ZARZĄDZENIE Nr 27
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 30 grudnia 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Muzeum - Zamek w Łańcucie
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z
1997 r. Nr 5, poz.24, z późn.zm.2)), art. 21 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr
13, poz.123, z późn.zm.3)) oraz umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej
instytucji kultury - Muzeum - Zamek w Łańcucie zawartej w Łańcucie dnia 2 września
2005 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Kultury a Województwem
Podkarpackim zarządza się, co następuje:
§ 1.
W statucie Muzeum - Zamek w Łańcucie stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr
12 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie
nadania statutu Muzeum - Zamek w Łańcucie (Dz. Urz. MKiDN Nr 8, poz. 79)
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Celem działania Muzeum jest:
1) trwała ochrona i konserwacja: zespołów pałacowo-parkowych w Łańcucie i Julinie
oraz wchodzących w skład zabytkowych wnętrz, kolekcji dzieł sztuki, obiektów
zabytkowych, pamiątek historycznych, zbiorów bibliotecznych i archiwalnych;
2) upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz
światowej, a także kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej, poprzez
umożliwianie kontaktu ze zbiorami;
3) wszechstronne ukazanie historii ratowania Żydów przez Polaków na Podkarpaciu
podczas II wojny światowej.”;
2) w § 5 w pkt 13 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
„14) gromadzenie, odpowiednie przechowywanie, upowszechnianie pamiątek,
dokumentów dotyczących mieszkańców Podkarpacia ratujących Żydów w okresie II
wojny światowej.";
3) w § 9:
a) w ust.1 w pkt 15 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 16 w
brzmieniu:
„16) Oddział w Markowej pn. Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu
imienia Rodziny Ulmów. ",
b) ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Szczegółową organizację wewnętrzną Muzeum oraz zakres zadań działów i
oddziału określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu
opinii Organizatorów oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i
stowarzyszeń twórców.".
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Bogdan Zdrojewski

1)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i
ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr
113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 956.
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41,
poz.364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i
Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z
2009 r. Nr 62, poz. 504.

