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STATUT 

MUZEUM - KASZUBSKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO  

im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich 

 

I. Postanowienia ogólne 

§1 

Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we 
Wdzydzach Kiszewskich, zwane dalej “Muzeum" jest samorządową instytucją kultury 
działającą na podstawie : 

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. z 1997 roku nr 5 poz. 
24 ze zm.1), 

2) ustawy   z   dnia   25   października   1991   roku   o   organizowaniu    
i prowadzeniu   działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13 
poz. 123 ze zm.2), zwaną dalej „ustawą”, 

3) przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw, o których mowa  
w pkt. 1-2, 

4) uchwały nr 22/260/70 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku  
z dnia 24.01.1970r. w sprawie przekształcenia Oddziału Terenowego we 
Wdzydzach Kiszewskich Muzeum Pomorskiego w Gdańsku na muzeum pod 
nazwą Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich  
i przekazania go na rzecz Powiatowej Rady Narodowej w Kościerzynie, 

5) niniejszego statutu. 

§2 

1. Siedzibą Muzeum są Wdzydze Kiszewskie, gmina Kościerzyna, a podstawowym 
terenem działania jest obszar województwa pomorskiego. 

2. W celu realizacji zadań statutowych Muzeum może prowadzić działalność  
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 

§3 

1. Muzeum posiada osobowość prawną zgodnie z ustawą i jest wpisane z dniem  
1 stycznia 1999 roku do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 
Województwo Pomorskie pod numerem RIK woj. pom. 3/99.  

                                                 
1 zmiany: Dz. U. z 1998 r. Nr 106 poz. 668, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, z 2003 Nr 162 poz. 1568, z 
2005 Nr 64 poz. 565, z 2007 Nr 136 poz. 956, z 2011 r. Nr 207 poz. 1230 
2 zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 41 poz. 364, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 162 poz. 1568, Nr 213 poz. 
2081, z 2004 r. Nr 11 poz. 96, Nr 261 poz. 2598, z 2005 r. Nr 131 poz. 1091, Nr 132 poz. 1111, z 
2006 r. Nr 227 poz. 1658, z 2009 r. Nr 62 poz. 504, z 2011 r. Nr 207 poz. 1230 



 2 

2. Muzeum wpisane jest z dniem 28.XI.2002r. do Państwowego Rejestru Muzeów 
prowadzonego przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego pod nr PRM 71/02. 

3. Organizatorem Muzeum jest Województwo Pomorskie.  

4. Województwo Pomorskie zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju 
Muzeum. 

 

II. Zakres działania Muzeum i rodzaj gromadzonych zbiorów  

§4 

Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ustawy o muzeach w zakresie 
etnografii, historii oraz twórczości artystycznej na Kaszubach, Kociewiu  
i Borach Tucholskich, ze szczególnym uwzględnieniem obrazu przemian tradycyjnej 
kultury mieszkańców wsi pomorskiej. 

§5 

1. Działania Muzeum, określone w art. 2 ustawy o muzeach, obejmują  
w szczególności: 

1) gromadzenie dóbr kultury i materiałów w zakresie budownictwa ludowego 
oraz kultury materialnej, społecznej i duchowej Pomorza, 

2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych 
muzealiów i materiałów dokumentacyjnych, 

3) przechowywanie zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających 
im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich  
w sposób dostępny do celów naukowych, 

4) zabezpieczanie, konserwację i restaurowanie muzealiów, 
5) organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych, 
6) organizowanie i prowadzenie badań naukowych, ekspedycji naukowych, 
7) prowadzenie działalności edukacyjnej, 
8) udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych, 
9) tworzenie skansenowskiej ekspozycji dawnej wsi pomorskiej poprzez 

przenoszenie na teren Muzeum wybranych zabytków regionalnego 
budownictwa i odtwarzanie historycznego układu przestrzennego oraz 
kształtowanie i utrzymywanie tradycyjnej zieleni, 

10) gromadzenie specjalistycznej biblioteki, 
11) publikowanie katalogów, przewodników po wystawach, wyników badań oraz 

wydawnictw popularnonaukowych i informacyjnych w zakresie swojej 
działalności. 

