Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2015
Dyrektora Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze
z dnia 15 lipca 2015 r.

Regulamin Organizacyjny Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze

Podstawy prawne
§1
Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze, zwane dalej Muzeum, jest samorządową instytucją
kultury działającą na podstawie:
1. Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity Dz. U. z 18 maja 2017 r.,
poz. 972 z późn. zm.),
2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 16 października 2018 r., poz. 1983 z poźn zm.),
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 10 listopada 2017 r.
poz. 2077 z późn. zm.);
4. Statutu Muzeum (uchwała Rady Miejskiej w Kamiennej Górze Nr XLIII/276/14 z dnia 22
maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu
Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze).

Postanowienia ogólne
§2
1. Regulamin organizacyjny Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze określa jego organizację
wewnętrzną oraz główne zadania działów Muzeum i zakresy obowiązków zatrudnionych
w Muzeum pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi.
2. Regulamin organizacyjny Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze nadawany jest przez
dyrektora Muzeum po zasięgnięciu opinii organizatora.

3. Ilekroć w regulaminie mówi się o:
1) Muzeum – należy przez to rozumieć Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze
2) Dziale – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną.

Zakres kierowania i zarządzania muzeum
§3
1. Działalnością Muzeum kieruje dyrektor, który reprezentuje Muzeum na zewnątrz i jest za
nie odpowiedzialny.
2. Do zakresu działania dyrektora Muzeum należy w szczególności:
1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej, ekonomiczno-finansowej
i administracyjnej
2) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem
3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
4) opracowywanie i przedstawianie właściwym instytucjom planów rzeczowych i
finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych
5) podejmowanie decyzji finansowych oraz racjonalne i efektywne gospodarowanie
posiadanymi środkami finansowymi i materiałowymi
6) nadzór na redakcją publikacji muzealnych,
7) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń;
8) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;
9) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników
Muzeum oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy.
3. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w
imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.
4. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury
prowadzonym przez Organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.
5. Dyrektor Muzeum bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne i
stanowiska pracy:
1) Dział Historyczno-Numizmatyczny
2) Dział Tkactwa

3) Dział Sztuki
4) Dział Oświatowo-Turystyczny
5) Pracownia Konserwatorska
6) Biblioteka
oraz samodzielne stanowiska pracy: główny księgowy, główny specjalista,
kwalifikowany opiekun ekspozycji.

Organizacja Muzeum
§4
1. Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze posiada następujące działy:
1) Dział Historyczny
2) Dział Tkactwa
3) Dział Numizmatów
4) Dział Sztuki wraz z pracownią konserwatorską
5) Dział Oświatowo-Turystyczny
6) Biblioteka
7) Dział Administracyjno-Gospodarczy

Działania wspólne komórek organizacyjnych
§5
Do zadań wspólnych wszystkich komórek, w zakresie należącym do ich właściwości, należy
w szczególności:
1) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych i merytorycznych
zapewniających pełna i terminową realizację przypisanych zadań,
2) organizowanie i wykonywanie zadań określonych w planie pracy,
3) inicjowanie różnorodnych form współpracy

z innymi instytucjami, osobami

fizycznymi, organizacjami, realizującymi cele i zadania związane z ochroną

dziedzictwa narodowego, upowszechnianiem kultury i turystyki, a w szczególności
związane z historią Śląska,
4) Realizowanie zadań związanych z zabezpieczeniem zbiorów muzealnych i obiektów
muzeum,
5) Opracowanie analiz, informacji i sprawozdań z wykonania zadań,
6) Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej.

Zadania Komórek Organizacyjnych Muzeum
§6
Dział Historyczno-Numizmatyczny
1. Do zadań działu należy:
1) gromadzenie i pozyskiwanie zabytków związanych z historią miasta i regionu,
2) gromadzenie monet i banknotów oraz wszelkich innych pamiątek związanych
tematycznie z historią miasta i regionu,
3) naukowe opracowywanie pozyskanych zabytków, katalogowanie, dokumentowanie i
ewidencjonowanie zgromadzonych muzealiów,
4) prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
5) opracowywanie kart ewidencyjnych,
6) prowadzenie komputerowej bazy danych Działu (wpisy do systemu MONA) poprzez
wprowadzanie kompletnych danych dotyczących muzealiów (opis, stan zachowania,
fotografia),
7) sukcesywne wykonywanie dokumentacji fotograficznej eksponatów,
8) prowadzenie badań naukowych w zakresie właściwości Działu,
9) opracowywanie tekstów naukowych na temat kolekcji znajdujących się w Dziale i ich
prezentowanie na muzealnej stronie internetowej,
10) opracowywanie tekstów do katalogów wystaw, artykułów o tematyce historycznej,
popularyzujących efekty badań naukowych Działu, szczególnie promujące zbiory
własne muzeum oraz tematy regionalne,

11) przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania
i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,
ścisła współpraca z pracownia konserwatorską,
12) opracowywanie scenariuszy wystaw,
13) urządzanie wystaw stałych i czasowych,
14) prowadzenie lekcji muzealnych i wycieczek po mieście tematycznie związanych z
historią miasta i regionu, dostosowując tematy do potrzeb placówek oświatowych,
15) popularyzacja wiedzy historycznej w formach urozmaiconych i atrakcyjnych dla
młodzieży,
16) opieka merytoryczna nad muzealiami,
17) udostępniania zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych;
18) promowanie twórczości regionalnej;
19) współpraca oraz wymiana doświadczeń z podobnymi działami innych muzeów,
instytucjami naukowymi i stowarzyszeniami o zbliżonym zakresie działania,
20) uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Zakupu Muzealiów,
21) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów
22) prowadzenie archiwum, poprzez takie działania jak:
a) gromadzenie, przechowywanie i ewidencjonowanie dokumentacji związanej z
merytoryczną działalnością Muzeum, niezależnie od nośników, na jakich została
utrwalona;
b) gromadzenie i ewidencjonowanie jednostek archiwalnych przekazywanych przez
Działy merytoryczne;
c) inwentaryzowanie,

klasyfikowanie

i

prowadzenie

katalogu

jednostek

archiwalnych;
d) udostępnianie archiwaliów do celów naukowych i wystawienniczych;
e) dbałość o zapewnienie właściwych warunków przechowywania i zabezpieczenia
archiwaliów oraz sprawowanie systematycznego nadzoru nad stanem ich
zachowania.

§7
Dział Tkactwa

1. Do zadań działu należy:
1) prowadzenie ewidencji zbiorów Muzeum tj. Księgi Ruchu Muzealiów, Księgi
Depozytów,
2) prowadzenie ewidencji wypożyczeń w Muzeum (dokumentacja wypożyczeni,
przemieszczania eksponatów z magazynu eksponatów na ekspozycje),
3) prowadzenie

dokumentacji

Komisji

Zakupu

Muzealiów,

uczestnictwo

w

posiedzeniach Komisji Zakupu Muzealiów,
4) gromadzenie

współczesnych

unikatowych

tkanin

artystycznych,

tekstyliów

zabytkowych oraz wszelkich innych pamiątek związanych bezpośrednio lub pośrednio
z tematyką Działu,
5) katalogowanie i naukowe opracowywanie pozyskanych zabytków, dokumentowanie i
ewidencjonowanie muzealiów,
6) prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
7) opracowywanie kart ewidencyjnych,
8) prowadzenie komputerowej bazy danych Działu (wpisy do systemu MONA) poprzez
wprowadzanie kompletnych danych dotyczących muzealiów (opis, stan zachowania,
fotografia),
9) sukcesywne wykonywanie dokumentacji fotograficznej eksponatów,
10) prowadzenie badań naukowych w zakresie właściwości Działu,
11) opracowywanie tekstów naukowych na temat kolekcji znajdujących się w Dziale i ich
prezentowanie na muzealnej stronie internetowej,
12) opracowywanie tekstów do katalogów wystaw, artykułów o historii tkactwa i
przemyśle tekstylnym, szczególnie promując zbiory własne muzeum oraz tematy
regionalne,
13) przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania
i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,
ścisła współpraca z pracownia konserwatorską,
14) opracowywanie scenariuszy wystaw,
15) urządzanie wystaw stałych i czasowych,
16) prowadzenie lekcji muzealnych i wycieczek po mieście tematycznie związanych z
historią miasta i regionu, dostosowując tematy do potrzeb placówek oświatowych,
17) popularyzacja wiedzy o tkactwie, tekstyliach i obróbce lnu w formach urozmaiconych i
atrakcyjnych dla młodzieży,

18) opieka merytoryczna nad muzealiami,
19) udostępniania zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych;
20) promowanie twórczości regionalnej;
21) współpraca oraz wymiana doświadczeń z podobnymi działami innych muzeów,
instytucjami naukowymi i stowarzyszeniami o zbliżonym zakresie działania,
22) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów.

