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UCHWAŁA NR XLIII/648/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 20 listopada 2017 roku
w sprawie w sprawie utworzenia instytucji kultury pn. Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie
Na podstawie art. 8 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 i art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 486, ze zm.), art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 13 ust.1
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U.
z 2017 r., poz. 862), art. 51 w związku z art. 56 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co
następuje:
§ 1. W celu wykonywania zadań własnych Województwa Małopolskiego w zakresie działalności
kulturalnej, z dniem 15 grudnia 2017 roku tworzy się instytucję kultury pn. Małopolskie Centrum Nauki
w Krakowie, zwane dalej MCN.
§ 2. Siedzibą MCN będzie Kraków. MCN będzie działało na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza
granicami kraju.
§ 3. MCN uzyska osobowość prawną i będzie mogło rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru
instytucji kultury Województwa Małopolskiego.
§ 4. Celem działalności MCN będzie prowadzenie działalności kulturalnej, rozumianej w szczególności
jako:
1. kształtowanie postawy otwartości, aktywności i ciekawości świata, pomoc w zrozumieniu otaczających
procesów i zjawisk,
2. budowanie pozytywnego stosunku do pogłębiania wiedzy i nauki oraz zachęcanie do ich praktycznego
wykorzystywania;
3. rozwijanie zdolności, wspieranie talentów oraz wspomaganie procesów zdobywania kompetencji
i postaw krytycznych, a także efektywnego przyswajania wiedzy;
4. angażowanie społeczeństwa do inspirującego kontaktu z nauką, edukacją i kulturą;
5. tworzenie przestrzeni do dialogu społecznego między ludźmi reprezentującymi różne dziedziny, od
humanistyki i sztuki po nauki ścisłe;
6. wyzwalanie potencjału wynikającego ze współpracy badawczej i edukacyjnej przedstawicieli różnych
dziedzin: nauki, kultury, edukacji, przedsiębiorczości oraz aktywności społecznej;
7. prowadzenie działań na rzecz popularyzacji nauki i edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć
małopolskich naukowców i uczelni;
8. wspieranie działalności badawczej i obserwatorskiej;
9. wspomaganie procesu kształcenia kadr kultury, nauki, edukacji oraz przedsiębiorców i innowatorów;
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10. kreowanie i propagowanie rozwiązań i postaw pro-środowiskowych.
§ 5. MCN nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 6. Województwo Małopolskie przekazuje MCN w użyczenie pomieszczenia w budynku położonym
w Krakowie przy ul. Szlak 73 (dwa pokoje wraz z niezbędnymi częściami wspólnymi). MCN zostanie
wyposażone w nieruchomość, na której powstanie infrastruktura niezbędna do prowadzenia działalności.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
Urszula Nowogórska
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Załącznik
do uchwały Nr XLIII/648/17
Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 20 listopada 2017 r.

Statut
Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie
PREAMBUŁA

Kraków, naukowa i kulturalna stolica Polski, jest miejscem, w którym tradycja w niespotykany
sposób splata się ze współczesnością. Jedno z najstarszych miast uniwersyteckich, w którym
nauki pobierało wielu wybitnych obywateli Europy i Świata, a dzięki niezwykłemu
nagromadzeniu dóbr kultury umieszczone na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Perła
Małopolski, miejsce idealne by rozwijać w nim to, co najważniejsze dla współczesnych
Europejczyków.
Misją Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie jest angażowanie mieszkańców Małopolski
do inspirującego kontaktu z nauką, kulturą i edukacją, by aktywnie poznawali świat i zmieniali
go na lepsze.
Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie to rozpalająca umysły przestrzeń wspólnego
doświadczania, tworzenia, dialogu. Powstają tu inicjatywy oparte na pasji, myśleniu bez
żadnych ograniczeń i wykorzystujące synergię płynącą ze współpracy ludzi o odmiennych
zainteresowaniach i doświadczeniach. Wspieramy ich, oferując nowoczesne narzędzia,
przestrzenie i możliwość intelektualnych spotkań. Idea Centrum najpierw zmienia umysły tych,
którzy się z nim zetknęli, a potem promieniuje, rozprzestrzeniając się na całą Polskę i Świat.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie, zwane dalej „MCN”, działa w szczególności na
podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 862), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) i niniejszego statutu.
§2
1. MCN jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Województwo
Małopolskie.
2. MCN jest wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Województwo
Małopolskie, pod numerem 27/17 i posiada osobowość prawną.

