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Statut 
Muzeum Wspó łczesnego Wroc ław 

(w organizacji) 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. 

Muzeum Wspó łczesne Wroc ław, zwane dalej „Muzeum" dzia ła w szczególno ś ci 
na podstawie: 

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.LJ. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z pó ź n. 
zm.), zwan ą  dalej „ustaw ą  o muzeach", 

2) ustawy z dnia 25 pa ździernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia łalności 
kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z pó źn. zm .), zwan ą  dalej „ustaw ą  
o organizowaniu i prowadzeniu dzia łalności kulturalnej", 

3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 
z pó źn. zm ), zwaną  dalej „ustawą  o finansach publicznych", 

4) niniejszego statutu. 

2. 

1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Wroc ław. 
2. Muzeum jest gminn ą  instytucj ą  kultury, która z chwil ą  wpisu do Rejestru Instytucji 

Kultury prowadzonego przez Organizatora uzyskuje osobowo ść  prawną . 
3. Siedzibą  Muzeum jest miasto Wroc ław, a terenem dzia łania obszar Rzeczypospolitej 

Polskiej i zagranica. 
4. Organizator zapewnia ś rodki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum. 

3. 

Muzeum u żywa pieczęci okrąg łej z herbem Wroc ławia w ś rodku i nazw ą  w otoku: „Muzeum 
Wspó łczesne Wroc ław". 
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II. CELE I ZADANIA MUZEUM 

ml 
Celem Muzeum jest dzia łalność  okre ś lona w art.1 ustawy o muzeach, a w szczególno ści 
tworzenie i prezentacja mi ędzynarodowej kolekcji sztuki wspó łczesnej w kontek ście polskiej 
i mi ędzynarodowej sztuki drugiej po łowy XX wieku. 

S. 

1. Muzeum realizuje cele okre ś lone w § 4, w szczególno ści przez: 
1) gromadzenie dzie ł  sztuki i materia łów dokumentacyjnych w zakresie swojego dzia łania 

poprzez ich zakup, w drodze darowizn, zapisów oraz przyjmowania depozytów, 
2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów i materia łów 

dokumentacyjnych, 
3) opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictw z zakresu swojej 

dzia łalno ści, 
4) prowadzenie dzia łalno ści wystawienniczej i promocyjnej w kraju i zagranic ą , 
5) prowadzenie dzia łalności naukowej i edukacyjnej, udost ępnianie zbiorów dla celów 

naukowych i edukacyjnych, 
6) przechowywanie 	zgromadzonych 	zbiorów 	w 	warunkach 	zapewniających 

im bezpiecze ństwo i w ła ściwy stan zachowania, 
7) konserwowanie posiadanych zbiorów, 
8) wypo życzanie zbiorów zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami, 
9) udostępnianie zgromadzonych zbiorów publiczno ści polskiej i zagranicznej poprzez 

organizowanie wystaw czasowych oraz stworzenie wystawy sta łej Muzeum, 
10)inicjowanie i prowadzenie dzia łalności w zakresie upowszechniania kultury, 

w szczególno ści w zakresie popularyzacji problemów sztuki dla szerokiego kr ęgu 
odbiorców, 

11)organizowanie lub wspó łorganizowanie spotka ń , zjazdów i konferencji zwi ązanych 
z zakresem merytorycznym swojej dzia łalno ści, 

12)prowadzenie innej dzia łalno ści kulturalnej, edukacyjnej i badawczej zwi ązanej 
z zakresem dzia łalno ści, 

13)uczestniczenie w przedsi ęwzi ęciach kulturalnych innych instytucji, 
14)prowadzenie wymiany wystaw z innymi muzeami i instytucjami, równie ż  zagranicznymi. 

2. Muzeum mo że realizowa ć  swoje cele poprzez wspó ł pracę  z polskimi i zagranicznymi 
instytucjami kultury, edukacyjnymi i naukowymi, organami administracji pa ń stwowej 
i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mediami, a tak że innymi osobami 
oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj ącymi osobowo ści prawnej. 

3. Muzeum uczestniczy w realizacji zada ń  wynikających ze strategii i programów rz ądowych 
i samorz ądowych. 

III. NADZÓR I ZARZĄDZANIE MUZEUM 

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
a bezpo ś redni Prezydent Wroc ławia. 
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7. 

1. Przy Muzeum dzia ła Rada Muzeum, której cz łonków w liczbie 12 powo łuje i odwo łuje 
Prezydent Wroc ławia. 

2. Rada Muzeum dzia ła w zakresie okre ś lonym w art.11 ustawy o muzeach. 

mo 
1. Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora, którego powo łuje i odwo łuje Prezydent 
Wroc ławia na zasadach i w trybie przewidzianym w obowi ązujących przepisach. 

