
 
 
 
 

Uchwała  Nr 34/2007/VIII 
Senatu Politechniki Lubelskiej 

z dnia 20 grudnia 2007 r. 
 
 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Muzeum Politechniki Lubelskiej 
oraz uchwalenia regulaminu tej jednostki 

 
 
 
 

 Na podstawie § 20 ust. 3 i ust. 4 Statutu Politechniki Lubelskiej  
oraz art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach  
Senat  u c h w a l a, co następuje: 
 

§ 1. 
 
 Senat wyraża zgodę na utworzenie Muzeum Politechniki Lubelskiej. 
 

§ 2.  
  
 Senat uchwala Regulamin Muzeum Politechniki Lubelskiej, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 3.  
 

 Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.  
 

§ 4.  
 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora.  
 
 
      Przewodniczący 

                                                              Senatu Politechniki Lubelskiej 
 
 

                          R e k t o r 
    Dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, prof. PL 

 



Załącznik 
 do  Uchwały Nr 34/2007/VIII 

z dnia 20 grudnia 2007 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie  

 Muzeum Politechniki Lubelskiej 
oraz uchwalenia regulaminu tej jednostki 

 
 
 

REGULAMIN  
MUZEUM  POLITECHNIKI  LUBELSKIEJ 

 
 

§ 1. 
 
1. Muzeum Politechniki Lubelskiej, zwane dalej Muzeum, jest jednostką 

organizacyjną Politechniki Lubelskiej, prowadzącą działalność naukową, 
dydaktyczną i usługową w zakresie gromadzenia i upowszechniania 
zbiorów muzealnych, dotyczących techniki i nauki oraz edukacji,  
w szczególności związanych z Politechniką Lubelską.  

 
2. Muzeum działa zgodnie z: 

a) przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), stosując odpowiednio 
przepisy Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. Nr 5, 
poz. 24 z późn. zm.) i innych aktów prawnych regulujących 
problematykę muzeów; 

b) Statutem Politechniki Lubelskiej; 
c) niniejszym regulaminem. 
 

3. Nadzór nad działalnością Muzeum sprawuje kanclerz Politechniki 
Lubelskiej. 

 
§ 2. 

 
1. Podstawowym celem Muzeum Politechniki Lubelskiej  jest gromadzenie, 

przechowywanie, konserwowanie i udostępnianie zbiorów o charakterze 
zabytkowym, informowanie o treściach i wartościach naukowych tych 
zbiorów oraz prowadzenie działalności naukowej, dydaktycznej  
i usługowej w zakresie gromadzenia i upowszechniania zbiorów 
muzealnych, dotyczących techniki i nauki oraz edukacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem wszystkiego, co łączy się bezpośrednio z historią 
Politechniki Lubelskiej, jej wybitnych pracowników i absolwentów. 

 
 



2. Dla wykonania zadań określonych w ust. 1 Muzeum w szczególności: 
a) gromadzi rzeczy ruchome o wartości zabytkowej lub historycznej  

i materiały dokumentacyjne, stanowiące muzealia w rozumieniu 
ustawy o muzeach, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkiego, co 
łączy się bezpośrednio z historią Politechniki Lubelskiej, jej wybitnych 
pracowników i absolwentów; 

b) inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje zgromadzone 
muzealia i materiały dokumentacyjne; 

c) przechowuje zgromadzone muzealia w warunkach zapewniających im 
pełne bezpieczeństwo i magazynuje je w sposób dostępny dla celów 
naukowych;  

d) zabezpiecza i konserwuje muzealia;  
e) organizuje wystawy, pokazy, konferencje, sympozja i inne imprezy; 
f) prowadzi działalność oświatową;  
g) udostępnia zbiory dla celów naukowych i edukacyjnych; 
h) zapewnia właściwe warunki zwiedzania Muzeum i korzystania z jego 

zbiorów;   
i) publikuje katalogi, przewodniki wystaw oraz wydawnictwa z zakresu 

swojej działalności;  
j) tworzy archiwum dokumentalne i fotograficzne Politechniki Lubelskiej. 
  

3. Muzeum upowszechnia wiedzę o historii Politechniki Lubelskiej, a także  
o historii techniki i nauki oraz edukacji. 

 
4. Muzeum gromadzi, opracowuje i upowszechnia informacje dotyczące 

symboli akademickich Uczelni, w tym: godła, sztandaru i flagi oraz 
insygniów i strojów akademickich. 

 
5. Muzeum pozyskuje muzealia: 

a) w drodze zakupów; 
b) poprzez przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów; 
c) w drodze wymiany z innymi uczelniami i muzeami; 
d) w drodze przejmowania likwidowanych składników majątku Uczelni. 
 