§3
1. Siedzibą MCN jest Kraków
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2. MCN działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju.
II. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
§4
Celem MCN jest:
1. kształtowanie postawy otwartości, aktywności i ciekawości świata, pomoc w zrozumieniu
otaczających procesów i zjawisk,
2. budowanie pozytywnego stosunku do pogłębiania wiedzy i nauki oraz zachęcanie do ich
praktycznego wykorzystywania;
3. rozwijanie zdolności, wspieranie talentów oraz wspomaganie procesów zdobywania
kompetencji i postaw krytycznych, a także efektywnego przyswajania wiedzy;
4. angażowanie społeczeństwa do inspirującego kontaktu z nauką, edukacją i kulturą;
5. tworzenie przestrzeni do dialogu społecznego między ludźmi reprezentującymi różne
dziedziny, od humanistyki i sztuki po nauki ścisłe;
6. wyzwalanie potencjału wynikającego ze współpracy badawczej i edukacyjnej
przedstawicieli różnych dziedzin: nauki, kultury, edukacji, przedsiębiorczości oraz
aktywności społecznej;
7. prowadzenie działań na rzecz popularyzacji nauki i edukacji, ze szczególnym
uwzględnieniem osiągnięć małopolskich naukowców i uczelni;
8. wspieranie działalności badawczej i obserwatorskiej;
9. wspomaganie procesu kształcenia kadr kultury, nauki, edukacji oraz przedsiębiorców
i innowatorów;
10. kreowanie i propagowanie rozwiązań i postaw pro-środowiskowych.
§5
MCN realizuje cele statutowe poprzez prowadzanie działalności kulturalnej ze szczególnym
uwzględnieniem form edukacyjnych, naukowego charakteru i społecznego zaangażowania
podejmowanych aktywności m.in. takich jak:
1) organizowanie i udostępnianie wystaw stałych i czasowych o wysokim poziomie
merytorycznym, dużej sile oddziaływania edukacyjnego, społecznego i kulturalnego,
szczególnie zmierzających do budowania kapitału naukowego Małopolski, a także
organizowanie i udostępnianie atrakcyjnych wystaw mobilnych dla celów edukacyjnych
i naukowych z uwzględnieniem potrzeb i możliwości, w tym tworzenie i udostępnianie
wystaw i programów edukacyjnych on-line;
2) organizowanie, współorganizowanie lub inspirowanie pokazów, zajęć laboratoryjnych,
warsztatowych, wykładów, dyskusji, spotkań, konferencji, szkoleń, konkursów oraz
innych wydarzeń o charakterze naukowym, kulturalnym, pro-innowacyjnym,
technologicznym i społecznym;
3) pomaganie w rozumieniu istoty zjawisk, poznawanie możliwych zastosowań, a także
historii badań nad nimi dzięki profesjonalnym formom prezentacji;
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4) organizowanie i prowadzenie badań naukowych, badań podstawowych, prac
rozwojowych, działań o charakterze innowacyjnym, realizowanie i uczestniczenie
w projektach badawczych w dziedzinach nauki, technologii, multimediów, metod
i narzędzi edukacyjnych, szczególnie tych ukierunkowanych na powstawanie urządzeń
i eksponatów, realizujących cele statutowe MCN;
5) zapewnienie wysokiej jakości warunków zwiedzania oraz aktywnego korzystania ze
zbiorów, zgromadzonych informacji i całościowej oferty, badanie procesów
poznawczych wśród zwiedzających, aranżowanie przestrzeni do przeżycia
estetycznego poprzez wystawianie dzieł sztuki oraz organizację wydarzeń
artystycznych;
6) udostępnianie zbiorów i informacji innym instytucjom kultury, centrom nauki, placówkom
oświatowym i instytucjom publicznym oraz organizacjom działającym non-profit
służącym popularyzacji celów statutowych MCN, wspieraniu rozwoju tych podmiotów.
Wspieranie społeczności angażujących się w działania na rzecz rozwoju edukacji
i budowania kapitału naukowego, szczególnie z obszaru Małopolski;
7) inspirowanie, wspieranie i prowadzenie współpracy z podmiotami o pokrewnym
charakterze, krajowymi i zagranicznymi; popularyzacja własnych osiągnięć na arenie
międzynarodowej;
8) inspirowanie, wspieranie i prowadzenie projektów związanych z zakresem działalności
MCN;
9) wyrównywanie szans rozwoju oraz samorealizacji młodego pokolenia oraz osób mniej
aktywnych zawodowo;
10) wyjaśnianie zachodzących w naturze zjawisk i procesów, wzbudzanie ciekawości
świata, poprzez zainteresowanie naukami humanistycznymi, przyrodniczymi
i technicznymi, w tym zwłaszcza wspieranie programów nauczania oraz poszerzanie
bazy dydaktycznej instytucji edukacyjnych;
11) promocja aktywnej edukacji, nowoczesnych metod kształcenia, uczenia się przez całe
życie oraz uczenia się poprzez zabawę w formule aktywnego spędzania wolnego czasu;
12) działanie w ścisłym kontakcie ze środowiskiem edukatorów, zwłaszcza w zakresie
przygotowywania i prowadzenia zajęć edukacyjnych, tworzenia i realizacji scenariuszy
pokazów i imprez popularnonaukowych;
13) opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictw oraz pomocy
dydaktycznych z zakresu działalności MCN, w tym w formułach online;
14) prowadzenie biblioteki.

