
Uchwała nr 113/19 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 9 lipca 2019 r. 

w sprawie zamiaru i przyczyn podziału samorządowej instytucji kultury pn.: 
„Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu”  
 
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 512), w związku z  art. 18 ust. 3 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia  
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115 i 730) – uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 

1. Zamierza się dokonać podziału samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego w Radomiu”, wpisanej do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 
Samorząd Województwa Mazowieckiego pod nr 15/99. 

2. Podział, o którym mowa w ust. 1, polegać będzie na wyłączeniu z Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego Oddziału - Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie i utworzenia 
nowej samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum Jana Kochanowskiego  
w Czarnolesie”. 

3. Przyczyną wyłączenia z Muzeum im. Jacka Malczewskiego Oddziału - Muzeum Jana 
Kochanowskiego w Czarnolesie jest potrzeba zmiany jego statusu, jako jedynej placówki 
muzealnej poświęconą osobie Jana Kochanowskiego. 

§ 2. 

Informacja o zamiarze i przyczynach podziału samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum 
im. Jacka Malczewskiego w Radomiu”, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały, 
zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i w prasie o zasięgu 
co najmniej lokalnym oraz zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

§ 3. 

Akt o podziale samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum im. Jacka Malczewskiego  
w Radomiu”, o którym mowa w § 1, zostanie wydany po upływie co najmniej 3 miesięcy od 
daty ukazania się ogłoszenia prasowego, o którym mowa w § 2. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Sejmiku  
Województwa Mazowieckiego 

 
 

Ludwik Rakowski 
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Uzasadnienie 
 
Muzeum Jana Kochanowskiego rozpoczęło działalność we wrześniu 1961 roku, obecnie jest 
Oddziałem Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Muzeum funkcjonuje w XIX 
wiecznym dworku rodziny Jabłonowskich, powstałym w miejscu, gdzie stał dawny dwór 
Kochanowskich. Prezentowana tu ekspozycja ukazuje Jana Kochanowskiego, jako 
europejskiego twórcę, odwołującego się do wzorów basenu Morza Śródziemnego  
i chrześcijańskich korzeni jego artystycznej wizji świata. Artefakty przeszłości, autentyczne  
i ważne historycznie pamiątki związane z czarnoleskim poetą i jego rodziną, wzbogacone  
o elementy audiowizualne, pozwalają odwiedzającym wczuć się w atmosferę życia rodzinnego 
w dworku Kochanowskich i być aktywnymi uczestnikami gościny w Czarnolesie.  

Muzeum jest jedyną w Polsce i na świecie placówką muzealną poświęconą Janowi 
Kochanowskiemu, wybitnemu poecie i niezwykłej osobowości epoki renesansu. Mając na 
uwadze tę wyjątkowość placówki, chcąc zapewnić jej adekwatny do rangi tego miejsca status 
i dalszy rozwój proponuje się wyodrębnić Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie ze 
struktury Muzeum im. Jacka Malczewskiego jako samodzielną samorządową instytucję 
kultury. 

Art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.) przewiduje, że podział instytucji kultury 
może polegać również na wyłączeniu z instytucji kultury wyodrębnionej jednostki 
organizacyjnej w celu utworzenia nowej instytucji kultury w oparciu o pracowników i mienie tej 
jednostki. Zasady przekazania składników majątkowych ujętych w bilansie wyłączonych 
jednostek określa organizator w uchwale o podziale. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ww. ustawy 
informacja o zamiarze i przyczynach podziału instytucji musi zostać podana do publicznej 
wiadomości co najmniej na 3 miesiące przed wydaniem aktu o podziale instytucji kultury. 
Zatem podjęcie niniejszej uchwały stanowi warunek skutecznej realizacji zamiaru podziału 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w przewidzianym ustawą terminie.  

Informacja o zamiarze i przyczynach podziału Muzeum, w brzmieniu określonym w załączniku 
do uchwały, zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  
i w prasie o zasięgu co najmniej lokalnym oraz zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Środki na zakup 
ogłoszenia zostały zabezpieczone w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2019 rok na 
zadaniu: Ogłoszenia prasowe;7.5.192.OGŁOSZENIA_PRASOWE; Dział 921; Rozdział 92105. 

 

 
 
 
 
 
 


