
Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 32/73/2019 

Zarządu Powiatu Łukowskiego 

z dnia 12 czerwca  2019 r. 

Projekt 

Statut 

Muzeum Regionalnego w Łukowie 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1.  

Muzeum Regionalne w Łukowie, zwane dalej „Muzeum”, jest samorządową instytucją kultury i działa 

w szczególności na podstawie: 

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

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 i 1608 oraz z 2019 r., poz. 115 i 730), zwanej dalej „Ustawą”; 

2) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2019 r. poz. 917), zwanej dalej „ustawą 

o muzeach”; 

3) uchwały Nr 225/59 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łukowie z dnia 3 grudnia 1959 r. 

w sprawie organizacji Muzeum Ziemi Łukowskiej; 

4) niniejszego Statutu. 

§ 2.  

1. Siedzibą Muzeum jest miasto Łuków. 

2. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi 

Łukowskiej w jej historycznym zasięgu, zwanej dalej „Ziemią Łukowską” oraz zagranica. 

§ 3.  

1. Organizatorem Muzeum jest Powiat Łukowski nazwany dalej „Powiatem”. 

2. W imieniu Powiatu obowiązki i uprawnienia Organizatora wykonuje Rada Powiatu Łukowskiego 

w sprawach określonych ustawami, zwana dalej „Radą Powiatu” i Zarząd Powiatu Łukowskiego 

w pozostałych sprawach, zwany dalej „Zarządem Powiatu”. 

3. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje właściwy minister do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, a nadzór bezpośredni Zarząd Powiatu. 

§ 4.  

Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod nr 1/99 i posiada 

osobowość prawną. 

Rozdział 2 

Zakres działania Muzeum 

§ 5.  

1. Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje i udostępnia zbiory związane z historią i sztuką Ziemi 

Łukowskiej oraz dobra o zasięgu ogólnopolskim i zagranicznym w zakresie historii, sztuki, geologii 

i archeologii. 

2. Muzeum prowadzi działalność naukowo – badawczą i oświatową w zakresie objętym działalnością Muzeum. 

3. Muzeum kultywuje dawną kulturę regionu poprzez organizację wystaw, konkursów, plenerów,  warsztatów, 

pokazów, wycieczek tematycznych i konferencji.  

4. Muzeum współdziała w upowszechnianiu kultury i sztuki regionu z instytucjami, organizacjami, 

stowarzyszeniami o podobnych celach na terenie kraju i za granicą. 

§ 6.  

1. Muzeum realizuje zadania określone w § 5 przez: 

1) pozyskiwanie oraz gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych; 

2) inwentaryzowanie, katalogowanie oraz naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów 

i materiałów dokumentacyjnych; 
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3) przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania 

i bezpieczeństwa oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; 

4) zabezpieczanie i konserwację muzealiów; 

5) urządzanie wystaw stałych, czasowych i plenerowych; 

6) organizowanie i prowadzenie badań naukowych; 

7) prowadzenie działalności edukacyjnej; 

8) organizację warsztatów, plenerów i pokazów; 

9) organizację gier terenowych i wycieczek tematycznych; 

10) organizację konkursów; 

11) organizację wykładów i konferencji popularnonaukowych; 

12) organizację spotkań autorskich; 

13) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów; 

14) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie działalności statutowej; 

15) prowadzenie działań badawczych i dokumentacyjnych w celu ochrony lub rewitalizacji dóbr kultury 

nienależących do zbiorów Muzeum; 

16) prowadzenie punktu konsultacyjnego; 

17) prowadzenie biblioteki muzealnej oraz archiwum zakładowego; 

18) prowadzenie pracowni rzeźbiarskiej. 

2. Muzeum może realizować swoje zadania przez współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami 

kultury, instytucjami edukacyjnymi i naukowymi, administracją rządową i samorządową, organizacjami 

pozarządowymi, mediami oraz innymi podmiotami. 

Rozdział 3 

Rodzaj i zakres gromadzonych zbiorów 

§ 7.  

Muzeum gromadzi następujące zbiory: 

1) eksponaty artystyczne tj. obrazy artystów lokalnych i zagranicznych; 

2) eksponaty etnograficzne tj. narzędzia rolnicze, rzeźby ludowe o tematyce religijnej i świeckiej z terenu 

Ziemi Łukowskiej, kolekcje dywanów dwuosnowowych, tkaniny z regionu łukowskiego, wycinanki 

ludowe, ceramika; 

3) eksponaty techniczne tj. militaria, sztandary; 

4) eksponaty prehistoryczne (geologiczne i archeologiczne) tj. amonity i obiekty archeologiczne; 

5) dokumentację fotograficzną zabytków architektury i przyrody Ziemi Łukowskiej. 

