
 
 
 
 

KSIĘGA REJESTROWA 
PAŁACU KULTURY ZAGŁ ĘBIA  

 
RIK/3/2008 

 
 
 
 

 
 
 



Numer wpisu do rejestru: 3/2008 
 

Dział I – Oznaczenie instytucji kultury: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Numer 
kolejny 
wpisu 

Data wpisu, 
daty 

kolejnych 
zmian 

Pełna i skrócona 
nazwa instytucji 

kultury 

Przedmiot działalności 
instytucji kultury 

Siedziba i adres 
instytucji 
kultury 

Oznaczenie 
organizatora i aktu o 
utworzeniu instytucji 

kultury 

Nazwa 
podmiotu,  
z którym 

organizator 
wspólnie 
prowadzi 
instytucję 
kultury 

Cyfrowy 
identyfikator 

instytucji 
kultury 
nadany  

w systemie 
informacji 

statystycznej 

Uwagi Imię  
i nazwisko 

pełnomocnika 
organizatora 
dokonującego 

wpisu 

1. 
 

21.05.2012r. Pałac Kultury 
Zagłębia 
 
skrócona nazwa: 
PKZ 

1. Edukacja kulturalna i 
wychowanie przez sztukę  
2. Tworzenie warunków dla 
rozwoju amatorskiego ruchu 
artystycznego oraz 
zainteresowanie kulturą i 
sztuką 
3. Tworzenie warunków dla 
rozwoju folkloru, a także 
rękodzieła ludowego i 
artystycznego 
4. Rozpoznawanie, 
rozbudzanie i zaspokajanie 
potrzeb oraz zainteresowań 
kulturalnych 
5. Prowadzenie sekcji świetlic 
środowiskowych i sekcji 
osiedlowego ruchu 
artystycznego 
6. Organizowanie koncertów, 
spektakli, wystaw i odczytów 
7. Działalność wydawnicza 
8. Działalność w zakresie: 
a) świadczenia usług 
gastronomicznych,  
b)  prowadzenia wypożyczalni 
kostiumów i rekwizytów 
c) wynajem sal  
d) działalność  w zakresie 
kinematografii, Kino studyjne 

Plac Wolności 1 
41-300 Dąbrowa 
Górnicza 
  
siedziba 
tymczasowa: 
ul. Wojska 
Polskiego 52 
41-300 Dąbrowa 
Górnicza 

Organizator: Gmina 
Dąbrowa Górnicza 
 
Uchwała Nr 
XIX/285/07 Rady 
Miejskiej w Dąbrowie 
Górniczej z dnia 30 
października 2007 roku 
w sprawie: połączenia 
dwóch instytucji 
kultury: Pałacu Kultury 
Zagłębia w Dąbrowie 
Górniczej i Domu 
Kultury w Dąbrowie 
Górniczej 
 
 

--- REGON 
240815408 

--- Damian 
Rutkowski 



„KADR” 
e) pośrednictwo w sprzedaży i 
sprzedaż dzieł sztuk 
plastycznych 
f) usługi w zakresie 
impresariatu artystycznego 
g) prowadzenia nauki języków 
obcych  
h) prowadzenia usług 
marketingowych, 
promocyjnych, reklamowych, 
dekoracyjnych                                  
i) prowadzenia kółek 
artystycznych, zajęć zespołów 
tanecznych i muzycznych oraz 
chórów wspierając oddolny 
amatorski ruch artystyczny 
j) prowadzenia Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 
k) prowadzenia Miejskiej 
Orkiestry Dętej 
l) organizowania koncertów 
własnych zespołów na 
zlecenie innych podmiotów, 
ł) współpracy 
międzynarodowej w zakresie 
promocji kultury, prowadzenia 
działalności na rzecz  
integracji europejskiej, 
m) oraz świadczenia innych 
usług 
9. Utrzymanie, 
administrowanie, 
modernizacja obiektów 
kultury 
10. Pozyskiwanie 
pozabudżetowych środków z 
przeznaczeniem na rozwój 
kultury w mieście 

2. 
 
 
 

14.06.2012r.  1. Edukacja kulturalna i 
wychowanie przez sztukę  
2. Tworzenie warunków dla 
rozwoju amatorskiego ruchu 
artystycznego oraz 

     Damian 
Rutkowski 



zainteresowanie  kulturą i 
sztuką 
3. Tworzenie warunków dla 
rozwoju folkloru, a także 
rękodzieła ludowego i 
artystycznego 
4. Rozpoznawanie, 
rozbudzanie i zaspokajanie 
potrzeb oraz zainteresowań 
kulturalnych 
5. Prowadzenie sekcji świetlic 
środowiskowych i sekcji 
osiedlowego ruchu 
artystycznego 
6. Organizowanie koncertów, 
spektakli, wystaw i odczytów 
7. Działalność wydawnicza 
8. Działalność w zakresie: 
a) prowadzenia kółek 
artystycznych, zajęć zespołów 
tanecznych i muzycznych oraz 
chórów wspierając oddolny 
amatorski ruch artystyczny 
b) działalność w zakresie 
kinematografii 
c) prowadzenia wypożyczalni 
kostiumów i rekwizytów 
d) pośrednictwa w sprzedaży i 
sprzedaż dzieł sztuk 
plastycznych i rękodzieła, 
wytworzonych w  ramach 
działalności PKZ 
e) sprzedaży i pośrednictwa w 
zakresie sprzedaży biletów 
f) usługi w zakresie  
impresariatu artystycznego 
g) prowadzenia nauki języków 
obcych  
h) prowadzenia usług 
marketingowych, 
promocyjnych, reklamowych, 
dekoracyjnych  
i) produkcja wydarzeń 
artystycznych, w tym 



