
Uchwała nr LI/982/14 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 października 2014 r. 
 
w sprawie: przyjęcia projektu statutu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 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 

 
Przyjmuje się projekt statutu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 
 

§  2 
 
Uchwała przekazana zostanie Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego celem uzgodnienia 
treści statutu, o którym mowa w § 1. 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§  3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 



U z a s a d n i e n i e 

  
Obecnie obowiązującym, podstawowym dokumentem Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy         
jest statut nadany uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 1999 roku. Mimo, że był on 
wielokrotnie  nowelizowany, nie spełnia  warunków, jakie są przyjęte dla tego typu aktów, będących 
podstawą funkcjonowanie instytucji kultury. 
 
Najistotniejsza nowość w przyjmowanym statucie polega na szczegółowym opisaniu zakresu 
działania Muzeum uwzględniającego rzeczywiste bieżące pola zainteresowań tej placówki, przy 
uwzględnieniu podstawowych obowiązków muzeum polegających na gromadzeniu, 
dokumentowaniu i udostępnianiu zbiorów. 
 
Rozszerzono, ze względu na realne potrzeby Muzeum, przedmiot działalności gospodarczej, jaką 
może dodatkowo prowadzić instytucja kultury. 
 
Przyjmowany projekt statutu dookreśla zasady sprawozdawczości finansowej, w tym uwzględnia 
kompetencję Zarządu Województwa Wielkopolskiego wyboru podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdania finansowego tej instytucji kultury oraz zasadę, że zysk albo strata netto wynikającą                         
z zatwierdzonego sprawozdania finansowego zwiększa lub zmniejsza fundusz muzeum.   
 
Uwzględniono także sugestię Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego formułowaną wobec 
treści innych przyjmowanych w ostatnim czasie statutów muzeów, dla których organizatorem jest 
samorząd Województwa Wielkopolskiego, dotyczącą zasad reprezentowania muzeum. 
 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o muzeach, treść przyjmowanego statutu zostanie przekazana                      
do uzgodnienia Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
  
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 


