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się kategoryzacji, mogą wystąpić o przyznanie środków bu-
dżetowych na naukę i finansować swoje działania statutowe 
w tym zakresie. Kompleksowej oceny dokonuje się w czterech 
podstawowych grupach nauk: humanistycznych i społecznych, 
ścisłych i inżynierskich, o życiu oraz o sztuce i twórczości arty-
stycznej. W ocenie przeprowadzonej w 2012 r. muzea, które 
wzięły w niej udział, znalazły się w następujących grupach: Mu-
zeum Górnośląskie w Bytomiu – grupa nauk humanistycznych, 
Muzeum i Instytut Zoologii PAN – grupa nauk o życiu, Muzeum 
Narodowe w Krakowie oraz Muzeum Sztuki w Łodzi – grupa 
nauk o sztuce i twórczości artystycznej. Ta ostatnia grupa wy-
daje się najwłaściwsza dla muzeów łączących prowadzenie ba-
dań naukowych z działalnością konserwatorską, gdyż są w niej 
oceniane dokonania naukowe i twórcze, obejmujące nie tylko 
wystawy i działania typowo muzealne, ale również prace kon-
serwatorskie. 

Do oceny działalności naukowej bierze się pod uwagę czte-
ry kategorie dokonań, szczegółowo opisywane w ankiecie je-
dnostki: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, 
materialne efekty działalności naukowej oraz pozostałe efekty 
działalności naukowej. Osiągnięcia naukowe i twórcze obejmu-
ją w przypadku grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej 
oprócz publikacji w czasopismach czy monografii naukowych 
również dorobek artystyczny, taki jak dzieła i projekty konser-
watorskie, wystawy plastyczne czy scenariusze. W przypadku 
grupy nauk humanistycznych i społecznych oraz grupy nauk 
o sztuce i twórczości artystycznej za monografię naukową 
uważa się również spójne tematycznie referaty wygłoszone 
na konferencjach naukowych. W ankiecie jednostki naukowej 
można zgłaszać jedynie monografie naukowe, które podle-
gały recenzji. Należy więc zadbać o recenzowanie katalogów 
zbiorów i wystaw, tak aby spełniały kryteria monografii nau-
kowej. Liczba publikacji i pozostałych osiągnięć naukowych, 
które można przedstawić w ankiecie, nie może być większa 
niż 3N, gdzie N jest liczbą pracowników naukowych zatrud-
nionych w placówce na umowę o pracę. Liczbę tę pomniejsza 
się o 2N0, gdzie N0 stanowi liczbę pracowników naukowych, 
którzy przez cały okres podlegający ocenie nie byli autora-
mi lub współautorami osiągnięć naukowych lub twórczych. 
Z kolei w przypadku dorobku artystycznego np. dzieł konser-
watorskich liczba osiągnięć podanych w ankiecie nie może 
przekroczyć (3N-2N0)/3. W przypadku kryterium „potencjał 
naukowy” oceniane jest posiadanie uprawnień do nadawania 
stopni naukowych, rozwój kadry naukowej, funkcje pełnione 
w redakcjach, władzach towarzystw, organizacji czy instytucji. 
W kryterium „efekty materialne” należy zgłaszać przychody 
finansowe pozyskane z badań naukowych, ekspertyz, opraco-
wań lub działań artystycznych przygotowywanych na zlecenie 
przedsiębiorstw, organizacji gospodarczych oraz instytucji pań-
stwowych lub samorządowych, zagranicznych lub międzynaro-
dowych. Wreszcie w ostatnim kryterium można przedstawić 
10 najważniejszych osiągnięć o znaczeniu ogólnospołecznym 
lub gospodarczym, np. zastosowanie wyników badań nauko-
wych do ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego, organi-
zację konferencji, upowszechnianie wiedzy, organizację imprez 
popularnonaukowych, artystycznych, wystaw, publikacje lub 
monografie naukowe, mające szczególne znaczenie dla dzie-
dzictwa narodowego, rozwoju kultury lub nauki. Szczegółowy 
opis kryteriów zawiera Rozporządzenie MNiSW z dnia 13 lipca 
2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii na-
ukowej jednostkom naukowym. 

