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UCHWAŁA NR XV/107/11
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 24 sierpnia 2011 r.

w sprawie nadania im. dra Jerzego Knyby Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie i nadania 
statutu Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie 

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5 poz. 24 
z późniejszymi  zmianami),  art.  13  ust.1  i 2  ustawy  z dnia  25  października  1991  r.  o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej  (Dz. U. z 2001  r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 
9 lit.  h ustawy z dnia 8 marca 1990  r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2001  r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.). 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 

§ 1. Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie nadaje się imię dra Jerzego Knyby. 

§ 2. Nadaje się statut Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie im. dra Jerzego Knyby, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie statutu, o którym mowa w § 2, traci moc statut nadany Uchwałą Rady 
Miasta Kościerzyna Nr LXI/487/10  z dnia  25  sierpnia  2010  r. w sprawie  powołania  oddziału Muzeum 
Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie pod nazwą  „Muzeum Akordeonu w Kościerzynie”  i nadania  statutu 
Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 5. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Kościerzyna 

Piotr Słomiński
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Uzasadnienie

Ważnym  fragmentem  działalności  śp.  dra  Jerzego  Knyby  była  działalność  muzealnicza.  To  Jemu 
zawdzięcza  nasze  miasto  zainteresowanie  zbieractwem  i kolekcjonerstwem  po  II  wojnie  światowej. 
Z Jego  inicjatywy  w kościerskim  Liceum  Ogólnokształcącym  powstała  w 1963  r.  izba  regionalna. 
Zgromadzono w niej głównie eksponaty związane z przeszłością Kościerzyny i okolic. Pod koniec lat 60. 
utworzono drugą izbę  Izbę Pamięci Narodowej. Obie Izby stały się źródłem szerszego, zainteresowania 
ogółu  młodzieży  kościerskiego  LO  historią  i kulturą  materialną  regionu  kaszubskiego.W  latach 
1991–1992  gromadzone  przez  wiele  lat  w obu  izbach  zbiory  przeniesiono  do  Kościerskiego  Domu 
Kultury  przy  ulicy  Długiej.  Uroczyste  otwarcie  ekspozycji  pod  nazwą  ,,Ekspozycja  Muzealna 
Kościerzyna i Ziemia Kościerska” odbyło się w czerwcu 1992 r. Wreszcie szerokie grono turystów oraz 
mieszkańców miasta, miało okazję poznać dzieje Kościerzyny i okolicy. Wkrótce jednak okazało się, iż 
zajmowana powierzchnia to za mało, aby pomieścić wszystkie wartościowe zbiory i jednocześnie dobrze 
je  wyeksponować.  Bardzo  szybko  zauważono,  że  do  celów  muzealnych  doskonale  nadawałby  się 
kościerski ratusz usytuowany w samym centrum miasta. Wymagał on jednak zakrojonej na szeroką skalę 
renowacji.  Dzięki  przychylności  władz  miasta  i zaangażowaniu  dra  Jerzego  Knyby  udało  się  ją 
przeprowadzić w latach 1995–2000. Piętro oraz poddasze oddanego do użytku obiektu przeznaczono na 
potrzeby  projektowanego muzeum.  Już w styczniu  2000  roku  przeniesioną  ekspozycję  z Kościerskiego 
Domu  Kultury.  Eksponaty  umieszczono  nie  tylko  w odrestaurowanych  pomieszczeniach,  lecz  także 
w nowych gablotach. Uroczyste otwarcie ekspozycji odbyło się 17 lipca 2000 roku. Na początku 2006 r. 
władze  miasta  jednogłośnie  opowiedziały  się  za  utworzeniem  muzeum  samorządowego.  W kilka 
miesięcy  później,  bo  27  października  2006  r.  Rada  Miasta  Kościerzyny  powołała  Muzeum  Ziemi 
Kościerskiej  w Kościerzynie.  W ten  sposób  spełniło  się  jedno  z największych  marzeń  Honorowego 
Obywatela naszego miasta. Biorąc pod uwagę wkład śp. dra Jerzego Knyby w powstanie Muzeum Ziemi 
Kościerskiej podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione. 
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Załącznik do Uchwały Nr XV/107/11

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 24 sierpnia 2011 r.

STATUT 

Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby 

w Kościerzynie 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Muzeum  Ziemi  Kościerskiej  im.  dra  Jerzego  Knyby  w Kościerzynie,  zwane  dalej  „Muzeum”, 
w szczególności działa na podstawie: 

1)ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. 
zm.); 

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.),  zwanej  dalej  „ustawą  o organizowaniu  i prowadzeniu 
działalności kulturalnej”; 

3)ustawy z dnia 21  listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.), zwanej 
dalej „ustawą o muzeach”; 

4)niniejszego statutu. 

§ 2. 

1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Miejska Kościerzyna. 

2. Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego 
przez Gminę Miejską Kościerzyna i posiada osobowość prawną. 

§ 3. Gmina Miejska Kościerzyna zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum. 

§ 4. Siedzibą  Muzeum  jest  miasto  Kościerzyna,  a terenem  działania  obszar  Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

§ 5. Muzeum używa pieczęci okrągłej z herbem miasta w środku i napisem w otoku: „Muzeum Ziemi 
Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie”. 

Rozdział 2.
Cele i zadania Muzeum 

§ 6. Muzeum  jest  jednostką  organizacyjną  nienastawioną  na  osiąganie  zysku,  której  celem  jest 
gromadzenie  i trwała  ochrona  dóbr  naturalnego  i kulturalnego  dziedzictwa  ludzkości  o charakterze 
materialnym  i niematerialnym,  informowanie  o wartościach  i treściach  gromadzonych  zbiorów, 
upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie 
wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów. 

