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Dokument strategiczny opisuje pierwszy etap rozwoju Muzeum Miejskiego w Żorach – 

– czas od momentu założenia do uzyskania statusu muzeum rejestrowego (2000–2019) oraz per-

spektywę drugiego etapu – do momentu uzyskania statusu instytucji współprowadzonej przez 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

O RAPORCIE

etap 1:

budowa mechanizmów 
działania
określenie specyfiki 
kolekcjonerskiej
strategia edukacyjna

wpis do Państwowego 
Rejestru Muzeów

etap 2:

intensyfikacja działań 
kolekcjonerskich
budowa potencjału 
naukowego
budowa infrastruktury
inwestycje

muzeum współprowadzone 
przez MKiDN

etap 3:

intensyfikacja działań 
naukowych
oferta dla młodych 
naukowców

muzeum 
– jednostka naukowa

Dokument opisuje politykę zarządzania, stanowiąc podstawowy materiał do analiz i zawie-

rając wytyczne do dalszej pracy muzeum. Jego treść została opracowana z  uwzględnieniem 

wszystkich obszarów działalności, których dotyczyły zmiany i których dotyczyć będą działania 

racjonalizatorskie.

Przy opracowywaniu treści zrezygnowano z języka naukowego w celu osiągnięcia czytelności i pod-

kreślenia idei autorskich. Zdecydowano również, że opis zostanie skonstruowany z uwzględnie-

niem jak najprostszego sposobu przekazania treści w celu zwrócenia uwagi na momenty ważne. 

Takie rozwiązanie pozwoliło na przekazanie intencji zarządzających wszystkim pracownikom, 

dając im możliwość pełnego zaangażowania w jej realizację.
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Strategia Muzeum Miejskiego w Żorach rozumiana jest jako 

wzorzec działania oraz określenie pozycji wobec innych muzeów w celu wyboru WŁASNEJ 
– INNEJ – RÓŻNEJ – drogi rozwoju. 

Ważnym założeniem, które każdorazowo uwzględniano w procesie budowy i rozliczania strategii 

było stwierdzenie Bronisława Piłsudskiego:

MUZEUMA MUSZĄ BYĆ DLA PUBLICZNOŚCI O ILE 
MOŻNOŚCI PRZYPOMINAĆ ŻYCIE.

Strategia opisuje sposób wykorzystania zasobów i  kompetencji muzeum oraz jego zdolność 

do szybkiego identyfikowania i wykorzystywania okazji (szans) pojawiających się w otoczeniu. 

Traktowana jest jako ciągły i dynamiczny proces podejmowania wyborów w warunkach niepewności 

zmierzający do długotrwałego rozwoju.

Budowa strategii była procesem analitycznym i objęła etapy: 

– określenie wizji i misji,

– analizę i ocenę elementów otoczenia,

– analizę i ocenę potencjału organizacji,

– ustalenie celu ogólnego i metod działania, 

– sformułowanie strategii.

decyzja o tym, co zamierzamy 
osiągnąć i dla kogo

określenie wizji i misji

określenie kierunku działania

ustalenie celu ogólnego

sformułowanie sposobów 
działania

sformułowanie strategii

analiza działania innych 
muzeów

analiza elementów otoczenia

ocena wewnętrznych 
kompetencji i możliwości

analiza potencjału muzeum
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REFLEKSJA DO OPRACOWAŃ STRATEGICZNYCH (2005)

Zmiany zachodzące we współczesnym zachodnim świecie muzealniczym, zarówno w  du-

żych zachodnioeuropejskich kompleksach muzealniczych, jak i  małych muzeach regionalnych,  

w sposób jednoznaczny wskazują drogi rozwoju tego typu instytucji również na gruncie polskim. 

Naturalną wydaje się tendencja odejścia od klasycznej wersji rozumienia funkcji muzeum jako 

obiektu-pomnika bądź obiektu-galerii, niespecjalnie zainteresowanego rozbudową oferty kulturalnej. 

Trzeba mieć jednak na uwadze, iż w dalszym ciągu w świadomości przeciętnego odbiorcy, niema-

jącego bezpośredniego kontaktu z  tego typu instytucjami, muzeum nadal pozostaje miejscem 

zachowawczym, o konserwatywnym podejściu do klienta, które istnieje samo dla siebie. 

Bezpośrednim celem, jaki staje przed muzeum typu miejskiego nie jest więc tylko ukierunkowa-

nie strategii, ale przede wszystkim próba zmiany świadomości mieszkańców, z których więk-

szość nie wie nawet o istnieniu muzeum w ich mieście. 

Stara koncepcja oparta o  stereotyp „muzealnej przestrzeni sakralnej obcej zwiedzającemu”, 

w której muzeum istnieje niezależnie od czynników zewnętrznych, nie mając żadnych bodźców 

zewnętrznych, powinna odejść w zapomnienie zastąpiona przez nową koncepcję, bardziej otwartą 

i nowoczesną.

muzeum stare dla siebie

muzeum nowe dla innych
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Zmiana i  reorientacja celów strategicznych, jakie stają przed muzeum, sprowadza się w  tym 

kontekście do traktowania go przede wszystkim jako powszechnego, dostępnego dla wszystkich 

oraz bardzo interesującego źródła wiedzy bezpośredniej, a co się z tym wiąże również przyjemno-

ści i wrażeń estetycznych. 

Nie można w tym zakresie dokonać przewartościowania w kierunku zwiększenia oferty impre-

zowej. To niebezpieczeństwo, które w prosty sposób uczyni muzeum instytucją pokrewną ośrod-

kowi kultury. 

Multiplikowanie zadań przez dwie instytucje, zwłaszcza w  obrębie jednego miasta, wydaje się 

bezzasadne, a w przypadku muzeum również naganne. 

Muzeum powinno zawsze, w kontekście przygotowywanej oferty, uwzględniać na pierwszym 
miejscu czynnik edukacyjno-naukowy, bez względu na konsekwencje statystyczne.

Miarodajnością poczynań, a co się z tym wiąże miarodajnością ich poziomu, nie powinny być jedy-

nie źródła statystyczne – w tym przypadku znaczny ich wzrost sugerować może właśnie przewar-

tościowanie w stronę oferty łatwej, łącznie wysiłku od odbiorcy, a w efekcie z pierwszoplanowymi 

celami muzeum łącznie nic wspólnego. 

Tworząc ofertę zawsze trzeba mieć na uwadze oba elementy – zarówno statystykę odbioru, jak 

i oddziaływanie edukacyjne. 

Taka równowaga zauważalna jest już od wielu lat w muzeach Europy Zachodniej, które szczególną 

wagę i rolę przypisują ofercie edukacyjnej skierowanej nie tylko do dzieci i młodzieży, ale również 

ludzi dorosłych, a nawet całych rodzin. Service educative jest czasami elementem strategii eduka-

cyjno-naukowej łączącej różne instytucje muzealne i kulturalne, w kontekście oddania do rąk od-

biorcy doskonałych narzędzi poznania. Ciężar gatunkowy działalności przesuwa się więc znacząco 

w stronę edukacyjnej formy oddziaływania. 

Należy wziąć więc pod uwagę zakres i strukturę oddziaływania bezpośredniego muzeum, które 

w tym kontekście z całą pewnością powinny ulec przeorientowaniu, a właściwie znacznej rozbu-

dowie o aspekt edukacyjny. 

Działalność merytoryczna musi się jednak sprowadzać do realizacji celów statutowych mu-
zeum, które w sposób precyzyjny określają hierarchię działań muzealnych. Hierarchia ta nie 
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może i nie powinna ulec znacznemu przewartościowaniu, ponieważ w zakres działalności podsta-

wowej wchodzi przede wszystkim pozyskiwanie, opracowywanie i dbałość o zachowanie zbiorów, 

działalność edukacyjna jest zaś elementem dodatkowym. 

Nowe podejście oparte z  jednej strony o  doświadczenia zachodnioeuropejskie, z  drugiej zaś 

o własne doświadczenia z okresu pierwszych pięciu lat działalności, jednoznacznie wskazuje na 

potrzebę połączenia głównych zadań muzeum z działaniami edukacyjnymi. 

Zasadne jest wyznaczenie obszarów wzajemnego oddziaływania i określenie sposobów wyko-

rzystania ich potencjałów. Taki sposób rozumienia zadań, jakie stoją przed nowocześnie poj-

mowaną instytucją muzealną, wskazuje zarówno na nowe metody pracy, jak i na weryfikacje 
dotychczasowej oferty muzealnej.





STRATEGIA 
MUZEUM 
MIEJSKIEGO 
W ŻORACH 
2001–2018



1.Wizja i misja 2001

WIZJA: Przyszłość Muzeum Miejskiego w Żorach to wizja inspirującej, nowatorskiej i przyjaznej 

instytucji naukowej, która za pomocą środków właściwych muzealnictwu dociera do jak 

najszerszego grona odbiorców.

MISJA: MUZEUM INSPIRUJE NAUKOWO

CEL: stworzenie nowoczesnej instytucji muzealnej z ambitnymi planami na przyszłość
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Misją Muzeum Miejskiego w Żorach w latach 2001-2013 była inspiracja odbiorcy nauką – 
pokazanie mikro i makrokosmosu kulturowego ze zrozumieniem i ciekawością, profesjonalnie 
pod względem udostępnianej informacji i twórczo pod względem realizowanego programu 
edukacyjnego.

Misja realizowana była poprzez:
• zaangażowanie, wciągnięcie odbiorcy w ekscytujące wystawy, projekty i działania muzealne,

• gromadzenie, opracowywanie i konserwację zabytków rejestrujących historię miasta, kulturę 

regionu oraz kultury pozaeuropejskie,

• stworzenie inspirującej oferty edukacyjnej dla każdego odbiorcy,

• ułatwienie dostępu do zbiorów i ich naukowego opracowania poprzez system usług interne-

towych,

• rozwój współpracy z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą, 

• naukową interpretację informacji naukowej, 

• przodownictwo w grupie muzeów regionalnych.

Muzeum konsekwentnie realizowało zadania zmierzające w stronę muzealnictwa dostosowa-
nego do potrzeb świata współczesnego, do europejskiego poziomu organizowanych imprez oraz 

usług świadczonych na rzecz społeczności lokalnej. 

Otwartość, którą strategia działania podkreślała, miała zbudować krąg osób związanych z mu-

zeum poprzez uczestnictwo w jego ofercie, nie tylko tej edukacyjnej. Zadaniem priorytetowym 

dla muzeum była intensyfikacja działań na rzecz stworzenia oferty atrakcyjnej merytorycznie, 

atrakcyjnie podanej, z dbałością o estetykę i nowatorstwo projektów graficznych, wreszcie atrak-

cyjnej, bo zawierającej takie sposoby działania i komunikacji, które były rozwiązaniami nowocze-

snymi, przyciągającymi odbiorcę w różnym wieku. 

Zgodnie z wytycznymi Strategii muzeum stało się instytucją kultury, ale kultury poddanej wery-

fikacji naukowej, rozbudowanej o wiedzę podaną w sposób łatwy i przyjemny. Taka tendencja od lat 

zauważalna była w polityce kulturalnej Europy Zachodniej w stosunku do instytucji muzealnych w 

małych miejscowościach, a zastosowane rozwiązania przyniosły wysoce zadowalające efekty.

Konstrukcja wszelkich działań muzealnych opierała się o ich usługowy charakter wynikający 

z przyjętych zasad. Taka hierarchia wartości umożliwiła szersze otwarcie instytucji muzealnej na 

nowe sposoby kontaktu z odbiorcą (nie tylko na terenie siedziby muzeum).
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Po pięciu latach działalności Muzeum Miejskiego w Żorach jego aktywność merytoryczna zosta-

ła poddana gruntownej analizie. Pod uwagę wzięto stan realizacji zadań wynikających z ustawy 

o muzeach z 21 listopada 1996 roku oraz stopień realizacji postanowień dokumentu „Strategia 

rozwoju miasta Żory”. 

Pięć lat pracy było okresem jak najbardziej miarodajnym do podjęcia prób weryfikacji i opracowa-

nia wiarygodnej analizy działalności. 

* W dokumencie nie odniesiono się do sytuacji lokalowej. W omawianym okresie muzeum wynaj-

mowało pomieszczenia od Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach. Ogólna powierzchnia użytkowa 

muzeum wynosiła 476 m2.

2.Analiza działalności 2001–2005
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W opinii mieszkańców Żor dały się zauważyć 

trzy tendencje oceny zasadności istnienia muzeum:

• muzeum należy zlikwidować, ponieważ powiela zadania Miejskiego Ośrodka Kultury, jest 

„prywatną” instytucją dyrektora; opinia po paru latach działalności w sposób naturalny wyga-

sła jako zupełnie bezzasadna;

• należy promować i rozwijać tylko Dział Historii i Kultury Regionu, gdyż z punktu widzenia mia-

sta jest on ważniejszy, a Dział Kultur Pozaeuropejskich powinien stanowić tylko dodatek mało 

ekspansywny, najlepiej pochłaniający minimalną ilość budżetu; taka opcja wynikała oczywi-

ście z braku informacji o charakterze działalności obu działów, a zwłaszcza o jej zakresie;

• Dział Kultur Pozaeuropejskich jest jednoznacznym wyznacznikiem charakteru Muzeum Miej-

skiego, który wyróżnia go spośród innych podobnych w  strukturze muzeów regionalnych, 

podnosząc jego walory zarówno na polu promocji własnej, jak i reklamy miasta. 

Miejski Ośrodek Kultury – tymczasowa siedziba muzeum
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„W śląskiej izbie” – wystawa stała Działu Historii i Kultury Regionu

„W afrykańskich wioskach” – wystawa stała Działu Kultur Pozaeuropejskich
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O  zamkniętym charakterze lokalnej społeczności świadczył też fakt oprotestowania pomysłu 

sprofilowania muzeum. Pytanie: „Po co nam Afryka?”, świadczyło nie tyle o ignorancji, co o braku 

zainteresowania i ciekawości świata.

głos lokalny

spadek zainteresowania

edukacja

inne        

wzrost zainteresowania

KOLEKCJA POZAEUROPEJSKA

przeciwko za

Należy zaznaczyć, iż znaczącą pozycję w strukturze przychodów muzeum stanowiły w analizowa-

nym okresie dochody wynikające z organizacji wystaw zewnętrznych w innych ośrodkach muzeal-

nych i kulturalnych kraju przez Dział Kultur Pozaeuropejskich. Intensyfikacja prac w tym zakresie 

dała jeszcze jedną niewymierną korzyść – pozytywną promocję miasta Żory.

Poddając analizie zmiany, jakie zaszły w świadomości mieszkańców Żor w okresie pięcioletniej 

działalności muzeum, należy podkreślić, iż w dalszym ciągu na forum miasta było ono kojarzone 

przede wszystkim z Działem Historii i Kultury Regionu. 

Poza Żorami, w kraju, rozpoznawalny był Dział Kultur Pozaeuropejskich, przede wszystkim w kon-

tekście zbiorów, które gromadzi, ale również w kontekście wystaw organizowanych na zlecenie 

innych instytucji muzealnych i kulturalnych kraju. 

Taki stan rzeczy świadczył o równowadze, jaka powinna zachodzić pomiędzy działami, z których 
każdy spełnia ważną rolę w kontekście całościowej strategii działania muzeum.
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Muzeum było traktowane przez mieszkańców jako instytucja, która gromadzi eksponaty, czasami 

prezentując je na wystawach, czasami realizując działania edukacyjne. To instytucja skostniała, 

mało ciekawa, do której nie warto przyjść.

Należało przewartościować działania, wyciągnąć wnioski i podjąć próby ich weryfikacji za pomocą 

różnych środków i metod.

Weryfikacja działań nastąpiła na podstawie analizy działalności muzeum w zakresie działań pod-

stawowych i dopełniających.

RÓWNOWAGA KOLEKCJI

KOLEKCJA POZAEUROPEJSKA

KOLEKCJA REGIONALNA

zadania podstawowe

gromadzenie

kulturalne

opracowywanie

edukacyjne

udostępnianie

naukowepromocyjne

konserwacja zbiorów

wydawnicze

zadania dopełniające
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Narastający zasób muzealny umożliwił sklasyfikowanie muzeum na 
szczycie listy polskich muzeów etnograficznych, które bar-

dzo intensywnie rozwijają się pod względem posiadanych zbiorów afrykanistycznych1. Ważnym 

aspektem pozyskiwania zbiorów były zarówno stosowane metody, jak i zabezpieczenie finansowe 

organizatora.

W kontekście rozwoju muzeum wzięto pod uwagę oba działy gromadzące zbiory. 

Ze środków własnych nabywane były przede wszystkim obiekty dla Działu Historii i Kultury Regionu. 

Nabytki Działu Kultur Pozaeuropejskich finansowane były ze źródeł zewnętrznych (sponsorzy). 

Poważnym, nieuregulowanym jeszcze, problemem były pomieszczenia magazynowe dla obu 

działów muzealnych. Dotychczas wykorzystywane pomieszczenia zastępcze nie spełniały pod-

stawowych wymagań stawianych tego typu lokalom. 

Muzeum starało się, w  miarę możliwości finansowych, zabezpieczyć posiadane zbiory zgodnie 

z wymaganiami ogólnymi odnośnie zasad przechowywania zbiorów muzealnych oraz poddawać 

systematycznie zabiegom konserwatorskim obiekty, które wymagają tego typu interwencji. 

Nabytki Działu Kultur Pozaeuropejskich były odkażane w  komorze fumigacyjnej, co pozwoliło  

zabezpieczyć zbiory już zmagazynowane od zainfekowania owadami.

1 Liczby prezentowane na wykresie dotyczą ogólnie zbiorów muzealnych. Narastający zasób obiektów z terenu 
Afryki sytuował Muzeum Miejskie na czwartym miejscu po Warszawie, Szczecinie i Krakowie. 
Dane pochodzą z pracy habilitacyjnej dr. Anny Styczyńskiej-Nadolskiej.
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J. Schymalla-Globisch „Bez tytułu”, 17 × 11 cm, akwarela, 1950

Tkanina artystyczna – scenka rodzajowa, pochodzenie: Mossi, Burkina Faso
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Gromadzone muzealia były częściowo prezentowane w ramach trzech wystaw stałych, dwóch 

Działu Historii i Kultury Regionu oraz jednej Działu Kultur Pozaeuropejskich. Wynikało to zarówno 

z możliwości przestrzennych, jak i zasad komponowania ekspozycji. 

Problemem były ograniczenia powierzchni, która została przeznaczona na działania wysta-

wiennicze. Brak stałej siedziby i odpowiedniego zaplecza wystawienniczego (powierzchnia wysta-

wiennicza wynosiła 250 m2) skutkował ograniczeniem oferty oraz brakiem rozmachu scenogra-

ficznego.

Zbiory afrykanistyczne przechowywane w  magazynach tymczasowych stanowiły podstawę 
wystaw wypożyczanych innym ośrodkom muzealnym i kulturalnym w kraju. Taki sposób postę-

powania z kolekcją był sposobem na zwiększenie przychodów własnych, w konsekwencji jednak 

powodował wzrost ilości zabiegów konserwatorskich, jakim obiekty były poddawane.
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Za zasadniczy wskaźnik efektywności pracy wzięto wskaźnik ilości osób odwiedzających 
siedzibę muzeum.
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Wnioski:
W przypadku muzeum, które organizowane jest w miejscowości bez tradycji muzealniczych, o do-

syć skomplikowanej strukturze demograficznej i etnicznej, ilość osób indywidualnych korzystają-

cych z oferty muzeum jest ograniczona. Statystykę poprawia ilość osób zwiedzających wystawy 

czasowe, zwłaszcza te, prezentowane w innych ośrodkach.

W omawianym okresie, statystyka odwiedzin budowana była również przez działania o charakte-

rze edukacyjnym. Wynikało to z faktu, że nie można było przeprowadzić zajęć edukacyjnych poza 

salą wystawienniczą.

Analiza diagramu edukacyjnego jednoznacznie pokazuje konsekwencje wprowadzenia systemu 
projektowego jako elementu stałego do planu merytorycznego Działu Kultur Pozaeuropejskich. 

Rozwiązanie to w znaczący sposób wpłynęło na ogólną statystykę odwiedzin i ich charakter (gru-

py wracają na kolejne zajęcia), ale przede wszystkim na jakość wiedzy przekazywanej w ramach 

działań projektowych.

Przy realizacji projektów z zakresu kultur pozaeuropejskich muzeum współpracowało z amba-
sadami i przedstawicielstwami państw pozaeuropejskich. Efektem współpracy były nie tylko 

projekty edukacyjne, ale również wydawnictwa edukacyjne, które w zamierzeniu autora pomysłu 

stanowić miały w przyszłości Bibliotekę Młodego Antropologa.
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Ważnym elementem projektów była nauka języków obcych, która w sposób ludyczny wprowa-

dzana była jako element integralny projektów.

Dział Kultur Pozaeuropejskich nawiązał współpracę z  Ministerstwem Spraw Zagranicznych 
oraz Fundacją Edukacja dla Demokracji w sprawie szkoleń i współpracy z organizacjami poza-
rządowymi w ramach promowania edukacji rozwojowej.

Muzeum co roku organizowało wyprawy naukowo-badawcze na tere-
ny Afryki Zachodniej, których efektem były obiekty – muzealia - eksponaty, 

oraz dokumentacja naukowa, służąca jako baza źródłowa dla pracowników me-

rytorycznych Działu Kultur Pozaeuropejskich.

Muzeum systematycznie powiększało i wzbogacało ofertę wydawniczą o nowe pozycje i serie. 

Dzięki takiej polityce wydawniczej, co roku ukazywały się monografie związane z dziejami miasta, 

uzupełniające bibliotekę historyczną. 

Muzeum opracowało własny system ewidencjonowania pozyskiwanych obiektów, zgodny 

z normami obowiązującymi, który umożliwiał szybkie odszukanie informacji o posiadanych obiek-

tach oraz sposobach ich nabycia. 

Usprawnieniu uległ system obiegu dokumentacji ewidencyjnej oraz system procedur inwen-
taryzatorskich.

Dokumentacja była gromadzona w jednostce centralnej oraz archiwizowana zgodnie z zarządze-

niem dyrektora.

Wdrożono zmiany w zakresie obiegu dokumentów oraz funkcjonowania instrukcji kancelaryj-
nej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt, który został dostosowany do potrzeb instytucji. 

System akt spraw umożliwił czytelne archiwizowanie danych niezbędnych do późniejszych opra-

cowań dotyczących funkcjonowania muzeum. Działanie to miało znaczenie z  uwagi na wzrost 
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zainteresowania sferą zarządzania muzeum ze strony studentów wykonujących kwerendy na po-

trzeby własnych opracowań naukowych.

Wnioski

Muzeum Miejskie w Żorach powinno:

• rozwinąć system działań projektowych,

• zrównoważyć skalę i wymiar działań obu działów merytorycznych,

• dostosować i rozwinąć ofertę do wymagań współczesnego odbiorcy,

• zwiększyć udział funduszy zewnętrznych warunkujących realizację działań – nowoczesne 

sposoby finansowania działań instytucjonalnych,

• wykreować nowe sposoby reklamy działań muzealnych.

Usprawnienia wymagała sfera organizacji administracyjnej działalności merytorycznej, zarów-

no od strony archiwizowania danych związanych z działaniami kulturoznawczo-edukacyjnymi oraz 

wydawniczymi, jak i od strony dokumentacji związanej z nowo nabywanymi obiektami, sposobami 

postępowania akcesyjnego oraz inwentaryzacji. 

