
POROZUMIENIE 

o wspolpracy zawarte w dniu 4 pazdziemika 2018 roku w Warszawie pomi^dzy: 

1) Stowarzyszeniem Muzealnikow Polskich z siedzibq w Krakowie, Wawel 5, 31-001 

Krakow, reprezentowanym przez 

Michala Niezabitowskiego, Prezesa Stowarzyszenia, 

2) Komitetem Narodowym ICOM Polska z siedzibq w Warszawie, ul. Stanislawa Kostki 

Potoekiego 10/16, 02-958 Warszawa, reprezentowanym przez 

prof. Dorot? Folga- Januszewskq, Prezydenta Komitetu. 

3) Stowarzyszeniem Muzeow na Wolnym Powietrzu z siedzibq w Toruniu, ul. Waly 

Gen. Sikorskiego 19, 87-100 Torun, reprezentowanym przez Jaroslawa Gal^ze, 

Prezesa Stowarzyszenia. 

4) Stowarzyszeniem Muzeow Uczelnianych z siedzibq w Warszawie, ul. Krakowskie 

Przedmiescie 32, 00-927 Warszawa, reprezentowanym przez 

dr hab. Huberta Kowalskiego, Prezesa Stowarzyszenia. 

5) Fundacjq Muzeow Wielkopolskich z siedzibq w Szreniawie, ul. Dworcowa 5, 62-052 

Komorniki, reprezentowanq przez 

dr Jana Mackowiaka, Prezesa Fundaeji. 

6) Stowarzyszeniem Muzeow Sztuki Inzynieryjnej z siedzibq w Bydgoszczy, ul. Gdanska 

4, 85-006 Bydgoszcz, reprezentowanym przez 

dr hab. Michala Wozniaka, Prezesa Stowarzyszenia. 

7) Stowarzyszeniem „Muzea i Skarbce Koscielne Ars Sacra" z siedzibq w Warszawie, 

Skwer Kard. St. Wyszyhskiego 6, 01-015 Warszawa, reprezentowanym przez 

5. dr M. Natanael? Wieslaw^ Blazejezyk CSSF, Sekretarza Stowarzyszenia. 

8) Stowarzyszeniem „Forum Edukatorow Muzealnych" z siedzibq w Warszawie, 

ul. Stanislawa Kostki Potoekiego 10/16, 02-958 Warszawa, reprezentowanym przez 

Piotra Gorajca, Prezesa Stowarzyszenia, 

zwanymi dalej „Stronami 



§1 

Strony zawierajqce niniejsze porozumienie reprezentujq stowarzyszenia i fundaeje, 

dzialajqce na rzeez polskiego muzealnictwa, eo znajduje wyraz w zapisaeh eelow statutowych 

tych organizaeji. 

§2 

1. Strony zgodnie postanawiajq uznac si^ za organizacji spolecznq skupiajqeq 

muzealnikow oraz osoby dzialajqce na rzeez polskiego muzealnictwa pod nazwq 

Forum Polskiego Muzealnictwa (FPM). 

2. Forum nie posiada osobowosci prawnej, nie podlega wpisowi do zadnego rejestru. 

3. Udzial kazdej ze Stron w pracach Forum ma charakter dobrowolny. 

4. Przyjicie do Forum kolejnego podmiotu, spetniajqcego warunki opisane w §1, 

wymaga jednoglosnej zgody Stron niniejszego porozumienia. 

§3 

Strony przyst^pujq do Forum widzqc potrzeb? wspolnej realizacji nastipujqeyeh eelow: 

1) reprezentowanie i ochrona interesow zawodowych srodowiska muzealnikow; 

2) poszerzanie kwalifikaeji muzealnikow; 

3) dbanie o rozwqj muzealnictwa; 

4) zapewnienie najwyzszego poziomu etyeznego w dzialalnosci muzealnika; 

5) troska o doskonalenie aktow normatywnych; 

6) okreslanie i rekomendowanie standardow pracy muzeow i muzealnikow 

§4 

Cele Forum b^dq realizowane poprzez: 

1) kierowanie do uprawnionych podmiotow propozycji inicjatyw ustawodawczych 

w zakresie dzialalnosci kulturalnej, zwlaszeza muzealnictwa; 

2) wypracowywanie i przedstawianie koncepcji rozwoju muzealnictwa; 

3) inicjowanie oraz realizacja wspolnych zadah naukowych, promoeyjnych 

wystawienniczych, edukacyjnych oraz innych; 

4) wspomaganie wzajemnej komunikacji i wspolpracy; 



5) reprezentowanie srodowiska muzealnego przed organami wladz panstwowyeh, 

samorzqdowyeh, koseielnych oraz innych; 

6) doradztwo i wsparcie muzeow w kwestiach organizaeyjnych i projektowyeh. 

