
Uchwał Nr 409/XL/2013 
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 28 lutego 2013 r. 

 
 
 
w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury p od nazwą Muzeum Żołnierzy 
Wykl ętych w Ostrołęce (w organizacji) 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 i art.11 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U z 2012 r., 
poz. 406), art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 987, z późn. zm.), Rada Miasta Ostrołęki uchwala, co następuje:  

 
§ 1. 

Z dniem 1 marca 2013 r. Miasto Ostrołęka postanawia utworzyć miejską instytucję kultury 
pod nazwą Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji), zwaną dalej Muzeum.  

 
§ 2. 

Siedzibą Muzeum będzie Ostrołęka a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej 
i zagranica.  

§ 3. 
Celem Muzeum będzie działalność określona w art. 1 ustawy o muzeach, a w szczególności 
działalności o charakterze naukowo-badawczym i edukacyjnym z zakresu historii zbrojnego 
podziemia antykomunistycznego oraz dziejów i dorobku "Żołnierzy Wyklętych", 
a także prowadzenie działalności zmierzającej do wychowania młodego pokolenia Polaków 
w duchu patriotyzmu i szacunku dla tradycji narodowych. 
 

§ 4. 
Statut Muzeum, którego projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały zostanie nadany 
po uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęka.  
 

§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrołęki 

 
Dariusz Maciak 

 



Załącznik do uchwały Nr 409/XL/2013 
Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2013r. 

 w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury  
Muzeum Żołnierzy Wykl ętych w Ostrołęce (w organizacji) 

 

 

W uzgodnieniu 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 

STATUT 

MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKL ĘTYCH 

W OSTROŁĘCE 

(w organizacji) 

 

I.  Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce zwane dalej "Muzeum" działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. Z 2012 r., poz. 987 z późn. zm.), 

zwanej dalej "ustawą o muzeach", 

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. Z 2012 r., poz. 406 z późn. zm), zwanej dalej "ustawą", 

3) niniejszego statutu. 

 

§ 2. 

1. Organizatorem Muzeum jest Miasto Ostrołęka. 

2. Muzeum jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru samorządowych instytucji 

kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną. 

3. Siedzibą Muzeum jest Miasto Ostrołęka, a terenem działania obszar Rzeczyspospolitej 

Polskiej i zagranica. 

4. Muzeum używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej 

pośrodku i napisem "Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce" w otoku. 

5. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister wlaściwy do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego, a bezpośredni – Rada Miasta Ostrołęki oraz Prezydent Ostrołęki 

w zakresie swoich kompetencji. 

6. Organizator zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum. 



7. Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o muzeach, do dnia otwarcia wystawy stałej Muzeum 

jest "muzeum w organizacji". 

II. Cele i zadania Muzeum 

§ 3. 

Zasadniczym celem działalności Muzeum jest prowadzenie działalności o charakterze naukowo-

badawczym i edukacyjnym z zakresu historii zbrojnego podziemia antykomunistycznego 

oraz dziejów i dorobku tzw. "Żołnierzy Wyklętych", w szczególności poprzez gromadzenie, 

opracowywanie i konserwację zbiorów dotyczących tej problematyki oraz ich upowszechnianie 

i popularyzację, a także prowadzenie działalności zmierzającej do wychowania młodego pokolenia 

Polaków w duchu patriotyzmu i szacunku dla tradycji narodowych. 

 

§ 4. 

1. Muzeum dla realizacji celów określonych w § 3 w szczególności: 

1) gromadzi i udostępnia muzealia, materiały dokumentacyjne i archiwalne oraz książki, rękopisy, 

druki, zdjęcia i inne obiekty związane z historią powojennego zbrojnego podziemia 

antykomunistycznego oraz dziedzictwem tzw. "Żołnierzy Wyklętych", 

2) przechowuje, zabezpiecza i konserwuje zgromadzone muzealia, materiały dokumentacyjne i 

archiwalne oraz książki, rękopisy, druki, zdjęcia i inne obiekty 

w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz dostęp do celów 

naukowych, 

3) inwentaryzuje i kataloguje zgromadzone muzealia, materiały dokumentacyjne 

i archiwalne oraz książki, rękopisy, druki, zdjęcia i inne obiekty, 

4) inspiruje i prowadzi działalność naukowo-badawczą i popularyzatorską w zakresie objętym 

swoją działalnością, 

5) użycza i przyjmuje w depozyt dobra kultury zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

6) udostępnia zbiory i materiały dokumentacyjne oraz udziela informacji do celów naukowo -

badawczych i popularyzatorskich, 

7) opracowuje i organizuje ekspozycje stałe oraz wystawy czasowe w kraju i zagranicą, 

8) organizuje i prowadzi działalność edukacyjną, 

9) organizuje koncerty, przedstawienia teatralne, pokazy filmowe i multimedialne, 

10) inicjuje, wspiera i prowadzi projekty związane z zakresem swojej działalności, 

11) opracowuje, publikuje i rozpowszechnia wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe 

z zakresu swojej działalności, 

12) prowadzi fachową bibliotekę i archiwum, 

13) popiera i prowadzi działalność artystyczną i upowszechniającą kulturę, 



14) organizuje lub współorganizuje uroczystości o charakterze państwowym i narodowym, 

a także dyplomatycznym, społecznym, naukowym, artystycznym i kulturalnym, przyczyniając się 

do kształtowania wizerunku Polski oraz organizuje lub współorganizuje akcje o charakterze 

charytatywnym, 

15) organizuje lub współorganizuje spotkania, zjazdy i konferencje związane z zakresem swojej 

działalności. 