W opracowaniu końcowym zwrócono uwagę, że nie należy bagatelizować tej sfery podejmowa-

nych działań ze względu na ich wagę dokumentacyjną samą w sobie oraz ze względu na udostęp-

nianie gromadzonych materiałów osobom zainteresowanym.

Działalność naukowa koncentrowała się na organizacji wypraw naukowo-badawczych oraz na ba-

daniach własnych pracowników. Efekty pracy były prezentowane na konferencjach naukowych 

organizowanych przez inne ośrodki muzeologiczne i akademickie w kraju. 

Ze względu na ekspansywny rozwój kolekcji afrykańskiej i zakres prowadzonych badań naukowych, 

tendencję tę należało zmienić. Chcąc zyskać szersze uznanie i  pozycję na mapie naukowych 
ośrodków badań afrykanistycznych konieczne było włączenie się w  organizację konferencji 
i sympozjów.
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PROJEKTY NAGRODZONE

• 2001 – Indywidualna Nagroda Dyrektora Centrum Animacji Kultury w Warszawie za projekt 

programu „Bliżej Afryki”

• 2002 – European Label Agencji Socrates za projekt edukacyjny „JA – TY – MY MOI – TOI – 

NOUS” za innowatorskie wprowadzanie języków obcych do zajęć

• 2003 – Wyróżnienie w Konkursie na Najważniejsze Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla 2003” 

Ministerstwa Kultury i Sztuki za dwuetapowy projekt edukacyjny „JA – TY – MY MOIS – TOIS 

– NOUS”, „Sztuka – interaktywna droga poznania”
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3.REALIZACJA STRATEGII 
 2005–2013

CEL GŁÓWNY: MUZEUM WŁĄCZONE

CELE 

SZCZEGÓŁOWE

A. Wdrożenie Zintegrowanego Planu Rozwoju
B. Eksploatacja Teorii Jednego Projektu
C. Ustalenie Standardów Kontroli Zarządczej
D. Budowa nowej infrastruktury
E. Realizacja polityki kolekcjonerskiej
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REALIZACJA CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH:

A. WDROŻENIE 
ZINTEGROWANEGO PLANU 
ROZWOJU

Analiza wszystkich przedsięwzięć podjętych w ramach planów pracy na kolejne lata 2001–2005 

wykazała przede wszystkim:

• wzrost zainteresowania działaniami projektowymi, zwłaszcza ze strony szkół,

• brak stałej oferty otwartej skierowanej do dorosłego odbiorcy,

• słabość działań promocyjnych na terenie miasta.

Zgodnie z  wnioskami wynikającymi jednoznacznie z  dokonanej analizy muzeum opracowało 

Zintegrowany Plan Rozwoju, który stanowić ma bazę działań muzealnych na 

najbliższe pięć lat, uwzględniając wszystkie wskazania analityczne.

Zintegrowany Plan Rozwoju Muzeum Miejskiego w swoich podstawowych założeniach bazował 

na stworzeniu oferty:

• otwartej, 

• ujednoliconej, 

• opartej o rzetelny warsztat naukowy, 

• realizowanej przede wszystkim poprzez projekty kulturoznawczo-edukacyjne. 

Konstrukcja wszelkich działań muzealnych opierała się o  ich usługowy charakter wynikający 

z przyjętych zasad. 

Taka hierarchia wartości umożliwiła szersze otwarcie instytucji muzealnej na nowe sposoby 
kontaktu z odbiorcą (nie tylko na terenie siedziby Muzeum).
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Zintegrowany Plan Rozwoju zakładał:

• realizację trzech otwartych projektów kulturoznawczo-edukacyjnych w  ciągu roku, 

z uwzględnieniem naprzemienności pomiędzy działami: Historii i Kultury Regionu i Kultur 

Pozaeuropejskich, 

• alternację działań projektowych pomiędzy działami, która skutkować będzie roczną domina-

cją w planach merytorycznych muzeum (rok Afryki, rok Regionu) – taka zależność widoczna 

będzie również w wizualizacji zewnętrznej, 

• ścisłe powiązanie działań merytorycznych z promocyjnymi w celu wypracowania jednorodnej 

strategii, 

• rozwinięcie oferty internetowej z uwzględnieniem realizacji: Wirtualnego Muzeum Wielokul-

turowości oraz Żorskiego Portalu Edukacyjnego,

• realizację projektów w oparciu o fundusze zewnętrzne w ramach środków unijnych: Kultura 

2000 – projekt realizowany w kraju trzecim – „Powrót do Lurum”, 

• rozwinięcie i intensyfikację działań naukowych, nie tylko na poziomie badawczym, ale przede 

wszystkim konferencyjno-wydawniczym,

• ścisłą współpracę z instytucjami miejskim przy realizacji projektów zewnętrznych.

1 Działania realizowane zgodnie z Uchwałą nr 68/V/03 Rady Miasta Żory z dnia 27.02.2003 r. w sprawie 
obchodów miejskich rocznic, tradycji i pamięci narodowej w mieście Żory oraz sposobu ich obchodzenia.

2 Złożone zmienne projekty kulturoznawczo-edukacyjne.
3 Stałe projekty „jednego dnia”: Muzealna Majówka, Żory czytają…
4 Działania związane z realizacją projektów fotograficznych, obejmujące swoim zakresem wystawy fotogra-

ficzne, Letni Kurs Fotograficzny, slajdowiska, Galerię pod Chmurką.

wieloetapowe2 jednoetapowe3 fotoleksykon4

działania projektowe miejskie działania 
projektowe1

działania naukowe

Zintegrowany Plan Rozwoju
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Działania w ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju będą wykorzystywać maksymalnie poten-
cjał pracowników merytorycznych zatrudnionych w obu działach.

Specyfikacja działań w  ramach Planu była w  pełni uzasadniona strukturą zatrudnienia  

i pozwoliła na stworzenie oferty uwzględniającej wszystkie możliwe aspekty oddziaływania. 

Takie ujęcie umożliwiło również zachowanie równowagi pomiędzy działaniami o  charakterze 

etnograficznym i historycznym. 

Przy opracowywaniu planów rocznych stosowano określenie tak zwanego priorytetu rocznego, 
tj. działań, które powinny zostać zintensyfikowane, ze względu na konsekwencje konkursowe.5

o charakterze historycznym

Działania w ramach Planu

Afryka Region Region

o charakterze etnograficznym
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Zintegrowany Plan Rozwoju. Organizacja i archiwizacja

Struktura myślenia – analizy wstępne

Reorganizacja w ramach Zintegrowanego  
Planu Rozwoju

Organizacja sfery merytorycznej
Teoria Jednego Projektu

Wniosek:
maksymalna skuteczność blokowana  

jest przez sferę organizacyjną

I ETAP:
Cykl szkoleń związanych z funkcjonowaniem 

Zintegrowanego Planu Rozwoju

II ETAP:
System ankiet pracowniczych i klienckich

Zmiany w strukturach wewnętrznych
Wypracowanie modelu pracy „teamowej”

III ETAP:
System archiwizacji danych

Podsumowanie wdrożenia Zintegrowanego
 Planu Rozwoju 2010

Nowa struktura organizacyjna

Nowe zakresy obowiązków

Celem – skuteczność widoczna w statystyce

Analiza funkcjonowania – monitoring działań

Celem – diagnoza stanu, znalezienie rozwiązań

Celem – jednorodność działania, metoda 
pozytywnego wzorca

Celem – określenie mocnych i słabych stron

Celem – opracowanie procedur i ich wdrożenie

5 W latach 2007-2008 priorytetowe były działania Działu Historii i Kultury Regionu odwołujące się do ochrony 
dziedzictwa kulturowego Żor w ramach projektu „Żory – jestem stąd”, który miał zostać zgłoszony do kon-
kursu o Nagrodę UE w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego.
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Projekt reorganizacji

„Museum’s Project Management – efektywność i wyniki”

Ogólny skrótowy opis praktyki

Drugi etap zmian w  systemie zarządzania Muzeum Miejskim objął sferę administracyjną,  

ze szczególnym uwzględnieniem zasobów ludzkich.

Postawiono pytania:

• Czy reorganizacja pracy merytorycznej to wszystko co możemy zrobić dla poprawy jakości pro-

duktów oferowanych odbiorcy?

• Czy działania projektowe maksymalnie wykorzystują nasz potencjał? Czy wreszcie osiągamy 

zamierzony cel?

Zmiana myślenia o muzeum w zakresie zarządzania oparta została o utożsamienie zasad działa-

nia tej instytucji z zasadami funkcjonowania współczesnych, dynamicznie rozwijających się firm.

MUZEUM = FIRMA
Analizie poddane zostały codzienne czynności wykonywane przez pracowników. Zapytano ich 

między innymi o zakresy czynności wykonywanych realnie oraz o sugestie odnośnie poprawy 

warunków pracy i racjonalizacji pewnych działań. Odpowiedzi na ankietę stały się podstawą do 

analizy i zmian w strukturze odpowiedzialności oraz zakresów czynności.

Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt

Działania w ramach Planu

Procedury archiwizacyjne

Instrukcja kancelaryjna
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Poważnej reorganizacji zostały poddane obszary: zakresów czynności i  odpowiedzialności 
pracowników oraz struktura wewnętrzna instytucji.

Działaniem końcowym, zamykającym zmiany organizacyjne w  ramach Zintegrowanego Planu 

Rozwoju Muzeum było wdrożenie nowego systemu archiwizacji danych. 

Zadanie to często jest w instytucjach kultury marginalizowane czy wręcz pomijane. W przypadku 

zaś muzeum, nieodzowne jest jego sprawne funkcjonowanie, uwzględniające szybki i prosty do-

stęp do informacji i materiałów archiwalnych.

W  ramach nowego systemu myślenia zarządzanie zostało jasno określone poprzez reguły  
i  zasady Project Management ze strukturą w  postaci harmonogramu, zadań, budżetu,  
a przede wszystkim zespołu projektowego. 

Tak określone elementy stały się podstawą każdorazowo korelowanej we właściwym momencie 

i  właściwej kombinacji struktury.

Działania muzealne w zakresie zarządzania zostały ukierunkowane 
na poprawę efektywności, 
„tymczasowość i chwiejność” struktur 
oraz oparcie na wiedzy specjalistów 
i położenie akcentu na komunikacji poziomej.

W procesie nowego zarządzania uwzględnione zostały w różnym zakresie koncepcje:

„Zarządzania nastawionego na wyniki” oraz „Zarządzania przez Jakość” (TQM).

Formy samooceny i porządkowania własnych struktur i interakcji zachodzących w tworzonych cza-

sowych strukturach pozwoliły na precyzyjne określenie mocnych stron, obszarów wymagających po-

prawy lub leżących „odłogiem” poprzez koncentrowanie się na istniejących zależnościach pomiędzy: 

personelem, procesami i wynikami.
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Całość działań podjętych w zakresie zmian zarządczych objęta została koncepcją ośmiu Filarów 

Zarządzania:

1) koncentracja na odbiorcy (spełnienie wymagań),

2) wizja, strategia i polityka,
3) powszechne zaangażowanie załogi,

4) wykorzystanie potencjału,
5) zarządzanie procesami, mierzenie oraz ciągłe doskonalenie,
6) systematyczne wsparcie,

7) współpraca z otoczeniem,

8) efekt końcowy.

W przypadku drugiego etapu zmian w ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju szczególnej uwa-

dze poddane zostały punkty zaznaczone.

Cele wdrożenia praktyki, zdefiniowane w odniesieniu do problemów, które starano 
się rozwiązać. Jaki był „stan wyjściowy”?

Zastosowane dotychczas rozwiązanie w  zakresie zarządzania w  postaci działań projektowych 

ukierunkowane było na znalezienie nowych dróg kontaktu pomiędzy muzeum a  jego odbiorcą 

w kontekście małej miejscowości bez tradycji muzealniczych. 

Realizacja kolejnych projektów wykazała jednak konkretne problemy i słabości natury organiza-

cyjnej, które skutecznie utrudniały ich realizację. Dotychczasowy system zarządzania bezpośred-

niego oparty o rozdział pracy pomiędzy poszczególnych pracowników przez dyrektora oraz indy-

widualny warsztat, nie sprawdził się w przypadku działań projektowych, które wymagają pracy 

zespołowej, kreatywności, a przede wszystkim swobody podejmowanych działań. 

Diagnoza polegała na stwierdzeniu, że niby wszystko działa, ale w tym działaniu są rysy i pęknięcia 

– a chodzi o poczucie doskonałości. 

Dlaczego jest tak, że jeden pracownik może więcej, a drugi mniej. Czy zależy to jedynie od jego 

umiejętności, wizji, inteligencji czy może wrodzonego lenistwa? Przeanalizujmy to, znajdźmy re-

ceptę i wdróżmy ją. Każdy ma potencjał, który można wykorzystać przy stworzeniu odpowiednich 

okoliczności.

Ważnym elementem łamigłówki organizacyjnej stał się również problem efektu poczynań „tu 

i teraz”. Muzeum pracuje również po to, aby gromadzić, przechowywać i udostępniać informacje. 
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Ten stan rzeczy był jednak daleki od doskonałości. Każdy miał swój własny sposób opisywania 

rzeczywistości w postaci 0 – 1. 

Trudności przepływu informacyjnego, magazynowania i archiwizowania danych oraz świadomość 

braku spójnych procedur stały się podstawą do myślenia o  zmianach organizacyjnych również 

w kontekście chaosu informacyjnego.

Kto i w jaki sposób skorzystał na wdrożeniu rozwiązania? Ile osób?

Bezpośredni odbiorca wdrożenia nowego systemu zarządzania:

• pracownicy Muzeum Miejskiego (11 osób zatrudnionych).

Pośredni odbiorca wdrożenia nowego systemu zarządzania:

• odbiorcy – klienci Muzeum Miejskiego (średnio, zgodnie ze statystykami rocznymi zakładać 

należy ilość około 20 000 osób).

Zaznaczyć przy tym należy, iż w przypadku instytucji muzeum, jej sprawne funkcjonowanie ozna-

cza przede wszystkim doskonały poziom usług świadczonych. Tak naprawdę priorytetowym ce-

lem wdrożenia nowego systemu zarządzania była chęć oddania odbiorcy – klientowi doskonałego 

produktu w jak najlepszy i najbardziej kompetentny sposób.

Na czym polega nowatorstwo i unikalność prezentowanego rozwiązania?

Funkcjonowanie instytucji muzealnych w Polsce obarczone jest z jednej strony bagażem tradycji, 

z drugiej zaś chęcią dostosowania do zmieniających się warunków gospodarczych współczesnej 

Europy. Myślenie starymi strukturami zarządzania tak naprawdę nie daje pełnej efektywności 

pracy instytucji. Jest jedynie nieudaną próbą pozyskania odbiorcy z zastosowaniem popularnych 

rozwiązań, ale starymi metodami. Rozwiązanie to daje w efekcie wyniki, ale w rzeczywistości to 

często siła tradycji funkcjonowania instytucji muzealnej decyduje o najważniejszym mierniku jego 

efektywności, jakim jest statystyka.

Obserwacja zmian, jakie zaszły w muzealnictwie europejskim i światowym, ale również pol-
skim, przede wszystkim na poziomie muzeów narodowych, pozwoliła na znalezienie własnej 
drogi muzeum typu samorządowego. 
Pierwszy etap wdrożenia nowego sposobu zarządzania związany był z uporządkowaniem sfery 

merytorycznej, opracowaniem nowej strategii działania, aby w efekcie końcowy produkt był na 
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poziomie europejskim. Opracowano w ten sposób typ działania projektowego, który znakomicie 

sprawdził się w praktyce dnia codziennego. 

Poprzestanie na tym etapie byłoby jednak minimalnym wykorzystaniem potencjału muzeum. 

Analiza struktury zarządzania wykazała jednoznacznie, iż sfera ta wymaga równie nowocze-
snego podejścia, jak sfera merytoryczna. Rozpoczęto proces analiz i opracowań rozwiązań inspi-

rowanych doświadczeniami wizyty studialnej w Norwegii w ramach edycji konkursu „Samorządo-

wy Lider Zarządzania”.

W ten sposób opracowano dokument zmian, które w sposób systematyczny i konsekwentny za-

częto wprowadzać w życie instytucji. Podstawowym elementem nowego myślenia o funkcjono-
waniu muzeum było jego utożsamienie z firmą. Mając je na uwadze, zweryfikowano strukturę 
organizacyjną, przeorganizowano zakresy czynności oraz sferę administracyjną ze szczegól-
nym uwzględnieniem procesów archiwizacji danych.

Takie podejście dało wymierne korzyści w efektywności działania instytucji. 

Wychodząc z założenia, iż muzealny organizm powinien funkcjonować w oparciu o jasne i czy-
telne zasady z  maksymalnym wykorzystaniem potencjału pracowników oraz nastawieniem, iż 

bardzo wiele zależy od nas samych – stworzono strukturę podstawową, w oparciu o którą przete-

stowano sprawność funkcjonowania poszczególnych elementów struktury organizacyjnej – w se-

paracji oraz we wzajemnych zależnościach.

Takie badanie pokazało słabe, wadliwe mechanizmy zachowań, pozwalając jednocześnie na 

szybką reakcję w postaci zmian w pionowych i poziomych łączeniach strukturalnych (zależności 

bezpośrednie i pośrednie).
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Opis sposobu wdrożenia

I ETAP
Muzeum rozpoczęło kolejny etap przebudowy systemu zarządzania od serii szkoleń związanych 

z funkcjonowaniem „Zintegrowanego Planu Rozwoju Muzeum Miejskiego w Żorach 2005–2013” 

oraz systemu działań projektowych. 

Cel – działamy według schematu, ale z poszanowaniem indywidualizmu koncepcji autorskich; 

wszystko w celu dostarczenia produktu, który pod takim samym opakowaniem projektowym 

będzie miał jednorodną i na jak najwyższym poziomie materię merytoryczną;

Sposób – szkolenia w ramach wtorkowych spotkań;

II ETAP
Etap obejmował opracowanie systemu ankiet pracowniczych i klienckich, zmiany w strukturach 

wewnętrznych muzeum oraz wypracowanie systemu pracy „teamowej” zgodnie z  wytycznymi 

metodyki scrum (zastosowano w przypadku muzeum Agile Project Manegement). 

Cel – diagnoza problemu; opracowanie struktur personalnych (za i przeciw, w czym jesteśmy 

najlepsi, jakie są nasze słabe strony);

Sposób – ankiety, struktury zależności i  powiązań; wprowadzenie zasady „robię swoje, ale 

wiem o wszystkim”, „znam swoje miejsce w zespole, ważne jak każde inne” oraz „mogę liczyć 

na pomoc”;

III ETAP
Etapem zamykającym było wdrożenie nowego systemu archiwizacji danych, jako ostatecznej 

weryfikacji realizowanych działań projektowych.

Cel – opracowanie procedur i ich wdrożenie, najwyższa jakość archiwizacji;

Sposób – selektywność wdrażania, konsekwentny monitoring;

Zarządzanie projektowe oparte było o proste i czytelne struktury, również w zakresie archiwizacji. 

W tym przypadku stwierdzenie „pokaż nam swoje archiwa, a powiemy ci kim jesteś” było stwier-

dzeniem w pełni zasadnym. 

Dobrze zorganizowane przedsiębiorstwo to dobra struktura informacji, również tej archiwalnej.
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Integracja zgłaszanego rozwiązania z  systemem zarządzania strategicznego 
jednostką

Muzeum jako instytucja miejska, finansowana z budżetu miasta, powinna być nastawiona na jak 

najbardziej wydajną i efektywną pracę, na jak najwyższym poziomie. 

Często takie zdanie traktowane jak frazes pozbawiony znaczenia i sensu. Tymczasem zdawać po-

winniśmy sobie sprawę z dwóch podstawowych czynników określających pracę tego typu insty-

tucji. Po pierwsze: Czy funkcjonowanie na zasadzie przeżycia jest rozwiązaniem na dłuższą metę, 

czy zadowala obie strony? Czy może takie podejście zrodzi skutki bardziej bezpośrednie w postaci 

sankcji?

Pozostaje jeszcze pytanie: Czy instytucja, która się nie stara, która wegetuje, może żądać dla sie-

bie budżetu na wyższym poziomie? Na jakiej podstawie pracodawca, którym w tym przypadku 

jest miasto Żory, powinno się na taki budżet zgodzić? 

Pieniądze miejskie są bez wątpienia podstawą i kluczem do wszelkich zmian. Chcąc więcej, więcej 

musimy z siebie dać. W tym przypadku pokazać naszą sprawność i wielowymiarowość działań. 

Strategia nastawiona na jakość i efektywność, nastawiona na ulepszanie, jest wyznacznikiem 
wszelkich zmian organizacyjnych. 
Jednocześnie cały system zmian wymuszony został dokumentem „Strategia rozwoju miasta 
Żory” oraz certyfikatem ISO, który nadany został Urzędowi Miasta Żory.

Koszty poniesione w związku z realizacją zmian

Określenie wymiernych kosztów poniesionych w związku z reorganizacją struktury trudne jest do 

precyzyjnego określenia. Ilość pracy włożonej zależy w pierwszej kolejności oczywiście od ilości 

zatrudnionych osób oraz skali działania instytucji. 

Czas związany z przygotowaniem projektu zmian oraz ich wprowadzeniem nie wymagał wielkich 

nakładów pracy. Projekt opracowany został koncepcyjnie przez pracownika, który miał najlepszą 

znajomość struktur muzealnych, wcześniej opracowywał zasady działań projektowych. Stał się on 

koordynatorem wdrożenia koncepcji „w jaki sposób może być lepiej”, uczestnicząc w opracowywa-

niu kolejnych etapów wdrażania. 

Czas poświęcony na opracowanie to nie więcej niż dwa dni miesięcznie w systemie 6-miesięcz-

nym. Pierwszy z nich poświęcony na omówienie nowych zmian, drugi na podsumowanie osiągnięć 

i efektów. 
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Pracę z  zespołem stanowiły cotygodniowe wtorkowe spotkania, na których przeprowadzano 

szkolenia, informowano o  charakterze zmian, koordynowano kolejne posunięcia organizacyjne. 

Koszt minimalny przy osiągniętych efektach.

 

Bilans poniesionych nakładów i osiągniętych korzyści

Sfera nakładów: 
• zaangażowanie jednej osoby do opracowania projektu, 

• czas poświęcony na analizę funkcjonowania instytucji oraz wyciągnięcie wniosków,

• czas poświęcony na opracowanie procedur.

Sfera korzyści: 
• sprawne funkcjonowanie instytucji - każdy wie, co ma robić, za co jest odpowiedzialny, 

• instytucja działa jako jedność z poszanowaniem autonomii działań pracowników,

• instytucja jest bardziej efektywna i skuteczna.

Wszystkie czynności podjęte w związku z realizacją projektu wykonane zostały w ramach godzin 

pracy. Nie wymagały specjalnego szkolenia. Aczkolwiek nie bez znaczenia był tu wyjazd studialny 

do Norwegii i tamtejsze doświadczenia. 

