MMZ – 021/1/13
ZARZĄDZENIE nr 1/2013
DYREKTORA MUZEUM MIASTA ZGIERZA
z dnia 7 stycznia 2013 roku
w sprawie przeprowadzenia komisyjnej kontroli zgodności wpisów dokumentacji
ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów

Na podstawie Art. 1, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 25a, 26, 29, 30 ustawy z dnia 21 listopada
1996 roku o muzeach (Dz. U. nr 5, poz. 24 z dnia 20 stycznia 1997 roku z późn. zm.) oraz w
oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie zakresu,
form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2073)
zarządza się, co następuje:
§ 1.
W związku z § 3 pkt. 6 ww. Rozporządzenia zarządzam przeprowadzenie komisyjnej
kontroli zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów w
dziale historycznym Muzeum Miasta Zgierza.
§ 2.
Do przeprowadzenia powyższych czynności powołuję Komisję w składzie:
1. Piotr Świątkiewicz – przewodniczący, Główny Inwentaryzator Zbiorów,
2. Bogusław Kustosik – członek, opiekun działu,
3. Beata Stawska – członek, kierownik Archiwum Zakładowego.
§ 3.
Okres przeprowadzenia powyższych czynności: 8 stycznia – 21 czerwca 2013 roku.
§ 4.
Zapoznanie się z zarządzeniem pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem:

Bogusław Kustosik

…………………

Beata Stawska

…………………

Piotr Świątkiewicz

…………………

MMZ – 021/2/13
ZARZĄDZENIE nr 2/2013
DYREKTORA MUZEUM MIASTA ZGIERZA
z dnia 9 stycznia 2013 roku
w sprawie przeprowadzenia komisyjnej kontroli zgodności wpisów dokumentacji
ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów

Na podstawie Art. 1, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 25a, 26, 29, 30 ustawy z dnia 21 listopada
1996 roku o muzeach (Dz. U. nr 5, poz. 24 z dnia 20 stycznia 1997 roku z późn. zm.) oraz w
oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie zakresu,
form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2073)
zarządza się, co następuje:
§ 1.
W związku z § 3 pkt. 6 ww. Rozporządzenia zarządzam przeprowadzenie komisyjnej
kontroli zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów w
dziale numizmatycznym Muzeum Miasta Zgierza.
§ 2.
Do przeprowadzenia powyższych czynności powołuję Komisję w składzie:
1. Piotr Świątkiewicz – przewodniczący, opiekun działu numizmatycznego,
Główny Inwentaryzator Zbiorów,
2. Bogusław Kustosik – członek, opiekun działu historycznego,
3. Beata Stawska – członek, kierownik Archiwum Zakładowego.
§ 3.
Okres przeprowadzenia powyższych czynności: 10 stycznia – 8 lutego 2013 roku.
§ 4.
Zapoznanie się z zarządzeniem pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem:

Bogusław Kustosik

…………………

Beata Stawska

…………………

Piotr Świątkiewicz

…………………

MMZ – 021/3/13
ZARZĄDZENIE nr 3/2013
DYREKTORA MUZEUM MIASTA ZGIERZA
z dnia 7 lutego 2013 roku
w sprawie zwolnienia z opłat za zwiedzanie i korzystanie z zajęć edukacyjnych
w okresie ferii zimowych

§ 1.
Zwalniam z opłat za zwiedzanie ekspozycji stałych i czasowych oraz za korzystanie z
zajęć edukacyjnych w Muzeum Miasta Zgierza dzieci i młodzież (do 18 roku życia)
mieszkające(-cą) bądź uczące(-cą) się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Miasto Zgierz oraz Gmina Zgierz.
§ 2.
Zwolnienie z ww. opłat obwiązywać będzie w okresie ferii zimowych, a mianowicie
od 11 do 24 lutego 2013 roku.
§ 3.
Zapoznanie się z zarządzeniem pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem:

Justyna Czerwińska ..………………..

