), zwanej dalej 

„ustawą o muzeach”;  

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

( Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej”; 

3) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 282 z późn. zm.); 

4) ustawy s dnia 5 czerwca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. 

zm.); 

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1174); 

6) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.); 

7) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781); 

8) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str.1 oraz Dz. Urz. UE L 

127 z 23.05.2018, str.2), zwanego dalej „RODO”; 

9) niniejszego statutu. 

§ 2.1. Organizatorem Muzeum jest Miasto Brzeziny. 

2. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez  Miasto Brzeziny 

pod Nr l. z dnia 04 stycznia 1993 r. i posiada osobowość prawną.  

§ 3. Muzeum jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO. 

§ 4. Miasto Brzeziny zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum. 

 

l. Postanowienia ogólne 



§ 5. Siedzibą Muzeum są Brzeziny, ul. Piłsudskiego 49, a terenem działania obszar Ziemi Brzezińskiej 

w jej historycznych granicach. 

§  6 .  Muzeum używa pieczątki  z nazwą Muzeum, danymi teleadresowymi i numerem NIP. 

 

II . Cele i zadania Muzeum 

 

§ 7. Celem Muzeum jest działalność określona w art. l  ustawy o muzeach. 

§ 8. Muzeum realizuje cele określone w § 7 przez: 

1) gromadzenie dóbr kultury w zakresie archeologii, etnografii, historii, sztuki i numizmatyki, 

2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych  muzealiów,  

3) przechowywanie gromadzonych dóbr kultury w warunkach zapewniających im właściwy 

stan zachowania  i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów 

naukowych, 

4) zabezpieczanie i konserwację muzealiów oraz w miarę możliwości zabezpieczanie 

stanowisk archeologicznych,  

5) urządzanie wystaw, 

6) organizowanie i prowadzenie badań, ekspedycji naukowych oraz prac wykopaliskowych, 

7) prowadzenie działalności edukacyjnej,  

8) udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych,  

9) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów,  

10)  publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań, wykopalisk i ekspe-

dycji oraz wydawnictw popularno-naukowych z zakresu swej działalności,  

11) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę. 

 

III.  Organizacja Muzeum 

§ 9. 1. Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakres działania komórek organizacyjnych i 

samodzielnych stanowisk pracy, określa regulamin organizacyjny, nadawany przez Dyrektora 

Muzeum, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultu-

ralnej. 

2. Zmiany regulaminu organizacyjnego dokonywane są  w trybie określonym dla jego nadania. 

 

IV.  Nadzór i zarządzanie Muzeum 

§ 10. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dzie-

dzictwa narodowego, a bezpośredni  Miasto Brzeziny. 

§ 11.1.  Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków w liczbie 6 osób powołuje i od-



wołuje Rada Miasta Brzeziny. 

2.   Rada Muzeum działa na zasadach i w trybie określonym w art. 11 ustawy o muzeach. 

§ 12. Muzeum jest zarządzane  przez Dyrektora Muzeum, zwanego dalej „Dyrektorem”,         

którego powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Brzeziny, na zasadach  i w trybie przewidzia-

nych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawie o muzeach. 

 § 13.1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz, 

czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny. 

2. Do zakresu działania Dyrektora Muzeum należy w szczególności: 

1)  ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej, 

2)  ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum, 

3)  przedstawianie właściwym instytucjom i organom Miasta  Brzeziny  planów, 

 rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,  

4)  naczelna redakcja wydawnictw muzealnych,  

5)  wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,  

6)  sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,  

7)  zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz  

 dokonywanie  innych czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. 

 

V. Majątek i finanse Muzeum 

§ 14. Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakre-

su działania Muzeum. 

§ 15. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organi-

zowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

§ 16.1. Muzeum może, na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach, prowadzić 

jako działalność dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie: 

1) udostępniania zbiorów do celów wystawienniczych, wydawniczych, filmowych, 

fotograficznych itp., 

2) wynajmu oraz dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego Muzeum; 

3) usług reklamowych, promocji i sponsoringu; 

4) usług gastronomicznych; 

5) usług handlowych, w tym sprzedaży publikacji, pamiątek i innych wyrobów 

związanych tematycznie z profilem działalności Muzeum; 

6) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego. 



2. Działalność, o której mowa w ust. 2, nie może prowadzić do ograniczenia działalności 

statutowej muzeum. 

3. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej wykorzystuje się wyłącznie w celu 

finansowania działalności statutowej Muzeum. 

§ 17.Działalność  Muzeum jest   finansowana   z  budżetu   Miasta  Brzeziny,   z  uzyskiwa-

nych przychodów, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. 

 

VI. Przepisy końcowe 

§18.1. Przekształcenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Miasto Brzeziny w 

drodze uchwały Rady Miasta Brzeziny na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązują-

cych przepisach. 

2.   Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania. 

 