Reorganizacja oparta została przede wszystkim o zdroworozsądkowe podejście: 
– określenie potencjału – 
– znalezienie miejsc słabych – 
– wyciągnięcie wniosków – 
– wprowadzenie w życie zmian.
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B. EKSPLOATACJA TEORII 
JEDNEGO PROJEKTU

Teoria jednego projektu zakładała:

1. charakter kulturoznawczo-edukacyjny, ukazujący za pomocą różnych środków komunikacji 

antropologiczną ideę „jedność w różnorodności” kultur świata

2. przedstawienie w jak najszerszej perspektywie odmienności kulturowych; stawianie pytania 

„Kim jesteśmy?”, „Jak żyjemy razem?”, na podstawie wybranych przykładów w sposób łatwy 

i  przystępny miała tłumaczyć zawiłości i niezrozumiałości zjawisk kulturowych

3. charakter interdyscyplinarny, wykorzystujący wiedzę różnych dziedzin nauki (geografia, etno-

logia, antropologia, sztuka, film i teatr, muzyka) w celu pełniejszego i wnikliwszego zaprezen-

towania tematu

4. podjęcie dialogu kulturowego oraz próbę zmierzenia się z odpowiedzią na pytanie o podłoże 

takiej różnorodności kulturowej oraz jej wyjaśnienie

5. konfrontację wiedzy już posiadanej, przyswojonej za pomocą różnych środków przekazu z re-

aliami życia codziennego i kultury, prezentowanymi w formie zróżnicowanej metodologicznie

6. wieloetapowość zamkniętą w dłuższym okresie czasu, co pozwalało na szerszy i wnikliwszy 

kontakt z problematyką projektu

7. charakter otwarty – konstrukcja pozwalała na udział zarówno grup szkolnych, jak i osób in-

dywidualnych 

8. otwartość oferty zróżnicowanej pod względem zawartości merytorycznej i dostosowanej do 

wieku odbiorcy

9. nacisk na pracę edukacyjną, stanowiącą zasadniczy element teorii – tworzenie solidnych pod-

staw „myśli narracyjnej” (odbiorca może działać ze świadomością akcji, w której jest zanurzony).

Realizacja projektów zakładała:

• zapewnienie szerokiej gamy usług kulturalno-usługowych i  oświatowych dla mieszkańców 

Żor, okolic, regionu

• współdziałanie różnych instytucji i stowarzyszeń

• szeroką i wielostronną promocję muzeum i miasta.
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PROJEKTY NAGRODZONE

2006 – Nagroda w  konkursie na scenariusz zajęć z  edukacji rozwojowej Fundacji Edukacja dla  

Demokracji

2007 – European Label za projekt edukacyjny „Laboratorium – Belgia frankofońska” za innowa-

torskie wprowadzanie języków obcych do zajęć

2007 – European Label za projekt edukacyjny „Gwatemala mnie powala” za innowatorskie  

wprowadzanie języków obcych do zajęć

2008 – Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za projekt kulturoznawczo-edukacyjny 

„Szlakiem czekolady…” 

2010 – Wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego za projekt kulturoznawczo-edukacyjny 

„AmerIndia”
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C. USTALENIE STANDARDÓW 
KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Od roku 2010 zarządzanie muzeum realizowane jest w oparciu o  system „Standardów kontroli 

zarządczej w Muzeum Miejskim w Żorach”. Dokument ten stanowił zbiór wszystkich zasad, norm 

i przepisów, które ułożone zostały w sposób logiczny i czytelny stanowiąc kompendium zarządcze.

„Standardy kontroli zarządczej w  Muzeum Miejskim w  Żorach” składają się z  5 tomów  

zawierających odpowiednio informacje o:

 tom 1 Środowisko wewnętrzne

 1. Przestrzeganie wartości etycznych

 2. Kompetencje zawodowe

 3. Struktura organizacyjna

 4. Delegowanie uprawnień

 tom 2 Cele i zarządzanie ryzykiem

 1. Misja

 2. Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji 

 3. Identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka, reakcja na ryzyko

 tom 3 Mechanizmy kontroli

 1. Podstawy kontroli

 2. Kontrola finansowo-administracyjna – SPAK

 3. Kontrola merytoryczna – SPM

 tom 4 Komunikacja i informacja

 1. Polityka komunikacji

 2. Polityka bezpieczeństwa informacji

 3. Instrukcja zarządzania systemami informacyjnymi

 4. Instrukcja archiwum Muzeum Miejskiego

 tom 5 Audyt

 1. Podstawy audytu

 2. Ewaluacja kontroli zarządczej
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Struktura organizacyjna

• Struktura organizacyjna Muzeum Miejskiego wynikała bezpośrednio z zapisów Statutu Mu-

zeum Miejskiego w Żorach, pośrednio Regulaminu Organizacyjnego, dokumenty te wskazują 

ilość i  zakres pracy wszystkich działów, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki działów 

merytorycznych.

• Wszystkie te elementy normalizowane były systemem wewnętrznej komunikacji.

• Każde stanowisko i każda komórka organizacyjna miały sformułowany zakres działania, obej-

mujący zadania, uprawnienia (kompetencje) i odpowiedzialność. Zadania dla stanowisk orga-

nizacyjnych wynikały z podziału pracy wewnątrz muzeum.

• Struktura organizacyjna uwzględniała specyfikę pracy muzealnej oraz zakres jej odpowie-

dzialności z uwagi na obowiązujące przepisy i charakter gromadzonych zbiorów.

• Struktura organizacyjna w sposób jasny i precyzyjny porządkowała zakresy czynności stano-

wiskowych, z naciskiem na czytelny podział odpowiedzialności.

• Struktura organizacyjna oparta była o  prosty system zależności, ze wskazaniem na dużą 

rozpiętość kierowania (struktura płaska), co umożliwiało szybszy przepływ informacji i ge-

nerowało niższe koszty utrzymania. Zastosowana struktura wymagała zatrudniania ludzi 

o wyższych kwalifikacjach, co było zbieżne z wymaganiami kompetencyjno-kwalifikacyjnymi 

stawianymi zatrudnianym pracownikom muzeów.

• Z uwagi na charakter pracy instytucji oraz jej bezwarunkowe umocowanie w Statucie, struk-

tura muzeum była strukturą typu mechanistycznego (zmiany Statutu instytucji wymagają 

zgody właściwego ministerstwa). W zakresie wskazanym przez ustawodawcę, dyrektor mu-

zeum dążył do zmian w strukturze organizacyjnej pod kątem stosowania systemów inwen-

cyjno-kreatywnych.

• Struktura organizacyjna muzeum miała charakter liniowy na czele każdej komórki organi-

zacyjnej stał jeden przełożony (kierownik – osoba odpowiedzialna), który kierował i nad-

zorował jej działalność. Struktura stwarzała jasny, logiczny i  uporządkowany układ dróg 

komunikacyjnych.

• Zastosowana struktura organizacyjna z  uwagi na wprowadzenie kontroli zarządczej i  ele-

menty delegacji uprawnieniowych zmieniała swój charakter w zakresie delegacji i stawała się 

strukturą sztabowo-liniową, która w znacznym stopniu ułatwiała wdrażanie zmian i rozwój 

muzeum.

• Z uwagi na system działań projektowych, które stanowiły zasadniczy element wyznaczający 

cele i zadania w rocznym systemie pracy, z podstawowej struktury organizacyjnej budowana 

była struktura zadaniowa.
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• Układ bezpośredniej zależności oraz system rozdzielania pracy przez dyrektora wynikający 

bezpośrednio ze Statutu i Regulaminu organizacyjnego modyfikowane były poprzez system 

stanowisk specjalnych oraz delegowanie uprawnień specjalnych. 

• Elementy specjalne w strukturze organizacyjnej miały na celu stworzenia schematu, w któ-

rym element kontroli występuje już na szczeblach niższych, a zakres samodzielności pracow-

ników zostaje maksymalnie zwiększony. Rozwiązanie to umożliwiało sprawniejsze i bardziej 

racjonalne funkcjonowanie na poziomie kontroli wewnętrznej działalności merytorycznej.

W skład struktury organizacyjnej Muzeum Miejskiego wchodziły dwie komisje pełniące funkcje 
doradcze:

1. Komisja zakupów i wyceny

2. Komisja ds. zabezpieczenia muzeum i zbiorów

Muzeum funkcjonowało w oparciu o system procedur i instrukcji:

1. SPAK – System procedur administracyjno-księgowych,

2. SPM – System procedur merytorycznych, 

które regulowały pracę całego muzeum.

S P A K  (system procedur, instrukcji i regulaminów administracyjno-księgowych)

• Regulamin organizacyjny

• Regulamin pracy

• Regulamin wynagradzania

• Regulamin naboru na wolne stanowiska i stanowiska nowotworzone

• Regulamin kontroli finansowej

• Polityka rachunkowości

• Instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych

• Instrukcja kasowa

• Instrukcja kancelaryjna

• Instrukcja inwentaryzacyjna

• Regulamin zamówień publicznych

• Instrukcja magazynowa

• Instrukcja bezpieczeństwa systemu informatycznego

• Instrukcja archiwum Muzeum Miejskiego w Żorach
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S P M  (system procedur i instrukcji dotyczących gromadzenia, opracowywania i udostępniania 

zbiorów) 

• Instrukcja akcesji

• Instrukcja nadawania sygnatur

• Instrukcja klasyfikacji muzealiów

• Instrukcja przechowywania muzealiów

• Instrukcja przeniesienia / udostępnienia

• Instrukcja ruchu obiektów

• Instrukcja inwentaryzacyjna

Proces zarządzania muzeum był w sposób ciągły monitorowany i jednocześnie trak-
towany w sposób elastyczny, co oznaczało dostosowanie do potrzeb i warunków.

W pierwszej połowie roku 2017, w ramach kontroli zarządczej, poddano analizie ofertę, funkcjo-

nowanie, skuteczność i efekty pracy muzeum. 

Analiza obejmowała:

a) mechanizmy zarządcze,

b) ofertę,

c) efektywność pracowników i wykorzystanie ich kwalifikacji,

d) kulturę pracy,

e) dane statystyczne.

W rezultacie analizy stanu instytucji, opracowano wytyczne do zmian organizacyjnych, które miały 

na celu:

a) przygotowanie instytucji do planowanych inwestycji i projektów,

b) maksymalne wykorzystanie potencjału pracowników i ich kwalifikacji,

c) zwiększenie skuteczności działania,

d) zwiększenie jakości i zakresu oferty.
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D. BUDOWA NOWEJ 
INFRASTRUKTURY

Zintegrowany Plan Rozwoju zintensyfikował dążenia muzeum do unormowania i ostatecz-
nego określenia siedziby muzealnej, ze wskazaniem rozwiązań pomieszczeń magazynowych 
i pomocniczych, dzięki którym realizacja Planu będzie w pełni możliwa. 

*Infrastruktura magazynowa została szczegółowo omówiona w załączniku nr 1.

Koncepcje niezrealizowane

Muzeum rozpoczęło starania o  rozbudowę budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w  Żorach  

o skrzydło muzealne, w którym znalazłyby się pomieszczenia Działu Historii i Kultury Regionu 

oraz budowę Centrum naukowo-muzeologicznego z  bazą konferencyjno-hotelową „Yatenga” 

w ramach programów subregionalnych finansowanych z funduszy unijnych. 

Yatenga. Spotkanie Kultur Świata

Projekt „Yatenga” został oparty o model nowoczesnego centrum naukowo-konferencyjnego. 

Możliwość rozbudowy funkcji edukacyjno-naukowych muzeum, na których bazuje Zintegrowany 

Plan Rozwoju muzeum, pozwoliłby mu stać się centrum poznania kulturowego na Europę Środ-

kową. Projekt wykorzystując możliwość połączenia funkcji muzealno-naukowej z  bazą restau-

racyjno-hotelową z  elementami handlowymi, pozwoliłby na stworzenie odpowiednika centrum 

handlowego, do którego tak chętnie przychodzą odbiorcy, z tą różnicą, iż produktem oferowanym 

pierwszoplanowo byłaby wiedza i nauka.

Yatenga – Centrum Kultur Świata to założenie, które miało połączyć wiele funkcji – muzeum, 
salę konferencyjną, restaurację, sale edukacyjne, sklep, ścianę wspinaczkową, ogród zabaw 
dla najmłodszych.
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Idea zawarta w nazwie znalazła odzwierciedlenie w kompozycji, symbolice i zastosowanych ma-

teriałach i technikach budowlanych, co sprawiało, że Yatenga była nowatorską w światowej skali 

próbą wcielenia w życie zasad ekoarchitektury – operującej alternatywnymi, naturalnymi meto-

dami budownictwa określanymi skrótem low-tech. Jednocześnie Yatenga miała stać się po prostu 

żywym i atrakcyjnym miejscem zarówno dla mieszkańców Żor, jak i dla odwiedzających ją gości ze 

Śląska, Polski, Europy i całego świata.
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2009 – Nagroda specjalna w konkursie PPP, Support-Investment. 



50

Stan infrastruktury na koniec roku 2013
Siedziba „Willa Haeringa”
lokalizacja: ul. Muzealna 1/2, Żory

Budowa nowej siedziby dla Muzeum Miejskiego w Żorach realizowana była zgodnie z projek-
tem „Inwestycja wspólnego interesu publiczno-prywatnego – Muzeum Miejskie w Żorach”
 

Inwestycja budowy siedziby Muzeum Miejskiego w Żorach była nowatorskim rozwiązaniem na 

gruncie polskim łączącym sferę biznesu ze sferą publiczną w celu osiągnięcia zarówno obopólnej 

korzyści, jak i  realizacji polityki „Programu Partnerstwa Biznesowego” dla potrzeb lokalnej spo-

łeczności.

Mając na uwadze, że we współczesnym świecie instytucja muzeum balansuje pomiędzy wyzwa-

niami, które stawiane są zarządzającym nią, potrzebami lokalnych społeczności a  utrzymaniem 

stabilności finansowej, organizator muzeum podjął decyzję wpisania budowy siedziby instytucji 

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i rozpoczęcia realizacji projektu.

Na mocy umowy trójstronnej pomiędzy Muzeum Miejskim w Żorach, Gminą Miejską Żory – jego 

organizatorem a Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną stworzono podstawy realizacji projektu 

i określono wzajemne zobowiązania stron.

Na etapie przygotowania projektu:
poddano ocenie organizacyjnej muzeum w celu opisu obiektywnej i kompetentnej perspektywy – 

zarówno możliwości, jak i krytycznych aspektów funkcjonowania oraz przeanalizowano warianty 

rozwiązań alternatywnych, jakie mógł zastosować organizator.

Projekt architektoniczny przygotowała Pracownia AiR Jurkowscy, która wygrała konkurs 

ogłoszony przez KSSE. Projekt w unikalny sposób połączył starą architekturę willi z nowocze-
sną wizją przestrzeni muzealnej, gdzie w niebanalnie zaaranżowanej przestrzeni przenika się 

ekonomia z kulturą. Projekt uzyskał nagrodę Modernizacja Roku 2013 w kategorii „Obiekty 
zabytkowe”.

Na potrzeby Muzeum Miejskiego oddano łączną powierzchnię 1 098,99 m2 (w części zabytkowej 

willi 243,79 m2, w części dobudowanej 855,20 m2). 
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Zgodnie z wcześniejszą koncepcją przedstawioną w konkursie, przestrzenie dobudowane na cele 

muzealne zostały wykonane z betonu architektonicznego, jasnego drewna oraz szkła.

Każda ze stron poniosła koszty i zyskała korzyści z faktu realizacji projektu.

Korzyści Koszty

Muzeum Miejskie

• nowa siedziba
• nowoczesna przestrzeń wystawienniczo-
       -magazynowa
• objęcie działań mecenatem

• długi okres dzierżawy
• wspólne użytkowanie 
       przestrzeni

Gmina Miejska Żory

• wywiązanie się z obowiązku organizatora – 
       zapewnienie siedziby muzeum
• realizacja zadania, na które brakowało środków
• rozbudowa infrastruktury kulturalnej

• wyższe koszty realizacji 
       inwestycji

KSSE

• wykorzystanie pełnego potencjału 
       nieruchomości
• budowa wizerunku mecenasa kultury
• realizacja wizji nowoczesnego biznesu

• współpraca z instytucją 
       niebiznesową

Nowa siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach



52

Projekt został wyróżniony w Konkursie na Najważniejsze Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA 
2014 w kategorii Inwestycje.
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Garnizon
lokalizacja: ul. Męczenników Oświęcimskich 28, Żory (naprzeciwko siedziby)

Zabudowania byłego Garnizonu (część zabudowy dawnego garnizonu wojskowego: dawne ujeż-

dżalnie i dwie części dawnych stajni po obu jej stronach) zostały wykupione przez muzeum, po 

uzyskaniu zgody organizatora, w roku 2015 zakończył się okres spłaty.

Celem działania była konieczność zabezpieczenia spuścizny historycznej przed 
zniszczeniem.

Stan prac:
1. projekt architektoniczny

2. projekt rewitalizacji wraz z otoczeniem

3. procedura wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego

Celem inwestycji jest przebudowa budynku Garnizonu dla potrzeb wystawien-
niczych.
Obiekt będzie spełniał funkcję pawilonu służącego do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Projekt rewitalizacji zabudowań wraz z otoczeniem

Zadanie obejmuje:
• Remont zabudowań zgodnie z projektem architektonicznym.

• Uporządkowanie terenu wokół: wizualne połączenie budynku muzeum i Garnizonu w spójną 

całość; otwarcie strefy zabudowy na park miejski.
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Wizualizacja Garnizonu
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E. REALIZACJA POLITYKI 
KOLEKCJONERSKIEJ
Muzeum Miejskie w Żorach jest instytucją muzealną, która w sposób logiczny i konsekwent-
ny została zbudowana na bazie zainteresowań kolekcjonerskich oraz pasji naukowych osób 
indywidualnych. 

Proces formowania i legalizacji zbiorów oraz ich włączenia w struktury muzealne trwał stosunkowo dłu-

go, a zbiory ulegały różnego typu perturbacjom od roku 1972. Konsekwencja w podejściu do idei utworze-

nia instytucji muzealnej, jako tej, która czuwać będzie nie tylko nad ich zachowaniem, ale przede wszyst-

kim dążyć będzie do ich wzbogacenia i uzupełnienia, doczekała się pełnej realizacji dopiero w roku 2001. 

Zbiory zostały wydzielone w dwa działy merytoryczne, z których większość stanowiły obiekty 

Działu Historii i Kultury Regionu rejestrujące historię, życie codzienne, sztukę miasta i  regionu 

oraz znacznie mniejszą i  niezbyt reprezentatywną, w  większości przypadkową, kolekcję Działu 

Kultur Pozaeuropejskich związaną z wybranymi kulturami Afryki Zachodniej.

Kolekcja afrykańska

Zbiór obiektów, które stały się bazą kreacji kolekcji afrykańskiej był początkowo niewielki i składał się 

w  większości z  depozytów osób prywatnych. To zakłócenie proporcji pomiędzy własnością muzealną 

a ilością obiektów powierzonych, stało się motywacją do zmiany stanu rzeczy, a wręcz dążeniem nie tylko 

do odwrócenia tych proporcji, ale do pozyskania obiektów i kolekcji na własność Muzeum Miejskiego. 

Działalność naukowo-badawcza, konsekwentnie prowadzona przez pracowników Działu Kultur 

Pozaeuropejskich, pozwoliła na pozyskiwanie nowych obiektów nie tylko poprzez zakupy w kra-

ju od indywidualnych kolekcjonerów, co w rzeczywistości było sporadyczne i bardzo kosztowne. 

Regularne wyprawy dały możliwość penetracji w sposób przemyślany obszarów, które zostały 
wyznaczone przez posiadane muzealia Działu Kultur Pozaeuropejskich. 

Rozwój kolekcji został zaplanowany zarówno podmiotowo, ze względu na charakter obiektów 
pozyskiwanych, ich funkcjonalizm i typologię, jak i pertynencję terytorialną. 
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Obszar, który został wzięty pod uwagę w przypadku kolekcji żorskiej, objął początkowo strefę Sa-

helu Afryki Zachodniej, z dużym naciskiem na terytorium zamieszkane przez ludy Dogon, Kurumba, 

Mossi oraz strefę Zatoki Gwinejskiej, reprezentowanej przede wszystkim przez ludy Aszanti, Dan, 

Guro, Baule oraz Senufo. 

Akcesja muzealiów odbywała się zarówno w  sposób tradycyjny, w  terenie, który daje możliwość 

pozyskania obiektów reprezentatywnych o charakterze etnograficznym (przede wszystkim przed-

miotów codziennego użytku), jak i poprzez zakupy „artisanatu”, czyli rzemiosła artystycznego, ze 

względu na jego walory artystyczne i poznawcze. 

Rozbudowywane były zbiory sztuki, etnografii, militaria oraz wydzielono zbiór pojedynczych obiek-

tów interesujących z innych powodów kulturowych i funkcjonalnych. Dla kolekcji żorskiej decydują-
cym kryterium jest jej holistyczne rozumienie, stąd dążenie do uzupełniania kolekcji i jej pełnej 
prezentacji. 

Rejestracja działalności muzeum przez media oraz własne kontakty pracowników dały nowe możli-

wości pozyskiwania obiektów. Pozytywne nastawienie polskich misjonarzy i etnologów w stosunku 

do żorskiego muzeum znalazło odbicie w postaci darowizn, tym ciekawszych, że obiekty pozyskiwa-

ne w ten sposób były nie tylko autentyczne, ale również rejestrowały recepcję chrześcijaństwa wśród 

społeczeństw wyznających religie tradycyjne. 

Muzeum posiadało trzecią pod względem wielkości kolek-
cję afrykańską w kraju. 

Kolekcja rozbudowywana była dynamicznie. Co roku na stan inwentarza wpisywanych było około 

150 obiektów, z których większość pozyskano w trakcie wypraw naukowo-badawczych.

Najbardziej reprezentatywna była kolekcja z terenów Afryki Zachodniej, zwłaszcza w zakresie opisu 

kultur ludów Dogon i Kurumba. Subkolekcje zawierały obiekty rejestrujące wszystkie elementy życia 

codziennego oraz szeroko pojętą kulturę i sztukę.

Muzeum posiadało w swoich zbiorach największą w Polsce kolekcję kompletnych masek dogońskich 

(część twarzowa wraz ze strojem) – 16 sztuk.

Ważnym wyznacznikiem tworzenia subkolekcji były zmiany, jakie zachodzą w kulturach lokal-

nych pod wpływem rozwoju ruchu turystycznego i zainteresowań rynku antykwarycznego.
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Kolekcja regionalna

Zbiory Działu Historii i Kultury Regionu obejmowały obiekty związane przede wszystkim z sze-
roko rozumianą etnografią, tj. meble, sprzęty domowe, drobne wyposażenie wnętrz, narzędzia 

rolnicze, stroje codzienne i odświętne. 

Drugą ważną kategorię stanowiły obiekty historyczne związane z miastem i regionem, wśród 

których wyróżnić można było kilka charakterystycznych subkolekcji. 

Największą z nich była unikatowa kolekcja pocztówek z wizerunkiem Żor z I połowy XX wieku 

(około 130 sztuk), kolekcja sztandarów miejskich, banknotów namiastkowych i medali okolicznoś-

ciowych z historycznych terenów Górnego Śląska. 

Na zbiory sztuki składała się kolekcja ponad 100 obrazów i rysunków artystów wywodzących się 

(Bimler, Elsner, Schymalla-Globisch) lub tworzących (Rotter-Płóciennikowa, Błędowski w Żorach).

Eksploatacja kolekcji

Zbiory muzeum prezentowane były zarówno poprzez ekspozycję stałą Działu Kultur Pozaeuropej-

skich, jak i wystawy czasowe organizowane w innych ośrodkach muzealnych kraju. Ostatecznym 

jednak dążeniem jest ich kompletna rejestracja i prezentacja za pomocą Internetu. 

