
 
 

Uchwała nr XXXV/704/13 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 24 czerwca 2013 r. 
 

w sprawie: podziału Muzeum Okręgowego w Koninie 

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406) w 
związku z art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2012 r., poz. 987 z późn. 
zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

 

Z dniem 1 lipca 2013 r. dokonuje się podziału Muzeum Okręgowego w Koninie (instytucji 
kultury dla której organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego, wpisanej                     
do rejestru instytucji kultury pod numerem 5) poprzez wyłączenie z Muzeum Okręgowego 
w Koninie Oddziału Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad 
Nerem celem włączenia do Muzeum Martyrologicznego w śabikowie instytucji kultury dla której 
organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego, wpisanej do rejestru instytucji 
kultury pod numerem 3).  

§ 2 

 

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem zachowuje 
przedmiot dotychczasowej działalności, jako muzeum martyrologiczne.  

 

§ 3 

 

Muzeum Okręgowe w Koninie nieodpłatnie przeniesie na rzecz Muzeum Martyrologicznego 
w śabikowie zgodnie z zasadami przyjętymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330) z dniem 1 lipca 2013 r. według stanu wykazanego 
w inwentaryzacji, która zostanie sporządzona na dzień 30 czerwca 2013 r.  

1) zobowiązania i wierzytelności związane z działalnością Muzeum byłego niemieckiego Obozu 
Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem;  

2) wartości niematerialne i prawne oraz składniki mienia ruchomego i nieruchomego związane 
z działalnością Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad 
Nerem, przy czym własność muzealiów, znajdujących się w Muzeum byłego niemieckiego 
Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem lub związanych z działalnością tego 
Oddziału, które zostaną przekazane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury 
i Dziedzictwa z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przenoszenia 
muzealiów(Dz.U. Nr 91, poz. 569). Protokół zdawczo-odbiorczy stanowić będzie podstawę 
wykreślenia przekazanych muzealiów z inwentarza Muzeum Okręgowego w Koninie 
i wpisania ich do inwentarza Muzeum Martyrologicznego w śabikowie  

 



 

 

§ 5 

 

Pracownicy Muzeum Okręgowego w Koninie zatrudnieni w Muzeum byłego niemieckiego 
Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem staną się z dniem 1 lipca 2013 r. pracownikami 
Muzeum Martyrologicznego w śabikowie na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
roku Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.).  

 

§ 6 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.  

§ 7 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 



  

 

 

Uzasadnienie 

 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego 28 stycznia 2013 r. podjął uchwałę nr XXX/598/2013 
w sprawie zamiaru i przyczyn podziału Muzeum Okręgowego w Koninie. 5 lutego 2013 r. została 
podana do publicznej wiadomości informacja o zamiarze i przyczynach podziału Muzeum 
Okręgowego w Koninie przez wyłączenie z tej instytucji kultury Oddziału Muzeum byłego 
Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem celem włączenia do Muzeum Martyrologicznego 
w śabikowie.  

Uchwałą nr XXXIII/668/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 22 kwietnia 2013 r. 
został zmieniony statut Muzeum Okręgowego w Koninie m.in. w ten sposób, Ŝe uległa zmianie 
nazwa Oddziału Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem, który uzyskał 
brzmienie: Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem.  

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem jest 
organizacyjnie wyodrębnionym Oddziałem Muzeum Okręgowego w Koninie. Obejmuje miejsca 
kaźni głównie ludności Ŝydowskiej z tzw. Kraju Warty. Byli tam przewoŜeni takŜe wieźniowie 
z obozu pracy przymusowej, który istniał na terenie obecnego Muzeum Martyrologicznego 
w śabikowie. Szacuje się, ze w latach 1941 do 1945 zginęło w Chełmnie ok. 200 tysięcy ludzi.  

Obszar Obozu Zagłady obejmuje w Chełmnie: muzeum w Spichlerzu, ruiny pałacu, teren badań 
archeologicznych, a w Lesie rzuchowskim - teren cmentarza, pomnik, Ścianę Pamięci, 
upamiętnienia, pawilon muzealny. Nieruchomości stanowią własność Muzeum Okręgowego 
w Koninie oraz Państwowych Gospodarstw Leśnych Lasów Państwowych. Opiekę nad 
Oddziałem sprawuje pięciu pracowników Muzeum Okręgowego w Koninie, w tym Kierownik 
Oddziału.  

Muzeum Okręgowe w Koninie jest jedną z dwóch instytucji kultury samorządu Województwa 
Wielkopolskiego, obok Muzeum Martyrologicznego w śabikowie,  których działalność statutowa 
obejmuje sprawowanie opieki nad miejscami pamięci, którymi są tereny i obiekty byłych obozów 
i miejsc Zagłady.  

Przyczyną wyłączenia z Muzeum Okręgowego w Koninie Oddziału Muzeum byłego Obozu 
Zagłady w Chełmnie nad Nerem i włączenia do Muzeum Martyrologicznego w śabikowie jest 
zapewnienie bardziej adekwatnej i efektywniejszej realizacji celu Województwa polegającego na 
ochronie i zachowaniu dziedzictwa historycznego Wielkopolski wyznaczonego w zaktualizowanej 
„Strategii Województwa Wielkopolskiego do 2020.” (Cel operacyjny 8.10. Ochrona i utrwalanie 
dziedzictwa).  

Włączenie Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem do Muzeum 
Martyrologicznego w śabikowie pozwoli na bardziej adekwatną opiekę nad tym miejscem, 
będącym Pomnikiem Zagłady przez prowadzenie wspólnej dla tego miejsca, jak i Muzeum 
Martyrologicznego w śabikowie współpracy z właściwymi organami państwa, ciałami 
doradczymi, organizacjami pozarządowymi oraz zainteresowanymi środowiskami. Ponadto 
Muzeum Martyrologiczne w śabikowie ma potencjał i doświadczenie w działalności naukowej 
i edukacyjnej w zakresie opieki nad miejscami pamięci.  

Zakłada się takŜe, Ŝe włączenie Oddziału Muzeum Okręgowego w Koninie do Muzeum 
Martyrologicznego w śabikowie, będzie skutkować zwiększeniem efektywności w zarządzaniu  
Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem przez skupienie w jednym podmiocie 
zadań o takim samym, szczególnym charakterze.  

 



  

 

BudŜet Muzeum Okręgowego w Koninie zostanie zmniejszony a budŜet Muzeum 
Martyrologicznego w śabikowie odpowiednio zwiększony, o kwotę przeznaczoną                            
na finansowanie działalności Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof 
w Chełmnie nad Nerem. 

Muzeum Okręgowe w Koninie oraz Muzeum Martyrologiczne w śabikowie porozumiały się               
co do ruchomości i nieruchomości, które będą przekazane pomiędzy instytucjami celem realizacji 
zadań w Chełmnie nad Nerem  

Wobec powyŜszego uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały. 


