
Uchwała nr VII/116/2011 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 maja 2011 r. 
 

w sprawie: przyjęcia projektu zmiany 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. 1997 r. Nr 5 
poz. 24 z późn. zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§  1 
 

Przyjmuje się projekt zmian statutu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy stanowiącego załącznik 
do uchwały nr XVI/169/99 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 1999 roku w 
sprawie: nadania statutu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, zmieniony uchwałami Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego nr XXXII/486/2001 z dnia 29 stycznia 2001 roku, nr XXX/481/2005 
z dnia 31 stycznia 2005 roku nr V/31/2007 z dnia 29 stycznia 2007 roku oraz nr XLV/652/10 z dnia 
29 marca 2010 roku polegających na tym, Ŝe: 
 

1) § 8 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 8. W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące oddziały: 
1) Oddział Wielkopolski Park Etnograficzny; 

2) Oddział Wczesnopiastowska Rezydencja na Ostrowie Lednickim; 

3) Oddział Rezerwat Archeologiczny – Gród Wczesnopiastowski w Gieczu; 

4) Oddział Rezerwat Archeologiczny – Gród w Grzybowie.” 

 

2) § 9 otrzymuje brzmienie: 
 

„§9. Zakres zadań oddziałów, działów i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin 
organizacyjny nadany i zmieniany przez Dyrektora w trybie przewidzianym w ustawie o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej”. 
 

3) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 

„3. Rada Muzeum liczy do 15 członków.” 
 

4) § 13 otrzymuje brzmienie: 
 

„§13.1.Dyrektor kieruje działalnością Muzeum przy pomocy dwóch zastępców i głównego 
księgowego. 
2. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor w uzgodnieniu z Zarządem Województwa 
Wielkopolskiego. Powołanie następuje na czas określony albo na czas nieokreślony.” 

 



§  2 
 

Uchwała przekazana zostanie Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego celem uzgodnienia 
zmian, o których mowa w § 1. 
 

§  3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§  4 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W uzgodnieniu: 



U z a s a d n i e n i e 
 
 
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. 1997 r. Nr 5 

poz. 24 z późn. zm.) statut muzeum określa m.in. zakres działalności oraz organy zarządzające i 

doradcze oraz sposób ich powoływania. 

 
Zaproponowane zmiany w statucie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy dotyczą zwiększenia 

liczby oddziałów Muzeum, przy jednoczesnym wyłączeniu z regulacji statutowej organizacji Muzeum 

na poziomie działów, oraz umoŜliwieniu powołania w Muzeum drugiego Zastępcy Dyrektora. 

 
Dotychczas w skład Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy wchodziły dwa oddziały: Oddział 

Wielkopolski Park Etnograficzny oraz Oddział Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w 

Gieczu, a pozostałe istotne w działalności Muzeum: Gród w Grzybowie, a przede wszystkim 

Rezydencja na Lednicy nie były wyodrębnione organizacyjnie. Zatem względu na znaczenie 

historyczne i archeologiczne, a takŜe udział w ogólnej liczbie zwiedzających naleŜało utworzyć takŜe 

Oddział Wczesnopiastowska Rezydencja na Ostrowie Lednickim oraz Oddział Rezerwat 

Archeologiczny – Gród w Grzybowie. Przy czym konsekwentnie do przyjętego doprecyzowującego 

nazewnictwa ulega zmianie nazwa Oddziału w Gieczu z „Oddział Rezerwat Archeologiczny – Gród 

Piastowski w Gieczu” na „Oddział Rezerwat Archeologiczny – Gród Wszczesnopiastowski w 

Gieczu”. 

 
Rozszerzenie składu Rady Muzeum wynika z konieczności szerszego otwarcia się Muzeum na 

przedstawicieli samorządów terytorialnych na terenie których siedzibę mają oddziały Muzeum. 

 
Za utworzeniem drugiego stanowiska Zastępcy Dyrektora przemawia rozproszenie terytorialne 

Muzeum, a takŜe po okresie wzmoŜonych inwestycji w Muzeum, konieczność podniesienia rangi 

polityki promocyjnej działalności Muzeum oraz szeroko rozumianej działalności upowszechnieniowej. 

 
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o muzeach niniejsza uchwała zostanie przekazana ministrowi 

właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego celem uzgodnienia zmian. 

 
Wobec powyŜszego zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.   

 
 