Rozpoczęto prace zmierzające do udostępnienia informacji o zbiorach w ramach projektu „Za-

rządzanie zbiorami Muzeum Miejskiego w  Żorach”. Czasowo zrezygnowano z  udostępnienia 

bazy eksponatów na stronie internetowej z uwagi na niekompatybilność z programem ewidencji 

muzealnej MONA.

Na koniec 2013 roku muzeum posiadało 4 028 muzealiów, w tym: 1 886 obiektów etnograficz-

nych, 855 numizmatów, 689 obiektów sztuki, 235 obiektów o charakterze historycznym, 145 mili-

tariów, 98 archiwaliów, 58 obiektów archeologicznych, 45 obiektów techniki, 9 fotografii, 7 obiek-

tów przyrodniczych oraz 21 innych obiektów. 

W ramach systemu ewidencji muzealnej MONA zdigitalizowano 2 272 obiekty.
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4.Podsumowanie 2001–2014

SIEDZIBA 
Było: 
Muzeum Miejskie w Żorach zostało utworzone w grudniu 2000 r. z inicjatywy władz miasta Żory, 

osób indywidualnych skupionych wokół Towarzystwa Miłośników Miasta Żory oraz ówczesnego 

dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Lucjana Buchalika. Do roku 2013 mieściło się w wynajmo-

wanych pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Kultury. Powierzchnia muzeum wynosiła wówczas 
476 m2, w  tym na powierzchnię wystawienniczą przypadało ok. 250 m2. Placówka zatrudniała 

osiem osób. W pierwszym roku działalności odwiedziło ją 4678 zwiedzających. 
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Jest: 
W roku 2014 muzeum zostało przeniesione do nowej siedziby przy ul. Muzealnej 1/2 w Żorach. Do 

jego dyspozycji oddane zostały pomieszczenia w odrestaurowanej willi Haeringa oraz w dobudo-

wanej części wystawienniczo-magazynowej. Muzeum dysponuje ogólną powierzchnią 1100 m2, 

w tym na powierzchnię wystawienniczą przypada 497 m2. Do dyspozycji placówki oddano również 

nowoczesną salę konferencyjną na 80 osób. Muzeum zatrudniało 21 pracowników. W pierwszym 
roku działalności w nowej siedzibie z oferty placówki skorzystało ponad 25 tys. osób.

ORGANIZACJA 
Piętnastoletni okres działalności to czas realizacji kolejnych etapów Zintegrowanego Planu 
Rozwoju. Zintegrowany Plan Rozwoju Muzeum Miejskiego w swoich podstawowych założeniach 

bazował na stworzeniu oferty: otwartej, ujednoliconej, opartej na rzetelnym warsztacie nauko-

wym, realizowanej przede wszystkim przez projekty kulturoznawczo-edukacyjne.

• Samorządowy Lider Zarządzania 
Nagroda w konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania 2007” za nowatorskie podejście do zarzą-

dzania instytucją kultury w ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju na bazie projektów obejmują-

cych całe spektrum działań interdyscyplinarnych. 

• Partnerstwo Publiczno-Prywatne 
Nagroda specjalna w konkursie „Dobre Praktyki PPP” za projekt inwestycyjny „Yatenga – Spotka-

nie Kultur Świata” za niespotykane podejście do idei partnerstwa prywatno-publicznego ze strony 

instytucji muzealnej. 

• Sybilla 2013 
Wyróżnienie w  konkursie na Najważniejsze Wydarzenie Muzealne Roku za projekt „Inwestycja 

wspólnego interesu publiczno-prywatnego – Muzeum Miejskie w Żorach”. Inwestycja budowy sie-

dziby muzeum została nagrodzona za nowatorskie rozwiązania na gruncie polskim, łączące sferę 

biznesu ze sferą publiczną w celu osiągnięcia zarówno obopólnej korzyści, jak i realizacji polityki 

Programu Partnerstwa Biznesowego dla potrzeb lokalnej społeczności.
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ZBIORY / MAGAZYNY 
Muzeum gromadziło w sposób przemyślany obiekty z zakresu historii miasta Żory oraz historii 

i kultury regionu, jak również kultur pozaeuropejskich (szczególnie afrykańskich) w celu budowy 

reprezentatywnych kolekcji, podkreślających charakter muzeum oraz wyróżniających go spośród 

innych. 

Było: 
W pierwszy roku działalności muzeum posiadało 616 muzealiów, w tym 442 obiekty na stanie 

inwentarza Działu Historii i Kultury Regionu oraz 174 obiekty na stanie inwentarza Działu Kultur 

Pozaeuropejskich. Zbiory przechowywane były w wynajmowanych pomieszczeniach, niespełnia-

jących wymogów konserwatorskich.

Jest: 
Na koniec 2014 r. Muzeum posiadało 4 559 muzealiów, w tym 2004 obiekty na stanie inwen-

tarza Działu Historii i Kultury Regionu oraz 2 555 obiektów na stanie inwentarza Działu Kultur 

Pozaeuropejskich. Zbiory przechowywane były w nowocześnie urządzonych magazynach dosto-

sowanych do wymagań i charakteru zbiorów oraz zapewniających im pełne bezpieczeństwo.

WYSTAWY 
Muzeum prowadziło działalność wystawienniczą w oparciu o zbiory własne i wypożyczenia. Wy-

stawy były wyznacznikiem realizowanych projektów edukacyjnych. Zbiory prezentowane były 

w ramach wystaw stałych i czasowych oraz w ramach wystaw objazdowych w innych ośrodkach 

muzealnych w kraju. 

wystawy stałe 
Do roku 2011 muzeum oddało do dyspozycji zwiedzających trzy wystawy stałe: „W afrykańskich 

wioskach”, „Historia miasta” oraz „W śląskiej izbie”. 

wystawy czasowe 
Do roku 2011 muzeum zorganizowało 113 wystaw czasowych, które obejrzało ponad 29 000 zwie-
dzających.
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WYPRAWY NAUKOWO-
BADAWCZE 
Muzeum prowadziło regularną działalność naukowo-badawczą opartą na własnych badaniach 

terenowych pracowników, głównie w Afryce Zachodniej. Bezpośrednim efektem prowadzonych 

badań były nowe eksponaty, rozbudowa informacji naukowej muzeum oraz artykuły i publikacje 

naukowe pracowników. Do roku 2014 pracownicy muzeum uczestniczyli w 16 wyprawach nauko-
wo-badawczych.

EDUKACJA 
Edukacja rozwojowa 
Muzeum od początku swojej działalności realizowało projekty z  zakresu edukacji rozwojowej. 

Działania edukacyjne były prowadzone zgodnie z „Teorią jednego projektu”. Do roku 2011 muzeum 

zrealizowało 15 projektów kulturoznawczo-edukacyjnych. 

Edukacja regionalna 
Od 2010 roku w ramach edukacji muzealnej realizowane były zadania Centrum Edukacji Regional-

nej zgodnie z projektem „Lekcje regionalizmu na żywo”, na bazie autorskiego programu „Jestem 

spadkobiercą i twórcą dziedzictwa kulturowego”. CER przygotowywało co roku ofertę edukacyjną 

składającą się średnio z 23 tematów. Skorzystało z niej ponad 126 tys. odbiorców.

WYDAWNICTWA 
Muzeum realizowało konsekwentną politykę wydawniczą, która zakładała równowagę pomiędzy 

wydawnictwami naukowymi, popularnonaukowymi i  edukacyjnymi. Zadania były realizowane 

z dbałością zarówno o poziom naukowy, jak i edytorski. Do roku 2014 muzeum wydało 17 pozycji 
książkowych, 8 zeszytów muzealnych oraz opublikowało 15 edycji „Kalendarza Żorskiego” wraz 

z suplementem.
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WIZJA Przyszłość Muzeum Miejskiego w  Żorach to wizja inspirującej, 

nowatorskiej i  przyjaznej instytucji naukowej, która za pomocą 

środków właściwych muzealnictwu dociera do jak najszerszego grona 

odbiorców.

MISJA POZNAWANIE ŚWIATA ZACZYNA SIĘ 
W MUZEUM

CEL stworzenie nowoczesnej i  profesjonalnej instytucji muzealnej 
o statusie rejestrowym

4.Wizja i misja 2014
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Misja wynika z przekonania, że to właśnie w muzeum zaczyna się przygoda z na-
uką, a człowiek po raz pierwszy zostaje włączony w proces naukowego poznania.
Muzeum jest miejscem, gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością. Spotkaniu 
temu towarzyszy szczególna atmosfera. Tworzy ją naukowy wymiar poznania, 
który pozwala na głębszą refleksję i  wyważone opinie. 
Tutaj poznajemy historię i tradycję miejsca, w którym żyjemy. Stąd wyruszamy 
w daleki świat, aby go „dotknąć” i lepiej zrozumieć.

Powtórne sformułowanie misji było wynikiem przemyśleń i analiz pierwszego okresu działalności 

2001-2013 oraz budowy koncepcji działania na kolejne lata 2014–2018:

• Muzeum, to miejsce, gdzie realny przedmiot uzyskuje wymiar naukowy.

• Muzeum, to miejsce, gdzie dziecko poznaje świat miniony i świat odległy, aby nauczyć się żyć 

w świecie je otaczającym.

• Muzeum, to miejsce, gdzie słucha się głosu starszych, aby żyć lepiej i mądrzej.

Misja realizowana była poprzez:
• intensyfikację systemu projektowych działań edukacyjnych, które wynikały z wytycznych 

Zintegrowanego Planu Rozwoju,

• prezentowanie trzeciej pod względem wielkości kolekcji afrykanistycznej w Polsce.

Podjęte działania pozwoliły:
•  na szersze zaprezentowanie działań muzeum oraz podniesie jego prestiż w kontekście badań 

nad kulturami pozaeuropejskimi,

• na inwestycje w  rozwój partnerstwa strategicznego muzeum w  sektorze szkolnictwa 

wyższego,

• na realizację szeroko zakrojonych planów rozpoczęcia współpracy z ośrodkami zagraniczny-

mi w zakresie kompleksowych badań pozaeuropejskich – stworzenie ciągłości historycznej 

perspektywy.

Muzeum konsekwentnie realizowało zadania zmierzające w stronę muzealnictwa dostosowa-
nego do potrzeb świata współczesnego, do europejskiego poziomu organizowanych imprez oraz 

usług świadczonych na rzecz społeczności lokalnej. 

Otwartość, którą strategia działania podkreślała, miała zbudować krąg osób związanych z mu-

zeum poprzez uczestnictwo w  jego ofercie, nie tylko tej edukacyjnej. Zadaniem priorytetowym 
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dla muzeum była intensyfikacja działań na rzecz stworzenia oferty atrakcyjnej merytorycznie, 

atrakcyjnie podanej, z dbałością o estetykę i nowatorstwo projektów graficznych, wreszcie atrak-

cyjnej, bo zawierającej takie sposoby działania i komunikacji, które były rozwiązaniami nowocze-

snymi, przyciągającymi odbiorcę w różnym wieku. 

Zgodnie z wytycznymi Strategii muzeum stało się instytucją kultury, ale kultury poddanej we-

ryfikacji naukowej, rozbudowanej o wiedzę podaną w sposób łatwy i przyjemny. Taka tendencja 

od lat zauważalna była w polityce kulturalnej Europy Zachodniej w stosunku do instytucji muze-

alnych w małych miejscowościach, a zastosowane rozwiązania przyniosły wysoce zadowalające 

efekty.

Konstrukcja wszelkich działań muzealnych opierała się o  ich usługowy charakter wynikający 

z przyjętych zasad. Taka hierarchia wartości umożliwiła szersze otwarcie instytucji muzealnej na 

nowe sposoby kontaktu z odbiorcą (nie tylko na terenie siedziby muzeum).

Zakładane rezultaty projektu:

• rozbudowana zostanie oferta kulturalna oferowana mieszkańcom miasta,

• realizowane będą projekty edukacyjne, które uzupełniać będą program szkoły, będą aktywizo-

wać młodzież szkolną w zakresie poznania kultur pozaeuropejskich,

• zintegrowane zostanie środowisko lokalnej społeczności poprzez działania kulturowe,

• realizowane będą projekty przeciwdziałające stereotypizacji życia i  sprzyjające otwarciu 

mieszkańców na inne kultury,

• oddany zostanie do użytku projekt nowatorski, przyciągający nowych odbiorców,

• opracowane zostaną oryginalne programy nauki dla rodzin i młodzieży,

• wzrośnie ruch turystyczny w obrębie Śródmieścia,

• wzmocniony zostanie wizerunek Żor, jako miasta nowoczesnego, inwestującego w naukę,

• wypromowana zostanie nowa, dobra marka żorska,

• wzmocniony zostanie pozytywny wizerunek Żor,

• nastąpi wzrost ekonomiczny w branży handlowo-usługowej.
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CELE STRATEGICZNE
I. Stworzenie marki „Muze.ON” jako silnej instytucji muzealnej na arenie międzynarodowej. 

II. Realizacja misji muzeum jako instytucji krytycznej przy pomocy programu wystawienniczego, 

publikacji, konferencji oraz innych form działalności muzealnej.

III. Wzmocnienie i rozwój profilu naukowego muzeum. 

IV. Wykreowanie muzeum transparentnego poprzez wprowadzenie do domeny publicznej infor-

macji o posiadanym zbiorze, źródłach jego nabycia i właścicielach.

V. Budowa nowej przestrzeni muzeum zwiększającej powierzchnię ekspozycyjną muzeum: re-

-aranżacja wystaw stałych i zwiększenie liczby prezentowanych eksponatów. 

VI. Usprawnienie struktury organizacyjnej muzeum.
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CEL GŁÓWNY POZNAWANIE ŚWIATA ZACZYNA SIĘ 
W MUZEUM

CELE SZCZEGÓŁOWE: A. Organizacja wystaw stałych
B. Reorganizacja procesów zarządczych i struktur HR
C. Status muzeum rejestrowego

5.REALIZACJA STRATEGII 
 2014–2018
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REALIZACJA CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH

A. ORGANIZACJA WYSTAW 
STAŁYCH

Celem inwestycji „Organizacja wystaw stałych Muzeum 
Miejskiego w  Żorach” była realizacja oraz promocja 
ekspozycji: „Nasza tożsamość” oraz „Polskie poznawanie 
świata” w oparciu o opracowane scenariusze. Inwestycja obejmowała działania z zakresu 

branży muzealniczej: wystawiennicze, wydawnicze, promocyjno-reklamowe.

Organizacja wystaw stałych zamknęła okres budowy no-
wej siedziby dla Muzeum Miejskiego w Żorach. Projekt realizo-

wany był we współpracy z  partnerem prywatnym – Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. 

W zakres projektu wchodziła rewitalizacja zabytkowej willi z przeznaczeniem na pomieszczenia 

biurowe oraz dobudowa nowoczesnego pawilonu z przeznaczeniem na cele wystawiennicze, kon-

ferencyjne oraz magazynowe. 

Wystawy zostały zaprojektowane z uwzględnieniem za-
równo ambitnych celów, jak i satysfakcji tzw. nieprzygo-
towanej publiczności. W procesie projektowania wystaw uwzględniono nie tylko 

przekaz wiedzy i kontemplowanie obiektów, ale również inne doświadczenia, takie chociażby jak 

zakupy w muzealnym sklepiku, spacer po muzealnym atrium czy zwiedzanie „Parku wielkich pol-

skiego poznawania świata”. Wzięto pod uwagę zarówno „realny” wymiar zwiedzania, jak i  jego 

odpowiednik wirtualny.
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Głównym celem projektu była kreacja wystaw stałych jako miejsca realizacji dzia-
łań naukowych i edukacyjnych służących zróżnicowanej grupie odbiorców. 

Wyjątkowość projektu polegała na:

a. wykorzystaniu potencjału architektury – odpowiednio „Nasza tożsamość” zlokalizowana 

została w starej, zabytkowej willi, a „Polskie poznawanie świata” w nowo dobudowanej, 

nowoczesnej architekturze pozwalającej na bardziej swobodną narrację scenograficzną,

b. wyjątkowości tematyki – zwłaszcza w zakresie polskiego poznawania świata,

c. rozwiązaniach scenograficznych – od prostych zabiegów symulujących konkretną przestrzeń 

z obiektami muzealnymi w części regionalnej, po rozbudowane scenografie statku i pociągu 

w części pozaeuropejskiej,

d. zastosowanych rozwiązaniach multimedialnych, które stanowiły element komentarza do 

wystawy, ale nie stały się jej głównym elementem.

Projekt stanowił odpowiedź na zapotrzebowanie rynku lokalnego w  zakresie wystawiennictwa 

i stałej innowacyjnej oferty edukacyjno-naukowej, która pozwoliłaby łączyć przyjemne (rozrywkę) 

z pożytecznym (naukę i zdobywanie wiedzy) oraz rynku ponadlokalnego w zakresie projektów 

nietypowych – informujących o osiągnięciach i odkryciach polskiej nauki. 

Opracowana oferta muzealna była spójna i  wzmacniała pozytywny wizerunek 
miejsca.

W projekcie zostały uwzględnione „miejsca” wrażliwe:

a. połączono bardzo precyzyjnie temat z metodą narracji,

b. narzędzia zostały dostosowane do szerokiej grupy odbiorców,

c. zróżnicowano ilość tekstu i obrazów oraz ich zakres w stosunku do wymagań odbiorcy,

d. dostosowano temat wystaw do rynku lokalnego i ogólnego,

e. zachowano proporcje zawartości informacyjnej – obiekt i multimedia (dobra proporcja),

f. połączono tematykę obu wystaw tworząc całość, która może być czytana / odbierana 

oddzielnie.

W projektowaniu doświadczenia muzealnego, wzięto pod uwagę zarówno „realny” wymiar zwie-

dzania, jak i jego odpowiednik wirtualny. Z uwagi na dążenie do stworzenia tzw. całościowej sy-

tuacji, w jednym i drugim przypadku wzięto pod uwagę znacznie więcej, niż tylko kolekcję, jaka 

będzie prezentowana.
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Projekt zrealizowany został przez pracowników Muzeum Miejskiego oraz osoby zewnętrzne – 

specjalistów w zakresach wymaganych projektem. 

POLSKIE POZNAWANIA ŚWIATA W STATYSTYCE
Dane po roku eksploatacji

Statystyka odbiorców bezpośrednich 5 158 

Ilość zwiedzających 2 599

Edukacja na wystawie

Ilość tematów realizowanych 13

Ilość uczestników 1 570

Ilość projektów towarzyszących 1 (Odchodzący świat Afryki)

Ilość imprez towarzyszących 13

Ilość uczestników 989

Statystyka odbiorców wirtualnych około 14 000
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Projekt zakładał wzrost statystyki odwiedzin muzeum średnio na poziomie 200% (dane zróż-

nicowane w zależności od obszaru) i generowanie przychodów na etapie jego eksploatacji przez 

kolejne trzy lata na poziomie 108 000,00 zł. 

Ogólna wartość projektu 1 570 941,00 zł netto

wkład własny 23,64% wartości ogólnej (371 423,00 zł)

Źródła finansowania:

• kredyt bankowy

• dotacja celowa i podmiotowa

• środki własne

Projekt nie zakładał pełnej rentowności inwestycji, co wynikało z charakteru instytucji nastawio-

nej na realizację zadań o charakterze niekomercyjnym. Zadanie zostało wpisane do „Wieloletniej 

prognozy finansowej miasta”, co zapewniło stabilizację i bezpieczeństwo na etapie eksploatacji.

NASZ TOŹSAMOŚĆ W STATYSTYCE
Dane na koniec roku po oddaniu do użytkowania

Ilość zwiedzających 624 osoby (od 5 października do końca roku)

Edukacja na wystawie

Ilość tematów realizowanych 3 tematy ilość grup 15

Ilość uczestników 362

Ilość projektów towarzyszących 4

Ilość imprez towarzyszących 20

Ilość uczestników 607

Statystyka odbiorców wirtualnych 1 593
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PROCES FINANSOWANIA

Kredyt 1 300 000,00 zł netto

Rata 46 390,00 zł (ostatnia w 2018 r.)

Zastosowane mechanizmy finansowania z uwagi na brak zabezpieczenia VAT-u (kwoty zostały 

potraktowano jako brutto):

• rozdzielono przetargi,

• wyłączono multimedia.

„Polskie poznawanie świata”

886 038,00 zł netto (kosztorys projektantów)

691 699,25 zł netto 840 116,27 zł brutto

„Nasza tożsamość”
298 663,50 zł netto (kosztorys projektantów)

223 114,56 zł netto 274 430,91 zł brutto

Z kredytu i odzyskanego w 100% VAT-u zrealizowano w roku 2015: 

1) wystawę „Polskie poznawanie świata”,

2) multimedia pod wystawę „Polskie poznawanie świata”,

3) wystawę „Nasza tożsamość”.

Multimedia wystawy „Nasza tożsamość” zostały realizowane z odzyskanego VAT-u w roku 2016.

Zmiana ustawy o VAT spowodowała, że do zamknięcia inwestycji zabrakło około 200 000,00 zł. 

Ostatni etap realizacji wystawy „Nasza tożsamość” został sfinansowany ze środków własnych.
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POLSKIE POZNAWANIA ŚWIATA

Autor scenariusza dr Lucjan Buchalik

Autor scenariusza multimediów Katarzyna Podyma

Kuratorzy wystawy dr Lucjan Buchalik, Katarzyna Podyma

Powierzchnia wystawy 200 m2

Ilość obiektów 351 obiektów

W tym ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żorach 150 obiektów

Muzealia wypożyczono z: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, 
Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Szczecinie,  
Państwowego Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

NASZ TOŹSAMOŚĆ 

Autor scenariusza Jacek Struczyk, dr Lucjan Buchalik

Autor koncepcji wystawy wirtualnej Katarzyna Podyma

Autorzy programu naukowo-popularyzatorskiego Jacek Struczyk, Katarzyna Podyma

Zespół projektowy Jacek Struczyk, Tomasz Górecki, 
Katarzyna Podyma, Anna Flaga

Projekty graficzne Anna Flaga

Projekt scenografii Pracownia projektowa Sowa-Szenk

Okres przygotowania i realizacji 2012–2017 r.

Okres eksploatacji od 5 października 2017 r.
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NASZA TOŹSAMOŚĆ 

Ilość eksponatów > 270

Powierzchnia około 150 m2

Zabezpieczenie środków pożyczka bankowa, dotacja celowa 
i podmiotowa

Wersja online dofinansowanie ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
„Kultura Cyfrowa”

Współpraca Fundacja „Sztuka”
Towarzystwo Miłośników Miasta Żory
Muzeum Historii Miasta Katowic
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„Polskie poznawanie świata” nie jest typem wystawy prezentowanej przez pewien okres, 

a następnie kończącej jako dokumentacja zarchiwizowana. 

Nowatorska idea oparta została o koncepcję zachowania ciągłości wystawienniczej powią-

zanej tematem. Program wystawienniczo-naukowy, którego jest egzemplifikacją, stanowi 

o jej wyjątkowych walorach: możliwości nieograniczonej wręcz prezentacji w czasie i prze-

strzeni, a przede wszystkim możliwości swobodnych zmian ekspozycyjnych.

W  jaki sposób Polacy poznawali świat? Jakich odkryć dokonali? Jakie były szlaki ich wę-

drówek? Oto pytania, na które daje odpowiedź. Jej celem jest zaprezentowanie zarówno 

historycznego wkładu Polaków w rozwój nauk, jak i współczesnych badań prowadzonych 

w różnych miejscach świata.

