
STATUT 

MUZEUM MIEJSKIEGO W TYCHACH 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Muzeum Miejskie w Tychach zwane w dalszej części statutu „Muzeum” jest 

samorządową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie ustawy              

z dnia 21.11.1996r. o muzeach (DZ. U. z 1997r. Nr 5, poz.24 z późn. zm), ustawy             

z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DZ. U.           

z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm) oraz postanowień niniejszego statutu. 

 

 

§ 2 

Muzeum utworzone zostało przez Gminę Tychy. 

 

§ 3 

1. Muzeum podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 

organizatora i z chwilą wpisu uzyskuje osobowość prawną. 

2. Organizatorem dla Muzeum jest Rada Miasta Tychy. 

 

§ 4 

Gmina Tychy zapewnia środki do utrzymania i rozwoju Muzeum oraz 

bezpieczeństwo zgromadzonym zbiorom. 

 

§ 5 

Siedzibą Muzeum jest miasto Tychy. 

 

§ 6 

Muzeum uŜywa pieczęci okrągłej z godłem państwa w środku i napisem w otoku: 

Muzeum Miejskie w Tychach. 

 

 

 



II. CELE I ZADANIA MUZEUM 

 

§ 7 

Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ust. 1 ustawy o muzeach. 

 

§ 8 

Muzeum realizuje cele określone w § 7 przez: 

1. gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dóbr kultury i materiałów 

dokumentacyjnych mówiących o dziejach i kulturze miasta Tychy i historycznej ziemi 

pszczyńskiej, 

2. inwentaryzowanie zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych, 

3. zabezpieczanie i konserwację muzealiów, 

4. prowadzenie działalności wystawienniczej i edukacyjnej, 

5. udostępnianie zbiorów dla celów naukowych. 

 

III. ORGANIZACJA MUZEUM 

 

§ 9 

W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące działy: 

1. Dział Historii Miasta, 

2. Dział Tradycji Kultury Historycznej Ziemi Pszczyńskiej, 

3. Dział Sztuki, 

4. Dział Oświatowy, 

5. Dział Administracyjno-Finansowy. 

 

§ 10 

Zakres zadań działów i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin 

organizacyjny nadany przez Dyrektora Muzeum. 

 

IV. NADZÓR I ZARZĄDZANIE MUZEUM 

 

§ 11 

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury, a bezpośredni Prezydent 

Miasta Tychy. 



§ 12 

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum. 

2. Członków Rady w ilości 10 osób powołuje i odwołuje Rada Miasta Tychy. 

3. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach. 

 

§ 13 

Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Prezydent 

Miasta Tychy na zasadach i trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach. 

 

§ 14 

1. Dyrektor zarządza Muzeum, czuwa nad jego mieniem, za które jest 

odpowiedzialny. 

2.  Do zakresu działania dyrektora naleŜy w szczególności: 

1. ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej, 

2. ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowanie oraz nad majątkiem 

Muzeum, 

3. reprezentowanie Muzeum na zewnątrz, 

4. przedstawianie organom nadzoru planów rzeczowych i finansowych, 

sprawozdań  oraz wniosków inwestycyjnych, 

5. redagowanie wydawnictw muzealnych, 

6. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń, 

7. sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną, 

8. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum                        

oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy. 

 

 

V. MAJĄTEK I FINANSE MUZEUM 

 

§ 15 

Majątek Muzeum moŜe być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z jego 

zakresu działania. 

 

 

 



 

§ 16 

Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 27-29 

ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

oraz innych obowiązujących ustaw. 

 

§ 17 

Działalność Muzeum jest finansowana z budŜetu miasta Tychy, środków 

otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł. 

 

§ 18 

Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków 

finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób tj. Dyrektora                    

i Głównego Księgowego lub osób przez nich upowaŜnionych. 

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 19 

Przekształcenia, podziału i likwidacji Muzeum moŜe dokonać Rada Miasta Tychy  

na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach. 

 

§ 20 

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania. 

 

 

 


