
 

UCHWAŁA NR 166/2020 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 
 

w sprawie regulaminu organizacyjnego Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
Na podstawie § 249 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalonego uchwałą Nr 102/2019 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, zwane dalej „Muzeum”, jest ogólno-
uniwersytecką jednostką organizacyjną Uniwersytetu Wrocławskiego, której celem jest trwała 
ochrona i popularyzacja dóbr kultury będących materialnym i intelektualnym dziedzictwem Uczelni 
oraz upowszechnianie uniwersalnych wartości akademickich i ich przejawów w kulturach Polski i 
świata.  

  
§ 2. Muzeum podlega merytorycznie Rektorowi zaś organizacyjnie Dyrektorowi 

Generalnemu.   
 

§ 3. Muzeum kieruje Dyrektor powoływany przez Rektora, po zasięgnięciu opinii Rady 
Muzeum.  
 

§ 4. Do zadań Dyrektora Muzeum należy:  
1) organizowanie prac wynikających z zadań Muzeum;  
2) przygotowywanie planów działalności muzealnej i zapewnienie ich wykonania;  
3) przedkładanie Rektorowi rocznego, zaopiniowanego przez Radę Muzeum, sprawozdania z 

działalności Muzeum; 
4) decydowanie w bieżących sprawach finansowych w ramach uzyskanych upoważnień;  
5) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz w ramach swoich kompetencji.  
 

§ 5. Dyrektor Muzeum odpowiada materialnie za powierzone mu mienie.  
 
§ 6.1. W Muzeum działa Rada Muzeum, powoływana przez Rektora na okres kadencji. 
2. Zadaniem Rady Muzeum jest: 

1) działalność doradcza na rzecz Dyrektora Muzeum;  
2) opiniowanie kierunków działalności Muzeum w tym rocznych sprawozdań Dyrektora;  
3) opiniowanie planów działalności naukowej i oświatowej oraz zasad gromadzenia zbiorów.  

3. W skład Rady Muzeum, liczącej 7 osób, wchodzą:  
1) osoba wskazana przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego; 
2) pełnomocnik Rektora do spraw ochrony zabytków; 
3) czterej wybitni znawcy historii nauki, muzealnictwa i kolekcjonerstwa reprezentujący dziedziny 

nauk: humanistycznych, społecznych, o ziemi i życiu oraz ścisłych; 
4) przedstawiciel pracowników Muzeum wyłoniony w wyborach. 

4. Przewodniczącego Rady wybierają wszyscy członkowie Rady.  
5. Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy bądź na wniosek 

Rektora lub Dyrektora Muzeum, nie rzadziej niż raz w roku. O terminie posiedzenia Rady jej 
przewodniczący zawiadamia członków Rady nie później niż na 7 dni przed planowanym 
posiedzeniem.  

6. Swoje opinie Rada przedstawia w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów w 
obecności co najmniej połowy jej regulaminowego składu.  

7. Na zaproszenie przewodniczącego Rady w jej posiedzeniach mogą uczestniczyć z głosem 
doradczym inne osoby, w szczególności Dyrektor Muzeum.  
 

§ 7. Na zasadach określonych w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 902 z późn. zm.) Dyrektor może powoływać doraźne kolegia w celu realizacji 
zadań objętych działaniem Muzeum. Kolegia działają według trybu przewidzianego dla Rady 
Muzeum.  
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§ 8. Zadania, określone w Statucie Uczelni oraz w niniejszym Regulaminie, Muzeum realizuje 
poprzez:       
1) gromadzenie, przechowywanie i konserwowanie zabytków w zakresie historii sztuki, rzemiosła 

artystycznego, kultury technicznej i etnografii oraz materiałów ikonograficznych i 
dokumentacyjnych; 

2) prowadzenie działalności naukowo-badawczej, oświatowej i informacyjnej w zakresie objętym 
działalnością Muzeum; 

3) współdziałanie – w upowszechnianiu nauki i sztuki – z instytucjami, organizacjami i 
stowarzyszeniami o podobnych celach; 

4) organizowanie ekspozycji stałych, wystaw czasowych w kraju i zagranicą; 
5) organizowanie i prowadzenie działalności dydaktycznej oraz kulturalno-oświatowej; 
6) użyczanie muzealiów i przyjmowanie w depozyt zabytków zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa; 
7) prowadzenie badań naukowych w zakresie historii nauki i techniki, historii sztuki, 

muzealnictwa, kolekcjonerstwa i konserwacji zabytków; 
8) opracowywanie zabytków i ich popularyzacja, publikowanie i rozpowszechnianie katalogów 

zbiorów, przewodników wystaw, wyników badań oraz wydawnictw popularnonaukowych z 
zakresu  działalności Muzeum; 

9) udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i oświatowych; 
10) opracowywanie ekspertyz i ocen oraz udzielanie informacji, porad i pomocy w zakresie 

działalności Muzeum.  
 

§ 9.  Muzeum mieści się w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przy placu 
Uniwersyteckim 1. W jego ramach udostępniane są zwiedzającym następujące wnętrza: Aula 
Leopoldina, Oratorium Marianum, Wieża Matematyczna z tarasem widokowym oraz ciąg sal 
ekspozycyjnych na parterze (sala im. Romana Longchampsa de Bériera, sala im. Stefana Banacha, 
sala Pod Filarem). Oddziałem Muzeum jest Dom Archeologów w kampusie przy ulicy Koszarowej 3.   

 
§ 10.1. Zespół pracowników merytorycznych Muzeum liczy co najmniej 4 osoby.  
2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Muzeum.   

 
§ 11. Zmiana postanowień regulaminu dokonywana jest w trybie obowiązującym przy jego 

uchwalaniu.        
 

§ 12. Traci moc uchwała Nr 40/2007 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 
2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. P. Wiszewski 