Pracownicy naukowi w muzeach
Muzea, które chcą poddać się kompleksowej ocenie i katego-
ryzacji, powinny wyodrębnić działalność naukową od pozosta-
łej działalności muzealnej w swojej strukturze organizacyjnej. 
Przede wszystkim należy wyodrębnić grupę pracowników 
naukowych, gdyż kategoria jednostki naukowej jest ustalana 
na podstawie liczby punktów przypadających na pracownika 
naukowego. W związku z tym procedura określania kategorii 
naukowej jednostki wymaga precyzyjnego określenia liczby 
pracowników naukowych muzeum.

Jak napisano wcześniej, muzea na podstawie przytaczanej 
Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 
nauki, mieszczą się w kategorii – „inne jednostki organizacyjne, 
posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej”. Zgodnie z §15 pkt 1.4 przytoczonego 
powyżej Rozporządzenia MNiSW w sprawie kryteriów i trybu 
przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, 
pracownicy naukowi w takich jednostkach to pracownicy za-
trudnieni na stanowiskach związanych z prowadzeniem badań 
naukowych lub prac rozwojowych. 

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach określa w Roz-
dziale 5 Art. 33, że Muzea prowadzące lub koordynujące prace 
naukowe mogą zatrudniać pracowników naukowych i bada-
wczo-technicznych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 
25 lipca 1985 roku o jednostkach badawczo-rozwojowych. 
Niestety, zapis ten przywołuje Ustawę o jendostkach bada-
wczo-rozwojowych, która utraciła już moc prawną. 

W tej sytuacji można wyobrazić sobie trzy sposoby zatrud-
niania pracowników naukowych w muzeach. Dyrektor może 
zatrudnić niewielką grupę pracowników, zajmujących się 
wyłącznie działalnością naukową na typowych naukowych 
stanowiskach, np. profesora, adiunkta czy asystenta. Alter-
natywnie, dyrektor może wskazać, które stanowiska wyni-
kające z zapisów dotyczących pracowników, a znajdujących 
się w Ustawie z dnia 25 października 1991 r. (z późniejszy-
mi zmianami) o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej, Ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach 
oraz rozporządzeniach dotyczących kwalifikacji pracowników 
merytorycznych pracujących w muzeach, są równocześnie 
stanowiskami związanymi z prowadzeniem badań nauko-
wych. Może np. wskazać, że działalność naukową prowadzą 
wyłącznie kustosze dyplomowani. Dyrektor muzeum może 
też wyodrębnić stanowiska związane z prowadzeniem badań 
naukowych przez wprowadzenie do zakresów obowiązków 
pracowników zawartych w ich umowach o pracę informacji 
o powiązaniu zajmowanego stanowiska z prowadzeniem ba-
dań naukowych.Takie rozwiązanie zastosowane w Muzeum 
Narodowym w Krakowie (MNK) zyskało akceptację działu 
prawnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go oraz zostało zaakceptowane w procesie kategoryzacji 
i przyznawania środków na naukową działalność statutową. 
W tym przypadku ważne jest, aby było to rozwiązanie na 
stałe wiążące pracownika z prowadzeniem badań. 

Kategorie jednostek naukowych
Prowadzona co cztery lata kompleksowa ocena i kategoryzacja 
jednostek naukowych pozwala na uzyskiwanie obiektywnych 
danych o działalności jednostek naukowych. Dane te są wyko-
rzystywane przez państwo do prowadzenia polityki naukowej, 
ale pozwalają również ocenianym jednostkom na poprawę za-
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rządzania swoją działalnością naukową. Na podstawie przedło-
żonej ankiety Komisja Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) 
przyznaje jednostce kategorię: A+ – poziom przodujący w skali 
kraju, A – poziom bardzo dobry, B – poziom akceptowalny z re-
komendacją wzmocnienia działalności naukowej, C – poziom 
niezadowalający.

Kategorię naukową jednostki naukowej KEJN ustala w gru-
pie wspólnej oceny (GWO), przy zastosowaniu metody porów-
nań parami, biorąc pod uwagę różną rangę poszczególnych 
kryteriów kompleksowej oceny1. GWO obejmuje pokrewne 
jednostki naukowe, z uwzględnieniem specyfiki każdej z grup 
nauk oraz wielkości, rodzaju i profilu naukowego jednostek. 
Na przykład jednostki PAN oceniane są oddzielnie od uczelni 
wyższych, niezależnie od tego, czy prowadzą działalność na-
ukową w tej samej, czy innej dziedzinie. Muzeum Narodowe 
w Krakowie oraz Muzeum Sztuki w Łodzi były oceniane w jed-
nej GWO z wydziałami konserwacji oraz sztuk pięknych uczelni 
artystycznych. Przyporządkowanie danej jednostki do określo-
nej GWO dokonywane jest przez KEJN na podstawie złożonej 
przez jednostkę ankiety.