§5 

Kierunki dzialania Forum wyznacza Zebranie Ogolne, w ktorego sklad wchodzq 

przedstawiciele wtadz statutowych Stron. Zebranie ogolne odbywa si? raz do roku, a koszty 

organizaeji tego zebrania pokrywane sq przez strony Forum proporcjonalnie do ilosci 

czlonkow wlasnych wladz statutowych. 

§6 

Dzialaniom Forum przewodniczy Prezydium, ktore sklada si? z Prezesow 

(Przewodniczqcych) organizacji zrzeszonych, ktorych mogq reprezentowac w trakcie prac 

Prezydium osoby przez nich wyznaczone. 

§7 

Pracami Prezydium Forum kieruje Przewodniczqey, ktorym jest rotaeyjnie kazdego roku 

Prezes jednej ze Stron, zgodnie z porzqdkiem wymienionym w preambule do niniejszego aktu 

porozumienia, przy czym kadencja pierwszego przewodniczqcego Forum uplywa w dniu 

31.12.2019. 

§8 

1. Prezydium spotyka si? w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niz 2 razy do roku. 

Spotkanie Prezydium zwoluje Przewodniczqcy w terminie nie krotszym niz jeden 

miesiqe przed terminem zebrania. 

2. Sekretariat Prezydium prowadzi Strona, ktorej Prezes (Przewodniezqcy) pelni w 

danym roku funkcje Przewodniezqcego Forum. 



§9 

W spotkaniu prezydium Forum mogq brae udziat osoby zaproszone przez przewodniezqeego 

lub kazdego z jego eztonkow pod warunkiem wyrazenia zgody przez wszystkich czlonkow 

Prezydium. Ewentualny koszt udzialu w spotkaniu Prezydium osoby zaproszonej ponosi 

zapraszajqey. 

§10 

1. Zebranie Ogolne oraz Prezydium Forum ustalajqe kazdorazowo stanowisko 

wypracowuje konsensus; 

2. W przypadku niemoznosei wypracowania konsensu Zebranie Ogolne oraz Prezydium 

Forum przyjmujq drog? podj?eia deeyzji drogq glosowania, zwyklq wi?kszoseiq 

glosow przy rozstrzygajqcym, w razie rownowagi, glosie Przewodniczqcego. 

Przyjmuje si? zasad?, ze kazda Strona Forum posiada jeden glos. 

§11 

Wszelkie spory zaistniale pomi?dzy Stronami w zwiqzku z postanowieniami niniejszego 

Porozumienia b?dq rozstrzygane na drodze konsensu. 

§12 

1) Strony mogq wyst?powac z iniejatywq zmian zakresu Porozumienia. 

2) Wszelkie zmiany tresci niniejszej porozumienia mogq bye dokonywane pod 

rygorem niewaznosei wylqeznie w formie pisemnego aneksu zaakeeptowanego 

przez wszystkie Strony. 

§13 

1) Porozumienie sporzqdza si? w dziesi?ciu jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym 

dla kazdej ze Stron oraz po jednym dla Ministra Kultury i Dziedzietwa Narodowego 

i dla Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorow. 



2) Egzemplarze porozumienia kazda ze Stron przekaze wladzom statutowym swojej 

organizacji i zobowiqzuje si? zapoznac z jego treseiq czlonkow swojej organizaeji. 

3) Informacje o przystqpieniu do porozumienia kazda ze Stron zamiesci na swojej stronie 

intemetowej wraz z tekstem niniejszego porozumienia. 

§14 

Porozumienie obowiqzuje od dnia podpisania. 

Stowarzyszenie Muzeow na Wolnym Powietrzu Stowaj^yszenie Muzeow Uczelnianyeh 

Fundaeja Muzeow Wielkopolskich Stowarzyszenie Muzeow Sztuki Inzynieryjnej 

Stowarzyszenie 

„Muzea i Skarbce Koscielne Ars Sacra" 

p.fA.j. r:. 

Stowarzyszenie 

„Forum Edukatorow Muzealnych" 