 

Wystawa szkicuje olbrzymi zakres tematu. Jest raczej impresją dającą do myślenia i poszu-

kiwań, niż zamkniętą odpowiedzią na pytanie badawcze. Materialny przekaz historyczny 

w  postaci eksponatów został połączony z  elementem wirtualnego, rozbudowanego ko-

mentarza. W ten sposób powiązano obiekt-przedmiot z tłem kulturowym i historycznym.

Ekspozycja nie stanowi całości zamkniętej w czasie i przestrzeni. Zasób informacji, okre-

sowo rozbudowywany i uzupełniany o sylwetki nowych badaczy oraz informacje o nowych 

projektach, a także współczesnych badaniach, stanie się „encyklopedią” polskiego pozna-

wania świata.

Poznawanie świata, to nie tylko poznawanie białych plam na mapie, to również nieustający 

proces uczenia się jego bogactwa i różnorodności, odkrywania innych kultur, zrozumienia 

i wzajemnego szacunku. Takim celom, w zamyśle autorów ma służyć program wystawien-

niczo-naukowy „Polskie poznawanie świata”.

Z uzasadnienia zgłoszenia w Konkursie na Najważniejsze Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla 

2016” w kategorii wystawy etnograficzne:
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Z  uzasadnienia zgłoszenia w  Konkursie na Najważniejsze Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla 

2017” w kategorii wystawy etnograficzne:

Wystawa „Nasza tożsamość” została opracowana z  myślą o  lokalnej społeczności, ale jej 

charakter ma znamiona uniwersalności. Dotyka aktualnego tematu, a współczesne zjawiska 

postmoderny potwierdzają słuszność prowadzenia dialogu na ten temat. 

Wystawa pokazuje, że przyglądamy się sobie, swojej historii, przyglądamy się innym, aby zro-

zumieć sens i dać odpowiedź na pytanie „Kim jestem?”. Wystawa jest więc zarówno efektem 

badań naukowych, jak i pretekstem do ich kontynuacji.

Wyzwaniem i problemem wystawienniczym było przełożenie czysto abstrakcyjnych rozważań 

na język przedmiotów przy zachowaniu maksimum czytelności i jakości przekazu. Należało po-

kazać złożoność problemu w taki sposób, aby wystawa nie była czytana jak gotowa odpowiedź.

Wystawa została potraktowana jako źródło działań projektowych komentujących jej zawartość. 

Spełniony został w ten sposób muzealny postulat, wynikający z  idealistycznego naukowego 

podejścia: „Wystawa nie powinna być tylko oglądana. Powinna być przestrzenią do rozmowy”.

Wystawa stała się: próbą pokazania tożsamości mieszkańców Żor, ale nie tylko, inspiracją 

w poszukiwaniach źródeł tożsamości dla odbiorców, ścieżką poznania, wejścia w rejony, których 

na co dzień dotykamy w sposób mniej lub bardziej świadomy, sentymentalnym powrotem do 

przeszłości, ale również epicentrum twórczej wymiany myśli, sposobem na kwerendę informacji 

oraz pozyskanie nowych obiektów do zbiorów.

Wystawa stała się drogą, podczas której eksponaty pełnią funkcję znaków rozpoznawczych. 

Rozpoznanie przedmiotów i miejsc ma nam przypomnieć skąd jesteśmy, a więc kim jesteśmy.

Adresowanie wystawy do lokalnej społeczności mogło spowodować jej pozostanie na poziomie 

status quo: wycieczek szkolnych i sporadycznych wizyt żorzan. Nie spowodowało. Wystawa jest 

miejscem spotkań i rozmów. Miejscem, gdzie ludzie zostawiają swoje refleksje i emocje. Roz-

mawiać chcą zarówno odbiorcy, jak i autorzy wystawy. Jej realizacja wyzwoliła chęć wymiany 

myśli i doświadczeń.
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B. REORGANIZACJA 
PROCESÓW ZARZĄDCZYCH 
I STRUKTUR HUMAN 
RESOURCES
Zakończenie projektu „Organizacja wystaw stałych” zbiegło się w czasie z analizą i przeorganizo-

waniem działań operacyjnych muzeum pod kątem:

a) odbudowy udziału w rynku usług muzealniczych (działanie ponadlokalne) i wystawienniczo-

-edukacyjno-kulturalnych (działanie lokalne),

b) analizy potrzeb finansowych i możliwości ich zapewnienia przez organizatora,

c) zmian zarządczych.

Mając na uwadze ich wzajemne powiązania, czynniki te potraktowano jako najważniejsze z punk-

tu widzenia powrotu muzeum na rynek usług. 

Z uwagi na zapewnienie przez organizatora finansowania na wskazanym przez muzeum pozio-

mie, za podstawę wszystkich działań przyjęto zmiany zarządcze.

PODJĘTE DZIAŁANIA ZARZĄDCZE SKONCENTROWAŁY SIĘ NA ANALIZIE I REAKCJI 
NA 9 CZYNNIKÓW ZARZĄDCZYCH:

CZYNNIK 1:  
OPIS STANOWISK I ODPOWIEDZIALNOŚCI  |  Kto jest za co odpowiedzialny i rozliczany
Pytania, które zainicjowały zmiany:

• Czy mamy uporządkowane w muzeum: opisy stanowisk, odpowiedzialności i wartościowanie 

stanowisk?

• Czy wykorzystujemy opisy do poprawiania komunikacji i usprawniania realizacji projektów? 

W ramach podjętych działań zweryfikowano i uporządkowano:

• opis stanowisk – czyli czym jest dana rola,

• opis odpowiedzialności – czyli za co odpowiada dana rola,

• wartościowanie stanowisk – czyli określanie jakie stanowiska, role są ważne, a które ważniejsze 

i dopasowywanie do tego poziomów finansowych wynagrodzeń.
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Podjęte działania nie były innowacyjne, ale uporządkowały strukturę i  system zarządzania. 

Wdrożono nowe rozwiązania komunikacyjne i  przeszkolono pracowników w  zakresie procesu 

wymiany informacji między działami poprzez warsztaty, które pomogły zrozumieć specyfikę 

innych działów. 

Efekt, jaki osiągnięto po wprowadzeniu tych działań: porządek, większa jasność działań 

i sprawniejsza komunikacja.

CZYNNIK 2:  
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ  |  Opór ludzi podczas zmian
Pytania, które zainicjowały zmiany:

• Czy mamy umiejętności zarządzania zmianą pod kątem psychologii strategicznej?

• Czy opór ludzi blokuje zmiany lub powoduje spadek motywacji?

• Czy mentalność i postawy ludzi bywają ograniczeniem dla rozwoju muzeum?

Zastosowane rozwiązania obejmowały uczenie się przez zarządzających zarządzania zmianą, 

psychologii strategicznej i mediacji. W stosunku do instytucji, koncentrowały się wokół spotkań 

pracowniczych. Spotkania te pozwoliły edukować pracowników, wspierać ich w zmianie przekonań 

oraz uwalniać od wątpliwości. Były to też procesy mediacyjne między dyrektorami albo działami, 

które w procesie zmian weszły w konflikty, które trzeba było rozwiązać.

Efekt, jaki muzeum osiągnęło po wprowadzeniu tych działań: większy poziom inteligencji emo-

cjonalnej u  zarządzających, większa wiedza, jak planować zmiany, mniejszy opór pracowników, 

większy poziom szacunku i zaufania w firmie.

CZYNNIK 3:  
ZWINNE MAPOWANIE PROCESÓW  |  Chaos w projektach
Pytania, które zainicjowały zmiany:

• Czy mamy zmapowane procesy?

• Czy aktualizujemy swoje je?

Zastosowane rozwiązania obejmowały mapowanie procesów, czyli opisanie szczegółowych ście-

żek działań oraz głównych procedur i zasad oraz aktualizację już zmapowanych. Dzięki temu uzy-

skano obraz tego, jak przebiegają decyzje i płyną informacje w całej organizacji.

Wniosek z podjętych i wykonanych działań: to ludzie tworzą procesy i ich jakość zależy od współ-

pracy zespołów i działów. Jeśli nie zadba się o wymianę informacji i otwartość, to opisanie proce-

sów będzie sztucznym tworem.

Efekt, jaki muzeum osiągnęło po wprowadzeniu tych działań: większa sprawność realizacji projek-

tów, oszczędność czasu, mniejsza frustracja w komunikacji między działami.
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CZYNNIK 4:  
WIZJA STRATEGICZNA  |  Dokąd zmierza muzeum
Pytania, które zainicjowały zmiany:

• Czy mamy jasną wizję krótko- i długoterminową?

• Czy mamy wizję wizerunkową?

• Czy komunikujemy ją?

Zastosowane rozwiązania obejmowały: przemyślenie strategii i opisanie wizji krótko- i długoter-

minowej, opracowanie nowej identyfikacji wizualnej opracowanie wizerunkowe oraz wdrożenie 

wybranych elementów.

Praca polegała na rozważaniach nad różnymi wymiarami wizji i następnie rozpoczęciu systema-

tycznej komunikacji jej pracownikom. 

Pytanie jakie postawiono było jednym z fundamentalnych: 

W jakim kierunku zmierza muzeum? 

W trakcie prac opisano nie jedną, ale kilka wizji i możliwych rozwiązań w myśl zasady, że jedna 

wizja już nie wystarcza, trzeba patrzeć wielowymiarowo. Dlaczego? Bo krótkie puste hasła nie są 

rozwiązaniem. Aby wejść na wyższy poziom, trzeba wejść głębiej i spojrzeć szerzej.

Efekt, jaki muzeum osiągnęło po wprowadzeniu tych działań: większa jasność kierunku rozwoju 

muzeum wśród osób decyzyjnych, większy spokój wewnętrzny i pewność, że muzeum idzie w do-

brym kierunku, większe poczucie wpływu i kontroli nad tym co się dzieje.

CZYNNIK 5:  
TRANSFORMACJA CYFROWA  |  IT 10 lat temu
Pytania, które zainicjowały zmiany:

• Czy mamy osoby odpowiedzialne za wdrożenia nowych technologii?

• Czy mamy osobę w tym zakresie, która umie patrzeć strategicznie i szeroko?

Zastosowane rozwiązania obejmowały: wykorzystanie i wdrożenie najtańszych rozwiązań z za-

kresu IT polepszających komunikację i wymianę informacji, specjalizację osób odpowiedzialnych 

za wykorzystywane systemy (działanie mające na celu minimalizację skutków braku dedykowa-

nych stanowisk IT) i ustawienie stałej współpracy zewnętrznej.

Efekt, jaki muzeum osiągnęło po wprowadzeniu tych działań: przyspieszenie działań, które 
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wcześniej zajmowały dużo czasu, większa łatwość w przepływie dokumentów, większy porządek 

w dokumentach i procedurach. 

CZYNNIK 6:  
MARKETING STRATEGICZNY  |  Zacofany marketing
Pytania, które zainicjowały zmiany:

• Czy Dział Promocji myśli strategicznie?

• Czy Dział Promocji analizuje trendy i je wyprzedza?

• Jaka jest wizja marketingowa marki? Czym jest dla nas marka muzeum?

Promocja stała się od roku 2014 kluczowym strategicznym działem muzeum. Analizuje dane 

i tworzy pomysły na istnienie muzeum w świadomości odbiorcy.

Zastosowanym rozwiązaniem było ukierunkowanie Działu Promocji na rozwój w kierunku marke-

tingu strategicznego. Rozpoczęto analizowanie danych, którego skutkiem była „konwersja sprze-

dażowa”, podjęto działania z dbałością o markę muzeum oraz markę kluczowych osób w instytucji.

INFORMACJA / WIZERUNEK
PREZENTACJA MUZEUM

BIULETYN INFORMACYJNY „SZORTY MUZEALNE”

INFORMATORY MIESIĘCZNE

Efekt, jaki muzeum osiągnęło po wprowadzeniu tych działań: wzrost odwiedzin oraz poprawa 

wizerunku muzeum, skuteczniejsze kampanie marketingowe, rozwój kompetencji ludzi.

Identyfikacja muzeum to proces, który realizowano konsekwentnie w okresie 2015–2017 w trzech 

etapach:

1) zaadaptowanie do użytkowania siedziby 2015,

2) oddanie do użytkowania pierwszej wystawy stałej 2015/2016,

3) oddanie do użytkowania drugiej wystawy stałej 2016/2017.

Czas realizacji uzależniony był od środków finansowych, jakimi dysponowało muzeum. Wykorzy-

stano go na opracowanie Systemu Identyfikacji Całościowej MUZEONA (SICMUZ), który objął:

• system wizualny,

• system zachowań,

• system komunikacji.
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SICMUZ opracowany został przez zespół czterech osób, pracowników muzeum.

Okres opracowania został poprzedzony własnymi badaniami rynku pod kątem najbardziej aktual-

nych tendencji oraz ciekawych rozwiązań graficznych.

SICMUZ jest autorskim projektem, który w sposób konsekwentny został opracowany i wdrożony 

we wszystkie muzealne działania. Zaletą zastosowanego rozwiązania jest konsekwencja, sta-

bilność i  całościowość wdrożenia. Efektem było szybkie osiągnięcie na forum miasta i  regionu 

jednoznacznej identyfikacji instytucji. Praca z zespołem, składającym się z osób zróżnicowanych 

kompetencyjnie, zapewniła spójność budowanego wizerunku z wyznaczoną misją: „Poznawanie 

świata zaczyna się w muzeum”.

Wszystkie projekty identyfikacyjne uwzględniają koncepcję muzeum jako miejsca:

• gdzie realny przedmiot uzyskuje wymiar naukowy,

• gdzie dziecko poznaje świat miniony i świat odległy, by nauczyć się żyć w otaczającym je świecie,

• gdzie słucha się głosu starszych, aby żyć lepiej i mądrzej.

We wszystkich działaniach widoczna jest spójność pomiędzy ofertą i  jej graficznym odbiciem. 

Każde działanie jest przemyślane koncepcyjnie, poddane dyskusji w zespole, a następnie realizo-

wane z dbałością o najmniejszy detal.

CZYNNIK 7:  
EMPLOYER&PERSONAL BRANDING, STRATEGIA SOCIAL MEDIA |   Słaby wizerunek, trudność 
z rekrutacją
Pytania, które zainicjowały zmiany:

• Czy pracownicy angażują się w budowanie wizerunku muzeum?

• Czy kluczowe osoby w organizacji są promowane na kanałach social mediów?

Zastosowane rozwiązanie polegało na wdrożeniu myślenia, że 

MUZEUM TO MY – PRACOWNICY. 

To pracownicy tworzą markę muzeum, to ludzie tworzą wizerunek, wiarygodność i zaufanie. 

Jedno z  głównych działań, które polegało na przemyślanym wykorzystaniu social mediów, ale 

również szeroko pojętego internetu i technologii.
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INFORMACJA / WIZERUNEK
ZGODNA Z TRENDAMI STRONA

NAZNACZONA STYLEM OBECNOŚĆ NA FACEBOOKU

„TRENDY” OBECNOŚĆ NA INSTAGRAMIE

Efekt, jaki muzeum osiągnęło po wprowadzeniu tych działań: większa motywacja pracowników 

i ich zaangażowanie w działanie muzeum, pozytywny odbiór działań w social mediach przez pra-

cowników i odbiorców.

CZYNNIK 8:  
MAPOWANIE CZYNNIKÓW STRATEGICZNYCH  |  Chaos w głowach zarządów
Pytanie, które zainicjowało zmiany:

• Czy koncentrujemy się na konkretnych rzeczach, które mają wpływ na strategię i wizję? Jakie 

one są?

Zastosowane rozwiązanie koncentrowało się na systematycznym mapowaniu czynników strate-

gicznych, czyli elementów głównych, na których systematycznie trzeba się było koncentrować. 

Służyć temu miały spotkania pracownicze, nadzór nad funkcjonowaniem procesów marketingo-

wych, powołanie ciał kolegialnych nadzorujących prace merytoryczne. 

Efekt, jaki muzeum osiągnęło po wprowadzeniu tych działań: porządek w głowach, większe po-

czucie koncentracji na rzeczach istotnych, lepsza komunikacja z zarządzającymi. 

CZYNNIK 9:  
TESTOWANIE I WPROWADZANIE INNOWACJI  |  Trzymanie się przeszłości
Zastosowane rozwiązania opierały się na przeświadczeniu, że chcemy 

BUDOWAĆ – NASZE – WŁASNE – NIEPOWTARZALNE – 
MUZEUM, 

nie chcemy się wzorować na innych, wprowadzać innowacje na siłę, ślepo iść za trendami. 

Zmiany wprowadzano w sposób przemyślany, z uwzględnieniem tezy, że nie wszystko na raz, 

bo się nie da.
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KONCENTRACJA NA ZASOBACH LUDZKICH 
– OSIĄGNIĘTE REZULTATY 

W latach 2014–2018 budowany był potencjał pracowniczy, usprawniana komunikacja, wypracowa-

na została wizja pracy na dalsze lata i stworzono solidne podstawy jej realizacji.

Metody zarządcze oparte zostały o najważniejsze trendy w zarządzaniu biznesowym: 

otwarty dialog (tworzenie kultury „feedbacku”), koncentrację na wartościach, budowanie  

doświadczenia skoncentrowanego na pracowniku, rozwój efektywnych zespołów, pobudzanie  

zaangażowania pracowników oraz analitykę kapitału ludzkiego i maksymalne wykorzystanie jego 

potencjału.

zespół 
nadzoru

– stan zabezpieczenia
– stan informacji
– nadzór procesów

– budowa oferty
– częstotliwość działań
– stały kontakt z odbiorcą

– stan opracowania
– postęp prac
– nadzór procesów

– wizerunek muzeum
– promocja działań
– statystyki

zespół
zbiorów

zespół 
kontaktu

zespół 
promocji
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• Skład zespołów budowany w oparciu o wymienny skład pracowników

• Działanie zespołów oparte o „team coaching”

• Działanie oparte nie na przypisywaniu obowiązków do stanowisk, a na definiowaniu zawodo-

wych potrzeb pracownika

Zdefiniowano, co pracownicy chcieliby zrobić i  zaproponowano im odpowiednie czynności, 
w których się zaczęli realizować.

OFERTA

CYKL

PRACOWNIK

Jeszcze większy nacisk musimy położyć na 

kreatywne myślenie w naszej pracy.
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CYKLE MUZEALNE W RAMACH EKSPERIENCJI 
(działań skierowanych do odbiorcy dorosłego)

Żorskie wspominki – cykl spotkań zainspirowanych szeroko dyskutowanym wydawnictwem prof. 

Miroszewskiego „Żory 1945–1989. Monografia historyczna”. 

Śladami żorskich zabytków – cykl spotkań poświęconych żorskim zabytkom. Z mroków pamięci 

wyciągnięte na światło dzienne zostaną obiekty wyjątkowe, tajemnicze i zachwycające. Opowia-

dać o nich będą specjaliści i badacze pasjonaci.

Zagadki antropologii – cykl oparty o doświadczenie nauk etnologicznej i antropologicznej. W for-

mie wykładu przekazywane są treści ważne z punktu widzenia funkcjonowania człowieka w kul-

turze, jego doświadczeń społecznych i  religijnych. Rozważania toczone są zarówno na gruncie 

doświadczeń regionalnych, jak i pozaeuropejskich.

Prowincjonalny Ogród Sztuk – cykl spotkań, których celem jest nawiązanie dialogu i  wymia-

na myśli pomiędzy uczestnikami. Każde spotkanie ma swój naukowy temat przewodni. „Ogród 

sztuk” pomyślany został jako szczególne miejsce, gdzie królują sztuki, a  ludzie komunikują się 

z sobą nie za pomocą interfejsu, ale spokojnej, rzeczowej i bezpośredniej rozmowy. 

Tajemnica jednego eksponatu – cykl który pozwoli na wyciągnięcie z magazynów muzealnych 

i opowiedzenie o muzealiach wyjątkowych, które nie są na co dzień eksponowane na wystawach. 

Eksponaty stają się pretekstem do rozważań na różne tematy z życia społecznego mieszkańców 

Żor i nie tylko.
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CYKLE MUZEALNE W RAMACH RIPOSTY 
(działań skierowanych do dzieci i rodzin)

Muzealne podróże z  ciasteczkiem – cykl poświęcony wiedzy o  świecie zamkniętej w  bajkach,  

baśniach i  opowieściach z  całego świata. Każde spotkanie składa się z  elementu naukowego 

wprowadzenia „na wesoło” oraz elementu czytania bajek.

NIRwana – Naukowe Inspiracje Rodzinne – cykl poświęcony rodzinnym zmaganiom z  nauką. 

Każde spotkanie składa się z elementu przygotowania naukowego uczestników oraz elementu 

gry opartej o przyswojoną wiedzę.

Zabawkolandia – zabawy i zabawki z całego świata – cykl, którego motywem przewodnim są 

zabawki – eksponaty. Przedmiot prezentowany dzieciom podczas spotkania staje się pretekstem 

do poznawania świata i kultur zamieszkujących najbardziej odległe zakątki.
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C. STATUS MUZEUM 
REJESTROWEGO
Celem projektu „Muzeum Miejskie w Żorach – muzeum rejestrowe” było osiągnięcie przez muze-

um statusu muzeum rejestrowego, czyli wpisania do Państwowego Rejestru Muzeów. 

Status taki umożliwiłby w  przyszłości aplikacje do funduszy centralnych i  europejskich oraz 

w znaczący sposób podniósłby prestiż muzeum. Zadanie przewidziane było do realizacji w latach 

2017-2020. 

Projekt przewidywał zadania w zakresie:

• rozbudowy kolekcji – poprzez zakup eksponatów,

• organizacji zabezpieczenia zbiorów – poprzez zakup urządzeń i wyposażenia magazynów,

• zarządzania zbiorami – poprzez zakup oprogramowania rejestrującego ruch muzealiów oraz 

udostępniającego zasoby w Internecie,

• udostępniania zbiorów na wystawach stałych i  czasowych – poprzez zakup wyposażenia  

wystawienniczego oraz sprzętu zabezpieczającego eksploatację wystaw.

RAPORT O STANIE ORGANIZACJI I OPRACOWANIA ZBIORÓW

Cel: analiza stanu przygotowania muzeum do aplikacji o  zmianę statusu  
na „muzeum rejestrowe”

Okres analizy: lata 2001–2018

1. GROMADZENIE ZBIORÓW

Zbiory muzealne tworzą dwie ogólne kolekcje zgromadzone przez działy: Historii i Kultury Regio-

nu oraz Kultur Pozaeuropejskich. Łącznie zgromadzono 6 084 obiekty wpisane na stan inwentarzy 

muzealnych w okresie od 01.01.2001 r. do 10.11.2018 r.

 

Zasób narasta średnio o 338 obiektów na rok, przy czym rozłożenie natężenia w poszczególnych 

latach jest różne z uwagi sposób i czas rozliczania obiektów nabytych w trakcie wypraw nauko-
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wo-badawczych (wyprawa zakończona pod koniec roku jest wprowadzana na stan inwentarzy 

w  roku następnym). Zbiory muzealne buduje przede wszystkim kolekcja pozaeuropejska, co 

wynika z podstawowych założeń „Polityki zarządzania zbiorami” (zbiory pozaeuropejskie sta-

nowią wyróżnik Muzeum Miejskiego na tle innych muzeów). Zauważalna stagnacja z tenden-

cją spadkową w latach 2010-2013 spowodowana została realizacją projektu „Budowa siedziby  

Muzeum Miejskiego”. 