§8
Dział Sztuki
Do zadań działu należy:
1) uczestniczenie w posiedzeniach Komisji Zakupu Muzealiów,
2) gromadzenie zabytków oraz wszelkich innych pamiątek związanych bezpośrednio lub
pośrednio z tematyką Działu,
3) katalogowanie i naukowe opracowywanie pozyskanych zabytków, dokumentowanie i
ewidencjonowanie zgromadzonych muzealiów,
4) prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
5) opracowywanie kart ewidencyjnych,
6) prowadzenie komputerowej bazy danych Działu (wpisy do systemu MONA) poprzez
wprowadzanie kompletnych danych dotyczących muzealiów (opis, stan zachowania,
fotografia),
7) sukcesywne wykonywanie dokumentacji fotograficznej eksponatów,
8) prowadzenie badań naukowych w zakresie właściwości Działu,
9) opracowywanie tekstów naukowych na temat kolekcji znajdujących się w Dziale i ich
prezentowanie na muzealnej stronie internetowej,
10) opracowywanie tekstów do katalogów wystaw, artykułów o sztuce, rzemiośle i
etnologii regionu, szczególnie promując zbiory własne muzeum oraz tematy
regionalne,
11) przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania
i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,
ścisła współpraca z pracownia konserwatorską,

12) opracowywanie scenariuszy wystaw,
13) urządzanie wystaw stałych i czasowych,
14) prowadzenie lekcji muzealnych i wycieczek po mieście tematycznie związanych z
historią miasta i regionu, dostosowując tematy do potrzeb placówek oświatowych,
15) popularyzacja wiedzy o sztuce, rzemiośle i etnologii regionu,
16) opieka merytoryczna nad muzealiami,
17) udostępniania zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych;
18) promowanie twórczości regionalnej;
19) współpraca oraz wymiana doświadczeń z podobnymi działami innych muzeów,
instytucjami naukowymi i stowarzyszeniami o zbliżonym zakresie działania,
20) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów.

§9
Dział Oświatowo-Turystyczny
Do zadań działu należy:
1) współpraca z placówkami oświatowymi w regionie,
2) organizacja lekcji muzealnych, sporządzanie prezentacji multimedialnych na tematy
sugerowane przez szkoły i z własnej inicjatywy,
3) realizacja programu promocji zabytków regionu, ze szczególnym uwzględnieniem
ziemi Kamiennogórskiej,
4) prowadzenie działań skierowanych na promocję miasta i regionu (walory
krajobrazowe, historia, zabytki, szlaki turystyczne, główne imprezy kulturalne, baza
noclegowa, agroturystyka),
5) opracowywanie materiałów promujących region (widokówki, informatory, mapy,
plany, publikacje),
6) obsługa ruchu turystycznego dla turystów krajowych i zagranicznych w języku
czeskim, niemieckim, angielskim,
7) gromadzenie materiałów o historii obiektów zabytkowych i atrakcjach turystycznych
regionu,
8) przygotowywanie wystaw z zakresu turystyki przy współpracy z instytucjami kultury
w kraju i za granicą (Czechy, Niemcy, Słowacja, Szwecja…),

9) prowadzenie strony internetowej CIT i muzeum,
10) utrzymywanie stałych kontaktów z jednostkami o podobnym profilu w celu wymiany
doświadczeń i informacji,
11) dokumentacja fotograficzna wydarzeń kulturalnych realizowanych przez Muzeum,
12) opracowywanie i wdrażanie programu promocji regionu,
13) opracowywanie wariantów tras atrakcyjnych wycieczek po okolicy,
14) opracowywanie aktualnych wykazów produktów regionalnych i stałych wydarzeń w
kalendarzu kulturalnym regionu kamiennogórskiego.

§ 10
Pracownia Konserwatorska
Do zadań pracowni należy:
1) konserwacja zbiorów muzeum według zleceń poszczególnych działów oraz
sporządzanie dokumentacji w tym zakresie;
2) sprawowanie nadzoru nad bezpiecznym przechowywaniem muzealiów
3) organizowanie komisji konserwatorskich;
4) opiniowanie stanu zachowania obiektów proponowanych do zakupu;
5) sporządzanie opinii konserwatorskich dla obiektów wypożyczanych z zewnątrz;
6) zabezpieczenie pod względem konserwatorskim właściwego transportu eksponatów;
7) profilaktyka zachowawcza obiektów;
8) udział w realizacji wystaw, w szczególności w zakresie zabezpieczenia i/lub oprawy
eksponatów,
9) zaopatrzenie pracowni w potrzebne materiały i sprzęt do konserwacji muzealiów, po
konsultacji z Dyrektorem,
10) przestrzeganie przepisów BHP podczas konserwacji muzealiów.