§6
1. MCN, realizując działalność statutową, współpracuje z sektorem publicznym, instytucjami
kultury, instytucjami o charakterze naukowym i badawczym, placówkami oświatowymi oraz
z organizacjami non-profit, a także z innymi instytucjami, organizacjami nieposiadającymi
osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi i sektorem gospodarki, z kraju i z zagranicy.
2. Swoje zadania MCN realizuje także przy zaangażowaniu wolontariuszy.
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IV. ORGANIZACJA MCN
§7
Organizację wewnętrzną MCN, w tym zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych
stanowisk pracy, określa regulamin organizacyjny MCN, nadawany przez dyrektora MCN, po
zasięgnięciu opinii działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców oraz
Zarządu Województwa Małopolskiego.

V. NADZÓR I ZARZĄDZANIE MCN
§8
Nadzór nad MCN sprawuje Zarząd Województwa Małopolskiego.
§9
1. MCN kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Małopolskiego
w trybie i na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami.
2. Dyrektor zarządza całokształtem działalności MCN, czuwa nad mieniem MCN i jest za nie
odpowiedzialny.
3. Dyrektor zarządza MCN przy pomocy zastępcy lub zastępców, w liczbie nie
przekraczającej czterech, z którymi nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności kodeksem pracy oraz
ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, jednocześnie określając
zakres obowiązków każdego z nich.
4. Nawiązanie stosunku pracy może być poprzedzone naborem na stanowisko zastępcy
dyrektora, przeprowadzonym zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi
w MCN.
5. Do zakresu działania dyrektora MCN należy w szczególności:
1) kierownictwo w sprawach działalności statutowej i administracyjnej;
2) nadzór nad majątkiem MCN;
3) reprezentowanie MCN na zewnątrz;
4) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi
i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;

planów

rzeczowych

5) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń;
6) dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę wobec zatrudnionych w
MCN pracowników.
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VI. RADA PROGRAMOWA
§10
1. W MCN może działać Rada Programowa, zwana dalej Radą, która jest ciałem doradczym
dyrektora w zakresie statutowej działalności MCN.
2. Radę tworzy dyrektor z własnej inicjatywy. Dyrektor powołuje i odwołuje Członków Rady.
3. W skład Rady powinni wchodzić przede wszystkim przedstawiciele środowisk naukowych
i kulturalnych utożsamiających się z celami MCN.
4. Do kompetencji Rady Programowej należy w szczególności:
1) opiniowanie programu działalności merytorycznej MCN;
2) przedstawianie dyrektorowi propozycji nowych przedsięwzięć, wpisujących się w cele
MCN;
3) inicjowanie strategicznych działań MCN;
4) wzmacnianie relacji między
i edukacyjnym Małopolski.

MCN

a

środowiskiem

naukowym,

kulturalnym

5. Udział w pracach Rady ma charakter społeczny.
6. Rada działa na podstawie regulaminów opracowanych przez siebie i zatwierdzonych
przez dyrektora MCN.
7. Obsługę kancelaryjno-biurową Rady zapewnia MCN.

VII. MAJĄTEK I FINANSE MCN
§ 11
1. MCN prowadzi gospodarkę finansową w szczególności na zasadach określonych
w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej i ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. MCN gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami
efektywności ich wykorzystania.
3. Podstawą gospodarki finansowej MCN jest plan finansowy ustalony przez dyrektora,
z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
4. MCN sporządza plan finansowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi
zasadami.
5. MCN pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
6. MCN posiada następujące źródła finansowania:
1) dotacja podmiotowa i dotacje celowe z budżetu organizatora;
2) dotacje celowe z budżetu państwa;
3) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku
ruchomego;

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–8–

Poz. 7676

4) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
5) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych;
6) inne źródła.
7. Roczne sprawozdanie finansowe MCN zatwierdza Zarząd Województwa Małopolskiego.
§ 12
1. MCN może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą.
2. Dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 przeznaczone są wyłącznie
na finansowanie działalności statutowej MCN.
3. Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona w zakresie:
1) usług wydawniczych, fotograficznych, szkoleniowych, reprograficznych;
2) wypożyczania zbiorów i materiałów dokumentacyjnych, archiwalnych dla celów innych
niż naukowe i oświatowe;
3) sprzedaży wydawnictw, pamiątek, nagrań audiowizualnych, gier, modeli i zabawek
oraz wytworów sztuki użytkowej;
4) wykonywanie/wytwarzanie pamiątek, zestawów edukacyjnych, specjalistycznych
urządzeń, eksponatów i ich elementów,
5) wynajmu lub dzierżawy składników mienia MCN;
6) organizacji imprez, w tym targów, wystaw, konferencji, szkoleń i pokazów;
7) doradztwa i szkoleń w zakresie kultury, edukacji i nauki;
8) wykonywania ekspertyz, opracowań i konsultacji;
9) produkcji i realizacji filmów oraz programów edukacyjnych;
10) usług reklamowych i promocji;
11) usług gastronomicznych;
12) organizacji zajęć edukacyjnych.
§13
Do składania w imieniu MCN oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych
i majątkowych uprawniony jest dyrektor MCN lub osoba przez niego upoważniona.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14
Połączenia, podziału lub likwidacji MCN może dokonać Sejmik Województwa Małopolskiego
na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
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§ 15
1. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy powszechnie obowiązujące.