Zbiory powiększane są na drodze działań akcesyjnych obejmujących: dary, zakupy i  przekazy.  

Na 6 084 zaewidencjonowanych obiektów: 1 811 stanowią dary, 4 268 zakupy, a 5 przekazy.

Proporcja pomiędzy wielkością darów i zakupów dla poszczególnych działów gromadzących zbiory 

kształtuje się w wyraźny sposób (proporcja odwrotna):

a) dary:  66,65% DHR;  33,35% DKP

b) zakupy:  22,96% DHR;  77,04% DKP

Zasadniczą rolę w narastaniu zasobu odgrywają zakupy realizowane z dotacji podmiotowej oraz 

celowej organizatora muzeum. Ilość darów wzrasta w okresach, kiedy muzeum jest bardzo ak-

tywne w zakresie realizacji wystaw i projektów edukacyjnych. Pozytywna promocja przekłada się 

w sposób bezpośredni na ilość darczyńców zgłaszających się z ofertą.
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Do roku 2014 zakupy realizowane były z dotacji podmiotowej. Od roku 2014 realizowane są rów-

nież z dotacji celowej, co wynika z odpowiednich zapisów w „Wieloletniej prognozie finansowej 

miasta”. W ramach projektu realizowana jest również koncepcja posągów rozlokowanych wokół 

muzeum, poświęconych polskim odkrywcom i podróżnikom oraz osobom związanym z miastem.
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Zbiory gromadzone są w  sposób przemyślany i  konsekwentny z  uwzględnieniem wytycznych  

zawartych w „Polityce zarządzania zbiorami”. Gromadzone są, zgodnie z zapisami § 6 Statutu,  

zabytki z zakresu archeologii, historii, etnografii, sztuki i rzemiosła artystycznego, w szczególności:

1. obiekty archeologiczne,

2. numizmaty,

3. malarstwo,

4. rzeźbę, w tym rzeźby i maski kultur pozaeuropejskich,

5. ceramikę,

6. stroje i przedmioty codziennego użytku,

7. tkaniny artystyczne,

8. militaria,

9. dokumenty i materiały archiwalne oraz fotografie i pocztówki.

Zbiory sklasyfikowane zostały zgodnie z  wytycznymi GUS. Zgodnie z  zapisami Statutu, dwie 

kategorie zbiorów wskazywane w  raportach GUS nie powinny być gromadzone przez muzeum: 

„przyroda” i „technika”.

• 58 obiektów zostało oznaczonych statusem „technika”. Są to maszyny i urządzenia codzien-

nego użytku, więc ich obecność w inwentarzach muzealnych jest uzasadniona.

• 13 obiektów oznaczonych zostało statusem „przyroda”, ich obecność w zbiorach nie wynika 

z zapisów Statutu.

2. ORGANIZACJA ZBIORÓW

W okresie od 2001 do 2002 r. – zbiory ewidencjonowane były w dwóch głównych inwentarzach 

odpowiadających działom: 

• MŻo/… - inwentarz główny DHR

• MŻo/A/… - inwentarz główny DKP

W roku 2002 wydzielono podinwentarz sztuki w DHR: MŻo/S/… Działanie było podyktowane pla-

nami rozbudowy kolekcji sztuki. W roku 2010 wydzielono podinwentarz archiwaliów: MŻo/RA… 

Działanie było rezultatem porządkowania i analizy charakteru zbiorów. 

Wszystkie obiekty zaklasyfikowane do resygnacji przez osoby odpowiedzialne za zbiory zostały 

resygnowane, co zostało odnotowane w księgach inwentarzowych.

Od roku 2006 rozpoczęto gromadzenie obiektów pochodzących z  terytoriów pozaeuropejskich, 

innych niż Afryka. Konsekwencją takich nabytków było wydzielenie podinwentarzy: azjatyckiego 

MŻo/Az/…, amerykańskiego MŻo/Am/…, australijskiego MŻo/Au/… Z uwagi na fakt, że wśród 
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przekazów znalazły się również obiekty kultur europejskich, zdecydowano, że będą one nanoszo-

ne na stan podinwentarza pozaeuropejskiego MŻo/Ae/…

TECHNIKI EWIDENCJONOWANIA OBIEKTÓW:

I. Księga wpływu (dla obu działów jedna):

1. 2001–2011 – prowadzona w wersji elektronicznej w programie WORD; do roku 2004 wy-

pełniana przez pracownika DKP, od roku 2004 przez głównego inwentaryzatora; wydruko-

wano i oprawiono 3 tomy:

• numery 1–999; lata 2001–2005,

• numery 1000–1999; lata 2005–2007,

• numery 2000–2735; lata 2007–2011.

Księgi zostały przesznurowane i podpisane przez dyrektora; zarchiwizowane pod nu-

merem MM.400 w biurze głównego inwentaryzatora;

2. 2012–2018 – prowadzona w  programie ewidencji muzealnej MONA; dane wprowadza 

główny inwentaryzator; księga nieobligatoryjna, stanowi podstawę weryfikacji stanu 

opracowania rocznego zbiorów; wydruki robione w systemie rocznym.

3. W celu uporządkowania informacji wprowadzonej do MONY, wydrukowano wszystkie ak-

cesje od roku 2001; dokumentacja została opieczętowana i podpisana przez głównego in-

wentaryzatora i dyrektora muzeum; zarchiwizowana w formie skoroszytów, w pudełkach 

archiwizacyjnych po 5 roczników, pod numerem GI.400 w biurze głównego inwentaryzatora.

II. Księgi inwentarzowe
1. 2001–2012 – prowadzone w  wersji elektronicznej w  programie WORD; wpisu dokonuje 

osoba odpowiedzialna za zbiory. 

DHR: wydrukowano 2 tomy inwentarza:

poz. 1–1000, sygn.. MŻo/1–MŻo/684,

poz. 1001–1500, sygn.. MŻo/685–MŻo/1147,

3 tom nie został opracowany w zakresie danych ewidencyjnych i wydrukowany. Księgi zo-

stały oprawione, nie zostały przeszyte i podpisane przez dyrektora. Odnotowano w nich 

skontrum zbiorów w roku 2007. Dokumentacja zarchiwizowana pod numerem MM.4010 

w biurze głównego inwentaryzatora.

Wydrukowany został inwentarz sztuki obejmujący poz. 1–80, sygn.. MŻo/S/1–MŻo/S/79. 

Księdze została nadana błędna numeracja MM-4070-B/1-S/2002. Księga została zbindo-

wana, nie została opieczętowana i podpisana przez dyrektora.
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Dokumentacja zarchiwizowana w biurze głównego inwentaryzatora. 

DKP: księgi nie zostały wydrukowane, wersja elektroniczna nie została przekazana głów-

nemu inwentaryzatorowi.

2. 2012-2018 – ewidencja inwentarzowa prowadzona jest w programie MONA; nadzór nad 

kompletnością wpisów sprawuje główny inwentaryzator; wpisy ewidencyjne uzupełniają 

pracownicy odpowiedzialni za zbiory; od roku 2018 wdrożono kontrolę postępu prac nad 

opracowaniem ewidencyjnym zbiorów oraz braków.

Z uwagi na realizację projektów „Budowa Muzeum Miejskiego w Żorach” oraz „Organiza-

cja wystaw stałych”, pierwszy pełny wydruk wszystkich ksiąg inwentarzowych został zro-

biony w roku 2018. Księgi liczące niewiele pozycji zostały ze sobą scalone. Księgi zostały 

zarchiwizowane pod numerami:

• GI.4011.1 – Inwentarz zbiorów. Afryka; sygn. MŻo/A/1–MŻo/A/1000 

GI.4011.1 – Inwentarz zbiorów. Afryka; sygn. MŻo/A/1001–MŻo/A/2000 

GI.4011.1 – Inwentarz zbiorów. Afryka; sygn. MŻo/A/2001–3185

• GI.4011.2 – Inwentarz zabiorów. Europa; sygn. MŻo/Ae/1–MŻo/Ae/7 

GI.4011.3 – Inwentarz zabiorów. Ameryki; sygn. MŻo/Am/1–MŻo/Am/79 

GI.4011.4 – Inwentarz zabiorów. Australia; sygn. MŻo/Au/1–MŻo/Au/77 

GI.4011.5 – Inwentarz zabiorów. Azja; sygn. MŻo/Az/1–MŻo/Az/354

• GI.4010.1 – Inwentarz zbiorów. Podstawowy; sygn. MŻo/1–MŻo/500 

GI.4010.1 – Inwentarz zbiorów. Podstawowy; sygn. MŻo/501–MŻo/1505

• GI.4010.2 – Inwentarz zbiorów. Sztuka; sygn. MŻo/S/1–MŻo/S/132 

GI.4010.3 – Inwentarz zbiorów. Archiwalia; sygn. MŻo/RA/1–MŻo/RA/173

• GI.4021 – Inwentarz depozytów pozaeuropejskich; sygn. MŻo/DA/1–MŻo/DA/656

Księgi zostały oprawione, przeszyte, opieczętowane i podpisane przez głównego inwen-

taryzatora i dyrektora; przechowywane są w biurze głównego inwentaryzatora.

W księgach odnotowano skontrum zbiorów DKP w roku 2015 oraz skontrum zbiorów DHR 

w roku 2016.

Zgodnie z zarządzenie dyrektora, księgi drukowane są z częstotliwości, co 5 lat (zgodnie 

z prowadzonymi skontrami zbiorów).

3. OPRACOWANIE ZBIORÓW

Sprawdzono stan opracowania akcesji (funkcja kontrolna w MONIE). Zliczono ilość braków wpi-

sów oraz wizerunków (zgodnie z  Rozporządzenia Ministra Kultury z  dnia 30 sierpnia 2004 r. 
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w  sprawie zakresu, form i  sposobu ewidencjonowania zabytków w  muzeach). Nie brano pod 

uwagę nieaktualności wyceny, braku opinii konserwatorskiej (co wynika z faktu, że nie wszyst-

kie obiekty były wypożyczane) oraz zapisu cyfrowego.

Uwaga: za braki ewidencyjne są uważane jakiekolwiek braki zapisu z zakresu danych: twórca, 

miejsce, datowanie, wymiary, technika, tworzywo, wizerunek główny dla obiektów pojedyn-

czych oraz zespołów.

STAN OPRACOWANIA ZBIORÓW (MONA)

rok DHR (braki) DKP (braki) Ogółem (braki)

2001 423 6 429

2002 477 2 479

2003 87 0 87

2004 334 6 340

2005 197 551 748

2006 106 86 192

2007 80 82 162

2008 52 144 196

2009 32 120 152

2010 43 34 77

2011 17 37 54

2012 30 39 69

2013 35 18 53

2014 104 465 569

2015 31 133 164

2016 52 598 650

2017 65 362 427

2018 0 80 80

Razem 2 165 2 763 4 928

DHR:

Dane ewidencyjne zostały opracowane w sposób ciągły do numeru 1500. Wymagają wprowadze-

nia do MONY, podobnie jak wizerunki. Po uwzględnieniu informacji do pełnego opracowania pozo-

staje około 665 obiektów i zespołów. Do zrobienia pozostaną również karty zespołów w zakresie 

sygnatur 1–1500.
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DKP:

Część zbiorów została opracowana na kartach założonych w programie WORD, dane nie zostały 

wprowadzone do MONY: 1619. Po uwzględnieniu zakresu wprowadzonych danych pozostanie do 

uzupełnienia 1144 kart ewidencyjnych w pełnym zakresie.

Do roku 2015 karty opracowywane były w programie WORD.

Ilość kart wydrukowanych w programie WORD ogółem 3697, w tym:

DHR: 1562, DKP: 2135.

Od roku 2016 karty opracowywane są tylko w systemie ewidencyjnym MONA. 

Uwaga: decyzją Kolegium ds. opracowywania zbiorów (protokół 28.08.2018 r.) karty wszystkich 

obiektów zostaną wydrukowane z MONY. Stare karty zostaną zarchiwizowane i będą przechowy-

wane w pomieszczeniu „Archiwum merytorycznego”.

Karty archiwizowane są zgodnie z JRWA pod numerami:

Do roku 2011: MM.4050 (DHR), MM.4051 (DKP);

Od roku 2012: DHR.4050, DKP.4050. 

Wszystkie karty są przechowywane w pomieszczeniu archiwum merytorycznego.

4. OPIEKA NAD ZBIORAMI

Za zbiory obu działów odpowiadają osoby wyznaczone przez dyrektora. Odpowiedzialność za po-

wierzone zbiory odnotowywana jest w aktach osobowych pracowników.

Pracownikom sprawującym opiekę nad zbiorami powierzane są ponadto obowiązki dodatkowe 

z zakresu edukacji (Dział Edukacji został utworzony w roku 2013), wydawnictw, wystawiennictwa.

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZBIORY
Dział Historii i Kultury Regionu

Lata Osoba Dodatkowe 
zadania Nagrody, wyróżnienia, konkursy

2001–2002 Katarzyna Podyma
edukacja, wystawy, 

wydawnictwa

2002–2005 Jan Delowicz wydawnictwa

2005–…… Jacek Struczyk edukacja, wystawy
• 2009 – Wyróżnienie Marszałka Województwa 

Śląskiego za projekt edukacyjny „Homo 
ludens”
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Dział Kultur Pozaeuropejskich

Lata Osoba Dodatkowe 
zadania Nagrody, wyróżnienia, konkursy

2001–2006 Katarzyna 
Podyma

edukacja, 
wystawy, wystawy 

objazdowe, 
wydawnictwa, 
inwentaryzacja

• 2001 – Indywidualna Nagroda Dyrektora 
Centrum Animacji Kultury w Warszawie za 
projekt programu „Bliżej Afryki”

• 2002 – European Label Agencji Socrates za 
projekt edukacyjny „JA – TY – MY MOI – TOI 
– NOUS” za innowatorskie wprowadzanie 
języków obcych do zajęć

• 2003 – wyróżnienie w Konkursie na 
Najważniejsze Wydarzenie Muzealne Roku 
„Sybilla 2003” Ministerstwa Kultury i Sztuki za 
dwuetapowy projekt edukacyjny „JA – TY – MY 
MOIS – TOIS – NOUS”, „Sztuka – interaktywna 
droga poznania”

• 2006 – nagroda w konkursie na scenariusz 
zajęć z edukacji rozwojowej Fundacji Edukacja 
dla Demokracji

2006–2009 Anita Czerner edukacja, 
wystawy

• 2008 – European Label Agencji Socrates za 
projekt edukacyjny „Gwatemala mnie powala”

• 2008 – Nagroda Marszałka Województwa 
Śląskiego za projekt edukacyjny „Szlakiem 
czekolady”

• 2010 – Wyróżnienie Marszałka Województwa 
Śląskiego za projekt edukacyjny „AmerIndia”

2009–2010
Kornelia 
Machura

edukacja, 
wystawy

2010–2011 Marta Ryborz
edukacja, 
wystawy

2011–2014 Katarzyna 
Podyma

edukacja, 
wystawy, wystawy 

objazdowe, 
wydawnictwa, 

kontrola zarządcza

2014–….. Małgorzata Dec edukacja, 
wystawy, wystawy 

objazdowe
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5. KOMISJE

W muzeum funkcjonują dwie komisje stałe, spełniające funkcje doradcze w zakresie organizacji 

i  zabezpieczenia zbiorów:

a)  Komisja wyceny i zakupów, funkcjonująca od roku 2003,

b)  Komisja ds. bezpieczeństwa muzeum i zbiorów, funkcjonująca od roku 2013 

oraz kolegium ds. opracowywania zbiorów, którego zadaniem jest kontrola postępu prac związa-

nych z opracowywaniem zbiorów (w tym pilnowanie, aby przestrzegane były zapisy Rozporządzenia 

Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania 

zabytków w muzeach).

Komisja wyceny i zakupów:

• pełni funkcję doradczo-opiniodawczą w stosunku do dyrektora,

• decyduje o zakresie wprowadzania na stan inwentarzy muzealnych propozycji akcesji przed-

stawianych każdorazowo przez osoby odpowiedzialne za gromadzenie zbiorów,

• opiniuje tryb postępowania akcesyjnego,

• opiniuje wartość obiektów przejmowanych na podstawie umowy kupna-sprzedaży,

• dokonuje wyceny obiektów przejmowanych na podstawie umowy-darowizny.

Komisja ds. zabezpieczenia muzeum i zbiorów:

• pełni funkcję doradczo-opiniodawczą w stosunku do dyrektora,

• służy pomocą osobom odpowiedzialnym za funkcjonowanie podstawowych działów meryto-

rycznych,

• nadzoruje stan zabezpieczenia zbiorów muzealnych.

6. INWENTARYZACJA ZBIORÓW

Funkcja głównego inwentaryzatora została utworzona w roku 2005. Do roku 2014 zadania inwen-

taryzatorskie stanowiły element zakresu czynności powierzanego pracownikowi. Od roku 2014 

funkcję głównego inwentaryzatora pełni zastępca dyrektora. Na mocy delegacji uprawnieniowo-

-zadaniowych głównemu inwentaryzatorowi powierzane są dodatkowe zadania. Do zakresu obo-

wiązków głównego inwentaryzatora należy:

1. Koordynowanie, nadzór i kontrola akcesji, ruchu i stanu muzealiów oraz planowanie, organi-

zowanie i rozliczanie inwentaryzacji muzealiów, odpowiedzialność za przygotowanie wyma-

ganej w tym zakresie dokumentacji.
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2. Prowadzenie stałego nadzoru nad inwentarzem muzealiów oraz nad ewidencją i dokumen-

tacją inwentarzową, współpraca z kierownikami działów i opiekunami wydzielonych zbiorów.

3. Prowadzenie stałego nadzoru nad warunkami przechowywania i przemieszczania zbiorów.

4. Prowadzenie ksiąg wpływów muzealiów.

5. Prowadzenie ewidencji depozytów muzealnych we współpracy z kierownikami działów i opie-

kunami wydzielonych zbiorów.

6. Prowadzenie nadzoru nad katalogiem zbiorczym muzealiów, w szczególności nad dokumen-

tacją elektroniczną.

7. Prowadzenie nadzoru nad depozytami muzeum w innych instytucjach muzealnych i wysta-

wienniczych.

8. Sporządzanie rocznych sprawozdań GUS dotyczących stanu muzealiów muzeum.

9. Sporządzanie propozycji procedur poprawiających stan bezpieczeństwa zbiorów.

10. Prowadzenie cyklicznych szkoleń w sprawie procedur dotyczących bezpiecznego przechowy-

wania zbiorów oraz ich przemieszczania i przechowywania w nowym miejscu.

11. Planowanie i organizowanie inwentaryzacji muzealiów.

12. Sporządzanie planów i sprawozdań dotyczące działalności głównego inwentaryzatora.

WYKAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ GŁÓWNEGO INWENTARYZATORA

Lata Osoba Dodatkowe 
zadania Nagrody, wyróżnienia, konkursy

2005–2011 Katarzyna Podyma edukacja, 
wystawy,
wystawy 
objazdowe 
wydawnictwa, 
kontrola 
zarządcza, 
projekt „Yatenga. 
Spotkanie Kultur 
Świata”

• 2007 – European Label Agencji Socrates za 
projekt edukacyjny „Laboratorium. Belgia 
frankofońska”

• 2008 – Nagroda Marszałka Województwa 
Śląskiego za projekt edukacyjny „Szlakiem 
czekolady”

• 2009 – Nagroda „Samorządowy Lider 
Zarzadzania w kategorii „Usługi społeczne”

• 2009 – Nagroda specjalna za projekt 
„Yatenga. Budowa innowacyjnego kompleksu 
muzealnego”

2011–2012 Lucjan Buchalik

2012
Małgorzata 
Warzycha

2012–2014 Lucjan Buchalik
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2014–….. Katarzyna Podyma kontrola 
zarządcza,
projekty „Polskie 
poznawanie 
świata”, „Nasza 
tożsamość” 
(administracja, 
merytoryka, 
wydawnictwa), 
edukacja

• 2017 – Nagroda w Konkursie na Najważniejsze 
Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla 2016”

• 2018 – Nagroda w Konkursie na Najważniejsze 
Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla 2017”

• 2018 – Nagroda Marszałka Województwa 
Śląskiego za projekt „Nasza tożsamość”

• 2018 – Nagroda Marszałka Województwa 
Śląskiego za projekt „Muzeoraj”

INWENTARYZACJA ZBIORÓW

W latach 2001-2003 inwentaryzacja prowadzona była metodą spisu z natury na arkuszach spiso-

wych przez Dział Administracyjno-Księgowy.

W związku z brakowaniem akt, dokumentacja została w roku 2018 wyciągnięta z zasobów działu 

i zarchiwizowana pod numerem GI.451 (Inwentaryzacja kontrolna muzealiów).

Lp. Przedmiot  
inwentaryzacji

Termin 
inwentaryzacji

Zakres 
inwentaryzacji

Osoba odpowiedzialna 
za inwentaryzację /

Osoba odpowiedzialna 
za zbiory

Uwagi

1.
zbiory Działu Kultur 

Pozaeuropejskich
04.03.2006

inwentaryzacja 
uproszczona 

zbiorów

Katarzyna Podyma – 
główny inwentaryzator

Anita Czerner – przejmu-
jąca zbiory

inwentaryzacji 
nie przeprowa-
dzono – decyzja 

dyrektora

2.

zbiory Działu 
Historii i Kultury 

Regionu 
(z wyłączeniem 

sztuki)

03.11 – 
31.12.2007

inwentaryzacja 
pełna / 

skontrum

Katarzyna Podyma – 
główny inwentaryzator

Jacek Struczyk – 
odpowiedzialny za zbiory

protokół
29.12.2007 r.

3.

zbiory biblioteki 
Działu Wydawnictw 

i Specjalistycznej 
Biblioteki 

Wewnętrznej

31.12.2008
inwentaryzacja 

skontrum

Katarzyna Podyma – 
główny inwentaryzator

Jan Delowicz – 
przejmujący zbiory

protokół
31.12.2008 r.

4.
zbiory Działu Kultur 

Pozaeuropejskich
18.02.2009

inwentaryzacja 
uproszczona 

zbiorów

Katarzyna Podyma – 
główny inwentaryzator

Kornelia Machura – 
przejmująca zbiory

protokół
18.02.2009 r.
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5.
zbiory Działu Kultur 

Pozaeuropejskich
01.06.2010

inwentaryzacja 
uproszczona 

zbiorów

Katarzyna Podyma – 
główny inwentaryzator

Marta Ryborz – 
przejmująca zbiory

inwentaryzacji 
nie 

przeprowadzono 
– decyzja 
dyrektora

6.
zbiory Działu Kultur 

Pozaeuropejskich
30.06.2011

inwentaryzacja 
uproszczona 

zbiorów

Katarzyna Podyma – 
główny inwentaryzator

Marta Ryborz – 
przejmująca zbiory

inwentaryzacji 
nie 

przeprowadzono 
– decyzja 
dyrektora

7.
zbiory Działu Kultur 

Pozaeuropejskich
04.01.2014
16.04.2014

inwentaryzacja 
uproszczona 

zbiorów

Jacek Struczyk 
upoważnienie dyrektora

Katarzyna Podyma
Małgorzata Dec

Protokół 
16.04.2014 r.

8.
Inwentaryzacja 

całości zbiorów DKP
2015 skontrum

Katarzyna Podyma – 
główny inwentaryzator

Katarzyna Podyma – 
przejmująca zbiory

Protokół
17.06.2015 r.

