
UCHWAŁA Nr 296 / 5824 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 7 lipca 2021r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 163/3484/20  
z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie utworzeniu inicjatywy specjalnej  

Pociąg do kultury dla podróżujących pociągiem „Wojak Szwejk”.  
 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 3, art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. 

o muzeach (Dz.U. z 2020 r. poz. 902 t.j.), art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.),  

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 163/3484/20 z dnia 2 czerwca 2020 r. otrzymuje 

brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury i Ochrony 

Dziedzictwa Narodowego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Podpisał: 

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr 296/5824/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 7 lipca 2021r.   

 

UMOWA Nr  

 

zawarta w Rzeszowie dnia ……………………………… pomiędzy: 

Województwem Podkarpackim z siedzibą w Rzeszowie, Al. Ł. Cieplińskiego 4, 

zwanym dalej Województwem, reprezentowanym przez: 

 

…………………………………………………………………………………………………., 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

a 

…………………………………………………………………………………………………., 

zwanym dalej Muzeum reprezentowanym przez:  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

W związku z uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

z dnia………………… w sprawie utworzenia inicjatywy specjalnej „Pociąg do kultury” 

dla podróżujących pociągiem „Wojak Szwejk”, strony zawierają niniejszą umowę, 

której przedmiotem jest określenie zasad organizacji inicjatywy specjalnej „Pociąg do 

kultury” zgodnie z przyjętym Regulaminem inicjatywy „Pociąg do kultury”. 

 

§ 1 

1. Strony ustalają, że w  Muzeum zostanie zorganizowana inicjatywa specjalna 

„Pociąg do kultury” na zasadach określonych w Regulaminie inicjatywy specjalnej 

„Pociąg do kultury” stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

2. Dyrektor Muzeum zobowiązuje się zwolnić z opłat za wstęp do Muzeum na 

podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o Muzeach, osoby, legitymujące się biletem na 

przejazd pociągiem „Wojak Szwejk”, uruchamianym w miesiącach lipiec-sierpień 

na trasie Rzeszów Główny- Medzilaborce – Rzeszów Główny, na zasadach 

określonych w Regulaminie o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu. 

3. Osoba której przysługuje zwolnienie zobowiązana jest do okazania biletu na 

przejazd pociągiem ‘”Wojak Szwejk”. Nieodpłatny wstęp do Muzeum obowiązuje 

w terminie 3 dni od daty przejazdu pociągiem, decyduje data przejazdu 

umieszczona na bilecie kolejowym pociągu „Wojak Szwejk”. 

 

§ 2 

1. Dyrektor Muzeum zobowiązuje się w terminie do dnia 30 września każdego roku 

obowiązywania inicjatywy, przedstawić Województwu zestawienie bezpłatnych 
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wejść do Muzeum na podstawie okazanych biletów na przejazd pociągiem „Wojak 

Szwejk”. 

2. Zgodnie z przekazanym przez Muzeum zestawieniem, o którym mowa w ust. 1 

Zarząd Województwa Podkarpackiego zobowiązuje się wystąpić do Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego o zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum  

w wysokości utraconych przychodów z tytułu udziału w inicjatywie specjalnej 

„Pociąg do kultury”. 

3. Zobowiązanie zawarte w ust. 2. nie dotyczy sytuacji, gdy kwota utraconych 

przychodów z tytułu udziału w inicjatywie specjalnej „Pociąg do kultury” nie 

przekracza 1 000,00 zł. 

 

§ 3 

1. Niniejsza umowa zawarta zostaje do dnia ……………….. r. 

2. Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem 45-dniowego okresu 

wypowiedzenia. 

 

§ 4 

1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone  

na osoby trzecie. 

2. Województwo nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób fizycznych 

zgłaszanych do Muzeum lub Województwa w związku z realizacją przez Muzeum 

Inicjatywy specjalnej „Pociąg do  kultury”. 

 

§ 5 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem ich nieważności. 

2. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Rzeszowie. 

 

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mieć będą 

przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o muzeach oraz Ustawy o finansach 

publicznych. 

2. Dotowany zobowiązuje się realizując zadanie objęte przedmiotem umowy do 

stosowania przepisów prawnych i wytycznych oraz zaleceń w tym wytycznych 

sanitarnych, obowiązujących w związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanej 

wirusem SARS-CoV -2.  

 

 

Województwo        Muzeum 

 


