
Warszawa, dnia25 kwietnia 2022r.
RrK 69/2006

Muzeum Piast6w S[skich
w Brzegu

Odpis skr6cony

z rejestru insdrtucji kultury prowadzonego
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na podstowie rozporzqdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie sposobu prowadzenia i udostgpniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. poz. 189),

wruiqzkuzart. 14ust. l,3i4ustawyzdnia25paidziernikalgglr.oorganizowaniuiprowadzeniu
dzialalnoici kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), wydaje sig odpis z rejestru instytucji kultury,
prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzicmta Narodowego, obejmujqcy dane wymienione
w ksigdze rejestrowej RIK 69/2006.

DZIAL PIERWSZY _ OZNACZENIE INSTYTUCJI KALTARY

Pelna i skrdcona nazwa instytucji kultury: Muzeum Piast6w Slqskich w Brzegu.

Przedmiot dzialalnoici instytucji kultury: Do zakresu dzialania Muzeum naleZy ochrona i utrzymanie
stanu historycznego zamku Muzeum Piast1w Slqskich w Brzegu, w tym zabytkowych wngtrz, kolekcji
dziel sztuki, obiektfw zabytkowych, pamiqtek historycznych, zbiorfw bibliotecznych oraz
archiwalnych. Muzeum prowadzi dzialalnoit w szczegdlnoici przez: 1) gromadzenie zabytkiw
w statutowo olweilonym zallesie;2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowlnuanie
zgromadzonych zbiordw; 3) przechovvywanie gromadzonych zabytkiw, w warunkqch zapewniajqcych
im wlaiciwy stan zachowania i bezpieczeristwo oraz magazynowanie ich w sposdb dostgpny do cel6w
naukowych; 1) zabezpieczanie i konserwacjg zbior6w oraz zabezpieczenie stanowisk
archeologicznych; 5) urzqdzanie v)ystaw stalych i czasowych; 6) organizowanie i prowadzenie badari,

ekspedycji naukov,Stch oraz prac vr.ykopaliskowych; 7) prowadzenie dzialalnoici edukacyjnej;
8) popieranie i prowadzenie dzialalnoici artystycznej i upowszechniajqcej kulturg; 9) udostgpnianie
zgromadzonych zbiordw do cel6w edukacyjnych i naukowych; 10) zapewnianie wlaiciwych warunkfw
zwiedzania Muzeum oraz korzystania ze zbiorfw izgromadzonych informacji; 11) prowadzenie
dzialalnoSci wydawniczej, w tym publikowanie katalog6w, przewodnik1w wystqw, wynikdw badari,

materialow popularnonaukowych, informacyjnych i reklamowych z zakresu dzialalnoici Muzeum;
12) organizowanie wyWaddw, sesji naukowych i kanferencji; 13) u?yczanie i przyjmowanie zabytkdw
w depozyt; 14) prowadzenie biblioteki fachowej i archiwum. Muzeum mo2e prowadzit dzialalnoSt
przez wspdlpracA z polskimi i zagranicznymi: instytucjami kultury, muzeami, instytutami naukowo-
badawczymi, oraz organomi administracji rzqdowej i samorzqdowej, organizacjami pozarzqdowymi,
osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadajqcymi osobowoici
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kultury: Plac Zamkowy 1; 49-300 Brzeg



Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu inslytucji kultury: Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Wojew6dztwo Opolskie i Powiat Brzeski. Zarzqdzenie N.r I l/88 Wojewody Opolskiego z
dnia 13 czerwca l98B r..w sprawie utworzenia Muzeum Piastfw Slqskich w Brzegu oraz nadania
statutu Muzeum Piast|w Slqskich w Brzegu i Muzeum Slqska Opo.lskiego w Opolu. Umowa w sprawie
prowadzenia jako wsp6lnej instytucji kultury - Muzeum Piastiw Slqskich w Brzegu, zqworta w Brzegu
dnia 14 wrzeinia 2005 r. pomigdzy Ministrem Kultury, Wojewddztwem Opolskim i Powiatem
Brzeskim. Muzeum Piastdw Slqskich w Brzegu stalo sig od dnia I stycznia 2006 r. wspolnq instytucjq
kultury trzech organizator|w: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojew6dztwa Opolskiego
i Powiatu Brzeskiego. Aneks nr I z dnia 22 lutego 2006 r. do umowy z dnia ll wrzeinia 2005 r. Aneks
nr 2 do umowy z dnia ll wrzeSnia 2005 r. zawartyw Warszawie dnia 1l sierpnia 2009 r. Anelrs nr 3
do umowy z dnia 14 wrzeinia 2005 r. w sprowie prowadzenia jako wspdlnej instytucji kultury -
Muzeum Piastfw Slqskich w Brzegu zawarty w Warszcrwie dnia 17 lutego 2016 r. Anelts nr 4 do
umowy z /nia l4 wrzeinia 2005 r. w sprawie prowadzenia jako wspolnej instytucji kultury - Muzeum
Piastfw Slqskich w Brzegu zawarty w ll'arszawie dnia 3 lipca 2018 r. Aneks nr 5 do umowy z dnia
ll wrzeinia 2005 r. w sprawie prowadzenia jako wsp6lnej instytucji kultury - Muzeum Piast6w
Slqskich w Brzegu zawarty w Warszawie dnia 26 marca 2019 r.

Nazwa podmiotu, z ktdrym organix,ator wspdlnie prowadzi instytucjg kultury: Wojewddztwo
Opol skie, Potiat Brzeski.

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji stagtstycznej: REGON:
00t302619

Uwagi: Zgodnie z $ I ust. I rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministriw z dnia 27 paidziernika 2021 r.
w sprawie szczeghlowego zakresu dzialania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z dniem
26 paidziernika 202I r. organizatorem staje sig Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. ---------

DZIAL DRUGI _ ORGANIZACJA INSTYTUCJI KULTURY

Informacja o zloieniu do rejestru statutu: Zarzqdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 2l lottietnia 2022 r. w sprcrwie nadania statutu Muzeum Piastdw Slqskichw Brzegu.

Imig i nuzwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastgpctiw lub oznsczenie osoby ji4ycznej
lub prawnej, ktdrej powierzono zorzqdzanie instytucjq kultury: Dariusz Byczkowski - dyrektor
(od dnia I paidziernika 2017 r. do dnia 30 wrzeinia 2022 r.); Anna Techmaitska - zastgpca
dvrektora.

Imiona i nazwiska pelnomocnikdw instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynnoici
prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upowainiefi: Magdalena Ulok - gl6wna ksiggowa -
do skladania orzeczeri woli w zalcresie ich praw i obowiqzk6w finansowych i majqtkowych; Anna
Techmariska - zastgpca dyrektora - do skladania oiwiadczen woli w zalwesie ich praw i obowiqzk1w
majqtkowych oraz finansowych; Andrzej Peszko - pelnomocnik Dyrektora Muzeum Piastfw Slqskich

ds. utworzenia Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresfw - do wykonywania wszystkich

! zwiqzanych z dzialaniami organizacyjnymi i administracyjnymi przy dzialaniach tworzenia

fuii Mureum Dziedzicrwa i Kultury Kresdw, jako oddzialu Muzeum Piastdw Slqskich
skladania oiwiadczefi woli w tym zakresie, bez mo2liwoici zaciqgania zobowiqzari

w
icttt'o z dnia I marca 2022 r.)-----



Nazwa oraz siedzibo wyodrgbnionych jednostek organizacyjnych inslytucji kultury i ich cyfrowe
identyjikatory nadane w systemie informacji statystycTnej: Oddzial - Gimnazjum Ksiq2gce -
Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresdw; Plac Moniuszki l; 49-300 Brzeg.

Uwagi: Oddzial wpisany zgodnie z $ 9 zalqcznika do zarzqdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 21 h,vietniq 2022 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Piastdw Slqskich
t Br:egu.

DZAL TRZECI _ MIENIE INSTYTACJI KALTARY

Informacja o zloieniu do rejestru rocznego sprawozdania Jinansowego: Zlo1ono sprawozdonie
za 2020 r. zatwierdzone przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Informacja o obciqieniu irodkdw trwalych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi:

Uwagi:

DZIAL CZWARTY_ POL,ICZENIE, PODZIAL I LIKWIDACJA INSTYTACJI KULTURY

Informacja o polqczeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury:
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