9.
Inwentaryzacja 

całościowa zbiorów 
DHR

2016 skontrum

Katarzyna Podyma – 
główny inwentaryzator

Katarzyna Podyma – 
przejmująca zbiory

Protokół
5.04.2016 r.

7. PRZECHOWYWANIE ZBIORÓW

A. MAGAZYNY DHR
Zbiory DHR przechowywane były w magazynach czasowych zlokalizowanych:

a)  zbiory etnograficzne:

– od 2001 do 2005 r. – pomieszczenia magazynowe w świetlicy MOK w Osinach, ul. Szkolna;

– od 2005 do maja 2012 r. – pomieszczenia magazynowe ZS nr 6 na os. Pawlikowskiego;

– od maja 2012 r. – pomieszczenia magazynowe przy al. Zjednoczonej Europy 45A.

– w związku z remontem MOK i likwidacją stałej ekspozycji DHR, od października 2011 r.  

do czerwca 2013 r. część wielkogabarytowych obiektów przechowywana była na poddaszu 

(ekspozycja DKP) przy ul. Dolne Przedmieście;

– od 2014 do września 2018 r. – magazyn główny w siedzibie muzeum, willa Haeringa, ul. Mu-

zealna 1/2;
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– od 2018 r. – pomieszczenia magazynowe przy al. Zjednoczonej Europy 45A (znaczna część 

zbiorów przeniesiona z willi Haeringa);

b)  zbiory sztuki:

– od 2001 do 2011 r. – pomieszczenie magazynowe w bibliotece muzeum przy ul. Dolne 

Przedmieście 1;

– od 2011 do maja 2012 r. – pomieszczenia magazynowe ZS nr 6 na os. Pawlikowskiego;

– od maja 2012 r. – pomieszczenia magazynowe przy al. Zjednoczonej Europy 45A;

– od marca 2014 r. – magazyn ekspozycyjny w siedzibie muzeum (willa Haeringa), ul. Mu-

zealna 1/2.

c)  zbiory archiwalne:

– od 2001 do 2011 r. – biuro DHR, siedziba muzeum przy ul. Dolne Przedmieście 1

– od października 2011 do maja 2012 r. – pomieszczenia biurowe muzeum w filii Biblioteki 

Miejskiej na os. Sikorskiego;

– od maja 2012 do marca 2014 r. – pomieszczenia biurowe muzeum przy Al. Zjednoczonej 

Europy 45A;

– od marca 2014 r. – pomieszczenie biurowe działu, siedziba muzeum (willa Haeringa), 

ul. Muzealna 1/2.

B. MAGAZYNY DKP
Zbiory DKP przechowywane były w magazynach czasowych zlokalizowanych:

– od 2001 do 13.03.2006 r. – pomieszczenie magazynowe za biurem dyrektora muzeum, 

na strychu MOK przy ul. Dolne Przedmieście 1;

– od 03.06.2006 do 01.03.2010 r. – pomieszczenia magazynowe przy ul. Dworcowej;

– od lutego 2010 do 10.06.2010 r. – pomieszczenia wystawiennicze na pierwszym piętrze MOK;

– od 10.06.2010 do lipca 2013 r. – pomieszczenia budynku przy ul. Powstańców 1;

– od lipca 2013 r. – pomieszczenia magazynowe (stałe) przy al. Zjednoczonej Europy 45A.

8. ZARZĄDZANIE ZBIORAMI

A) Dokumentacja akcesyjna
Do roku 2017 gromadzona i archiwizowana była przez działy DHR i DKP. Dokumentacja archiwizo-

wana była pod numerami:

dla Działu Historii i Kultury Regionu

– 2001–2012 MM.4040
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– 2013–2017 DHR.4040

– 2017–…... GI.4040

dla Działu Kultur Pozaeuropejskich

– 2001–2012 MM.4041

– 2013–2017 DKP.4041

– 2017–…... GI.4041

Całość dokumentacji przechowywana jest w biurze głównego inwentaryzatora.

W teczkach akcesyjnych gromadzona jest informacja: wnioski i protokoły Komisji wyceny i zakupów, 

umowy kupna-sprzedaży, umowy darowizny, protokoły przekazu.

Od roku 2017 protokoły zdawczo-odbiorcze obiektów, zastąpione w roku 2018 przez protokoły 

przyjęcia do zbiorów.

W związku z brakowaniem akt księgowych, w roku 2018 na wniosek głównego inwentaryzatora 

wyciągnięte zostały oryginały dokumentacji poświadczającej prawa własności do obiektów z lat 

2001–2013. Dokumentacja została wpięta do odpowiednich teczek akcesyjnych.

B) Ruch muzealiów zewnętrzny
Do roku 2012 dokumentacja ruchu zewnętrznego obiektów prowadzona była w programie WORD. 

Wydruki protokołów archiwizowane są pod numerami MM.433 do roku 2011 oraz pod numerem 

GI.433 od roku 2012. W roku 2012 ruch zewnętrzny muzealiów prowadzony jest w systemie ewi-

dencji muzealnej MONA. Od roku 2015 archiwizacja prowadzona jest zgodnie z numeracją:

– GI.4330 – protokoły,

– GI.4331 – umowy.

Całość dokumentacji przechowywana jest w biurze głównego inwentaryzatora.

W roku 2018 do MONY zostały wprowadzone wszystkie protokoły dokumentujące wypożyczenia 

obiektów.

C) Ruch muzealiów wewnętrzny
Dokumentacja ruchu wewnętrznego prowadzona jest od roku 2013 w systemie ewidencji muze-

alnej MONA. W dokumentacji odnotowywane jest każde przemieszczenie obiektów pomiędzy 

magazynami, budynkami itp., nie jest brane przemieszczenie pomiędzy magazynami w obrębie 

jednego budynku.

Dokumentacja ruchu wewnętrznego została zarchiwizowana pod numerem GI.4101 i jest przecho-

wywana w biurze głównego inwentaryzatora. 
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1.Strategia 2019–2025

CEL GŁÓWNY: MUZEUM ZASKAKUJĄCE / 
WSPÓŁPROWADZONE

CELE 

SZCZEGÓŁOWE

A. Eksploatacja programów wystawienniczo-naukowych

B. Budowa social museum

C. Reorganizacja procesów zarządczych i struktur HR

D. Status muzeum współprowadzonego przez MKiDN

SPOSÓB nie marnuj czasu – zaskakuj – osiągaj cel
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1. Strategia 2019–2025

Dokument „Strategia 2019–2025” stanowi naturalną kontynuację decyzji, działań i zmian wpro-

wadzonych wcześniejszymi dokumentami strategicznymi. Realizuje tym samym zasadę konse-

kwentnego dążenia do  realizacji wizji muzeum od momentu jego utworzenia do dnia dzisiejszego 

z perspektywą kolejnych sześciu lat.

Współcześnie w  warunkach globalizacji oraz procesów integracji w  coraz bardziej złożonym, 

zmiennym i  nieciągłym otoczeniu adaptacyjne i  elastyczne zarządzanie implikuje zarządzanie 

strategiczne, co wymusza budowę strategii organizacji. Strategii rozciągłej w czasie, podzielonej 

na etapy i okresowo podsumowywanej w celu wskazania stopnia osiągnięcia celów.

Okres 2019-2025 to czas, jaki wyznaczono na realizację kolejnego – trzeciego już okresu stra-
tegicznego. Rozpoczyna się on w momencie otrzymania przez muzeum statusu muzeum reje-

strowego, a więc jednego z celów strategicznych, kończy celem wyznaczonym przez „nową stra-

tegię” – osiągnięcie statusu muzeum współprowadzonego 
przez MKiDN. 

Temu priorytetowi podporządkowana zostanie działalność muzeum w perspektywie sześciu lat, jed-

nocześnie wszystkie podejmowane projekty i zadania realizować będą pozostałe cele szczegółowe:

A. eksploatację programów wystawienniczo-naukowych,

B. budowę social museum,

C. reorganizację procesów zarządczych i struktur HR.

Podobnie jak wcześniejsze dokumenty strategiczne, także i ten opracowany został wewnętrznie. 

Takie rozwiązanie podyktowane zostało nie tylko skutecznością poprzednich strategii i ich prze-

łożeniem na rozwój muzeum, ale przede wszystkim zdroworozsądkowym podejściem do kwestii 

finansów muzealnych. W opracowaniu wzięte zostały pod uwagę eksperckie opinie zewnętrzne 

i wszystkie uwagi krytyczne odnoszące się do systemu zarządczego. 

Język i zasób pojęć dokumentu dostosowany został do pełnego zrozumienia przez pracowników. 

Zgodnie z dewizą „Muzeum to My”, cele jakie wyznaczone zostały muzeum przez zarządzające-
go są celami pracowników i powinny być przez nich zrozumiane, zaakceptowane i realizowane.
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Budowa strategii jako proces analityczny objęła etapy: 

• weryfikacji określenia wizji i misji,

• analizę i ocenę elementów otoczenia, 

• analizę i ocenę potencjału muzeum, 

• ustalenie celu ogólnego lub głównego kierunku działania, 

• sformułowanie strategii (opracowanie jej wariantów i wybór najkorzystniejszego z nich).

W procesie formułowania strategii poszukiwano odpowiedzi na pytania: 

• Co powinniśmy i co chcemy robić oraz dla kogo? 

• Gdzie jesteśmy? 

– Co sprzyja realizacji założonych celów i jak to można wzmocnić? 

– Co utrudnia realizację celów i jak to można osłabić lub usunąć? 

– Co należy wprowadzić nowego? Z czego należy zrezygnować? 

• Gdzie chcemy być? Dokąd podążamy? 

– Co zamierzamy osiągnąć? 

– Dokąd zmierzamy? 

• Jakie działania i zasoby zastosować, by osiągnąć cel ogólny? 

– Jakie wartości wyznajemy? 

– Jaką wybrać politykę? 

– Jakie przyjąć procedury postępowania? 

– Jakie zasoby są potrzebne?

określenie wizji 
i misji

ustalenie celu ogólnego

ustalenie celów szczegółowych

SFORMUŁOWANIE STRATEGII

analiza otoczenia muzealnegoanaliza potencjału muzeum
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WIZJA przyszłości muzeum to wizja inspirującej, nowatorskiej i  przyjaznej instytucji na-

ukowej, która za pomocą środków właściwych muzealnictwu dociera do jak najszerszego grona 

odbiorców.

MISJA „Poznawanie świata zaczyna się w muzeum”

Misją muzeum jest inspiracja odbiorcy nauką – pokazanie mikro i makrokosmosu kulturowego ze 

zrozumieniem i inspiracją, profesjonalnie pod względem udostępnianej informacji i twórczo pod 

względem realizowanego programu edukacyjnego.

Misja realizowana jest poprzez:

• zaangażowanie, wciągnięcie odbiorcy w ekscytujące wystawy, projekty i działania muzealne,

• gromadzenie, opracowywanie i konserwację zabytków rejestrujących historię miasta, kulturę 

regionu oraz kultury pozaeuropejskie,

• stworzenie inspirującej oferty edukacyjnej dla każdego odbiorcy,

• ułatwienie dostępu do zbiorów i ich naukowego opracowania poprzez system usług interne-

towych,

• rozwój współpracy z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą, 

• naukową interpretację informacji naukowej, 

• przodownictwo i wyznaczanie trendów w grupie muzeów miejskich i regionalnych.

CELEM muzeum jest stworzenie nowoczesnej instytucji muzealnej z ambitnymi planami na-

ukowymi, liczącej się na mapie polskiego muzealnictwa i spełniającej istotną rolę w zrozumieniu 

różnic kulturowych z zachowaniem własnej tożsamości, świadomej swojej odmienności na mapie 

kulturowej świata. 
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2.Przygotowania, analizy, koncepcje

A. PROJEKT „WORK AND FUN” 
– ZARZĄDCZE CASE STUDY
W ramach przygotowań do opracowania nowej strategii zdecydowano w roku 2017 o realiza-
cji projektu zarządczego „Work and Fun”. Działania zostały podjęte w związku z reorganizacją 

muzeum i wydzieleniem ze struktur Działu Edukacji – Centrum Edukacji Regionalnej, a następnie 

przekazanie jego zadań, za zgodą organizatora, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Żorach. 

Rozwiązanie to spowodowało poważne reperkusje dla działu w  zakresie jego funkcjonowania, 

a w konsekwencji dla całej działalności edukacyjnej i kulturalnej muzeum. W szybkim czasie doko-

nano analiz możliwości i zdecydowano o wdrożeniu „Work and Fun”.
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Projekt bazował na prostych wytycznych:

• muzeum to my,

• każdy z nas jest specjalistą w danej dziedzinie,

• w oparciu o indywidualne doświadczenie i wiedzę budujmy ofertę,

• wprowadźmy element cykliczności, aby przyzwyczaić odbiorcę i zwiększyć zakres oddzia-

ływania,

• wprowadźmy elementy wspólnych spotkań w celu budowy zespołu,

• o sprawach poważnych opowiadajmy językiem zrozumiałym, a czasami zabawnym

• informujmy.

Projekt „Work and Fun” zakończony został w roku 2018 w związku z powierzeniem kierowniko-

wi projektu nowych zadań związanych z aplikacją o status muzeum rejestrowego. Dostarczył on 

cennych lekcji, ale obnażył również wiele niedoskonałości w organizacji muzeum, wśród których 

bardzo niepokojące okazało się niskie zaangażowanie pracowników w innowacyjne projekty oraz 

brak rąk do pracy.

W projekcie tym istotną rolę spełniali „specjaliści”, którzy na co dzień realizują się w swoich obsza-

rach i mają najpełniejsza wiedzę w danym zakresie, a także związane z jej przekazywaniem pomy-

sły. Rozwiązanie „budowy sieci ekspertów” miało na celu łączenie i rozwijanie wiedzy wszystkich 

pracowników. Rekomendowani pracownicy–specjaliści, których kompetencje korespondowały 

z wiedzą potrzebną w istotnych obszarach stanowili punkt wyjścia budowy nowej oferty muze-

alnej. Zaangażowanie specjalistów umożliwiło szybkie zbieranie pomysłów oraz sprawną ocenę 

realizowanych pomysłów.

Projekt ten pozwolił również na budowanie specjalistycznej ścieżki rozwoju pracowników oraz 

rozwijanie kompetencji związanych z  innowacjami i nowymi rozwiązaniami z zakresu obsługi 

klienta.

W trakcie realizacji okazało się, że w niektórych przypadkach zaangażowanie ludzi wynikało tylko 

z tego, że wydane zostało polecenie. Niektórzy z pracowników stworzyli „loże szyderców” – ich 

zaangażowanie ograniczało się do komentowania, bez utożsamienia z  celem, jaki miał zostać 

osiągnięty.

Kierownik projektu organizował raz na dwa tygodnie cykliczne spotkania zespołu, na których 

szczegółowo omawiano postępy prac. Podczas tych spotkań można było wyłapać negatywne po-

stawy, które zaburzały sprawny przebieg projektu. Zwiększano wymagania stawiane opiekunom 
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cykli, ale równocześnie uruchomiono system motywacji dla pracowników, którzy wykonali solidną 

pracę. Konsekwentne działania motywacyjne, połączone z presją, zaczęły przynosić efekty.

Projekt wykazał potencjał zespołu oraz wskazał zagrożenia, jakie będą stanowiły problem zarząd-

czy na dalszym etapie rozwoju. 

B. ANALIZA STRATEGICZNA 
   SWOT
W procesie analizy zasobów muzeum wzięto pod uwagę elementy materialne (infrastrukturę, wy-

posażenie, kolekcje oraz zasoby finansowe) i niematerialne (umiejętności zarządzania oraz wiedzę 

fachową, na które składają się umiejętności jednostek i zespołów oraz ich organizację).

Ponadto przedmiotem analizy była zmiana nazwy instytucji i jej konsekwencje dla funkcjonowa-

nia muzeum w otoczeniu lokalnym.

Analizą objęto obszary:

• zarządzania (m.in. status prawny i własnościowy, strukturę władzy, strukturę organizacyjną, 

system informacji, kulturę organizacji, zarządzanie procesami, hierarchię celów, procedury po-

dejmowania decyzji, system planowania działalności, controlling), 

• finansów (ocenę kosztów, ocenę płynności i możliwości inwestycyjnych),

• zasobów, technologii (ocenę zasobów organizacji pod kątem świadczenia usług, działalności 

badawczo-rozwojowej, relacji z odbiorcami, organizację procesu świadczenia usług), 

• zasobów ludzkich (objęła liczbę pracowników, strukturę zatrudnienia, system oceny i moty-

wowania pracowników, system szkolenia), 

• dostarczania usług (objęła ocenę strategii rynkowej, kosztów świadczonych usług, jakości 

świadczonych usług, zadowolenia odbiorców, promocji).

Celem analizy wewnętrznej było zidentyfikowania mocnych i słabych stron organizacji. 
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SILNE STRONY MUZEUM SŁABE STRONY MUZEUM

• stabilne podstawowe źródło finansowania

• system zarządzania

• standardy pracy

• metody ewaluacyjne

• potencjał pracowniczy

• wizualizacja instytucji

• poziom projektowania

• doświadczenie edukacyjne

• polityka wydawnicza

• potencjał twórczy pracowników

• nowatorstwo projektów pod względem tematu 

i zastosowanej metody

• brak konkurencji w zakresie tematu

• komunikacja wewnętrzna

• czasowa inercja działań

• zakres działań i ich intensyfikacja 

w stosunku do skali zatrudnienia

• uzależnienie od zewnętrznych 

środków finansowania

• wypadki losowe

• polityka promocji i reklamy

• wzrastająca popularność 

multimediów

SZANSE ROZWOJU ZAGROŻENIA ROZWOJU 

• nowa siedziba – przestrzeń wystawiennicza

• stałe źródła finansowania

• mecenat KSSE

• potencjał rynku odbiorców

• szybki rozwój kolekcji

• aktywność w zakresie badań naukowych

• słabość kondycji finansowej organi-

zatora

• ograniczenie źródeł finansowania

• brak możliwości realizacji projektów

• obniżenie poziomu oferty
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C. ANALIZA OTOCZENIA
Przeprowadzono wieloczynnikową analizę otoczenia, która pokazała szanse i  możliwości dla 

muzeum prowincjonalnego na tle polskiego muzealnictwa.

Analiza stanowiąca podstawę racjonalnego planowania została uwzględniona podczas opracowywa-

nia strategii. Pozwoliła muzeum zwiększyć elastyczność swoich działań oraz zminimalizować ryzyko 

wystąpienia wstrząsów i kryzysów, jak również nastawić się na zachowania twórcze i kreatywne. 

Z uwagi na wyznaczone strategią cele, skoncentrowano się na analizie makrootoczenia, czyli 

zespołu warunków funkcjonowania muzeum w kraju i  regionie, w danym układzie politycznym 

i prawnym. Przyjęto założenie, że analizy dotyczyć będą przede wszystkim otoczenia polityczno-

-prawnego i socjokulturowego.

Analizie poddano:

a) listę muzeów współprowadzonych, charakter muzeów,

b) częstotliwość aktualizacji listy,

c) proces aplikacji,

d) aktualne trendy polityczne.

Wnioski:

a) wnioski zostały czasowo wstrzymane (lista nie została jednak zamknięta),

b) trend wpisywania muzeów został przyblokowany możliwościami finansowymi,

c) proces aplikacji w przypadku muzeów „prowincjonalnych” jest długi,

d) słabą stroną projektu jest ograniczona liczba artefaktów historycznych i znaczenie muzealiów 

dla budowania tożsamości własnej.

Rozpoczęcie procesu „współprowadzenia” muzeum przez MKiDN wydaje się w chwili obecnej 
trudne, ale nie jest pozbawione szans. Należy wykorzystać potencjał koncepcji i przekonać do 
niej kluczowe osoby, które mogłyby w przyszłości lobbować w sprawie aplikacji.

Przeprowadzono rozeznanie wstępne w MKiDN odnośnie procesu wnioskowania o współpro-

wadzenie.
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Rozpoczęto działania mające na celu skuteczny lobbing:

a) opracowano materiały promocyjno-informacyjne w zakresie polityki zarządczej oraz polityki 

naukowej,

b) opracowano list intencyjny z uzasadnieniem koncepcji,

c) skonsultowano pomysł z prof. Dorotą Folgą-Januszewską, członkiem grupy ekspertów EU ds. 

muzeów, prof. Janem Święchem, członkiem Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii 

Nauk oraz Michałem Niezabitowskim, członkiem Rady do Spraw Muzeów przy Ministrze 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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3.Cele strategiczne

Cel strategiczny instytucji MUZEUM ZASKAKUJĄCE / WSPÓŁPRO-
WADZONE uwzględnia wyniki dokładnego rozpoznania występujących w  otoczeniu  

zjawisk i procesów oraz oceny zasobów i umiejętności muzeum. 

Cel wyznacza działania, które mają kształtować pozycję konkurencyjną instytucji, a także pozwolą 

jej uzyskać przewagę względem innych muzeów. Cel jest ambitny, ale wykonalny, użyteczny i osią-

galny w określonym czasie. 

Na etapie formułowania celów w  dziedzinie planowania wzięto pod uwagę pięć postulatów  

dotyczących cech, którymi powinien się charakteryzować poprawnie sformułowany cel zgodnie 

z zasadą SMART (prosty, mierzalny, osiągalny, istotny, określony w czasie).
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W przypadku wyznaczania celu ogólnego posłużono się z premedytacją zasadą SMARTER:

• exciting – cel powinien być ekscytujący, w żadnym wypadku nie powinien on być obojętny dla 

zespołu; cel ekscytujący motywuje do działania i osiągnięcia go;

• recorded – cel powinien być opisany: nie można o nim zapomnieć, zapisanie motywuje do jego 

osiągnięcia – w razie trudności, gdy cel jest zapisany, nie można udawać, że nigdy nie istniał.

Cel wskazany lakonicznie poprzez zestawienie dwóch określeń wzmacnia ich rolę w budowaniu ko-

lejnego etapu rozwoju muzeum. „Zaskakujące”, jako niemierzalne określenie jakości pracy, charak-

teru oferty i produktów odwołuje się do dotychczasowych doświadczeń, które zbudowane zostały 

na odwadze mierzenia się z dużymi wyzwaniami przez małe muzeum. Określenie to zostaje zrów-

noważone przez drugie – „współprowadzone”, które odwołuje się bezpośrednio do celu szczegó-

łowego, jakie muzeum sobie postawiło. Zestawienie to pokazuje nie tylko 
ambicję instytucji, ale również jej wyobraźnię zarządczą.

Strategia muzeum odzwierciedla cel ogólny i  cele szczegółowe, konieczne działania i  niezbędne 

środki, możliwości i umiejętności instytucji, wymagania otoczenia oraz liczne wzajemne powiązania. 

Strategia jest elastyczna, nadaje się do adaptacji i  jest ewolucyjna. Radykalne jej zmiany są 

jednak zawsze źródłem dużych problemów i komplikacji w praktyce, co trzeba mieć na uwadze 

w przypadku realizacji procesów zarządczych.

Cele szczegółowe wyznaczone są poprzez programy, projekty i działania podjęte podczas dru-
giego etapu realizacji strategii rozwoju oraz nowe rozwiązania podyktowane celem „muzeum 
współprowadzonego”: 
A. eksploatacja programów wystawienniczo-naukowych,

B. budowa social museum,

C. reorganizacja procesów zarządczych i struktur HR,

D. status muzeum współprowadzonego przez MKiDN.

Na szczególną uwagę zasługuje cel szczegółowy „budowa social museum”, który jest bezpośred-

nim przełożeniem misji muzeum i podejścia do funkcjonowania instytucji w lokalnej społeczności.
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4.Cele krótkiej perspektywy

Planowanie operacyjne obejmuje perspektywę jednego roku. 

