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Abstract: As far as the scientific context is concerned, 
the activities performed by museums may be divided into 
two categories: museums serve persons and subjects con-
ducting scientific research and perform scientific activity by 
for example producing scientific publications.

The types of scientific activities mentioned above per-
formed by museums are reflected in official setting of 
museum’s objectives and activities specified in statutes 
and regulations.

In particular, the scientific activity is essential for registe-
red museums listed in the National Museums Register. In 
order to be listed in this Register, a museum must represent 
i.a. high level of accomplishments in the field of diverse 

scientific activities and posses an appropriate research staff. 
Professional achievements in the field of research were 

also included in the regulation regarding qualifications re-
quired for museum professionals.

Moreover, the activity of museums may be analysed in 
the context of general regulations related to science, in 
particular the law on financing rules of science specifying 
scientific bodies, which are i.a. museums. The financial 
aspect of research activity performed by museums may be 
also analysed on the basis of public procurement rules (the 
Law on public procurement), which include exclusions re-
garding i.a. supplies and services exclusively for research or 
scientific purposes.

Keywords: objectives and tasks of museums, councils of museums, qualifications of museum professionals, registe-
red museums, scientific bodies, public procurement.

Działalność naukowa wpisana jest w istotę muzeum jako 
wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej. Świadczy 
o tym najwymowniej uwzględnienie aspektu naukowego 
w ustawowej definicji muzeum. Art. 1 Ustawy z dnia 21 
listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r., poz. 987), 
definiujący muzeum, wśród jego celów wymienia m.in. in-
formowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbio-
rów, ale także upowszechnianie podstawowych wartości 
historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej.

Działalność naukowa  
a cele i statuty muzeów

Naukowy kontekst aktywności muzeów przybliża art. 2 
Ustawy o muzeach, wyszczególniający podstawowe dzia-
łania, poprzez które muzea realizują swoje cele. Niektó-
re z tych zakresów działalności muzealnej mają wyraźne, 
naukowe ukierunkowanie i można je podzielić na dwie 
sfery.



70 MUZEALNICTWO 55

Po pierwsze w niektórych punktach art. 2 Ustawy o mu-
zeach akcentowana jest naukowa działalność samego muze-
um. Dotyczy to takich zakresów działalności muzealnej, jak 
katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych 
zbiorów oraz organizowanie badań i ekspedycji naukowych, 
w tym archeologicznych (art. 2 pkt 2 i 6 Ustawy o muzeach). 

Po drugie w art. 2 Ustawy o muzeach przewidziane zosta-
ły zakresy związane ze służebną funkcją muzeów na rzecz 
innych osób i podmiotów, zajmujących się działalnością na-
ukową. Chodzi tu zasadniczo o dwie sfery aktywności mu-
zeów: 1) związaną z przechowywaniem zbiorów, w tym ma-
gazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych 
oraz 2) udostępnianie zbiorów do celów m.in. naukowych 
(art. 2 pkt 3 i 8 Ustawy o muzeach). 

Poza tymi zakresami działalności muzeów, o wyraźnie 
naukowym kontekście, także inne sfery muzealnej aktyw-
ności, wyszczególnione w art. 2 Ustawy o muzeach, mogą 
służyć rozwojowi nauki. Dotyczy to zwłaszcza działalności 
wydawniczej (art. 2 pkt 10 Ustawy o muzeach), dzięki któ-
rej rozpowszechniane być mogą efekty badań naukowych 
samego muzeum (jego pracowników) lub współpracujących 
z muzeum badaczy. Zadaniem muzeów jest wszak również 
zapewnianie właściwych warunków korzystania ze zgroma-
dzonych w nim zbiorów i informacji (art. 2 pkt 9 Ustawy 
o muzeach).

Określaniu naukowego kontekstu działalności poszcze-
gólnych muzeów służą ich statuty (w przypadku muzeów 
mających osobowość prawną) lub regulaminy (w przypadku 
muzeów nieposiadających osobowości prawnej). Zgodnie 
z art. 6 ust. 2 i ust. 6 Ustawy o muzeach statuty i regulami-
ny muzeów określają w szczególności zakres ich działania.