W GWO oprócz ocenianych jednostek naukowych umiesz-
cza się jednostki referencyjne dla kategorii naukowych A i B. 
Jednostka referencyjna jest modelową jednostką naukową, 
scharakteryzowaną przez wartości ocen ustalone dla każdego 
z kryteriów kompleksowej oceny2.

Jednostka otrzymuje kategorię naukową A, jeżeli w danej 
GWO jej ocena ostateczna jest wyższa od jednostki referen-
cyjnej, a kategorię C, jeżeli jej ocena jest niższa od jednostki 
referencyjnej B. We wszystkich pośrednich przypadkach jed-
nostka otrzymuje kategorię B. Kategoria A+ przyznawana jest 
jednostce, która wyróżnia się spośród jednostek naukowych 
z kategorią A jakością prowadzonych badań oraz efektami ich 
realizacji. Mimo, że lista czynników wpływających na przyzna-
nie kategorii naukowej A+ podana jest w Rozporządzeniu, to 
zasady przyznawania tej kategorii są określone w sposób opi-
sowy i tym samym jej przyznanie ma charakter uznaniowy.

Muzeum a kategoria naukowa
Jak wspomniano powyżej, poddanie się ewaluacji pozwa-
la danej jednostce ocenić jakość prowadzonej działalności 
naukowej oraz określić jej mocne i słabe strony. Przyznana 
kategoria naukowa wpływa na wizerunek instytucji oraz 
wysokość dofinansowania naukowej działalności statu-
towej z budżetu MNiSW, o które każda jednostka mająca 
kategorię naukową może się ubiegać. Zgodnie z Rozporzą-
dzeniem MNiSW z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniającym 
Rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania 
oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finan-
sowanie działalności statutowej, otrzymanie kategorii na-
ukowej A wiąże się ze zwiększeniem dotacji na działalność 
statutową z MNiSW o 50%, natomiast obniżenie kategorii 
z B na C powoduje spadek dotacji o 47% w obu przypad-
kach w stosunku do kategorii B. 

Decyzję o poddaniu się ewaluacji należy poprzedzić wstęp-
ną analizą wyboru optymalnej grupy nauk, w której oceniana 
będzie jednostka, oraz wymagań związanych z otrzymaniem 
kategorii naukowej A, B lub C – jak pokażemy poniżej, ogrom-
na większość muzeów nie może liczyć na otrzymanie katego-
rii A+. Minimalna dla danej kategorii liczba punktów na pra-
cownika naukowego określona jest przez wartości punktowe 

jednostek referencyjnych A i B. W przypadku jednak muzeów 
w kryterium II (potencjał naukowy) liczba możliwych do uzy-
skania punktów jest znikoma w porównaniu z typowymi jed-
nostkami naukowymi, takimi jak uczelnie czy instytuty PAN. 
Jest tak dlatego, że punkty w tej kategorii przyznawane są 
głównie za posiadanie praw do nadawania stopni naukowych 
doktora (30 pkt.) i doktora habilitowanego (70 pkt.), których 
w dającej się przewidzieć przyszłości muzea nie będą miały. 
Przewagi uczelni i instytutów PAN nie da się nadrobić, gdyż po-
zostałe liczby punktów możliwe do zdobycia w tym kryterium 
są bardzo niewielkie, np. za otrzymanie stopnia doktora przez 
pracownika instytucji przyznaje się 2 pkt., doktora habilitowa-
nego 7 pkt., a za tytuł profesora 10 pkt. Dlatego stratę w tym 
kryterium należy zniwelować dobrymi wynikami w innych kry-
teriach.