Rozdział 4 

Organizacja Muzeum 

§ 8.  

 Strukturę organizacyjną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Muzeum zgodnie 

z art. 13 ust. 3 Ustawy. 

Rozdział 5 

Organ zarządzający i nadzorujący oraz organy doradcze 

§ 9.  

1. Organem zarządzającym Muzeum jest Dyrektor. 

2. Dyrektor kieruje działalnością Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz i odpowiada za jego mienie oraz 

całokształt jego działalności. 

3. Do zakresu działania Dyrektora Muzeum należy w szczególności: 

1) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz majątkiem Muzeum; 

2) zapewnienie prawidłowego zabezpieczenia i ochrony mienia Muzeum, w tym muzealiów; 

3) bezpośrednie kierowanie pracownikami i sprawowanie nadzoru; 

4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Muzeum oraz 

wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy; 
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5) tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Muzeum; 

6) nadawanie w trybie wynikającym z Ustawy regulaminu organizacyjnego Muzeum; 

7) kierownictwo w sprawach naukowo-badawczych, edukacyjnych, organizacyjnych i administracyjno -

finansowych; 

8) przestrzeganie dyscypliny finansowej; 

9) przedstawianie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, 

sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych. 

§ 10.  

Dyrektora Muzeum powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu na zasadach i w trybie przewidzianym w Ustawie. 

§ 11.  

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, która jest organem nadzorującym. 

2. Rada Muzeum składa się z 11 osób. 

3. Członków Rady Muzeum powołuje i odwołuje Rada Powiatu Łukowskiego na zasadach określonych 

w ustawie o muzeach. 

4. Rada Muzeum działa w zakresie i zgodnie z zasadami określonymi w art. 11 ustawy o muzeach. 

5. Szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum określa uchwalony przez nią regulamin. 

§ 12.  

1. Dyrektor Muzeum może tworzyć kolegia doradcze z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej połowy 

zatrudnionych muzealników. 

2. Kolegium może mieć charakter stały albo może być utworzone do realizacji konkretnego zadania. 

3. W przypadku kolegiów mających charakter stały kadencja członków kolegium trwa dwa lata, w przypadku 

kolegiów utworzonych dla konkretnego zadania okres działania kolegium wyznacza termin wykonania 

zadania. 

4. W skład kolegium mogą być powołani doświadczeni pracownicy Muzeum oraz osoby niebędące 

pracownikami, w liczbie określonej przez dyrektora w akcie o utworzeniu kolegium. 

5. Liczba członków kolegium nie może przekraczać dziesięciu osób. 

6. Kolegium wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz w miarę 

potrzeb sekretarza kolegium. 

7. Posiedzenia kolegium zwołuje przewodniczący kolegium z własnej inicjatywy, z inicjatywy co najmniej 

połowy składu członków kolegium lub na wniosek dyrektora. 

8. Kolegium doradcze formułuje opinie w kwestiach stanowiących przedmiot jego działania. 

9. Opinie kolegium doradczych przyjmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy 

obecności, co najmniej połowy członków kolegium. 

Rozdział 6 

Źródła finansowania działalności Muzeum i gospodarka finansowa Muzeum 

§ 13.  

1. Muzeum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie. 

2. Podstawą działalności Muzeum jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z uwzględnieniem 

wysokości dotacji Organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869). 

3. Źródłami finansowania Muzeum są: 

1) dotacje przekazane przez Organizatora, w tym: 

a) podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań 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; 
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3) przychody z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych Muzeum; 

4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. 

§ 14.  

Muzeum może zaciągać kredyty i pożyczki do wysokości określonej w planie finansowym. 

§ 15.  

1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą, na zasadach określonych odrębnymi 

przepisami, zbieżną z zadaniami statutowymi, w zakresie: 

1) opracowywanie, wydawanie i sprzedaż publikacji, czasopism oraz katalogów i ulotek; 

2) opracowywanie, wydawanie i sprzedaż produktów reklamowych i promocyjnych; 

3) produkcji i sprzedaży odwzorowań i kopii muzealiów oraz pamiątek; 

4) organizacji konferencji, wycieczek i warsztatów; 

5) organizacji szkoleń, usług konserwatorskich i wykonywania ekspertyz; 

6) wynajmu pomieszczeń oraz sprzętu; 

7) usług turystycznych; 

8) usług reklamowych; 

9) usług fotograficznych, ksero i skanowania; 

2. Przychody z działalności gospodarczej Muzeum przeznaczać może wyłącznie na finansowanie działalności 

statutowej. 

Rozdział 7 

Przepisy końcowe 

§ 16.  

Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Organizator na warunkach i w trybie przewidzianym 

w obowiązujących przepisach. 

§ 17.  

Zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania. 