koncertów, spektakli, 
widowisk 
j) organizowania koncertów 
własnych zespołów na 
zlecenie innych podmiotów 
k) współpracy 
międzynarodowej w zakresie 
promocji kultury, prowadzenia 
działalności na rzecz  
integracji europejskiej 
l) działalności na rzecz 
integracji osób 
niepełnosprawnych 
ł) działalności na rzecz 
integracji osób oraz środowisk 
wykluczonych lub 
zagrożonych wykluczeniem 
m) prowadzenia kawiarni 
n) wynajmu sali i powierzchni 
o) świadczenia innych usług 
9. Utrzymanie, 
administrowanie, 
modernizacja obiektów 
kultury 
10. Pozyskiwanie 
pozabudżetowych środków z 
przeznaczeniem na rozwój 
kultury w mieście 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dział II – Organizacja instytucji kultury: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Numer 
kolejny 
wpisu 

Data wpisu, 
daty 

kolejnych 
zmian 

Informacja o złożeniu do 
rejestru statutu 

Imi ę i nazwisko 
dyrektora instytucji 

kultury i jego 
zastępców lub 

oznaczenie osoby 
fizycznej lub prawnej, 

której powierzono 
zarządzanie 

instytucją kultury 

Imiona i nazwiska 
pełnomocników 

instytucji kultury 
uprawnionych do 

dokonywania 
czynności prawnych 
w imieniu instytucji 

oraz zakres ich 
upoważnień 

Nazwa oraz siedziba 
wyodrębnionych 

jednostek 
organizacyjnych 

instytucji kultury i ich 
cyfrowe identyfikatory 

nadane w systemie 
informacji statystycznej 

Uwagi Imię i nazwisko 
pełnomocnika 
organizatora 
dokonującego 

wpisu 

1. 
 

21.05.2012r. Uchwała Nr XX/318/07 
Rady Miejskiej w Dąbrowie 
Górniczej z dnia 28 listopada 
2007r. w sprawie zmiany 
statutu instytucji kultury pn. 
Pałac Kultury Zagłębia oraz 
przyjęcia jednolitego tekstu 
statutu Pałacu Kultury 
Zagłębia w Dąbrowie 
Górniczej 
 

Dawid Orpych 
p.o. Dyrektora 

--- Pałac Kultury Zagłębia 
Plac Wolności 1 
41-300 Dąbrowa Górnicza 

Dawid Orpych  
powołany na stanowisko 
p.o. Dyrektora Pałacu 
Kultury Zagłębia z 
dniem 28.03.2012r. do 
czasu powołania 
Dyrektora Pałacu 
Kultury Zagłębia 

Damian 
Rutkowski 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

14.06.2012r. Uchwała Nr XV/256/12 
Rady Miejskiej w Dąbrowie 
Górniczej z dnia 29 lutego 
2012r. w sprawie: nadania 
statutu instytucji kultury pn. 
Pałac Kultury Zagłębia w 
Dąbrowie Górniczej 

 
Uchwała Nr XVII/307/12 
Rady Miejskiej w Dąbrowie 
Górniczej z dnia 16 maja 
2012r. w sprawie: zmiany do 
Uchwały Nr XV/256/12 
Rady Miejskiej w Dąbrowie 
Górniczej z dnia 29 lutego 
2012r. w sprawie: nadania 
statutu instytucji kultury pn. 
Pałac Kultury Zagłębia w 
Dąbrowie Górniczej 
 

   Traci moc Uchwała Nr 
XX/318/07 Rady 
Miejskiej w Dąbrowie 
Górniczej z dnia 28 
listopada 2007r. w 
sprawie zmiany statutu 
instytucji kultury pn. 
Pałac Kultury Zagłębia 
oraz przyjęcia 
jednolitego tekstu statutu 
Pałacu Kultury Zagłębia 
w Dąbrowie Górniczej 

Damian 
Rutkowski 



3. 
 

27.06.2012r.  Małgorzata Majewska 
Dyrektor 

  Małgorzata Majewska 
powołana na stanowisko 
dyrektora Pałacu Kultury 
Zagłębia w Dąbrowie 
Górniczej z dniem 
26.06.2012r. na czas 
określony 6 lat. 
 

Damian 
Rutkowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dział III – Mienie instytucji kultury: 
 

1 2 3 4 5 6 
Numer 
kolejny 
wpisu 

Data wpisu, 
daty 

kolejnych 
zmian 

Informacja o złożeniu do rejestru rocznego 
sprawozdania finansowego 

Informacja o obciążeniu 
środków trwałych instytucji 

kultury ograniczonymi prawami 
rzeczowymi 

Uwagi Imię i nazwisko 
pełnomocnika 
organizatora 

dokonującego wpisu 
1. 
 

21.05.2012r. Sprawozdanie finansowe za 2010 rok złożono --- Uchwała Nr VIII/126/11 Rady 
Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z 
dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego instytucji kultury – 
Pałac Kultury Zagłębia za 2010 rok 
 

Damian Rutkowski 

2. 28.05.2012r. 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok złożono --- Uchwała Nr XVII/309/12 Rady 
Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z 
dnia 16 maja 2012 roku w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego instytucji kultury – 
Pałac Kultury Zagłębia za 2011 rok 

Zbigniew Kałuża 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury: 
 

1 2 3 4 5 6 
Numer 
kolejny 
wpisu 

Data wpisu, 
daty 

kolejnych 
zmian 

Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji 
instytucji kultury 

Imi ę i nazwisko likwidatora Uwagi Imię i nazwisko 
pełnomocnika organizatora 

dokonującego wpisu 

 
 

  
 

   

 