Ze względu na ogromną różnorodność tematyczną działal-
ności muzeów i skomplikowany system porównań jednostek 
parami dalsza analiza minimalnych wymogów będzie pro-
wadzona dla grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej, 
w szczególności dla GWO TA1PK (grupa wspólnej oceny o nu-
merze/identyfikatorze TA1PK) , w której znalazło się Muzeum 
Narodowe w Krakowie oraz Muzeum Sztuki w Łodzi. W tabeli 
podano liczby punktów, jakie uzyskało MNK w poszczególnych 
kryteriach oceny oraz te same liczby punktów dla jednostek 
referencyjnych A i B omawianej grupy.

Jednostka Kryterium I Kryterium II Kryterium III Kryterium IV

A 26,93 150 0,1 60

MNK 23,32 17,00 0,61 85

B 17,36 30 0,05 30

 
Z kolei na wykresach przedstawiono histogramy liczby 

punktów uzyskanych przez 39 jednostek z GWO TA1PK. 
Na wykresie 3 widać wyraźnie niską ocenę Muzeum Naro-
dowego w Krakowie dla kryterium II, średnią w kryterium 
I i wysoką w kryteriach III i IV, co pozwoliło MNK otrzymać 
kategorię naukową B.

Przedstawione wyniki pokazują, że najbardziej efektywnym 
sposobem podniesienia oceny ostatecznej jest poprawa wy-
ników działalności naukowej w kryterium I, głównie poprzez 
zwiększenie liczby i jakości publikacji naukowych, zwłaszcza 
rozumianej jako ranga czasopism, w których placówka publi-
kuje. Przeprowadzone symulacje pozwoliły określić minimalną 
liczbę punktów w kryterium I, która pozwoliłaby podwyższyć 
kategorię muzeum do A (ok. 27 pkt.), przy zachowaniu obec-
nego wyniku w kategoriach II, III i IV oraz niezmienionej liczby 
punktów uzyskanych przez inne jednostki we wszystkich ka-
tegoriach. 

Działania wspierające działaność naukową 
na przykładzie Muzeum Narodowego 
w Krakowie
Pierwszym krokiem w uregulowaniu działalności naukowej 
i usankcjonowaniu przyjętych rozwiązań w MNK było powoła-
nie przez dyrektora muzeum Rady Naukowej, jako organu opi-
niodawczego i doradczego dyrektora muzeum. Rada Naukowa 
liczy 10 członków, obok pracowników muzeum zostali do niej 
powołani wybitni przedstawiciele polskiej nauki: prof. dr hab. 
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Piotr Krasny, prof. dr hab. Roman Kozłowski, prof. dr hab. Tere-
sa Malecka, prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk. 

Dyrektor muzeum ogłosił w 2012 r. konkurs na tematy 
badawcze. Wytypowano 24 tematy, a osobom, których te-
maty zostały przyjęte do realizacji, formalnie powierzono 
ich prowadzenie poprzez sformułowanie jawnych zapisów 
w zakresie obowiązków, że ich stanowisko jest związane 
z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych. 
Konkurs na tematy badawcze jest ogłaszany co roku, obec-
nie w MNK realizowanych jest 39 tematów. 

Każda z osób, która jest zaangażowana w realizację tema-
tu badawczego, ma do swojej dyspozycji niewielki budżet, 
który może być przeznaczony na prace i potrzeby związane 
z realizacją tematu badawczego. Do 30 stycznia każdego 
roku pracownicy prowadzący tematy badawcze składają 
sprawozdanie ze swoich osiągnieć naukowych z roku po-
przedniego: publikacji, wystąpień na konferencjach, orga-
nizacji konferencji, udziału w projektach naukowych oraz 
z osiągnieć ogólnospołecznych itp.. Na podstawie tych spra-
wozdań według przyjętej przez Radę Naukową punktacji 
dokonywana jest ocena pracowników naukowych, która ma 
bezpośredni wpływ na wysokość przyznanych pracownikom 
środków z dotacji statutowej MNiSW. 

W muzeum wprowadzono tzw. dni biblioteczne, które 
pozwalają pracownikom naukowym na realizację swoich 
tematów badawczych. 