Naukowy kontekst rad muzeów 
Ustawa o muzeach w art. 11 ust. 1 wymaga, aby przy muze-
um państwowym i samorządowym działała rada muzeum. 
Jej zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem 
przez muzeum jego powinności, w szczególności nad rea-
lizacją jego ustawowych celów, także związanych z aktyw-
nością w sferze nauki. Poza tym rada ta ocenia działalność 
muzeum oraz opiniuje roczny plan jego działalności.

Podmioty działające w sferze nauki mają wpływ na 
skład rad muzeów. Członkowie tych rad powoływani są bo-
wiem spośród kandydatów wskazanych przez m.in. stowa-
rzyszenia naukowe oraz instytucje wspierające działalność 
muzeum, którymi mogą być np. fundacje zainteresowa-
ne rozwojem działalności naukowej określonej placówki 
muzealnej (art. 11 ust. 5 pkt 3 i 4 Ustawy o muzeach).

Poza radami w muzeach działać mogą, na zasadach okre-
ślonych w statucie, kolegia doradcze (art. 12 Ustawy o mu-
zeach). Ustawodawca nie sprecyzował zakresu ich działania, 
w związku z czym nie ma przeszkód, aby celem ich działania 
było doradzanie dyrektorowi muzeum w sprawach związa-
nych z realizowaniem zadań z zakresu działalności nauko-
wej. Przykładem tego rodzaju kolegiów mogą być rady na-
ukowe, tworzone w związku z wydawaniem przez muzeum 
czasopism naukowych lub innych naukowych publikacji.

Należy też dodać, że kandydaci na członków Rady do 
Spraw Muzeów wskazywani są (wybierani) spośród osób 
wyróżniających się wiedzą merytoryczną, osiągnięciami 
zawodowymi oraz dorobkiem w zakresie muzealnictwa 

(par. 2 i par. 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów, 
sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego 
(Dz. U. Nr 86, poz. 530).

Naukowy kontekst  
Państwowego Rejestru Muzeów 
Aktywność naukowa jest szczególnie istotna w działalno-
ści muzeów rejestrowanych, czyli muzeów wpisanych do 
Państwowego Rejestru Muzeów, prowadzonego przez Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rejestr ten jest 
prowadzony m.in. w celu potwierdzenia wysokiego pozio-
mu merytorycznej działalności, w tym naukowej, muzeów 
mających status muzeum rejestrowanego. Wpis do powyż-
szego rejestru uzależniony jest w szczególności od zespołu 
wykwalifikowanych pracowników, zapewniających spełnie-
nie statutowych celów muzeum (art. 13 ust. 1 i 2 Ustawy 
o muzeach), więc także działalności naukowej.

Posiadanie przez muzeum statusu muzeum rejestro-
wanego nakłada na nie określone obowiązki, związane 
z utrzymaniem wysokiego poziomu merytorycznego. Nie-
spełnianie przez muzeum warunków wpisu do Państwo-
wego Rejestru Muzeów może skutkować jego skreśleniem 
z tego rejestru (art. 14 Ustawy o muzeach), a co za tym idzie 
utratą uprzywilejowanej pozycji, wynikającej z wpisu. Z dru-
giej strony figurowanie w rejestrze daje muzeum określone 
korzyści, gdyż muzeum rejestrowane korzysta ze szczególnej 
ochrony i pomocy finansowej państwa (art. 13 ust. 5 Usta-
wy o muzeach).

Przepisy Ustawy o muzeach nie eksponują wyraźnie 
kontekstu naukowego w regulacji dotyczącej muzeów re-
jestrowanych (por. Rozdział 3 Ustawy o muzeach). Aspekt 
naukowy jest natomiast widoczny w przepisach rozporzą-
dzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 
13 maja 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Państwo-
wego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do rejestru, 
warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, 
w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy mu-
zeum spełnia nadal warunki wpisu do rejestru (Dz. U. Nr 
91, poz. 567). 

