
 

 

 

 

 

Szkolenie dla muzealników uczelnianych i opiekunów kolekcji 

akademickich  

online 

15 lutego 2023 r., godz. 9:30-15:00 

 
 
Zapraszamy Państwa na szkolenie skierowane do muzealników uczelnianych   i opiekunów 

kolekcji akademickich, którego celem jest zapoznanie z wymogami i procedurami 

związanymi z funkcjonowaniem muzeów zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r.                   

o muzeach i aktami powiązanymi. Poruszone zostaną tematy dotyczące bezpieczeństwa 

zbiorów, ich ewidencjonowania i udostępniania, a także możliwości pozyskania środków                   

z programów wsparcia finansowego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 

także z uwzględnieniem wymogów formalnych ich uzyskania. Spotkanie online będzie miało 

charakter seminaryjny (uczestnicy będą mieć możliwość zadawania pytań podczas dyskusji 

z wykorzystaniem kamer i mikrofonów). 

 

Ramowy program: 

 
1. Ustawa z dn. 21 listopada 1996 r. o muzeach – zakres dotyczący muzeów 

uczelnianych. Procedura uzgadniania regulaminu muzeum z Ministrem Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego 
2. Zagrożenia kolekcji uczelnianych przestępczością i pożarem 

3. Ochrona wystawy, ochrona muzeum 

4. Dokumentacja zbiorów muzealnych 

5. Programy wsparcia finansowego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa  

narodowego  
6. Dyskusja 

 

Prowadzący szkolenie: pracownicy Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów: 

Izabela Łapacz (Dział Strategii i Analiz Prawnych), Magdalena Piorunek (Dział Ochrony 

Zbiorów Publicznych), Krzysztof Osiewicz (Dział Ochrony Zbiorów Publicznych), Alicja de 

Rosset (Dział Dokumentacji i Digitalizacji Muzealiów), Monika Czartoryjska (Dział Programów 

Wsparcia Finansowego). 

Osoba do kontaktu z NIMOZ w razie pytań programowych: Joanna Grzonkowska, 
jgrzonkowska@nimoz.pl. W przypadku pytań organizacyjnych prosimy o kontakt: 
szkolenia@nimoz.pl.  
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Program szczegółowy: 
 
 
9:30-9:40 

 
Rozpoczęcie (sprawy techniczne) 
 

 
9:40-9:50 
 

 
Powitanie uczestników przez Dyrektor Narodowego Instytutu 
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów dr Paulinę Florjanowicz oraz Prezesa 
Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych dr hab. Huberta Kowalskiego,  
prof. ucz. 
 
 

9:50-10:20 Ustawa z dn. 21 listopada 1996 r. o muzeach – zakres dotyczący 
muzeów uczelnianych, w tym procedura uzgadniania regulaminu 
muzeum z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Izabela 
Łapacz, Dział Strategii i Analiz Prawnych NIMOZ) 

  
 
10:20-10:50 
 

 
Zagrożenia kolekcji uczelnianych przestępczością i pożarem 
(Magdalena Piorunek, Dział Ochrony Zbiorów Publicznych NIMOZ) 
 

 
10:50-11:05 

 
Przerwa 
 

 
11:05-11:35 

 
Ochrona wystawy, ochrona muzeum (Krzysztof Osiewicz, kierownik 
Działu Ochrony Zbiorów Publicznych NIMOZ) 
 
1. Organizacja ochrony muzeum 
2. Zabezpieczenia budowlane, mechaniczne, elektroniczne  
3. Ochrona przeciwpożarowa 
4. Ochrona fizyczna 
5. Transport zbiorów 
6. Przygotowanie zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia 
 

11:35-12:00  Dyskusja 
 

 
12:00-12:30 

 
Przerwa 
 

 
12:30-13:30 

 
Dokumentacja zbiorów muzealnych (Alicja de Rosset, kierownik Działu 
Dokumentacji i Digitalizacji Muzealiów NIMOZ)  
 
1. Omówienie podstaw prawnych 
2. Dokumenty strategiczne (polityki, strategie) 
3. Podstawowe procedury zarządzania zbiorami przebiegające w muzeach  
4. Przykłady dobrych praktyk  

 

13:30-13:45 Dyskusja 
 

 
13:45-14:00 
 

 
Przerwa 

  



 

 
14:00-14:40 

 
Programy wsparcia finansowego z zakresu kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego (Monika Czartoryjska, kierownik Działu 
Programów Wsparcia Finansowego NIMOZ)  
 

 
14:40-15:00 
 

 
Dyskusja 

 
15:00 
 

 
Zakończenie 

 

 

 

 

Informacje organizacyjno-techniczne: 

 

Szkolenie będzie przeprowadzone przy użyciu platformy Zoom. Zachęcamy do 

zainstalowania aplikacji Zoom przed szkoleniem – aplikacja jest bezpłatna, nie wymaga też 

zakładania konta:  

 

 

Do sesji online szkolenia będą Państwo mogli dołączyć również przy użyciu samej 

przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania aplikacji.  

 

Przed szkoleniem, drogą mailową, otrzymają Państwo wiadomość z bezpośrednim linkiem 

do sesji online. 

 

https://zoom.us/download#client_4meeting

