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Z dnia .27..sierpnia.20G3..ncku

w sprawie: nadania Statutu Muzeum w Łowiczu.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz.U. Nr 142 poz. 1592; zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, 
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz.U. 
Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Dz.U. Nr 173 poz. 1218), 
art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5 
poz. 24; zm. z 1988 r. Dz.U. Nr 106 poz. 668; z 2002 r. Dz.U. Nr 113 poz. 984; z 2003 r. 
Dz.U. Nr 162 poz. 1568; z 2005 r. Dz.U. Nr 64 poz. 565; z 2007 r. Dz.U. Nr 136 poz. 956) 
oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

^  działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 13 poz. 123; zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 41 poz. 364; z 2003 r. 
Dz.U. Nr 96 poz. 874, Nr 162 poz. 1568, Nr 213 poz. 2081; z 2004 r. Dz.U Nr 11 poz. 96, 
Nr 261 poz. 2598; z 2005 r. Dz.U. Nr 131 poz. 1091, Nr 132 poz. 1111; z 2006 r. 
Dz.U. Nr 227 poz. 1658) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. Muzeum w Łowiczu nadaje się Statut stanowiący załącznik do uchwały.

§2. Traci moc uchwała Nr XIII/79/99 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 
27 października 1999 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum w Łowiczu 
oraz uchwała Nr XXVI/142/2000 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 
27 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Muzeum w Łowiczu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



U z a s a d n i e n i e

Statut Muzeum w Łowiczu został nadany uchwałą Nr XIII/79/99 z dnia 
27 października 1999 r. w sprawie nadania statutu w Muzeum w Łowiczu, 
następnie zmieniony uchwałą Nr XXVI/142/2000 z dnia 27 grudnia 2000 r. 
w sprawie zmiany Statutu Muzeum w Łowiczu.

Mając na uwadze konieczność dostosowania szeregu zmian w treści 
Statutu wynikających z obecnej sytuacji Muzeum w Łowiczu, 
a także konieczność dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych, 
w związku ze zmianą ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach 
(Dz.U. z 1997 r. Nr 5 poz. 24 z późn. zm.) zachodzi konieczność nadania Statutu 
Muzeum w Łowiczu, w nowym brzmieniu.



W uzgodnieniu:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

U LITRY 
ARODOWEGO

gdan Zdrojewski

Załącznik do Uchwały 
Rady Powiatu Łowickiego
Nr .3X1/13S/2QQ3............
z dnia 27--.siep?»i,a..20G3. roku

STATUT
MUZEUM W ŁOWICZU

I. Postanowienia ogólne 

§1

Muzeum w Łowiczu, zwane dalej „Muzeum” działa na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa, a w szczególności ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. 
Nr 5 poz. 24 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) 
oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Organizatorem Muzeum jest Powiat Łowicki, zwany dalej „Organizatorem”.

§3

1. Muzeum jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury 
prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.

2. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez ministra 
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§4

Siedzibą Muzeum jest miasto Łowicz, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej 
i zagranica.

§5

Muzeum używa pieczęci okrągłej z Godłem Rzeczypospolitej Polskiej w środku oraz napisem 
w otoku „Muzeum w Łowiczu”.
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II. Zakres działania Muzeum

§6

Celem Muzeum jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego 
dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie
0 wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości 
historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej
1 estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

§7

Muzeum realizuje cele określone w §6, w szczególności przez:

1) gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych drogą: zakupów, przekazów, 
darowizn, zapisów oraz przyjmowania depozytów i uzyskiwania obiektów drogą 
badań terenowych,

2) inwentaryzację, katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych zbiorów,
3) przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im 

właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób 
dostępny dla celów naukowych,

4) zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz w miarę możliwości, zabezpieczanie 
zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów 
kultury materialnej i przyrody,

5) urządzanie wystaw stałych i czasowych,
6) udział w badaniach naukowych, w tym archeologicznych,
7) prowadzenie działalności edukacyjnej,
8) opracowywanie i publikację katalogów zbiorów, przewodników wystaw, wyników 

badań, wydawnictw popularnonaukowych oraz informacji z zakresu swej działalności,
9) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę,
10) udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych,
11) współpraca z muzeami krajowymi i zagranicznymi,
12) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów 

i zgromadzonych informacji,
13) prowadzenie działalności wydawniczej,
14) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach, 

w zakresie upowszechniania nauki i sztuki.

III. Rodzaj i zakres gromadzonych zbiorów

§8

Muzeum gromadzi, przechowuje, poddaje konserwacji i udostępnia zbiory w zakresie 
archeologii, etnografii i historii regionu łowickiego oraz sztuki współczesnej.



1. W skład Muzeum wchodzą następujące działy:
1) Dział Oświatowy
2) Dział Artystyczno-Historyczny
3) Dział Etnograficzny
4) Dział -  Ośrodek Plenerowy -  Skansen w Maurzycach
5) Dział Dokumentacji Historycznej
6) Dział Inwentarzy
7) Biblioteka
8) Dział Techniczno-Konserwatorski
9) Dział Finansowo-Księgowy
10) Dział Administracyjno-Gospodarczy
11) Dział Archeologiczny.

§9

§10

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zakres zadań działów określa regulamin 
organizacyjny nadawany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii 
działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

IV. Nadzór i zarządzanie Muzeum oraz organy doradcze

§11

Nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego oraz Zarząd Powiatu Łowickiego.

§12

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum.
2. Członków Rady Muzeum powołuje i odwołuje odrębną uchwałą Rada Powiatu 

Łowickiego.
3. Rada Muzeum działa w trybie i na zasadach określonych w art. 11 Ustawy o muzeach.

§13

Muzeum zarządzane jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu 
Łowickiego na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§14

1. Dyrektor zarządza Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz, czuwa nad mieniem Muzeum 
i jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej Muzeum.

2. Do zakresu działania dyrektora Muzeum należy w szczególności:
1) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,
2) przedstawianie właściwym instytucjom i Zarządowi Powiatu Łowickiego planów 

rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
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3) nadzór nad redakcj ą wydawnictw muzealnych,
4) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
5) sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną
6) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz 

wykonywanie za pracodawcę innych czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

V. Majątek i finanse Muzeum

§15

Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu 
działania Muzeum.

§16

1. Działalność Muzeum finansowana jest z dotacji Powiatu, wpływów z własnej działalności, 
wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku, spadków, zapisów i darowizn od osób 
fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

2. Podstawą działalności finansowej Muzeum jest plan finansowo-rzeczowy zatwierdzany 
przez Zarząd Powiatu Łowickiego.

3. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi 
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami 
efektywności ich wykorzystania.

4. Muzeum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych 
przychodów.

§17

Muzeum może prowadzić, jako dodatkową działalność gospodarczą w celu finansowania 
działalności statutowej określonej w §7.

VI. Przepisy końcowe 

§18

Zmiany w statucie dokonywane są w trybie i na zasadach określonych dla jego nadania.

PRZEWODNI RADY
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