
REGULAMIN MUZEUM REGIONALNEGO W IWANOWICACH 

§ 1 

Przypisy ogólne 

1. Muzeum Regionalne w Iwanowicach, zwane dalej „Muzeum”, jest pod 
Gminnym  Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach z siedzibą w 
Iwanowicach Włościańskich, adres: Iwanowice Włościańskie 99, 32-095 
Iwanowice. 

2. Muzeum działa w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz.U. z 2012 r. poz. 
987); 

2) ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o chronię zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. . Nr.162, poz. 1568 z póź. Zm.); 

3) statutu Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach 

4) niniejszego regulaminu 

3. Muzeum nie posiada osobowości prawnej 

4. Siedzibą Muzeum jest budynek mieszczący się w Iwanowicach Dworskich 72. 

§ 2 

Zakres działania Muzeum  

1. Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, udostępnianie i trwała 
ochrony dóbr kultury związanych z gmina Iwanowice. 

2. Muzeum gromadzi zbiory z zakresu: kultury, sztuki etnografii. 

3. Muzeum realizuje zadania określone w § 2,  ust.1. 

1) gromadzi zabytki z zakresu, o którym mowa w  § 2,  ust.2. 

2) inwentaryzuje, kataloguje i opracowuje zgromadzone zbiory i 
materiały dokumentacyjne, książki i czasopisma, 

3) przechowuje gromadzone zbiory w warunkach zapewniających im 
właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, 

4) zabezpiecza i konserwuje zbiory, 



5) organizuje wystawy stałe i czasowe, 

6) prowadzi działalność edukacyjna, wydawniczą i informacyjną,  

7) udostępnia zbiory do celów edukacyjnych i naukowych, 

8) zapewnia właściwe warunki zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i 
zgromadzonych informacji, 

9) przyjmuje darowizny w postaci zbiorów. 

4. Muzeum może realizować swoje zadania poprzez współpracę z krajowymi i 
zagranicznymi instytucjami kultury, instytucjami edukacyjnymi i 
naukowymi, administracją rządową i samorządową, organizacjami 
pozarządowymi, mediami i innymi podmiotami.  

§ 3 

Zarządzanie i organizacja Muzeum  

1. Bezpośredni nadzór nad Muzeum sprawuje Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w 
Iwanowicach. 

2. Muzeum zarządza Dyrektor GCKiB w Iwanowicach. 

3. Dyrektor GCKiB w Iwanowicach kieruje działalnością Muzeum, reprezentuje je na 
zewnątrz i odpowiada za jego mienie. 

§ 4 

Źródła finansowania i mienia Muzeum 

1. Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach zapewnia środki potrzebne do 
utrzymania i rozwoju Muzeum. 

2. Źródła finansowania działalności Muzeum są; 

1) środki przekazywane przez Urząd Gminy Iwanowice; 

2) przychody z prowadzonej działalności, 

3) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł. 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Zmian regulaminu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania. 