2. Realizując swoje cele i zadania Muzeum współpracuje z polskimi i zagranicznymi muzeami, 

administracją państwową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami 

oświaty, mediami, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi 

nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi. 

3. Przy realizacji celów Muzeum szczególną wagę przykłada do współpracy 

ze stowarzyszeniami np: Stowarzyszeniem Historii Ziemi Ostrołęckiej im. kpt. Aleksandra 

Bednarczyka "Adama", Ostrołęckim Stowarzyszeniem Historycznym "Czwartacy" i innymi 

posiadającymi siedzibę w Mieście Ostrołęka, których cele statutowe są zbieżne 

z działalnością statutową Muzeum. 

 

III. Organizacja Muzeum 

§ 5. 

Na czele Muzeum stoi Dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta Ostrołęki 

na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach. 

 

§ 6. 

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

i jest za nie odpowiedzialny. 

2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności: 

1) ogólne kierownictwo w sprawach naukowo-badawczych, oświatowych, organizacyjnych 

i administracyjnych, finansowych oraz technicznych, 

2) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz majątkiem Muzeum, 

3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz, 

4) przedstawianie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych 

i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych, 

5) sprawowanie bezpośredniego kierownictwa nad pracownikami naukowymi, 

6) tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, 

7) naczelna redakcja wydawnictw muzealnych, 

8) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych, 



9) dokonywanie w imieniu Muzeum czynności z zakresu prawa pracy w stosunku 

do zatrudnionych pracowników i sprawowanie w stosunku do nich zwierzchnictwa słuzbowego. 

 

§ 7. 

Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy jednego zastępcy. Zastępcę Dyrektora powołuje 

i odwołuje Dyrektor w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Ostrołęki. 

 

§ 8. 

Organizację wewnętrzną Muzeum oraz zakres zadań komórek organizacyjnych określa Regulamin 

Organizacyjny nadawany przez Dyrektora, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. 

 

IV. Rada Muzeum 

§ 9. 

1. W Muzeum działa Rada Muzeum, której członków w liczbie 12 powołuje i odwołuje Rada 

Miasta Ostrołęki spośród kandydatów wskazanych przez: 

1) Radę Miasta Ostrołęki, 

2) Prezydenta Miasta Ostrołęki, 

3) Stowarzyszenie Historii Ziemi Ostrołęckiej, 

4) fundacje i inne instytucje wspierające Muzeum, 

5) Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 

6) Dyrektora Muzeum, 

7) Radę Muzeum. 

2. Rada Muzeum działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach. 

3. Rada Muzeum wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami. 

4. Szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum określa uchwalony przez nią regulamin. 

 

V. Kolegia doradcze 

§ 10. 

1. Dyrektor może tworzyć – z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej połowy 

zatrudnionych muzealników – kolegia doradcze o charakterze stałym lub dla realizacji 

konkretnego zadania. Powołując kolegium Dyrektor określa przedmiot jego działania. 

2. W skład kolegium wchodzą osoby powołane przez Dyrektora spośród praowników Muzeum 

lub spoza ich grona. 

3. Kolegium formułuje opinie w kwestiach stanowiących przedmiot jego działania. 

4. Uchwały kolegium przyjmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 



połowy członków. 

5. Czlonkowie kolegium wybierają ze swego grona przewodniczącego. 

6. Obsługę kancelaryjno-biurową zapewnia Muzeum. 

 

VI. Gospodarka finansowa 

§ 11. 

1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, 

z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora. 

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

działania Muzeum. 

 

§ 12. 

1. Przychodami Muzeum są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży 

składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy skłądników majątkowych, 

dotacje podmiotowe i celowe z budźetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, 

środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. 

2. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad 

określonych w obowiązujących przepisach. 

3. Działalność określona w ust. 2 może być prowadzona w szczególności w zakresie: 

1) wykonywania ekspertyz, 

2) usług konserwatorskich, 

3) usług fotograficznych, 

4) usług wydawniczych, 

5) sprzedaż wydawnictw i pamiątek, 

6) wynajmu pomieszczeń, 

7) wykonywania zleconych usług w celu zorganizowania spotkań, konferencji narad, konkursów, 

wystaw, 

8) odpłatnego udostępniania zbiorów dla celów innych niż naukowe i edukacyjne. 

4. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane wyłącznie 

w celu finansowania działalności statutowej Muzeum. 

 

 

 



VII. Przepisy końcowe 

§ 13. 

1. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Organizator w warunkach 

i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach. 

2. Wszelkie zmiany w statucie wymagają zachowania trybu właściwego dla jego nadania. 

VIII. Przepisy przej ściowe 

§ 14. 

W okresie organizowania Muzeum, to jest od dnia utworzenia Muzeum do dnia otwarcia wystawy 

stałej, przepisy niniejszego statutu mają zastosowanie, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego 

rozdziału. 

§ 15. 

Do czasu powołania Dyrektora Muzeum, może nim kierować osoba, której Prezydent Miasta 

Ostrołęki powierzy pełnienie obowiązków Dyrektora lub Pełnomocnik Prezydenta Miasta Ostrołęki 

do spraw organizacji Muzeum. 

 

§ 16. 

Do czasu powołania Rady Muzeum funkcje opiniodawczo-doradcze w przedmiocie organizacji 

Muzeum pełnić będzie trzech radnych Rady Miasta Ostrołęki wskazanych przez tę Radę 

oraz trzech przedstawicieli  Stowarzyszenia Historii Ziemi Ostrołęckiej wskazanych przez Zarząd 

Stowarzyszenia. 