6. Przy realizacji zadań określonych w § 1 pkt 1 Muzeum współpracuje  
z innymi uczelniami i muzeami, z osobami fizycznymi, osobami 
prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości 
prawnej, których celem jest badanie i upowszechnianie dziedzin nauki, 
wiedzy i kultury. 

 
 
 
 
 



 
§ 3. 

 
1. Muzeum kieruje specjalista ds. Muzeum, powoływany i odwoływany 

przez rektora, na wniosek kanclerza, po zasięgnięciu opinii Rady  
ds. Muzeum. 

2. Do zadań specjalisty ds. Muzeum należy: 
a) przygotowywanie programów i planów działania Muzeum, w tym 

planów finansowych; 
b) zarządzanie mieniem Muzeum i dysponowanie jego środkami 

finansowymi; 
c) zapewnianie, w ramach swoich uprawnień, warunków do realizacji 

zadań Muzeum; 
d) sporządzania rocznego sprawozdania z działalności Muzeum; 
e) określanie zakresów obowiązków pracowników Muzeum. 
 

3. Specjalista ds. Muzeum jest odpowiedzialny za działalność Muzeum przed 
rektorem. 

 
4. Nadzór nad działalnością naukową Muzeum sprawuje prorektor ds. nauki. 
 

§ 4. 
 
1. Rektor powołuje, na kadencję zgodną z kadencją organów Uczelni, Radę 

ds. Muzeum, zwaną dalej Radą. 
 
2. Rada jest organem doradczym i opiniującym do spraw Muzeum. 
 
3. Kadencja członków Rady trwa cztery lata.  
 
4. W skład Rady wchodzą: 

a) specjalista ds. Muzeum, 
b) przedstawiciele wydziałów, 
c) inne osoby. 
 

5. Skład Rady nie może przekraczać 9 osób. 
 
6. Na posiedzenie Rady mogą być zaproszeni, z głosem doradczym, 

emerytowani nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy administracji 
będący na emeryturze. 

 
 



 
 

§ 5. 
 

1. Do zadań Rady należy w szczególności: 
a) opracowywanie perspektywicznych kierunków działalności Muzeum; 
b) opiniowanie projektów programów i planów działania Muzeum  

w tym planów finansowych oraz rocznych sprawozdań specjalisty  
ds. Muzeum; 

c) ocena działalności naukowej, dydaktycznej i usługowej realizowanej  
w Muzeum; 

d) podejmowanie uchwał w innych sprawach związanych z działalnością 
Muzeum.   

§ 6. 
 
1. W Muzeum, stosownie do potrzeb i posiadanych środków, mogą być 

zatrudniani muzealnicy i inni pracownicy naukowi, dydaktyczni  
i administracyjni na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło, zgodnie  
z zasadami obowiązującymi w Uczelni. 

 
2. Wymagania kwalifikacyjne muzealników zatrudnionych w Muzeum 

określa ustawa o muzeach i przepisy wydane na jej podstawie. 
 
3. Wynagrodzenie pracowników Muzeum ustalane jest na zasadach 

obowiązujących w Politechnice Lubelskiej. 
 
4. Pracownicy Muzeum w czasie pozostawania w stosunku pracy  

w Muzeum przestrzegają ogólnie przyjętych norm etyki zawodowej,  
a w szczególności nie prowadzą handlu przedmiotami pozostającymi  
w zakresie zainteresowania Muzeum i nie podejmują działań mogących 
powodować konflikt interesów z zatrudniającą ich Politechniką Lubelską. 

 
§ 7. 

 
1. Mienie Muzeum stanowi wydzieloną część mienia Politechniki Lubelskiej. 
 
2. Muzeum dysponuje wyodrębnionymi środkami finansowymi zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i ustaleniami organów Uczelni. 
 
3. Muzeum jest finansowane z budżetu Uczelni oraz z przychodów  

z działalności Muzeum. 
 
4. Przychody Muzeum mogą pochodzić w szczególności z: 

a) darowizn i dotacji oraz spadków i zapisów; 



b) opłat pobieranych od zwiedzających; 
c) opłat za organizowanie wystaw. 

5. Księgowość Muzeum prowadzona jest przez Kwesturę Politechniki 
Lubelskiej. 
 

§ 8. 
 

 Wszelkich zmian postanowień niniejszego regulaminu dokonuje się  
w trybie przewidzianym dla jego wydania.  

 
§ 9. 

 
 Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 
 
 
 
 


