
Warszawa, dnia 24 listopada 2020 r.

NR RIK 26/92

Muzeum Narodowe 
w Poznaniu

Odpis skrócony 

z rejestru instytucji kultury prowadzonego 
przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. 
w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. poz. 189), 
w związku z art. 14 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), wydaje się odpis z rejestru instytucji kultury, 
prowadzonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, obejmujący dane 
wymienione w księdze rejestrowej RIK 26/92.

DZIAŁ PIERWSZY-OZNACZENIE INSTYTUCJI KULTURY

Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury: Muzeum Narodowe w Poznaniu; MNP.---------------------

Przedmiot działalności instytucji kultury: Gromadzenie i zachowanie ruchomych dóbr kultury, ich 
zabezpieczanie i utrzymanie, naukowe opracowanie i celowe ich wykorzystanie dla potrzeb 
naukowych, dydaktycznych i wychowawczych, a także rozpowszechnianie tak, aby stanowiły trwały 
element rozwoju kultury narodowej i były czynnym składnikiem życia współczesnego społeczeństwa. 
W szczególności przez: 1) gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; 2) katalogowanie 
i naukowe opracowanie zgromadzonych zbiorów; 3) przechowywanie gromadzonych zabytków 
w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowania 
ich w sposób dostępny dla celów naukowych; 4) zabezpieczanie, konserwację zbiorów oraz innych 
nieruchomych obiektów kultury materialnej zgodnie z zasadami obowiązującymi w muzealnictwie 
i konserwatorstwie; 5) przygotowywanie i organizowanie wystaw stałych i czasowych; 6) inicjowanie 
i prowadzenie badań oraz ekspedycji naukowych; 7) prowadzenie działalności edukacyjnej; 
8) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; 9) organizacji 
szkoleń, konferencji i sympozjów naukowych oraz koncertów; 10) udostępnianie zbiorów do celów 
edukacyjnych i naukowych: 11) prowadzenie biblioteki fachowej; 12) prowadzenie działalności 
wydawniczej; 13) opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie wyników swoich badań w formie 
katalogów zbiorów, katalogów wystaw, przewodników i innych publikacji naukowych i popularno
naukowych; 14) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami o podobnych 
celach: 15) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów 

^...../zgromadzonych informacji; 16) zarządzanie zbiorami Fundacji im. Raczyńskich oraz osób trzecich 
\ > na podstawie i w zakresie umów cywilno-prawnych zawartych z tymi podmiotami. -..............................

Siedziba i adres instytucji kultury: Al. Marcinkowskiego 9; 61-745 Poznań.------------ -----------------

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury'. Minister Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu. Muzeum założone w 1898 r. umową z dnia 12 listopada 1898 r. pomiędzy 
Ministrem Finansów, Związkiem Prowincjonalnym i miastem Poznań, przejęte przez Ministerstwo 
Kultury
i Sztuki w zarząd i użytkowanie zarządzeniem Nr 78 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 grudnia 1949 r. 
w sprawie sposobu i trybu przejęcia w zarząd i użytkowanie Państwa muzeów publicznych, należących 
do związków samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i osób fizycznych. ———————— —....... . ......

Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury:

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury' nadany w systemie informacji statystycznej: REGON: 
000275978 —........................................ -............. . ...................................................................................

Uwagi: Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 
z dniem 6 października 2020 r. organizatorem staje się Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu. ----- --------------——— —————— ——————— — — ---------------------------

DZIAŁ DRUGI- ORGANIZACJA INSTYTUCJI KULTURY

Informacja o złożeniu do rejestru statutu: Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu w Poznaniu.-----------------

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub 
prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury: Tomasz Łęcki -  dyrektor (od dnia 
1 grudnia 2019 r. do dnia 30 listopada 2022 r.), Agnieszka Purgat -  zastępca dyrektora 
ds. administracyjnych ; Maria Gołąb -  zastępca dyrektora ds. naukowych; Remigiusz Łuczyński — 
zastępca dyrektora ds. ekonomicznych. ——————————————————— — — — — — —

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności 
prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień: Agnieszka Orchowska -  główny 
księgowy -  zakres umocowania określony w udzielonym pełnomocnictwie z dnia 3 grudnia 2019r.; 
Renata Behrendt -  Kierownik Sekcji Księgowości i Gospodarki Materiałowej -  zakres umocowania 
określony w udzielonym pełnomocnictwie z dnia 3 grudnia 2019r.; Agnieszka Purgat -  zastępca 
dyrektora ds. administracyjnych -  zakres umocowania określony w udzielonym pełnomocnictwie z 
dnia 24 stycznia 2020r.; Maria Gołąb -  zastępca dyrektora ds. naukowych -  zakres umocowania 
określony w udzielonym pełnomocnictwie z dnia 27 stycznia 2020r.--------------------- --------------------

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe 
identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej: Muzeum Sztuk Użytkowych ul. Góra 
Przemyśla 1; 61-768 Poznań 0002759780001U; Muzeum Instrumentów Muzycznych ul. Stary Rynek 
45/47; 61-772 Poznań 0002759780002U; Muzeum Pałacu w Rogalinie ul. Arciszewskiego 2; 62-022 
Rogalin 0002759780003U; Muzeum Etnograficzne ul. Grobla 25; 61-858 Poznań 0002759780004U; 
Muzeum Historii Miasta Poznania ul. Stary Rynek 1; 60-772 Poznań 0002759780005U; 
Wielkopolskie Muzeum Wojskowe ul. Stary Rynek 9; 61-772 Poznań 0002759780006U; Muzeum 
Zamek w Goluchowie: 63-322 Gołuchów 0002759780007U; Muzeum Adama Mickiewicza 
w Śmielowie; 63-210 Żerków 0002759780008U———————————————————————

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Uwagi: Oddziały wpisane zgodnie z § 8 załącznika do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu w Poznaniu. —

DZIAŁ TRZECI -  MIENIE INSTYTUCJI KUL TUR Y

Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego: Złożono sprawozdanie 
za 2019 r. zatwierdzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.----------------- --------------

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi: -

DZIAŁ CZWARTY -  POŁĄCZENIE, PODZIAŁ I LIKWIDACJA INSTYTUCJI KULTURY

Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury:---------------------------------------

Imię i nazwisko likwidatora:........... ..................................... ........................ .........................................

Z up. MINISTRA KULTURY, 
DZIEDZICTWA narodowego i sportu

 

 