§ 7. Muzeum realizuje cele określone w § 6 przez: 

1)gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych z zakresu historii, kultury, muzyki, etnografii, 
kolejnictwa oraz przyrodoznawstwa; 

2)inwentaryzowanie,  katalogowanie  i naukowe  opracowywanie  zgromadzonych  zbiorów  oraz 
materiałów dokumentacyjnych; 

3)przechowywanie  gromadzonych  zabytków,  w warunkach  zapewniających  im  właściwy  stan 
zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny dla badań naukowych; 
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4)zabezpieczenie  i konserwację  zgromadzonych  zbiorów  oraz,  w miarę  możliwości,  zabezpieczanie 
zabytków  archeologicznych  nieruchomych  oraz  innych  nieruchomych  obiektów kultury materialnej 
i przyrody; 

5)organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscyplin w nim reprezentowanych; 

6)urządzanie wystaw stałych, czasowych i okazjonalnych ze zbiorów własnych i wypożyczonych; 

7)prowadzenie działalności edukacyjnej (odczyty, prelekcje, pogadanki, spotkania, koncerty); 

8)udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i oświatowych; 

9)zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów; 

10)opracowywanie  i publikowanie  katalogów  zbiorów  i wystaw,  przewodników  po  wystawach, 
wyników  badań  oraz  wydawanie  prac  popularnonaukowych  w formie  roczników,  albumów  itp., 
a także informatorów z zakresu swej pracy; 

11)prowadzenie działalności oświatowej w zakresie wyżej wymienionych dyscyplin; 

12)współpracę  z instytucjami  realizującymi  podobne  cele,  związane  z ochroną  dziedzictwa 
kulturowego; 

13)współpracę  ze  szkołami,  instytucjami  naukowobadawczymi,  stowarzyszeniami  naukowymi  itp., 
w zakresie działalności Muzeum; 

14)współdziałanie  w upowszechnianiu  nauki  i sztuki  oraz  wiedzy  o kulturze  z placówkami 
oświatowymi, stowarzyszeniami itp.; 

15)prowadzenie biblioteki z zakresu dyscyplin reprezentowanych w Muzeum. 

Rozdział 3.
Organizacja Muzeum 

§ 8. W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą: 

1)Dział Historii i Kultury Ziemi Kościerskiej; 

2)Dział Etnografii; 

3)Dział Przyrodniczy; 

4)Dział Dokumentacji i Promocji; 

5)Dział FinansowoAdministracyjny; 

6)samodzielne stanowiska pracy; 

7)Oddział  Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie; 

8)Oddział  Muzeum Akordeonu w Kościerzynie. 

§ 9. Zakres  zadań  działów,  samodzielnych  stanowisk  pracy  oraz  oddziałów  określa  regulamin 
organizacyjny nadawany przez dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Kościerzyna 
oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. 

Rozdział 4.
Nadzór i zarządzanie Muzeum 

§ 10. Ogólny  nadzór  nad Muzeum  sprawuje Minister Kultury  i Dziedzictwa Narodowego,  a nadzór 
bezpośredni Burmistrz Miasta Kościerzyna. 

§ 11. 1. Przy  Muzeum  działa  Rada  Muzeum,  której  członków  powołuje  i odwołuje  Rada  Miasta 
Kościerzyna. 

2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach. 

3. Rada Muzeum składa się z 5 osób. 

4. Kadencja członków Rady trwa 4 lata. 
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§ 12. 1. Działalnością Muzeum zarządza  dyrektor Muzeum,  którego powołuje  i odwołuje Burmistrz 
Miasta Kościerzyna na zasadach i w trybie przewidzianych w obowiązujących przepisach. 

2. Oddziały prowadzą kierownicy, których zatrudnia i zwalnia dyrektor Muzeum. 

3. Kierownicy podlegają bezpośrednio dyrektorowi Muzeum i ponoszą przed nim odpowiedzialność 
służbową. 

4. Zakres działania kierowników określa regulamin organizacyjny, o którym mowa w § 9. 

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

2. Do obowiązków dyrektora Muzeum w szczególności należy: 

1)kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej; 

2)prowadzenie  działalności  zgodnie  ze  statutem  i tworzenie  warunków  do  realizacji  zadań  w nim 
określonych; 

3)reprezentowanie Muzeum na zewnątrz; 

4)nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum; 

5)przedstawianie  właściwym  instytucjom  i organizatorowi  planów  rzeczowych  i finansowych, 
sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych; 

6)nadzór nad redakcją wydawnictw muzealnych; 

7)wydawanie, w obowiązującym trybie, regulaminów i zarządzeń; 

8)sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną; 

9)zawieranie  i rozwiązywanie  umów  o pracę  z pracownikami  Muzeum  oraz  podejmowanie  decyzji 
wynikających ze stosunku pracy; 

10)organizowanie  pracy  personelu  oraz  stwarzanie  warunków  do  podnoszenia  kwalifikacji 
zawodowych. 

Rozdział 5.
Majątek i finanse Muzeum 

§ 14. Majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum. 

§ 15. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

§ 16. Działalność  Muzeum  jest  finansowana  z budżetu  Gminy  Miejskiej  Kościerzyna,  ze  środków 
pochodzących od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. 

§ 17. Muzeum  może  prowadzić,  jako  dodatkową,  działalność  gospodarczą  w celu  finansowania 
działalności określonej w § 7. 

§ 18. Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych 
wymagane  jest współdziałanie dwóch osób: dyrektora Muzeum  i głównego księgowego  lub osób przez 
nich upoważnionych. 

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe 

§ 19. 1. Połączenia,  podziału  lub  likwidacji  Muzeum  może  dokonać  Rada  Miasta  Kościerzyna  na 
warunkach i w trybie przewidzianych w obowiązujących przepisach. 

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


