
STATUT 

MUZEUM ZIEMI WIŚNICKIEJ W NOWYM WIŚNICZU 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1. 

Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Nowym Wiśniczu, zwane dalej „Muzeum", działa w 

szczególności na podstawie : 

1. Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z 

późn. zm.). 

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123). 

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591) oraz postanowień niniejszego Statutu. 

§2. 

1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Nowy Wiśnicz. 

2. Muzeum podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 

Gminę Nowy Wiśnicz i z chwilą wpisu uzyskuje osobowość prawną. 

 §3. 

Gmina Nowy Wiśnicz zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum. 

 §4. 

Siedzibą Muzeum jest miasto Nowy Wiśnicz, a terenem działania obszar gminy Nowy 

Wiśnicz. 

§5. 

Muzeum używa pieczęci okrągłej z godłem Państwa w środku i napisem w otoku: 

„Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Nowym Wiśniczu". 

Rozdział II 

Cele i zadania Muzeum 

 §6. 



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

 §7. 

Muzeum realizuje cele określone w §6 przez: 

1. Gromadzenie dóbr kultury z zakresu: archeologii, historii, sztuki, etnografii, 

rzemiosła i przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem dóbr kultury i 

materiałów dotyczących regionu wiśnickiego, 

2. Penetrowanie rynku antykwarycznego w celu pozyskiwania dóbr kultury i 

materiałów dokumentacyjnych dotyczących regionu wiśnickiego, 

3. Inwentaryzowanie, katalogowanie i opracowywanie naukowe zgromadzonych 

muzealiów i materiałów dokumentacyjnych, 

4. Przechowywanie zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających im 

właściwe bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny dla 

celów naukowych, 

5. Konserwowanie i zabezpieczanie zbiorów przed zniszczeniem, 

6. Urządzanie wystaw stałych i czasowych, 

7. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej związanej z profilem i 

programem Muzeum oraz działalności edukacyjnej, 

8. Udostępnianie zbiorów do celów naukowych i oświatowych, 

9. Zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów, 

10. Prowadzenie działalności wydawniczej. 

Rozdział III 

Organizacja Muzeum 

§8. 

Muzeum jest jednoodziałowe. 

 §9. 

Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadany przez 

Dyrektora Muzeum. 

Rozdział IV 

Nadzór i zarządzanie Muzeum 

 §10. 

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a 

bezpośredni Zarząd Miejski w Nowym Wiśniczu. 



 §11. 

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

Rada Miejska w Nowym Wiśniczu. 

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

3. Rada Muzeum składa się z pięciu osób. 

 §12. 

Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd 

Miejski w Nowym Wiśniczu na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących 

przepisach. 

 §13. 

1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności, czuwa nad mieniem Muzeum i 

jest za nie odpowiedzialny. 

2. Do zakresu działania Dyrektora Muzeum należy w szczególności: 

1. ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej, 

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

Muzeum, 

3. reprezentowanie Muzeum na zewnątrz, 

4. przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i 

finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych, 

5. naczelna redakcja 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. 

Rozdział V 

Majątek i finanse Muzeum 

 §14. 

Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z 

zakresu działania Muzeum. 



§15. 

Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

§16. 

1. Muzeum pokrywa koszty bieżącej działalności z uzyskiwanych przychodów. 

2. Przychodami Muzeum są wpływy z prowadzonej działalności, dotacje z 

budżetu gminy Nowy Wiśnicz, oraz środki otrzymywane od osób fizycznych i 

prawnych. 

 §17. 

1. Muzeum może prowadzić dodatkową działalność gospodarczą w zakresie: 

1. Handlu wydawnictwami, pamiątkami i innymi wyrobami związanymi tematycznie 

z profilem działalności Muzeum, 

2. Organizowania imprez kulturalnych i turystycznych, 

3. Organizowania imprez okolicznościowych, 

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie 

w celu finansowania działalności statutowej Muzeum. 

§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 upoważnionych. 

Rozdział VI 

Przepisy końcowe 

§19. 

1. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Rada Miejska w 

Nowym Wiśniczu, na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących 

przepisach. 

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

Rada Miejska w Nowym Wiśniczu  

Rynek 1,  32-720 Nowy Wiśnicz 



Załącznik do uchwały Nr XXVIII/226/01  

Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 grudnia 2001r. 

 