1. Dyrektor zarz ądza Muzeum i reprezentuje je na zewn ątrz. 
2. Do zakresu dzia łania dyrektora Muzeum nale ży w szczególno ści: 

1) kierownictwo 	w 	sprawach 	dzia łalności 	podstawowej, 	organizacyjnych, 
administracyjnych, finansowych i technicznych, 

2) nadzór nad zbiorami, depozytami i maj ątkiem Muzeum, 
3) przedstawianie w ła ściwym instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych 

i finansowych, sprawozda ń  oraz wniosków finansowych i inwestycyjnych, 
4) czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi ś rodkami 

finansowymi i materia łowymi, 
5) wydawanie w obowi ązuj ącym trybie zarządze ń , regulaminów i instrukcji, 
6) zawieranie i rozwi ązywanie umów o pracę  z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie 

decyzji wynikaj ących ze stosunku pracy. 

3. Do zakresu dzia łania dyrektora nale ży prowadzenie prac przygotowawczych, programowych 
i inwestycyjnych zmierzaj ących do zako ń czenia procesu organizowania Muzeum, budowy 
jego docelowej siedziby, otwarcia wystawy sta łej w nowym obiekcie Muzeum powsta łym 
w wyniku inwestycji, i udostępnienia Muzeum publiczno ści. 

4. Organizacj ę  wewn ę trzną  Muzeum oraz zakres zada ń  komórek organizacyjnych Muzeum 
okre ś la regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora z zastrze żeniem art. 13 ust. 3 
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia łalności kulturalnej. 

10. 

Dyrektor zarz ądza Muzeum przy pomocy zast ępcy lub zast ępców, których sam powo łuje 
i odwo łuje, po uzyskaniu opinii Prezydenta Wroc ławia. 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA MUZEUM 

11. 

1. Muzeum prowadzi gospodark ę  finansową  na zasadach okre ś lonych w ustawie 
o organizowaniu i prowadzeniu dzia łalno ści kulturalnej oraz w innych przepisach, 
a w szczególno ści w ustawie o finansach publicznych. 

2. Majątek Muzeum mo że być  wykorzystywany jedynie dla realizacji celów wynikaj ących 
z zakresu dzia łania Muzeum. 

12. 

Dzia łalność  Muzeum finansowana jest z bud żetu Gminy Wroc ław, w łasnej dzia łalno ści, ś rodków 
otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych, a tak że z innych ź róde ł . 
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V. DZIAŁALNOŚĆ  DODATKOWA MUZEUM 

„3. 

1. Muzeum mo że prowadzi ć , jako dodatkową, dzia łalność  gospodarcz ą  wed ług zasad 
okre ś lonych w obowi ązuj ących przepisach. 

2. Dzia łalność  okre ś lona w ust.1 mo że by ć  prowadzona w zakresie: 
1) sprzeda ży wydawnictw, pami ątek i wyrobów przemys łów kultury, 
2) odp łatnego organizowania imprez kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, w tym 

projekcji, spektakli, koncertów, pokazów reklamowych, konferencji oraz obs ługi ruchu 
turystycznego, 

3) świadczenia us ług wydawniczych, 
4) opracowywania opinii, ekspertyz i dokumentacji w zakresie dzia łalno ści okreś lonej 

statutem, 
5) us ług konserwatorskich, reprodukcyjnych, badawczych, 
6) wynajmu pomieszcze ń  na cele, które nie naruszy łyby dzia łalno ści podstawowej 

Muzeum. 
3. Dochód z dzia łalności gospodarczej Muzeum mo że by ć  wykorzystany wyłącznie 

w celu finansowania podstawowej dzia łalno ści statutowej. 

14. 

Do sk ładania oświadcze ń  w imieniu Muzeum w zakresie praw i obowi ązków maj ątkowych i 
finansowych wymagane jest wspó łdzia łanie dwóch osób, tj. Dyrektora i G łównego Ksi ęgowego 
lub osób przez nich upowa żnionych. 

VI. PRZEPISY KO ŃCOWE 

15. 

1. Połączenia, podzia łu lub likwidacji Muzeum dokonuje Rada Miejska Wroc ławia na 
warunkach i w trybie przewidzianym w obowi ązuj ących przepisach. 

2. Niniejszy statut, zgodnie z art. 6 ust.3 ustawy o muzeach, obowi ązuje do czasu 
zako ńczenia procesu organizowania Muzeum, tj. do dnia otwarcia wystawy sta łej. 

3. Zmiany w statucie mog ą  być  dokonywane w trybie okre ś lonym dla jego nadania. 

URZĄD 4IEJSKI WROCŁAWIA 
DEPAR rAMET SPRAW SPOŁECZNYCH 

Wydzia ł  Kultury 
50-1 0 1  WTocław, Rynek-Ratusz 7/9 

wkJum.wroc.pl  
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