Bogusław Kustosik

…………………

Agata Suliborska

…………………

Beata Stawska

…………………

Piotr Świątkiewicz

…………………

Adam Zatoński

…………………

MMZ – 021/4/13
ZARZĄDZENIE nr 4/2013
DYREKTORA MUZEUM MIASTA ZGIERZA
z dnia 7 lutego 2013 roku
w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Funduszu Świadczeń Socjalnych
Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
(Dz. U. z 1994 Nr 43 z póżn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Powołuję w Muzeum Miasta Zgierza stałą Komisję Funduszu Świadczeń Socjalnych w
składzie:
1. Piotr Świątkiewicz – przewodniczący
2. Beata Stawska – członek
3. Adam Zatoński – członek
§ 2.
Do zadań Komisji należy:
1. przyznawanie i opiniowanie pożyczek na remont mieszkania,
2. przyznawanie dofinansowania do wypoczynku indywidualnego.
§ 3.
Traci moc Zarządzenie nr 13/2007 z dn. 11 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji
Funduszu Świadczeń Socjalnych.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 5.
Zapoznanie się z zarządzeniem pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem:

Justyna Czerwińska

..………………..

Magdalena Grabia-Krawczyk ……..…………

Bogusław Kustosik

…………………

Agata Suliborska

…………………

Beata Stawska

…………………

Piotr Świątkiewicz

…………………

Janusz Świerczyński

…………………

Maria Szcześniak

…………………

Adam Zatoński

…………………

MMZ – 021/5/13
ZARZĄDZENIE nr 5/2013
DYREKTORA MUZEUM MIASTA ZGIERZA
z dnia 14 marca 2013 roku
w sprawie Kodeksu Etyki
Na podstawie art. 100 § 2 pkt 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 1998 r., Nr 106, poz. 668 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Wprowadzam do stosowania Kodeks Etyki Pracowników Muzeum Miasta Zgierza
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 3.
Zapoznanie się z zarządzeniem, Kodeksem Etyki Pracowników Muzeum Miasta
Zgierza oraz Kodeksem etyki ICOM dla muzeów pracownicy potwierdzają własnoręcznym
podpisem:

Justyna Czerwińska

..………………..

Magdalena Grabia-Krawczyk

……..…………

Bogusław Kustosik

…………………

Agata Suliborska

…………………

Beata Stawska

…………………

Piotr Świątkiewicz

…………………

Janusz Świerczyński

…………………

Maria Szcześniak

…………………

Adam Zatoński

…………………

MMZ – 021/6/13
ZARZĄDZENIE nr 6/2013
DYREKTORA MUZEUM MIASTA ZGIERZA
z dnia 2 kwietnia 2013 roku
w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r.
w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 212, poz. 2153) zarządzam, co następuje:

§ 1.
W ramach przepisów normatywnych i organizacyjnych wprowadza się Plan Ochrony
Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Muzeum Miasta Zgierza,
zwany dalej Planem Ochrony.
§ 2.
1. Plan Ochrony na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych to ochrona
zabytków, polegająca na planowaniu, przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć
zapobiegawczych,
dokumentacyjnych,
zabezpieczających,
ratowniczych
i
konserwatorskich, mających na celu ich uratowanie przed zniszczeniem, uszkodzeniem
lub zaginięciem.
2. Plan Ochrony opracowano łącznie dla budynku głównego Muzeum, który został wpisany
do rejestru zabytków w księdze rejestru A pod numerem: 159/261 (decyzja z dnia 30
grudnia 1967 roku) oraz dla muzealiów będących własnością Muzeum.
§ 3.
Integralną częścią Planu Ochrony są załączniki (15 szt.) oraz część graficzna.
§ 4.
1. Zapoznanie się z niniejszym zarządzeniem oraz Planem Ochrony wraz z załącznikami
wymienionymi w § 3 oraz częścią graficzną pozostaje obowiązkiem wszystkich
pracowników Muzeum Miasta Zgierza.
2. Fakt zapoznania się z Planem Ochrony pracownicy Muzeum stwierdzają w formie
pisemnej, a oświadczenie zostaje dołączone do akt osobowych.
3. Wykonanie powyższych porucza się Kierownikowi Archiwum Zakładowego Muzeum
Miasta Zgierza.

MMZ – 021/7/13
ZARZĄDZENIE nr 7/2013
DYREKTORA MUZEUM MIASTA ZGIERZA
z dnia 2 kwietnia 2013 roku
w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r.
w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 212, poz. 2153) zarządzam, co następuje:

§ 1.

