
W uzgodnieniu:                                                                                    Załącznik do uchwały nr 299/XXV/2000
Minister Kultury i Dziedzictwa                                                           Rady Miasta Częstochowy
Narodowego                                                                                         z dnia 17 kwietnia 2000r.

STATUT
MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIEGO

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Prawną podstawą funkcjonowania Muzeum jest:
1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. Nr 5, poz. 24, 1997 r., 

z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721, z późniejszymi zmianami).
3. Niniejszy statut.

§ 2

1. Organizatorem Muzeum jest Rada Miasta Częstochowy.
2. Muzeum posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury Księga 

Rejestrowa Nr KS – 0812/3, prowadzonego przez organizatora.

§ 3

Rada Miasta Częstochowy zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum.

§ 4

Siedzibą Muzeum jest Częstochowa, Aleja N.M.P. 45a, a terenem działania miasto, obszar 
ziemi częstochowskiej oraz całego kraju.

§ 5

Muzeum używa pieczęci okrągłej z godłem Państwa Polskiego - w środku i napisem na otoku 
„Muzeum Częstochowskie w Częstochowie”.

II. Cele i zadania Muzeum.

§ 6

Muzeum Częstochowskie jest samorządową instytucją kultury o charakterze naukowo-
badawczym i upowszechnieniowym, której celem jest działalność określona w art. 1 ust. 1 
ustawy o muzeach.

§ 7



Muzeum realizuje cele określone w § 6 poprzez:
1. Gromadzenie dóbr kultury w zakresie: archeologii, etnografii, historii, sztuki, przyrody 

oraz wszystkich dzieł, prac ikonograficznych i dokumentacyjnych, zakupując je i 
uzyskując drogą przydziału, darowizn, przekazu, zapisów i depozytów.

2. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów.
3. Przechowywanie gromadzonych dóbr kultury, w warunkach zapewniających im właściwy 

stan zachowania i bezpieczeństwa oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów 
naukowych.

4. Zabezpieczanie i konserwowanie muzealiów.
5. Urządzanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych.
6. Organizowanie i prowadzenie badań naukowych i terenowych oraz prac 

wykopaliskowych.
7. Prowadzenie działalności edukacyjnej.
8. Udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i edukacyjnych.
9. Prowadzenie działalności wydawniczej.
10. Zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów.
11. Prowadzenie biblioteki z zakresu dyscyplin reprezentowanych w Muzeum i udostępnia ją 

na zasadach ogólnych.

III. Organizacja Muzeum.

§ 8

1. Na  czele  Muzeum  stoi  Dyrektor,  którego  powołuje  i  odwołuje  Zarząd  Miasta 
Częstochowy w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad jego mieniem i jest za 
nie odpowiedzialny. 

3. Do zakresu obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
2) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej;
3) nawiązywanie oraz rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami;
4) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;
5) przedstawianie  właściwym  instytucjom  i  organizatorowi  planów  rzeczowych 

i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
6) racjonalne gospodarowanie mieniem Muzeum;
7) dobór  i  właściwe  wykorzystanie  kadry  merytorycznej  i  pozostałych  pracowników 

Muzeum;
8) stwarzanie warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;
9) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń wewnętrznych.

§ 9

Dyrektor kieruje działalnością Muzeum przy pomocy Zastępcy Dyrektora powoływanego 
i odwoływanego w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 10

W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące działy:
1. Dział Archeologii.



2. Dział Etnografii.
3. Dział Historii.
4. Dział Sztuki.
5. Biblioteka
6. Dział Przyrody.
7. Dział Edukacji i Wystaw.
8. Dział Obsługi.
9. Dział Gospodarczo-Techniczny.
10. Dział Księgowości.

§ 11

Szczegółową organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadany 
przez Dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii Zarządu Miasta i działających w instytucji 
związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych.

IV. Nadzór nad Muzeum.

§ 12

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego a 
bezpośredni Zarząd Miasta Częstochowy.

V.         Rada Muzeum.

§ 13

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

2. Rada Muzeum działa na zasadach i w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
3. Rada Muzeum składa się z 9 osób.

VI.     Majątek i finanse Muzeum

§ 14

1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na podstawie ustawy z dnia 25 października 
1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. nr 110, poz. 721 
z 1997 r., z późniejszymi zmianami), w szczególności w oparciu o art. 27, 28 i 29 ww. 
ustawy.
2. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz 
prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach otrzymanej dotacji i posiadanych 
środków finansowych, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. 



§ 15

1. Podstawę gospodarki finansowej Muzeum stanowi plan finansowy tej instytucji 
zatwierdzony przez Dyrektora Muzeum, z zachowaniem wysokości rocznej dotacji 
organizatora.

  2.  Przychodami muzeum są:
1) wpływy z działalności statutowej,
2) dotacje z budżetu organizatora,
3) dotacje z budżetu państwa i Sejmiku Śląskiego,
4) wpływy z działalności gospodarczej,
5) przychody z innych źródeł, w tym darowizny i zapisy środków przekazywanych 
      przez sponsorów, fundacje, fundusze itp.

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

§ 16

1. Muzeum może prowadzić – jako dodatkową – działalność gospodarczą w zakresie:
1) ekspertyz naukowych i specjalistycznych;
2) konserwacji eksponatów;
3) nadzoru archeologicznego wykonywanego na zlecenie;
4) wykorzystania dla celów reklamowych eksponatów i obiektów muzealnych;
5) usług fotograficznych i poligraficznych;
6) wynajmu pomieszczeń i terenów własnych;
7) wynajmu środków transportu;
8) komisowej sprzedaży wydawnictw, wyrobów pamiątkarskich;
9) usług w zakresie promocji.
2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.

§ 17

Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków 
finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie 2 osób – Dyrektora i głównego 
księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

VII. Przepisy końcowe

§ 18

1. Przekształcenie, podział i likwidacja Muzeum może być dokonane przez Radę Miasta 
Częstochowy na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach 
prawnych.
2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.



UCHWAŁA NR 299/XXV/2000
RADY MISATA CZĘSTOCHOWY

z dnia 17 kwietnia 2000 roku

w sprawie nadania Statutu Muzeum Częstochowskiemu w Częstochowie.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt.9  lit.  „h”  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późniejszymi zmianami), art. 12 
pkt.  8 lit.  „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie  powiatowym (t.j.  Dz.U. 
Nr  91,  poz.  578  z  1998r.  z  późniejszymi  zmianami)  art.  13  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia 
25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. 
Nr 110 poz. 721 z 1997r. z późniejszymi zmianami), art. 130 ustawy z dnia 24 lipca 1998 
roku  o  zmianie  niektórych  ustaw  określających  kompetencje  organów  administracji 
publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106 poz. 668), art. 98 ustawy 
z  dnia  13  października  1998  roku  –  Przepisy  wprowadzające  ustawy  reformujące 
administrację  publiczną  (Dz.U.  Nr  133,  poz.  872)  oraz  art.  6  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia 
21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz.U. Nr 5, poz. 24 z 1997r.), art. 29 i art.  75 pkt. 2 
ustawy  z  dnia  21  stycznia  2000  roku  o  zmianie  niektórych  ustaw  związanych 
z  funkcjonowaniem  administracji  publicznej  (Dz.U.  Nr  12,  poz.  136)  Rada  Miasta 
Częstochowy uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadać Muzeum Częstochowskiemu statut w brzmieniu zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Częstochowy.

§ 3.

Traci  moc  uchwała  Nr  55/VII/94  Rady  Miasta  Częstochowy  z  dnia  19  grudnia  1994r. 
w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu Muzeum Częstochowskiemu.

§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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