Załącznikiem do tego rozporządzenia jest wzór wniosku 
o wpis do Państwowego Rejestru Muzeów. Aspekty nauko-
we działalności muzeów uwzględnione zostały w dwóch 
ostatnich częściach wniosku − E i F. W części E, dotyczącej 
osób zajmujących się działalnością podstawową muzeum, 
wypełniając wniosek w ust. 23 należy podać liczbę pracow-
ników muzeum z tytułem profesora, ze stopniem nauko-
wym doktora habilitowanego oraz ze stopniem naukowym 
doktora. 

Natomiast w części F, poświęconej opracowywaniu zbio-
rów, wymaga się od występującego z wnioskiem o wpis do 
Państwowego Rejestru Muzeów załączenia do wniosku opi-
sowych informacji na temat m.in.: 1) publikacji naukowych 
muzeum, w tym publikowanych katalogów naukowych 
zbiorów oraz publikacji naukowych periodycznych (mono-
graficznych i w czasopismach) poświęconych zbiorom lub 
poszczególnym muzealiom w ostatnich pięciu latach, 2) 
publikacji popularnonaukowych, stałych i okazjonalnych, 3) 
badań naukowych prowadzonych w muzeum w ostatnich 
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pięciu latach oraz 4) form współpracy naukowej z zagranicą 
w ostatnich pięciu latach (ust. 27, 28, 30 i 31 wzoru wniosku 
o wpis do Państwowego Rejestru Muzeów).

Działalność naukowa  
a pracownicy muzeów 
Przepisy o muzeach, biorąc pod uwagę prowadzoną przez 
muzea aktywność w sferze nauki, uwzględniają ten nauko-
wy aspekt również w regulacji dotyczącej pracowników mu-
zeów (Rozdział 5 Ustawy o muzeach).

Kontekst naukowy tej regulacji widoczny jest w dwóch 
zakresach: 1) unormowania dotyczącego kwalifikacji 
zawodowych muzealników oraz 2) możliwości zatrud-
niania w muzeach pracowników naukowych i naukowo-
-badawczych, na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach. 

Jeżeli chodzi o pierwszy z dwóch powyższych zakresów, 
to na uwagę zasługują wymogi przewidziane w rozporzą-
dzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 
7 sierpnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych 
uprawniających do zajmowania określonych stanowisk 
w muzeach oraz sposobu ich stwierdzania (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 937). 

Wymogi o charakterze naukowym przewidziane zosta-
ły odnośnie do dwóch stanowisk muzealników: kustosza 
dyplomowanego i kustosza. W przypadku kustosza dyplo-
mowanego wymagane są m.in. stopień naukowy doktora 
lub doktora sztuki w dziedzinie związanej z działalnością 
podstawową muzeum oraz dorobek zawodowy w zakresie 
ustawowej działalności muzeów. Natomiast w przypadku 
stanowiska kustosza dorobek zawodowy w powyższym za-
kresie jest wymogiem alternatywnym w stosunku do wy-
mogu studiów podyplomowych związanych z działalnością 
podstawową muzeum.

Wśród osiągnięć zawodowych, które zalicza się do do-
robku zawodowego, powyższe rozporządzenie w par. 6 
wymienia następujące zakresy aktywności o naukowym 
charakterze: 1) autorstwo lub współautorstwo publikacji 
naukowych, popularnonaukowych i informacyjnych, 2) 
prowadzenie badań naukowych i prac dokumentacyj-
nych, 3) uczestnictwo w krajowych lub międzynarodo-
wych programach badawczych, 4) udział w krajowych 
lub międzynarodowych konferencjach naukowych lub 
udział w komitetach organizacyjnych takich konferencji, 
5) udział w komitetach redakcyjnych i radach nauko-
wych czasopism oraz 6) członkostwo w krajowych lub 
międzynarodowych organizacjach lub towarzystwach 
naukowych, muzealnych, konserwatorskich i innych 
o charakterze twórczym (par. 6 pkt 1, 3, 4, 5, 8 i 9 powyż-
szego rozporządzenia).

Poza tym art. 33 Ustawy o muzeach stanowi, że muzea 
prowadzące lub koordynujące prace naukowe mogą za-
trudniać pracowników naukowych i naukowo-badawczych 
na zasadach określonych w Ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. 
o jednostkach badawczo-rozwojowych. W obecnym stanie 
prawnym ustawa ta już od kilku lat nie obowiązuje, a re-
gulację w tym zakresie zawiera Ustawa z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 
z późn. zm.). Pracownikom instytutów badawczych poświę-
cony jest Rozdział 9 tej ustawy. Zgodnie z jej art. 43 ust. 

