
 

 

Treść odpowiedzi na interpelację radnego Artura Czaplińskiego  
w sprawie pozbawienia pracy dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie Pana 
Romana Postka 
 
Odpowiadając na interpelację z 17 maja 2021 r. w sprawie byłego dyrektora Muzeum Zbrojowni 

na Zamku w Liwie oraz dalszego funkcjonowania Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie, 

uprzejmie informuję, że Pan Roman Postek został powołany na stanowisko dyrektora Muzeum na 

czas określony, tj. 7 lat. Kadencja Ww. zakończyła się 14 maja 2021 r.  

Zgodnie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), przeprowadzenie konkursu jest obligatoryjne 

jedynie w przypadku samorządowych instytucji kultury, których wykaz określił minister właściwy do 

spraw kultury i dziedzictwa narodowego w rozporządzeniu z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie 

wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko 

dyrektora następuje w drodze konkursu (Dz. U. poz. 1298). Muzeum Zbrojownia na Zamku  

w Liwie nie znajduje się na ww. wykazie, co oznacza, że Zarząd Województwa Mazowieckiego w 

sprawie obsadzenia stanowiska dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie działa w oparciu 

o ww. przepisy przedmiotowej ustawy.   

Obecnie zgodnie z art. 16a ww. ustawy, Muzeum kieruje Pani Eliza Czapska - pełniąca obowiązki 

dyrektora, której powierzono przedmiotową funkcję do czasu powołania dyrektora Muzeum 

Zbrojowni na Zamku w Liwie, nie dłużej jednak niż do 14 maja 2022 r.   

Konsultacje w przedmiotowej sprawie nie zostały przeprowadzone. Ww. ustawa nie nakłada na 

organizatora konieczności przeprowadzania konsultacji, jak również nie przewiduje konieczności 

uzasadniania decyzji ws. zastosowania lub niezastosowania konkretnego trybu zmierzającego do 

powołania dyrektora instytucji kultury.  

Rozwój Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie nastąpił z chwilą przejęcia Instytucji przez 

Samorząd Województwa Mazowieckiego od Powiatu Węgrowskiego, tj. od 1 stycznia 2009 r. Do 

2021 r. na funkcjonowanie Muzeum obecny Organizator przeznaczył sumę 12 700 462,00 zł. W 

tym okresie dyrektorem Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie był Pan Roman Postek. Zarząd 

Województwa Mazowieckiego nie przestanie wspierać działalności Muzeum.  

 

 

 