§ 11
Biblioteka

Do zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie zbiorów bibliotecznych w zakresie podstawowej działalności Muzeum
oraz ich inwentaryzowanie i wykonywanie dokumentacji fotograficznej,
2) opracowywanie księgozbioru w katalogach alfabetycznych i rzeczowych,
3) prowadzenie katalogu Księgozbioru Zabytkowego,
4) opracowywanie dokumentacji Księgozbioru Zabytkowego i prezentowanie materiału
na muzealnej stronie internetowej,
5) udostępnianie zbiorów bibliotecznych pracownikom i innym osobom w miejscu
wyznaczonym na terenie Muzeum,
6) udostępnianie Księgozbioru Zabytkowego do celów badawczych tylko pod ścisłych
nadzorem opiekuna Biblioteki i w porozumieniu z dyrektorem Muzeum,
7) prowadzenie ewidencji elektronicznej zbiorów bibliotecznych w systemie MONA,
8) współpraca z innymi bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej w zakresie
gromadzenia i opracowywania zbiorów oraz wymiany źródeł informacji o zbiorach
bibliotecznych.

§ 12
Główny księgowy
Do zadań głównego księgowego należy:
1) prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Muzeum zgodnie z
przepisami prawa w tym zakresie;
2) realizacja założeń polityki rachunkowości przyjętej w Muzeum;

3) obsługa finansowa Muzeum, w tym w zakresie sporządzania list płac pracowników
oraz naliczania i wypłaty wynagrodzeń;
4) realizowanie wewnętrznych procedur w zakresie obiegu, kontroli, przechowywania i
zabezpieczania dokumentów księgowych;
5) sporządzanie planów i sprawozdań finansowych oraz innych dokumentów
wynikających z obowiązujących przepisów prawa i regulacji wewnętrznych;
6) sporządzanie sprawozdawczości podatkowej, ZUS i z rozliczeń z budżetem,
7) przygotowywanie rozliczenia finansowego projektów realizowanych przez muzeum

§ 13
Główny specjalista
1. Główny

Specjalista

jest

jednocześnie

kierownikiem

Działu

Administracyjno-

Gospodarczego i podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
2. Do zakresu działania i bezpośredniej odpowiedzialności Głównego Specjalisty należy:
1) prowadzenie sekretariatu Muzeum oraz dokumentacji pracowniczej (akt osobowych),
akt biurowych, dokumentacji ruchu służbowego (listy obecności, roczne plany
urlopów, ewidencja czasu pracy), spraw związanych z wyjazdami i przyjazdami
służbowymi, ewidencja odzieży roboczej, ewidencja zwolnień lekarskich, nadzór nad
drukami ścisłego zarachowania);
2) prowadzenie kasy Muzeum tj. dokonywanie zakupów, sporządzanie raportów
kasowych,
3) dokonywanie wpłat z dochodów Muzeum, opisywanie faktur za zakupione towary,
usługi i roboty budowlane,
4) ewidencja niskocennych składników majątkowych Muzeum i prowadzenie dla nich
ksiąg inwentarzowych na bieżąco w porozumieniu z Głównym Księgowym Muzeum;
5) prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
6) nadzór i prowadzenie spraw związanych ze stroną administracyjną, gospodarczą,
remontowo-budowlaną,

inwestycyjną

i

techniczną

działalności

Muzeum,

w

szczególności:
a. prowadzenie spraw dotyczących urządzeń technicznych, maszyn i instalacji,
znajdujących się w Muzeum;

b. organizacja zaopatrzenia, w tym m.in. w sprzęt i materiały gospodarcze, biurowe,
techniczne, plastyczne, konserwatorskie oraz w sprzęt i środki bhp;
7) prowadzenie sekretariatu i sprzedaży pamiątek.

§ 14
Kwalifikowany opiekun ekspozycji
1. Do zadań kwalifikowanego opiekuna ekspozycji należy:
1) utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach ekspozycyjnych oraz na zewnątrz
przy budynku Muzeum,
2) zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa sal wystawowych oraz zgromadzonych w nich
eksponatów,
3) zawiadamianie dyrektora o uszkodzeniach wystroju wnętrz i eksponatów,
4) ostrożne obchodzenie się z eksponatami, w sposób podany przez pracowników
merytorycznych,
5) zachowanie szczególnej ostrożności podczas używania substancji toksycznych i
łatwopalnych – czyszczących lub konserwujących

§ 15
Zadania pracowników Muzeum, ich uprawnienia i zakres odpowiedzialności oraz podległość
służbową określają zakresy czynności ustalone przez Dyrektora.

Postanowienia końcowe
§ 16
Zmiany w regulaminie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9/2015
Dyrektora Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze
z dnia 15 lipca 2015 r.