1 pracownikiem naukowym może być osoba zatrudniona 
na stanowisku: 1) profesora zwyczajnego, 2) profesora nad-
zwyczajnego, 3) profesora wizytującego, 4) adiunkta i 5) 
asystenta.

Muzea a jednostki naukowe 
Muzea nie mają statusu instytutów badawczych. Instytut 
badawczy jest bowiem państwową jednostką organizacyj-
ną, wyodrębnioną pod względem prawnym, organizacyj-
nym i ekonomiczno-finansowym, która prowadzi badania 
naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdroże-
nie i zastosowanie w praktyce (art. 1 ust. 1 Ustawy o insty-
tutach badawczych).

W odróżnieniu od instytutów badawczych nie wszystkie 
muzea mają osobowość prawną. Muzea, będące osobami 
prawnymi, mają status instytucji kultury, wpisanych do re-
jestru instytucji kultury, prowadzonego przez właściwego 
organizatora państwowego lub samorządowego, np. two-
rzącą muzeum gminę (art. 14 Ustawy z dnia 25 października 
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultu-
ralnej − Dz. U. z 2012 r., poz. 406), natomiast instytuty ba-
dawcze nabywają osobowość prawną z chwilą wpisania do 
Krajowego Rejestru Sądowego (art. 1 ust. 2 Ustawy o insty-
tutach badawczych), do którego muzea nie są wpisywane.

Muzea mogą natomiast mieć status jednostek nauko-
wych w rozumieniu Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o za-
sadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późn. 
zm.). Zgodnie z art. 2 pkt 9 tej ustawy jednostkami nauko-
wymi, prowadzącymi w sposób ciągły badania naukowe lub 
prace rozwojowe, są − poza jednostkami wyszczególniony-
mi rodzajowo w tym przepisie, takimi, jak, m.in. instytuty 
badawcze czy podstawowe jednostki organizacyjne uczelni 
w rozumieniu statutów tych uczelni − także inne jednostki 
organizacyjne, posiadające osobowość prawną i siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ustawowe wyliczenie rodzajów jednostek naukowych 
nie ma więc zamkniętego charakteru, dlatego mieszczą 
się w nim też muzea, prowadzące w sposób ciągły badania 
naukowe, z tym że pojęcie to w art. 2 pkt 9 lit. f Ustawy 
o zasadach finansowania nauki zostało ograniczone do osób 
prawnych. W związku z tym status innych jednostek orga-
nizacyjnych jako jednostek naukowych w powyższym rozu-
mieniu może być rozważany wyłącznie odnośnie do muze-
ów będących samodzielnie działającymi, państwowymi lub 
samorządowym.in.tytucjami kultury, wpisanymi do rejestru 
instytucji kultury. Wobec tego przymiot innej jednostki na-
ukowej zgodnie z art. 2 pkt 9 lit. f Ustawy o zasadach fi-
nansowania nauki nie może zostać przypisany np. muzeum, 
którego założycielem jest fundacja lub osoba fizyczna.

W tym kontekście istotne jest rozporządzenie Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w spra-
wie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jed-
nostkom naukowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 877 z późn. zm.).

Warto też zwrócić uwagę na to, że w Ustawie o zasadach 
finansowania nauki zdefiniowane zostały badania naukowe. 
Są nimi m.in. badania podstawowe i badania stosowane. 
Badania podstawowe to oryginalne prace badawcze ekspe-
rymentalne lub teoretyczne, podejmowane przede wszyst-
kim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk 
i obserwowanych faktów bez nastawienia na bezpośrednie 
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praktyczne zastosowanie lub użytkowanie, natomiast ba-
dania stosowane to prace badawcze podejmowane w celu 
zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na 
zastosowanie w praktyce (art. 2 pkt 3 lit. a i b) Ustawy o za-
sadach finansowania nauki). 

