
Uchwała Nr XX/301/2016
Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Miasta 
Jaworzna

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 2, art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.), art 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o 
muzeach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 987 z późn. zm.) po konsultacjach określonych uchwałą 
nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Śl. Nr 196, poz. 3002) w uzgodnieniu 
z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:

§ 1 

Nadaje się statut samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Miasta Jaworzna, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 3 

Traci moc uchwała Nr XXXIX/540/2009 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2009 r. w 
sprawie nadania Statutu Muzeum Miasta Jaworzna (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 23, poz. 344) oraz uchwała
Nr IX/98/2011 z dnia 26 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Muzeum Miasta 
Jaworzna (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 134, poz. 2512).

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie

Wiesław Więckowski
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Załącznik do Uchwały Nr XX/301/2016

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

STATUT
MUZEUM MIASTA JAWORZNA

Rozdział 1
Nazwa, teren działania i siedziba

§ 1 

1. Muzeum Miasta Jaworzna, zwane dalej „Muzeum” jest samorządową instytucją kultury posiadającą 
osobowość prawną, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora pod 
numerem 2.

2. Organizatorem Muzeum jest Gmina Jaworzno - miasto na prawach powiatu.

3. Siedzibą Muzeum jest Miasto Jaworzno.

4. Terenem działania Muzeum jest teren Miasta Jaworzna, jednakże w celu realizacji zadań 
statutowych Muzeum może również działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej 
granicami.

5. Ogólny nadzór nad funkcjonowaniem Muzeum sprawuje Minister Kultury i Ochrony Dziedzictwa 
Narodowego, a bezpośredni Prezydent Miasta Jaworzna.

Rozdział 2
Zakres działania oraz rodzaj i zakres gromadzonych zbiorów

§ 2 

Zakresem działania Muzeum jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach 
gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury regionu, 
Polski oraz świata, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu
ze zbiorami.

§ 3 

1. Muzeum realizuje zakres określony w § 2, w szczególności poprzez:

1) gromadzenie i udostępnianie zbiorów;

2) przechowywanie, zabezpieczanie i konserwowanie zgromadzonych zbiorów, materiałów 
dokumentacyjnych i archiwalnych oraz książek, rękopisów, druków i innych obiektów w warunkach 
zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwa oraz dostęp do nich dla celów 
naukowych;

3) inwentaryzowanie i katalogowanie zgromadzonych zbiorów, materiałów dokumentacyjnych i 
archiwalnych oraz książek, rękopisów, druków i innych obiektów;

4) inspirowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej;

5) użyczanie i przyjmowanie depozytów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
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6) wykonanie kopii, replik i realizację multimedialnych prezentacji o wartości historycznej
i artystycznej;

7) wzbogacanie zbiorów w drodze zakupów, wypożyczeń, darowizn i wymiany;

8) opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictw drukowanych i multimedialnych, 
filmów oraz programów komputerowych;

9) udostępnianie zbiorów i materiałów dokumentacyjnych oraz udzielanie informacji do celów 
edukacyjnych i popularyzatorskich;

10) opracowywanie i organizowanie ekspozycji stałych oraz wystaw czasowych;

11) organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej;

12) inicjowanie, wspieranie i prowadzenie projektów;

13) organizowanie spotkań, zjazdów i konferencji;

14) opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie publikacji naukowych, 
popularnonaukowych, dokumentalnych i pamiętnikarskich;

15) prowadzenie biblioteki i archiwum;

16) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych 
informacji;

17) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;

18) organizowanie badań archeologicznych.

2. Muzeum gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory z zakresu historii, etnografii, sztuki i rzemiosła 
artystycznego, archeologii związane z Jaworznem, pograniczem Śląska i Małopolski oraz obszarami 
dawnej i obecnej Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności:

1) obiekty związane z historią Jaworzna, takie jak materiały dokumentacyjne, w tym archiwalia, 
ikonografię, fotografie, klisze, filmy, nagrania dźwiękowe, obiekty kartograficzne, książki, broszury, 
prasę, druki ulotne oraz militaria, medale, odznaczenia, plakiety, numizmaty, pieniądze zastępcze, 
sztandary oraz inne pamiątki przeszłości;

2) narzędzia, urządzenia, przedmioty codziennego użytku, obiekty wyposażenia wnętrz i elementy 
stroju związane z kulturą ludową Jaworzna;