Niezwykle ważnym elementem wspierającym pracę 
naukową jest rozwijanie działalności publikacyjnej. Mu-
zeum Narodowe w Krakowie wydaje dwa czasopisma 
naukowe: ,,Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. 
Seria nowa”, ,,Notae Numismaticae – Zapiski Numizma-
tyczne”. W zeszłym roku oba periodyki zostały wpisane 
na listę czasopism punktowanych MNiSW. Strategicznym 
celem zespołów redakcyjnych jest podnoszenie standar-
dów publikacyjnych, tak aby przy następnej ewaluacji cza-
sopism, tytuły uzyskały wyższą ocenę punktową MNiSW. 
Długofalowym celem MNK jest wpisanie obu czasopism 
na listę European Reference Index for the Humanities 
(ERIH). Pracownicy poprzez wprowadzoną ocenę zachę-
cani są do publikacji swoich artykułów także w wydawni-

1a,b,c,d,e. Histogramy przedstawiające liczbę placówek naukowych o danej 
liczbie punktów w GWO TA1PK dla oceny ostatecznej oraz czterech kryte-
riów z zaznaczoną ilością punktów uzyskaną przez MNK

1a,b,c,d,e. Histograms presenting the number of scientific units that scored 
a certain number of points in GWO TA1PK for the final evaluation and four 
criteria with the amount of points scored by MNK
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ctwach pozamuzealnych, w szczególności zagranicznych. 
Muzeum stara się realizować zasadę, że koszty tłumaczeń 
artykułów na języki obce są pokrywane ze środków włas-
nych. W MNK zainicjowano powstanie serii wydawniczej: 
,,Prace naukowe Muzeum Narodowego w Krakowie”, któ-
rej zamiarem jest publikowanie prac doktorskich i habi-
litacyjnych pracowników. Publikacje te wydawane są we 
współpracy z wydawnictwem Historia Iagellonica. Dzięki 
wspólnej inicjatywie połowa kosztów jest pokrywana 
z programu DUN MNiSW.

Muzeum wspiera rozwój kadry naukowej, w szczególno-
ści zdobywanie stopni naukowych. Wkrótce zostanie pod-
pisana umowa pomiędzy MNK a Wydziałem Historycznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, w wyniku której pracownicy 

muzeum nie będący na dziennych studiach doktoranckich 
na Wydziale Historycznym będą zwolnieni z wszelkich opłat 
związanych z obroną pracy doktorskiej.

***
Rozwój działalności naukowej w muzeach leży w ich żywot-
nym interesie i jest elementem realizacji strategii polegającej 
na włączeniu tych placówek do „przemysłu wiedzy”. Poza po-
tencjalnie bolesnym okresem, którym instytucje te weryfikują 
wyobrażenia o swojej działalności z rzeczywistością, poddanie 
się ocenie parametrycznej pozwala na uzyskanie już w krótkiej 
perspektywie dofinansowania działań, które i tak należą do za-
dań statutowych większości instytucji. 

Streszczenie: Muzea prowadzą działalność naukową 
w każdej z dziedzin wiedzy, zależnie od profilu muzeum 
i jego kolekcji. Jest ona warunkiem wysokiego poziomu 
opracowania zbiorów, publikacji, scenariuszy ekspozycji sta-
łych i wystaw czasowych oraz prawidłowej ochrony zbiorów 
i ich bezpiecznego udostępniania. W odróżnieniu do uni-
wersytetów, instytutów Polskiej Akademii Nauk, czy innych 
typowych jednostek naukowych struktura organizacyjna 
muzeum nie jest zoptymalizowana pod kątem prowadze-
nia działalności naukowej, w szczególności nie określa ona, 

którzy pracownicy prowadzą badania. Prowadzona przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co cztery lata 
kompleksowa ocena i kategoryzacja jednostek naukowych 
pozwala na uzyskiwanie obiektywnych danych o działalno-
ści jednostek naukowych. Jednostki, które poddadzą się 
kategoryzacji mogą wystąpić o przyznanie środków budże-
towych na naukę i finansować swoje działania statutowe 
w tym zakresie. Artykuł ma na celu przedstawienie do-
świadczeń i opinii autorów związanych z uzyskaniem kate-
gorii naukowej przez instytucje muzealne.

Słowa kluczowe: działalność naukowa, kategoryzacja jednostek naukowych, działania statutowe, kompleksowa ocena.

Przypisy
1  Szczegóły dotyczące oceny znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przy-

znawania kategorii naukowej jednostkom naukowym.
2  Szczegóły dotyczące zasad określania jednostek referencyjnych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2

013_11/2212e50456b1828d5732da527f0aa548.pdf.
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