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UCHWAŁA NR XLVII/428/2018
RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU
z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/329/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 sierpnia 2017 r.
w sprawie utworzenia muzeum – samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Muzeum Pamięci
Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) oraz nadania statutu Muzeum
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 6 ust. 1 oraz art 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 21 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.
z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 720) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIII/329/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie
utworzenia muzeum – samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi
Oświęcimskiej (w organizacji) oraz nadania statutu Muzeum, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 2. Przedmiotem działania Muzeum jest przedstawianie wielowiekowej historii Ziemi
Oświęcimskiej przez pryzmat losów jej mieszkańców z uwzględnieniem różnorodności etnicznej
i kulturowej budującej lokalną tożsamość, w tym pokazanie tragicznej sytuacji miejscowej ludności
po wybuchu II wojny światowej i przedstawienie pomocy więźniom niemieckiego obozu
koncentracyjnego i zagłady KL Auschwitz-Birkenau udzielonej przez mieszkańców Ziemi
Oświęcimskiej i polski ruch oporu w warunkach terroru okupacyjnego i w kontekście realizowanego
w obozie planu Zagłady.”;
2) Zmianie ulega Statut Muzeum, zgodnie z treścią załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu
Radosław Włoszek
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Załącznik
do uchwały Nr XLVII/428/2018
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 14 czerwca 2018 r.
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§ 1. Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji), zwane dalej „Muzeum”
jest instytucją kultury prowadzoną jako wspólna instytucja kultury ministra właściwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „Ministrem” i Powiat Oświęcimski, zwany dalej
„Powiatem”, działającą w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720), zwanej dalej „ustawą
o muzeach”;
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.
z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.), 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 2017 r.
poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10);
4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.);
5) niniejszego Statutu;
6) umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Pamięci
Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej z dnia 14 czerwca 2018 r., zwanej dalej „Umową”.
§ 2. 1. Siedzibą Muzeum jest miasto Oświęcim, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej
i zagranica.
2. Muzeum jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Powiat pod nr 1 i posiada
osobowość prawną.
3. Rada Powiatu wykonuje kompetencje Organizatora, chyba że z treści Statutu wynika inaczej.
Rozdział II.
Zakres działania Muzeum
§ 3. 1. Muzeum prowadzi działalność określoną w art. 1 ustawy o muzeach.
2. Przedmiotem działania Muzeum jest przedstawianie wielowiekowej historii Ziemi Oświęcimskiej
przez pryzmat losów jej mieszkańców z uwzględnieniem różnorodności etnicznej i kulturowej budującej
lokalną tożsamość, w tym pokazanie tragicznej sytuacji miejscowej ludności po wybuchu II wojny światowej
i przedstawienie pomocy więźniom niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady KL Auschwitz-Birkenau
udzielonej przez mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej i polski ruch oporu w warunkach terroru okupacyjnego
i w kontekście realizowanego w obozie planu Zagłady.
§ 4. 1. Muzeum realizuje cele określone w § 3, w szczególności przez:
1) gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, udostępnianie i upowszechnianie zbiorów w statutowo
określonym zakresie, a w szczególności:
a) przedmiotów, artefaktów, instalacji związanych z zakresem działania Muzeum,
b) materiałów fotograficznych, audiowizualnych, rękopiśmienniczych i innych dokumentów związanych
z zakresem działania Muzeum, w szczególności dokumentów dotyczących dziejów Ziemi
Oświęcimskiej;
2) urządzanie wystaw stałych i czasowych, w tym za granicą;
3) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
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4) przechowywanie gromadzonych zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania
i bezpieczeństwo;
5) zabezpieczanie i konserwację gromadzonych zbiorów;
6) udostępnianie zbiorów dla celów edukacyjnych, wystawienniczych i naukowych;
7) prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowo-badawczej i popularyzatorskiej;
8) działanie na rzecz upowszechniania, promocji i popularyzacji wiedzy z zakresu działania Muzeum;
9) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
10) prowadzenie działalności wydawniczej;
11) prowadzenie zbiorów bibliotecznych związanych z działalnością Muzeum.
2. Muzeum może realizować swoje zadania przez współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami
kultury, edukacyjnymi i naukowymi, organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami
pozarządowymi, mediami, a także osobami prawnymi, osobami fizycznymi oraz jednostkami organizacyjnymi
nieposiadającymi osobowości prawnej.
Rozdział III.
Organy nadzorujące, organ zarządzający oraz organy doradcze i sposób ich powoływania
§ 5. 1. Nadzór nad Muzeum sprawuje Zarząd Powiatu w Oświęcimiu, poza uprawnieniami Powiatu
i Ministra wynikającymi ze Statutu lub Umowy.
2. Zarząd Powiatu w Oświęcimiu i Minister zachowują prawo do samodzielnego nadzoru i kontroli
w stosunku do środków, które przekazują Muzeum. Zarząd Powiatu w Oświęcimiu i Minister informują się
wzajemnie o wynikach przeprowadzonych kontroli i dalszych działaniach z tym związanych. Zarząd Powiatu
w Oświęcimiu i Minister nie mogą prowadzić kontroli w Muzeum w tym samym czasie.
§ 6. 1. Muzeum jest zarządzane przez Dyrektora.
2. Dyrektor zarządza Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz i odpowiada za właściwe gospodarowanie
mieniem i środkami finansowymi Muzeum.
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu w Oświęcimiu w uzgodnieniu z Ministrem na zasadach
i w trybie określonym w obowiązujących przepisach. Uzgodnienie obejmuje również treść umowy zawieranej
z kandydatem na Dyrektora, o której mowa w art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej.
4. W przypadku powstania wakatu na stanowisko Dyrektora Zarząd Powiatu w Oświęcimiu może powołać,
po uzgodnieniu z Ministrem, osobę pełniącą obowiązki Dyrektora na okres nie dłuższy niż dwanaście miesięcy.
5. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1) przeprowadzenie procesu organizacji Muzeum, w tym przygotowanie otwarcia wystawy stałej
i przygotowywanie wystaw czasowych, w tym tzw. „wystaw objazdowych”;
2) nadzór nad majątkiem Muzeum, w tym jego zbiorami i ich ewidencjonowaniem;
4) wydawanie zarządzeń;
5) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;
6) nadzór nad realizacją publikacji muzealnych;
7) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum;
8) przedkładanie Ministrowi, Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu i właściwym instytucjom rocznego
sprawozdania z wykonania zadań oraz materiałów dotyczących planowania i wykonania planów
finansowo-rzeczowych, zgodnie z wymogami Stron;
9) przedkładanie Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu rocznego sprawozdania finansowego;
10) przedkładanie Ministrowi kopii zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu w Oświęcimiu sprawozdania,
o którym mowa w pkt 9.
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§ 7. 1. Szczegółową strukturę organizacyjną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany
przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Ministra i Zarządu Powiatu w Oświęcimiu oraz opinii działających
w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
2. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.
§ 8. 1. Dyrektor może tworzyć, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy zatrudnionych
w Muzeum muzealników, kolegia doradcze o charakterze stałym lub dla realizacji konkretnego zadania.
Powołując kolegium doradcze Dyrektor określa przedmiot jego działania.
2. W skład kolegium doradczego wchodzą osoby powołane przez Dyrektora spośród pracowników
Muzeum lub spoza ich grona.
3. Kolegium doradcze działa na posiedzeniach zwoływanych przez Dyrektora.
4. Posiedzeniom kolegium doradczego przewodniczy przewodniczący kolegium, a w razie
jego nieobecności zastępca przewodniczącego. Przewodniczącego kolegium i jego zastępcę wybierają
członkowie kolegium ze swojego grona.
5. Do odbycia posiedzenia kolegium doradczego jest wymagana obecność co najmniej połowy składu
kolegium, w tym przewodniczącego kolegium lub jego zastępcy.
6. Kolegium doradcze wyraża opinie w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego kolegium albo zastępcy
przewodniczącego kolegium.
7. Z posiedzenia kolegium doradczego sporządza się protokół, który zawiera porządek posiedzenia,
nazwiska obecnych członków kolegium oraz opinie zgłoszone podczas posiedzenia.
8. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie kolegium doradczego. Protokół jest przekazywany
Dyrektorowi.
9. Obsługę kolegium doradczego zapewnia Muzeum.
§ 9. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum.
2. Rada Muzeum liczy piętnastu członków, powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Powiatu
w Oświęcimiu na zasadach i w trybie określonym w ustawie o muzeach i w Umowie.
3. Kadencja Rady Muzeum trwa cztery lata.
4. Rada Muzeum działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach.
5. Szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum określa uchwalony przez nią regulamin.
Rozdział IV.
Gospodarka finansowa Muzeum
§ 10. Środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum zapewnia Minister i Powiat w wysokości
określonej w Umowie.
§ 11. 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem
wysokości dotacji przekazywanych przez Ministra i Powiat.
3. Plan finansowy jest sporządzany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).
§ 12. 1. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności
ich wykorzystania.
2. Majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.
§ 13. 1. Źródłami finansowania działalności Muzeum są:
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1) dotacje przekazywane przez Ministra i Powiat, w tym:
a) podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych działań statutowych,
w tym utrzymanie i remonty obiektów,
b) celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) celowe na realizację wskazanych zadań i programów;
2) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego Muzeum;
3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Muzeum;
4) inne niż określone w ust. 1 pkt. 1 dotacje podmiotowe i celowe;
5) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
2. Przy zbywaniu środków trwałych Muzeum, innych niż muzealia, stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2152).
§ 14. Dyrektor zapewnia terminowe i zgodne z przepisami sporządzenie sprawozdań finansowych.
Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe jest Zarząd Powiatu w Oświęcimiu.
Rozdział V.
Działalność dodatkowa
§ 15. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą na zasadach przewidzianych
w obowiązujących przepisach, w zakresie:
1) wykonywania ekspertyz;
2) usług konserwatorskich;
3) usług fotograficznych i wydawniczych;
4) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego;
5) usług handlowych, w tym sprzedaży publikacji, pamiątek i innych wyrobów związanych tematycznie
z profilem działalności Muzeum;
6) wynajmu oraz dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego Muzeum;
7) odpłatnej organizacji konferencji, sympozjów, szkoleń, wykładów i innych spotkań oraz wydarzeń
artystycznych, naukowych i edukacyjnych, których merytoryczny przekaz łączy się z przedmiotem
działania Muzeum;
8) odpłatnego udostępniania zbiorów dla celów innych niż zwiedzanie.
2. Dochód z działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, wykorzystuje się w celu finansowania
działalności statutowej Muzeum.
§ 16. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń
w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych jest uprawniony Dyrektor.
2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum,
określając zakres pełnomocnictwa.
3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu
prowadzonym przez Powiat, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

w Rejestrze

Instytucji

Kultury

Rozdział VI.
Postanowienia końcowe
§ 17. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Powiat w uzgodnieniu z Ministrem
w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, oraz z uwzględnieniem postanowień
Umowy.
§ 18. 1. Zmian Statutu dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania, w uzgodnieniu z Ministrem.
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2. Niniejszy Statut obowiązuje, zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o muzeach, do czasu zakończenia procesu
organizowania Muzeum, tj. do dnia otwarcia wystawy stałej.
Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu
Radosław Włoszek