12)  popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej 
kulturę. 

2. Muzeum gromadzi w szczególności następujące zbiory: 

1) etnograficzne, w tym – kolekcję budynków tradycyjnej architektury  
z Kaszub, Kociewia i Borów Tucholskich od XVI - XX w. wraz z pełnym 
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wyposażeniem wnętrz i zagród dokumentującym życie codzienne  
i odświętne mieszkańców wsi pomorskiej; 

2) artystyczno-historyczne w tym – spuściznę po Teodorze i Izydorze 
Gulgowskich (malarstwo, wyroby wdzydzkiego rękodzieła artystycznego, 
dokumenty, pamiątki osobiste), stylowe wyposażenie dworów, instrumenty 
muzyczne, książki, nuty, fotografie, dokumenty etc; 

3) sztuki dawnej i współczesnej – ludowej, amatorskiej i profesjonalnej (w tym 
kolekcja sztuki religijnej, fotografii artystycznej i dokumentalnej, malarstwa, 
rzeźby etc). 

 

III. Organizacja Muzeum  

§6 

Szczegółową organizację wewnętrzną Muzeum oraz zakres zadań działów  
i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadawany przez 
Dyrektora po zasięgnięciu opinii Województwa Pomorskiego oraz opinii działających 
w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. 

 

IV. Organ zarządzający i nadzorujący oraz organy doradcze i sposób ich 
powoływania 

§7 

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego, a nadzór bezpośredni Zarząd Województwa Pomorskiego. 

§8 

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków w liczbie trzynastu osób 
powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Pomorskiego.  

2. Rada Muzeum działa w zakresie na zasadach określonych w art. 11 ustawy  
o muzeach. 

§9 

Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd 
Województwa Pomorskiego w trybie przewidzianym w ustawie. 

§10 

Dyrektor kieruje Muzeum przy pomocy dwóch zastępców powoływanych  
i odwoływanych przez Dyrektora w uzgodnieniu z Zarządem Województwa 
Pomorskiego. 
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§11 

Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem 
Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.  

 

V. Majątek i finanse Muzeum 

§12 

1. Majątek Muzeum stanowią nieruchomości, ruchomości oraz inne prawa 
stanowiące jego własność.  

2. Majątek i przychody Muzeum mogą być wykorzystywane jedynie do realizacji 
celów statutowych. 

§13 

1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez 
Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Województwa Pomorskiego. 
Muzeum sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach 
publicznych. 

3. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum zatwierdza Zarząd Województwa 
Pomorskiego. 

§14 

Działalność Muzeum jest finansowana z przychodów z prowadzonej działalności,  
w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychodów z najmu  
i dzierżawy składników majątkowych, dotacji podmiotowych i celowych z budżetu 
państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, środków otrzymanych od osób 
fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. 

§15 

1. Muzeum może prowadzić jako dodatkową działalność gospodarczą  
w szczególności w zakresie: 

1) handlu ( sprzedaż książek, pamiątek, obiektów sztuki ludowej i rzemiosła 
artystycznego itp.),  

2) małej gastronomii,  
3) usług turystycznych,  
4) organizacji imprez,  
5) usług technicznych, konserwatorskich i transportowych — w oparciu 

o posiadane zaplecze i sprzęt,  
6) wykonywania opracowań, projektów, ekspertyz - w specjalizacjach 

reprezentowanych w Muzeum; 
7) wynajmu pomieszczeń i terenu muzeum; 
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2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane 
wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej. 

§16 

1. Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i zobowiązań 
finansowych i majątkowych uprawniony jest Dyrektor. 

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych 
czynności prawnych w imieniu Muzeum określając zakres pełnomocnictwa.  

  

VI. Przepisy końcowe 

§17 

Przekształcenia, połączenia, podziału i likwidacji Muzeum dokonuje Sejmik 
Województwa Pomorskiego na warunkach i w trybie przewidzianym w 
obowiązujących przepisach. 

§18 

Zmiany w statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania. 

 