Udzielanie zamówień z dziedziny nauki
16 kwietnia 2014 r. weszła w życie opublikowana w Dz. 
U. z 2014 r., poz. 423 nowelizacja z dnia 14 marca 2014 r. 
Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 
907 z późn. zm.). Poza podniesieniem progu kwotowego 
stosowania Prawa zamówień publicznych z 14 tys. do 30 
tys. euro, nowelizacja ta wprowadziła także m.in. istotne 
wyłączenie dotyczące zamówień „naukowych”. Chodzi 
o nowy pkt 8a w art. 4 Prawa zamówień publicznych, zgod-
nie z którym przepisów tej ustawy nie stosuje się do zamó-
wień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące 
wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, 
naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu 
przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu 
osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów ba-
dań lub rozwoju, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 
8 Prawa zamówień publicznych.

Jednocześnie zasady udzielania zamówień z dziedziny 
nauki, o których mowa w art. 4 pkt 8a Prawa zamówień 
publicznych, jeżeli ich wartość przekracza wyrażoną w zło-

tych równowartość kwoty 30 000 euro, przez podmioty 
określone w art. 3 ust. 1 Prawo zamówień publicznych, 
do których stosuje się przepisy Ustawy o zasadach finan-
sowania nauki, określone zostały w nowym Rozdziale 2a 
tej ustawy. Art. 30a i art. 30b Ustawy o zasadach finanso-
wania nauki stanową odpowiednio, że podmiot zamawia-
jący, udzielając zamówienia z dziedziny nauki, zamieszcza 
ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie 
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, oraz że 
zamówienie z dziedziny nauki jest udzielane w sposób 
zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmio-
tów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz 
z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na 
jego udzielenie.

Podmiot zamawiający nie udostępnia informacji związa-
nych z zamówieniem z dziedziny nauki stanowiących tajem-
nicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalcza-
niu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot zainteresowany 
wykonaniem zamówienia nie później niż przed zawarciem 
umowy o wykonanie tego zamówienia zastrzegł, że nie 
mogą być one udostępniane, natomiast podmiot zamawia-
jący zamieszcza niezwłocznie na swojej stronie podmioto-
wej Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu 
zamówienia z dziedziny nauki, podając nazwę (firmę) albo 
imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wy-
konanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego 
zamówienia (art. 30c i art. 30d Ustawy o zasadach finanso-
wania nauki). 

Streszczenie: Naukowy kontekst działalności muzeów 
może być rozpatrywany w dwóch aspektach: służebnej roli 
muzeów wobec innych osób i podmiotów, prowadzących 
badania naukowe oraz aktywności naukowej samych muze-
ów, polegającej m.in. na wydawaniu przez muzea publikacji 
naukowych.

Obie powyższe sfery naukowego zaangażowania muze-
ów znajdują swój wyraz w ustawowym określeniu celów 
i działań muzeów, precyzowanych w ich statutach lub re-
gulaminach.

 Aktywność naukowa jest szczególnie istotna w przypad-
ku muzeów rejestrowanych, figurujących w Państwowym 
Rejestrze Muzeów. Wpis do tego rejestru warunkowany jest 
m.in. wysokim poziomem związanym z osiągnięciami mu-

zeum w dziedzinie różnych przedsięwzięć naukowych oraz 
zatrudnianiem odpowiedniej kadry naukowej. 

Osiągnięcia zawodowe w obszarze nauki zostały też 
uwzględnione w regulacji wymogów kwalifikacyjnych pracow-
ników muzeów, zatrudnionych na stanowiskach muzealników.

 Działalność muzeów może być też rozpatrywana w kon-
tekście ogólnych unormowań z zakresu nauki, w szczegól-
ności ustawy o zasadach finansowania nauki, określającej 
jednostki naukowe, którymi mogą być także muzea. Aspekt 
finansowy działalności naukowej muzeów może być też roz-
patrywany na gruncie przepisów o zamówieniach publicz-
nych (ustawy Prawo zamówień publicznych), zawierających 
wyłączenia dotyczące m.in. dostaw i usług służących wy-
łącznie do celów prac badawczych lub naukowych.

Słowa kluczowe: cele i zadania muzeów, rady muzeów, kwalifikacje muzealników, muzea rejestrowane, jednostki 
naukowe, zamówienia publiczne.
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