Zarządzenie nr s,ozt/ ,§9,./2022

Dyrektora Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

zdnia14marcaz0?zr,
w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za usługi statutowe,

Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst iednolity
Dz. U. z 2022 r. poz. 385] oraz § 6 pkt 7 i § 8 ust. 2 pkt 6 statutu Muzeum Warmii i Mazur
wOlsztynie stanowiącego załącznikdo Uchwały Nr VI/110/11 Sejmiku Woiewództwa WarmińskoMazurskiego z dnia 19 kwietnia 2077 r.ze zm.,zarządzam co następuie:

W związku z sytuacją woienną w Ukrainie, napływem uciekinierów z terenów objętych lub

zagrożonych działaniami wojennymi, w celu zapobieżenia negatywnym skutkom tych działań w
stosunku do obywateli Ukrainy, zarządzam, co następuie:

§1.

W Zarządzeniu Nr 5.027/48/2021 Dyrektora Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z dnia 77
grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za usłu8i statutowe wprowadza się
następuiące zmiany:

1. §8 ust,2 otrzymuje brzmienie:
"§ 8 ust. 2. Zwolnienie z opłat za wstęp do siedziby
w olsztynie przysługuje:
1) dzieciom do lat

i

oddziałów Muzeum Warmii

i

Mazur

7;

2) osobom niepełnoletnim - obywatelom Ukrainy, przybyłym na teren Polski bezpośrednio
z Ukrainy począwszy od dnia 24|utego 2022 r,
2) nauczycielowi lub opiekunowi towarzyszącemu co najmniej dziesięcioosobowej grupie
dzieci lub młodzieży szkół i placówek systemu oświaty, wychowawcy placówek opiekuńczowychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków
diagnostyczno-konsultacy.inych, towarzyszącemu co najmniej sześcioosobowej grupie
wychowanków;
3) ustala się ilośćopiekunów dla grup dzieci/uczniów z niepełnosprawnością:
-z
-

upośledzeniem umiarkowanym i znacznym - dwóch opiekunów na pięciu uczniów;

z upośledzeniem lekkim - jeden opiekun na pięciu uczniów;

- w grupie, w którei będą uczniowie/dzieci/wychowankowie poruszaiący się na wózku
inwalidzkim - dodatkowo jeden opiekun na jednego ucznia/wychowanka poruszaiącego się
na wózku inwalidzkim;
4J pracownikom muzeów;

5) osobom fizycznym odznaczonym Orderem 0rła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari,
0rderem Zasługi Rzeczypospolitei Polskiei, Medalem ,,Zasłużony Kulturze Gloria Artis";
6) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) Iub Międzynarodowej Rady Ochrony
Zabytków (ICOMOS);
7) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia
o Karcie Polaka (tekst jednolity Dz.U,z20I9r.poz,7598 z późn, zm.)".

2. W §

8

7 września ż007 r,

ust. 3 pkt 10 otrzymu.je brzmienie:

"10. inne dokumenĘ potwierdza.jące uprawnienia osób,

o

których mowa

w § 8 ust.

1

pkt 1-3, do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii
Europe.iskiej, Konfederacii Szwaicarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europeiskim Obszarze
Gospodarczym, oraz osób niepełnoletnich - obywateli Ukrainy, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 2".
3. Dodaie się § 12a w

brzmieniu:

"§ 12 a 1. W przypadku, gdy uczestnikami lekcji lub warsztatów muzealnych będą osoby,

o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 2, obliczaiąc opłatę za lekcię muzealną lub warsztat muzealny nie
pobiera się również opłat zryczałtowanych lub ryczałtów, o których mowa w § 12, z zastrzeżeniem

ust,2.
2. Postanowienia ust. 1stosuje się w przypadku uzyskania od pracownika prowadzącego lekcję

lub prowadzącego warsztat muzealny lub współprowadzącego warsztat
współprowadzony zgody na przeprowadzenie lekc.ji lub warsztatu w ramach wolontariatu.
muzealną

realizacii lekcji lub warsztatu w ramach wolontariatu, o którym mowa w ust.2 wlicza się do
czasu pracy".
3. Czas

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się:
- w siedzibie Kierownikowi Działu Edukacji, Promocji i Wydawnictw oraz Kierownikowi Dziafu
Obsługi Zwiedzaiących i Organizacji Imprez,
-

w oddziałach kierownikom oddziałów,

§3
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Głównej Księgowei.

§4
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajow przyięty,

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

