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REGULAMIN 
Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 
 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1.  Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nazywane dalej 
Muzeum jest jednostką ogólnouczelnianą podlegającą bezpośrednio Rektorowi. 

2.  Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje i udostępnia dobra kultury  
w zakresie dziejów Uniwersytetu i uprawianych w nim dyscyplin, prowadzi 
badania naukowe i działalność oświatową, a także współdziała z osobami, 
organizacjami i instytucjami, realizującymi cele i zadania związane z ochroną 
dziedzictwa kulturowego. 

3.  Muzeum może używać skróconej nazwy w brzmieniu: „Muzeum UAM”, „MUAM” 
 

§ 2 
Muzeum działa w szczególności na podstawie: 

1)  ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 
r., poz. 902); 

2)  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 194); 

3)  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 282, z późn. zm.); 

4)  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.). 

 
§ 3 

Siedzibą Muzeum jest gmach Collegium Iuridicum w Poznaniu, ul. Św. Marcin 90. 
 

II. Zadania Muzeum 
 

§ 4 
Do zadań Muzeum należy w szczególności: 

1)  gromadzenie dóbr kultury oraz innych przedmiotów i przekazów dotyczących 
Uniwersytetu, jego pracowników, studentów, absolwentów i osób 
obdarzonych godnościami honorowymi; 

2)  inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych 
muzealiów i materiałów dokumentacyjnych; 

3)  przechowywanie zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających 
im pełne bezpieczeństwo i w sposób dostępny dla celów naukowych; 

4)  zabezpieczanie i konserwowanie muzealiów; 
5)  organizacja i prowadzenie badań naukowych; 
6)  organizacja wystaw stałych i czasowych; 
7)  prowadzenie działalności oświatowej; 
8)  udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i oświatowych; 
9)  publikowanie wyników badań z zakresu swej działalności; 
10) opracowywanie i wydawanie katalogów, przewodników po wystawach oraz 

wydawnictw popularno-naukowych. 
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III. Organizacja Muzeum 

 
§ 5 

Organami Muzeum są: 
1)  Dyrektor Muzeum UAM, nazwany dalej dyrektorem; 
2)  Rada Muzeum UAM, nazywana dalej Radą. 

 
§ 6 

1.  Muzeum kieruje dyrektor, powoływany i odwoływany przez rektora po 
zasięgnięciu opinii Rady. 

2.  Dyrektor podlega bezpośrednio rektorowi. 
3.  Zakres umocowania dyrektora do zaciągania zobowiązań określa rektor  

w pełnomocnictwie. 
4.  Do zadań dyrektora należy w szczególności: 

1)  kierowanie całokształtem działalności Muzeum, w tym sprawami naukowo-
badawczymi, oświatowymi, organizacyjnymi i administracyjnymi; 

2)  nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum; 
3)  występowanie do rektora z wnioskami o nawiązanie, zmianę albo 

rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem Muzeum; 
4)  przedstawianie rektorowi planów finansowych oraz sprawozdań z 

działalności Muzeum; 
5)  stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników; 
6)  dysponowanie środkami finansowymi przyznanymi na potrzeby Muzeum w 

planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu. 
7)  dyrektorem Muzeum może być osoba ze stopnień naukowym co najmniej 

doktora, zatrudniona w UAM jako podstawowym miejscu pracy. 
 

§ 7 
1. Rada, jest Radą Muzeum w rozumieniu § 25 Statutu Uniwersytetu.  
2. W skład Rady wchodzą: 

1) właściwy Prorektor UAM jako przewodniczący; 
2) dyrektor Muzeum; 
3) po jednym przedstawicielu szkoły dziedzinowej, wskazanym przez 

właściwego prorektora; 
4) kanclerz UAM; 
5) trzy osoby legitymujące się dużym doświadczeniem muzealnym. 

3.  Członkowie rady, za wyjątkiem prorektora, są powoływani na okres do 30 
września roku, w którym rozpoczyna się kadencja rektora.  

4. Posiedzenie Rady zwołuje jej przewodniczący, co najmniej jeden raz  
w semestrze, a także na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.  

5. Do głosowania w radzie stosuje się zasady głosowania określone w § 49 Statutu 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

 
§ 8 

Do kompetencji Rady Muzeum należy w szczególności: 
1) opiniowanie rocznych sprawozdań dyrektora z działalności Muzeum; 
2) opiniowanie ogólnych kierunków działalności Muzeum; 
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3) opiniowanie kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum wskazanego przez 
rektora; 

4) rozpatrywanie innych spraw dotyczących funkcjonowania Muzeum, 
wniesionych przez rektora, dyrektora Muzeum lub na wniosek co najmniej 
dwóch innych członków Rady. 

 
IV. Mienie i finanse Muzeum 

 
§ 9 

Majątek Muzeum stanowi własność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu i może być wykorzystywany jedynie dla celów związanych  
z wykonywaniem zadań przez Muzeum. 

 
§ 10 

Muzeum obowiązują zasady gospodarki finansowej określone dla  jednostek  
ogólnouczelnianych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

 
§ 11 

Zmian w niniejszym Regulaminie dokonuje rektor w drodze zarządzenia. 
 