3) urządzenia techniczne oraz historyczną dokumentację techniczną i ikonografię związaną z 
historią przemysłu Jaworzna;

4) zabytki archeologiczne (w tym ceramikę, narzędzia, ozdoby, militaria, przedmioty codziennego 
użytku, numizmaty i inne) ilustrujące przejawy działalności ludzkiej we wszystkich okresach 
historycznych, odkryte podczas prowadzonych przez Muzeum lub pod jego nadzorem badań 
archeologicznych;

5) obiekty sztuki z dziedzin malarstwa, rzeźby, grafiki, rysunku od czasów nowożytnych po 
współczesne;

6) zabytki rzemiosła, w tym odlewnictwo artystyczne, ceramikę, szkło, meblarstwo, tkaniny, zegary, 
zabytki konwisarstwa, ludwisarstwa, ślusarstwa i kowalstwa artystycznego;

7) dokumenty, pamiątki, przedmioty codziennego użytku związane z przeszłością Jaworzna;
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8) zabytki związane z religiami i wyznaniami regionu jaworznickiego;

9) zabytki związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi regionu jaworznickiego;

10) kolekcje i darowizny lokalnych kolekcjonerów oraz artystów;

11) książki oraz innego rodzaju publikacje związane z działalnością Muzeum.

3. Muzeum realizuje swoje cele poprzez współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, 
oświatowymi jednostkami organizacyjnymi, organami administracji państwowej i samorządowej, 
organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami prawnymi, osobami fizycznymi oraz 
jednostkami  organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

4. Muzeum prowadzi dodatkową działalność gospodarczą w zakresie:

1) sprzedaży książek, czasopism, broszur, zeszytów historycznych, pamiątek itp. związanych
z kulturą i historią;

2) organizowania imprez kulturalnych;

3) działalności wydawniczej;

4) wynajmu pomieszczeń.

5. Środki uzyskane z działalności gospodarczej są wykorzystane wyłącznie w celu finansowania 
działalności statutowej Muzeum.

Rozdział 3
Organy zarządzające i doradcze

§ 4 

1. Muzeum kieruje dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Jaworzna.

§ 5 

Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, reprezentuje instytucję na zewnątrz i wykonuje 
wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy.

§ 6 

Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, 
po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Jaworzna oraz opinii działających w Muzeum organizacji 
związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 7 

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Organizator.

2. Rada Muzeum liczy 5 członków.

3. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w ustawie o muzeach.

4. Kadencja członków Rady Muzeum trwa 4 lata.
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§ 8 

1. Dyrektor może tworzyć - z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy zatrudnionych
w Muzeum muzealników - kolegia doradcze zwane dalej "kolegiami", o charakterze stałym lub dla 
realizacji konkretnego zadania. Powołując kolegium, dyrektor określa przedmiot jego działania.

2. W skład każdego kolegium wchodzi od 3 do 5 osób powołanych przez dyrektora spośród 
pracowników Muzeum lub spoza ich grona.

3. Kolegia wyrażają opinie na temat problemów przedstawianych przez dyrektora w związku z 
realizacją określonych celów i zadań Muzeum.

4. Uchwały kolegiów przyjmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
członków.

5. Członkowie kolegiów wybierają ze swego grona przewodniczącego.

6. Obsługę kancelaryjno - biurową kolegiów zapewnia Muzeum.

Rozdział 4
Źródła finansowania

§ 9 

1. Muzeum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, w ramach posiadanych środków, kierując 
się zasadami określonymi w odrębnych przepisach, dotyczących gospodarki finansowej instytucji 
kultury.

2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest zatwierdzony przez dyrektora roczny plan finansowy.

3. Muzeum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązań z uzyskanych przychodów.

4. Przychodami Muzeum są środki publiczne otrzymane w formie dotacji:

1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań 
statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;

2) celowej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub na realizację 
wskazanych zadań i programów.

5. Przychodami Muzeum są również wpływy z prowadzonej działalności statutowej i środki otrzymane 
od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

6. Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Prezydent Miasta Jaworzna.

§ 10 

Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń i zobowiązań w zakresie jego praw i obowiązków 
majątkowych, uprawniony jest dyrektor samodzielnie.

Rozdział 5
Dokonywanie zmian statutowych

§ 11 

Zmian w statucie dokonuje Rada Miejska w Jaworznie w drodze uchwały.
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