W  planach rocznych ustalane będą szczególne zadania, jakie w  danym roku realizowane będą 

przez muzeum i które wynikać będą z:

a) polityki zarządzania zbiorami,

b) realizacji programów wystawienniczo-naukowych,

c) budowy struktur social museum i wypełniania ich treścią,

d) realizacji muzealnych projektów badawczych oraz indywidualnych projektów pracowników,

e) polityki wydawniczej,

f) działań związanych z budową marki.

W planach rocznych ustalane będą krótkookresowe cele i przedsięwzięcia niezbędne do realizacji 

planów strategicznych przy zapewnieniu płynności finansowej organizacji. 
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Wdrażanie nowej strategii wiązać się będzie z przeprowadzeniem określonych zmian. Niezmier-

nie ważne będzie odpowiednie zarządzanie trybem ich wdrażania. Stąd szczególnemu nadzorowi 
podlegać będą wszystkie procesy zachodzące w muzeum, realizacja procedur i ryzyka związane 
z nowymi wdrożeniami.

Głównym zadaniem zarządzania operacyjnego będzie zapewnienie realizacji opracowanej strate-

gii, jak również bieżące rozwiązywanie szczegółowych problemów, które nie zostały ujęte w planie 

ogólnym na poziomie strategicznym. 

Przedmiotem zarządzania operacyjnego będą wszystkie decyzje, które w różnych obszarach dzia-

łania muzeum muszą być realizowane na bieżąco w celu realizacji strategii.
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5.Strategia działania

Strategia działania została opracowana z uwzględnieniem doświadczeń pozyskanych w trakcie 

realizacji poprzednich etapów rozwojowych muzeum. Z uwagi na wyznaczone cele i czas jej reali-

zacji, przyjęto zasadę opisującą, w jaki sposób muzeum będzie działać:

nie marnuj czasu zaskakuj osiągaj cel
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A. POLITYKA ZARZĄDCZA
Wdrożenie strategii wiąże się z wprowadzeniem zmiany organizacyjnej, która modyfikuje pod-
stawowe podsystemy muzeum tak, by współgrały z celem strategicznym i wspomagały jego 
realizację. 
Działania te wynikają z szukania optymalizacji oraz perspektywy krótkookresowej. 

Spłaszczenie struktury zarządzania wynikające z  czasowej rezygnacji ze stanowiska zastępcy 

dyrektora na korzyść utworzenia działu inwentarzy wynika z  intensyfikacji zadań związanych 

z  organizacją zbiorów i  jakością informacji o  nich. Dodatkowo zrównoważono proporcję pomię-

dzy pracownikami opracowującymi zbiory i edukatorami na korzyść tych pierwszych. Działanie to 

podyktowane zostało z  jednej strony wymogami stawianymi muzeum rejestrowemu, z drugiej 

koniecznością jak najszybszego uzupełnienia braków w systemie ewidencji zbiorów.
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Proces zarządczy charakteryzować będzie:
• bezpośredniość decyzji,

• rozdział zadań,

• kontrola postępu prac.

Rozwiązanie absorbować będzie w sposób znaczący zarząd, ale pozwoli na precyzyjną i konse-

kwentną realizację wizji i misji oraz celów strategicznych. Zagrożeniem jest inercja pracowników 

wynikająca z systemu nakazowo-rozdzielczego. 

Zastosowanie takiej formy zarządzania wiąże się z dużym ryzykiem utraty perspektywy zarząd-

czej, ale zapewnia konsekwentną realizację zadań wyznaczonych szczegółowymi celami strate-

gicznymi. Elementem łagodzącym skutki nadmiernego skupienia procesu zarządczego będzie 

system delegacji uprawnieniowo-zadaniowych.

Podczas reorganizacji procesu zarządzania przyjęto, że muzeum jest zbiorem aktywów  
(zasobów) i kompetencji, a przewagę konkurencyjną budować będzie przez skonfigurowanie 
zasobów i umiejętności w kluczowe kompetencje. Taka koncepcja zdecydowała, że strategia 

jest w pierwszej kolejności budowana dla całego muzeum, a dopiero w następnej kolejności dla 

poszczególnych jego komórek.

Przyjęto zasady postępowania: 
• efektywność działania: aby nie popadać w paraliż decyzyjny, trzeba działać szybko i zdecy-

dowanie;

• bliski kontakt z  odbiorcą: odwiedzający tworzy korzyści organizacji, dlatego należy dążyć 

do maksymalizacji jego satysfakcji, wsłuchiwać się w sygnały z rynku, walczyć o lojalnych 

odbiorców;

• autonomia i przedsiębiorczość: spłaszczenie hierarchii organizacyjnej w celu intensyfikacji 

prac i nacisku na inicjatywę i innowacje; praca w niewielkich zespołach, którym pozostawio-

no daleko idącą autonomię decyzji i działań; 

• ludzie są najbardziej efektywnym zasobem: podstawowym zadaniem jest tworzenie mo-

tywacji i otoczenia, w którym pracownicy mogą się rozwijać; koncentracja na wartościach: 

działanie nie ma sensu, jeśli nie stoi za nim coś głębszego – wartości, normy, coś, w  co 

pracownicy powinni wierzyć;

• ograniczenie profilu działania: muzeum może osiągnąć sukces tylko wtedy, kiedy będzie 

koncentrowało zasoby na tym, co najlepiej umie i  co przynosi mu powodzenie; unikanie 

dywersyfikacji;
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• dyscyplina i swoboda: znalezienie kompromisu między dyscypliną efektywności a pozosta-

wieniem swobody na eksperymentowanie, innowacje i rozwój.

Zastosowanie rozwiązań zarządczych wynika z  procesu budowania marki i  doświadczeń  
związanych z jej promocją. 

Nominacja, jaką muzeum uzyskało w konkursie EMYA 2019 jest potwierdzeniem słuszności 
zastosowanych rozwiązań.

W procesie zarządczym nacisk położony zostanie na:
• podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników,

• połączenie praktyki muzealnej z badaniami terenowymi,

• pracę naukową zakończoną publikacją.

Strategia działania zakłada systemową otwartość na innowacje.

Warunkiem jej zastosowania są czynniki:

1. zbudowanie w  organizacji strukturalnego podejścia do innowacji, co ma zagwarantować 

skuteczne tworzenie nowych rozwiązań będących wynikiem pracy systemowej;

2. zdobycie umiejętności komercjalizowania nowych rozwiązań, obejmujących zarówno ich 

adaptację do obecnych struktur, jak i budowanie oraz wdrażanie zupełnie nowych modeli 

„biznesowych”;

3. zmiana kulturowa, która wyzwoli otwartość na nowe rozwiązania i zaangażuje pracowników 

w ich aktywne poszukiwania.

Działania  w obszarze rozwijania innowacji koncentrować się będą na:

1. zmianach strukturalnych i kulturowych,

2. wewnętrznych projektach naukowo-badawczych,

3. inicjatywach prowadzonych w formule otwartej,

4. działaniach finansowych.

Ważnym elementem procesu zarządczego będzie porządkowanie procesów:
• ustrukturyzowanie projektów w kontekście „biznesowym”,

• podejście do innowacji, jakie występuje przy zarządzaniu projektami inwestycyjnymi,
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• restrykcyjne pomiary efektywności,

– Każdy  projekt obejmuje określone hipotezy do weryfikacji, ma ustalony harmonogram i wy-

znaczone parametry, w tym konkretne oczekiwania, które można dzięki niemu osiągnąć.

–  Jeżeli projekt nie spełni założonych kryteriów, jest na wczesnym etapie zamykany.

• otwarcie na partnerów zewnętrznych.

Zakresy realizacji strategii

Polityka zarządzania zbiorami:
• uzupełnienie braków ewidencyjnych,

• kontynuacja prac nad poziomem informacji o zbiorach,

• przeprowadzenie spisu zbiorów,

• weryfikacja komplementarności dokumentacji naukowej,

• monitoring procedur.

Polityka kolekcjonerska:
• dynamiczna rozbudowa kolekcji,

• zachowanie równoważności kolekcji,

• tworzenie kolekcji zamkniętych,

• opis naukowy kolekcji w formie wydawnictwa.

Polityka naukowa:
• realizacja programów wystawienniczo-naukowych „Polskie poznawanie świata” i „Nasza toż-

samość”,

• realizacja projektów naukowych wyznaczonych poprzez badacza i obszar, na którym prowadził 

badania,

• wspieranie własnej pracy naukowej pracowników i motywowanie do podjęcia nowych projektów.

Polityka wystawiennicza:
• realizacja projektów społecznych,

• wizualizacja projektów naukowych,

• innowacyjność doświadczeń w zakresie korelacji sztuki i antropologii.
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Polityka edukacyjna:
• realizacja projektów w ramach programów wystawienniczo-naukowych,

• kontynuacja projektów cyklicznych,

• budowa „muzeum dla dzieci” w ramach koncepcji „Muzeoraju”,

• rezygnacja z  lekcji niepowiązanych z  koncepcją projektową - uznanie warunku ciągłości 

i rozbudowy wiedzy,

• nacisk na naukowy wymiar edukacji.

Polityka wydawnicza:
• publikacja katalogów kolekcji tematycznych związanych z realizowanymi projektami 

(np. Jakucja, Buriacja, Madagaskar),

• publikacja monografii miasta (historycznych, etnologicznych),

• intensyfikacja działań wydawniczych w zakresie Muzealnych Zeszytów Edukacyjnych,

• kontynuacja opracowań źródłowych („Kalendarz Żorski”).

Polityka zarządzania infrastrukturą:
• zakończenie prac inwestycyjnych w magazynie AZE i procesu organizacji zbiorów,

• uruchomienie inwestycji „Garnizon”.
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6.Metodologia pomiarów stopnia 
 osiągnięcia celów

Kontrola strategii polegać będzie na systematycznym i ciągłym pomiarze oraz porównywaniu wy-

ników dokonanych działań (stanów rzeczy i procesów) z odpowiednimi przewidywanymi stanami 

założonymi w strategii oraz ocena na ich podstawie skuteczności realizowania strategii w praktyce. 

Częstotliwość kontroli wykonywana będzie w  systemie rocznym, a  jej efekty prezentowane  

w postaci raportu rocznego.

Raport zawierać będzie elementy analityki biznesowej, stanowiąc podstawowe źródło dla po-

dejmowanych decyzji zarządczych.

Układ raportu zawierać będzie między innymi dane o: 

• strategii rozwoju muzeum i postępie jej realizacji, 

• funkcjonowaniu procesu zarządczego, 

• realizacji polityki zarządzania zbiorami, 

• najważniejszych wydarzeniach, zrealizowanych wystawach i projektach. 
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Raport w sposób syntetyczno-analityczny omawiać będzie podstawowe aspekty funkcjonowania 

instytucji muzealnej. W odróżnieniu od sprawozdania rocznego zawierać będzie informacje, które 

odnoszą się w sposób bezpośredni do strategii rozwoju muzeum, pokazując postęp i  jakość jej 

realizacji.

Monitoring polegać będzie na regularnym pozyskiwaniu, przetwarzaniu i przechowywaniu aktual-

nych informacji o kontrolowanym zakresie działalności w sposób usystematyzowany, to jest taki, 

aby informacje były zawsze aktualne, uporządkowane i dostępne dla zainteresowanych. 

Celem monitoringu będzie: 
• ocenianie skuteczności strategii, 

• wczesne ostrzeganie przed zagrożeniami, 

• rozpoznawanie, według jakiego scenariusza postępuje rozwój, 

• wykrywanie zbliżania się momentów rozwidleń dróg rozwoju, ewentualnie innych sytuacji, 

wymagających podjęcia decyzji strategicznych, w tym wykrycie sytuacji, wymagającej podję-

cia decyzji o:

– korekcie strategii, czyli modyfikacji niektórych jej elementów, 

– o zmianie strategii, czyli budowie nowej strategii i o zakresie prac nad nią.
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WARUNKI 
PRZECHOWYWANIA 
ZBIORÓW

Zbiory Muzeum Miejskiego w Żorach są zabezpieczone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Mi-

nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbio-

rów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem 

lub utratą. Za warunki przechowywania i zabezpieczenie zbiorów odpowiadają bezpośrednio: 

a) pracownicy odpowiedzialni za zbiory w zakresie zabezpieczenia zbiorów,

b) pełnomocnik dyrektora ds. zabezpieczenia muzeum i  zbiorów w  zakresie zabezpieczenia 

przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem.

Kontrole w zakresie warunków przechowywania przeprowadza osoba pełniąca nadzór konserwa-

torski i główny inwentaryzator.

Zbiory muzealne przechowywane są w: 

a) magazynach właściwych, 

b) magazynie ekspozycyjnym,

c) magazynie akcesji czasowych,

d) magazynach podręcznych,

e) na ekspozycjach stałych i czasowych.

Muzeum przechowuje zbiory na łącznej powierzchni 1 012,36 m2, w tym przypada:

a) na powierzchnię magazynową: 459,46 m2,

b) powierzchnię ekspozycyjną: 446,65 m2,

c) na pracownie naukowo-konserwatorskie: 106,25 m2 (etap budowlano-remontowy).

We wszystkich magazynach i przestrzeniach traktowanych jak magazynowe obowiązują:

1) Instrukcja magazynowa,

2) Zasady postępowania z muzealiami.

Przy pracy magazynowej wymagane jest założenie odzieży ochronnej i rękawiczek w celu zabez-

pieczenia i czystości obiektów.

Wszystkie pomieszczenia magazynowe są w sposób ciągły monitorowane pod względem mikro-

klimatu i bezpieczeństwa zbiorów. 

1
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MAGAZYNY WŁAŚCIWE

Lokalizacja: Żory, al. Zjednoczonej Europy 45A

Magazyny właściwe zlokalizowane są poza siedzibą muzeum, w  budynku wskazanym przez  

Organizatora na wniosek muzeum, które poinformowało o  konieczności zabezpieczenia  

powierzchni magazynowej w  związku z  narastającym dynamicznie zasobem. Wskazany przez  

organizatora budynek pełnił funkcje mieszkalno-usługowe i nie był przystosowany do pełnienia 

funkcji magazynowych. 

Muzeum użytkuje je na podstawie umów najmu nr 3/ZBM/2012 z  dnia 01.03.2012 r. oraz 15/

ZBM/2012 z  dnia 03.09.2012 r. Od 03.11.2014 r. na mocy aktu notarialnego Repertorium A  nr 

8592/2014 muzeum stało się właścicielem gruntu i nieruchomości.

W ich skład wchodzą:

1) pomieszczenia magazynowe Działu Historii i Kultury Regionu,

2) pomieszczenia magazynowe Działu Kultur Pozaeuropejskich,

3) pomieszczenie administracyjne,

4) pomieszczenie biblioteczne,

5) inne pomieszczenia magazynowe oraz sanitarne.

Z uwagi na brak możliwości zapewnienia odpowiednich środków, proces dostosowania budynku 

został podzielony na etapy:

Zarządzanie zbiorami | Warunki przechowywania zbiorów
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A. Etap przygotowania i projektowania:

 1) opracowanie dokumentacji i planów architektonicznych,

B. Etap modernizacji:

 2) tymczasowe dostosowanie poziomu „0” z wydzieleniem powierzchni biurowej,

 3) wyremontowanie i pełne dostosowanie poziomu „-1”,

 4) wyremontowanie i pełne dostosowanie poziomu „+1”,

 5) wyremontowanie i pełne dostosowanie poziomu „0”.

W momencie składania wniosku, zrealizowane zostały etapy: A. w pełnym zakresie, B. w zakresie 

punktu drugiego i trzeciego. Trwają prace związane z realizacją punktu czwartego.

Docelowe rozmieszczenie pomieszczeń:

POZIOM PIWNIC – pomieszczenia magazynowe (sztuka – obiekty z drewna i włókien, etnografia, 

militaria, archeologia), DHR (maszyny rolnicze wielkogabarytowe), magazynek materiałów do za-

-bezpieczania obiektów (kartony, płótno, papiery) oraz materiałów scenograficznych, magazynek 

skrzyń do transportu wystaw, magazynek techniczny); na poziomie parteru przewidziane jest sta-

nowisko do pakowania i rozpakowywania wystaw objazdowych;

POZIOM PARTERU – pomieszczenia magazynowe DKP (sztuka – metal, etnografia – metal, tkani-

na artystyczna, etnografia – stroje), DHR (wielkogabarytowe), pomieszczenia biblioteki (pomiesz-

czenie właściwe z czytelnią oraz biurowe dzielone z biurem archiwisty), pomieszczenie archiwum, 

magazyn książek, magazynek środków czystości;

POZIOM PIĘTRA – pracownia konserwatorska, pracownia fotograficzna, pomieszczenia biurowe 

DKP, magazyn materiałów podręcznych.

ZABEZPIECZENIE BUDYNKU – BEZPIECZEŃSTWO ZBIORÓW
Budynek jest wyposażony w odpowiedni system zabezpieczeń:

a) antywłamaniowych (drzwi zewnętrzne o klasie odporności na włamanie RC4, kraty stalowe, 

system alarmowy podłączony do zewnętrznej firmy ochroniarskiej),

b) przeciwpożarowych (system czujek dymowych połączonych z  alarmem sygnalizacji pożaru, 

hydrant centralny, gaśnice).

Dostęp do magazynów mają tylko osoby upoważnione na podstawie:

a) odpowiedzialności za zbiory,

b) funkcji pełnionej.

Magazyny są zabezpieczone potrójnym systemem:

a) zabezpieczenie kluczy w depozytariuszu chronionym zamkiem kodowanym,

b) zabezpieczenie wejścia głównego oraz wejść do poszczególnych pomieszczeń systemem  

 alarmu antywłamaniowego z deszyfratorem,

1
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c) zabezpieczenie wejść do pomieszczeń systemem tradycyjnych plomb.

Budynek jest pod stałym nadzorem firmy ochroniarskiej.

Każdorazowe wejście do magazynów odnotowywane jest w „Zeszycie użytkowania magazynu” 

oraz na „Kartach wejść” do poszczególnych magazynów. Magazyny są plombowane za pomo-

cą tradycyjnego systemu (kapsle wypełnione plasteliną, w którą zanurzony jest sznurek; osoba 

plombująca odbija w masie symbol swojej referentki).

ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW – WYPOSAŻENIE MAGAZYNÓW
Muzeum dysponuje trzema pomieszczeniami magazynowymi: dwoma na poziomie „0” i jednym 

na poziomie „-1”. Wszystkie pomieszczenia są zlokalizowane na planie ogólnym budynku i odpo-

wiednio opisane. 

W magazynach przechowywane są zbiory obu działów: Działu Historii i Kultury Regionu (DHR) 

oraz Działu Kultur Pozaeuropejskich (DKP). Zbiory są rozdzielone pomiędzy magazyny i odpo-

wiednio opisane.

SYSTEM PRZECHOWYWANIA:

1) Magazyn 1: obiekty wielkogabarytowe DHR, kolekcja „kolejowa”, „archiwum” fotograficzne,

2) Magazyn 2: obiekty DKP wrażliwe na warunki mikroklimatu (skóra, metal, tkanina),

3) Magazyn 3: pozostałe obiekty DKP, obiekty DHR. 
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Powierzchnia magazynowa ogólna wynosi 391,59 m², w tym:

1) magazyn1 (0): 63,86 m²,

2) magazyn2 (0): 24,04 m²,

3) pomieszczenie kwarantanny (0): 7,60 m²,

4) magazyn3 (-1): 197,44 m²,

5) pracownie (+1): 98,65 m²:

 – pracownia konserwatorska: 75,10 m²,

 – pracownia brudna: 18,50 m²,

 – aneks pracowni: 5,05 m².

Magazyny wyposażone są w system regałów metalowych o zróżnicowanej wysokości i szerokości 

półek, podesty, metalowe szafy szufladowe. Dodatkowo wyposażenie podstawowe uzupełniają: 

stanowisko pakowania, stoły do pracy, drabiny, platforma, wózki.

 W przestrzeni magazynu 3 zostały wydzielone dwa stanowiska specjalne:

1) stanowisko do opracowywania zbiorów

Na stanowisku tym przechowywane są zbiory na etapie opracowywania kart ewidencyjnych i spo-

rządzania dokumentacji fotograficznej. Półki wyłożone są filcem, co pozwala chronić obiekty 

przed zawilgoceniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

2) tymczasowe stanowisko fotograficzne

Opracowane zbiory zabezpieczane są płótnem bawełnianym z naszytą sygnaturą obiektu, bibułką 

japońską (wybrane) i umieszczane w kartonach wyłożonych papierem bezkwasowym. Na pudełko 

naklejana jest naklejka ewidencyjna. 

1
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Zbiory są rozmieszczone typologicznie. Organizacja magazynu jest w  sposób czytelny opi-

sana. Każdy regał posiada fiszkę ewidencyjną informującą, jakie obiekty są na nim przecho-

wywane. Każdy obiekt posiada kartę magazynową przechowywaną w  kartotece, zgodnie 

z pomieszczeniami i układem regałów. Lokalizacja obiektów na półkach magazynowych jest 
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zsynchronizowana z  systemem ewidencji muzealnej MONA. Każda zmiana pomieszczenia 

jest odnotowywana:

a) w zakresie ruchu wewnątrz magazynu, przez pracownika odpowiedzialnego za zbiory w MO-

NIE i na kartach magazynowych,

b) w  zakresie ruchu poza magazyn: przez głównego inwentaryzatora w  protokole ruchu we-

wnętrznego, ze wskazaniem nowej lokalizacji oraz osoby przejmującej odpowiedzialność za 

obiekty; przez pracownika na karcie magazynowej.

Pracownicy zostali przeszkoleni pod kątem obchodzenia się z różnymi typami muzealiów. 

Obiekty użyczane z muzeum zabezpieczane są w płótno, flizelinę, folię bąbelkową i umieszczane 

w specjalnych skrzyniach do transportu. Wszystkie wypożyczenia realizowane są w zakresie pako-

wania przez pracowników odpowiedzialnych za zbiory.

Na potrzeby ewakuacji sporządzono listy ewakuacyjne zbiorów oraz przygotowano odpowiednie 

materiały i sprzęt. 

Wszystkie pomieszczenia magazynowe są w sposób ciągły monitorowane pod względem panu-

jącego w nich mikroklimatu. W celu zapewnienia większej stabilności warunków doposażono mu-

zeum w odpowiednie urządzenia do nawilżania i osuszania powietrza.

Magazyny wyposażone są w urządzenia do pomiaru mikroklimatu, które sczytywane są przez pra-

cownika odpowiedzialnego za zbiory z częstotliwością 5 dni w tygodniu. Wyniki pomiarów prze-

kazywane są raz w miesiącu do analizy konserwatorowi nadzorującemu stan zbiorów. Każda ne-

gatywna zmiana mikroklimatu skutkuje reakcją pracownika w zakresie włączenia odpowiednich 

urządzeń (nawilżacze, pochłaniacze wilgoci).

System zastosowanych rozwiązań, zarówno w zakresie sprzętowym, jak i zastosowanych za-

bezpieczeń bezpośrednich obiektów pozwolił na osiągnięcie stabilnych dla obiektów warunków: 

a) Magazyn 1: 22°C, 50%

b) Magazyn 2: 22°C, 50%

c) Magazyn 3: 19°C, 55%

Magazyny są wyposażone w dedykowany sprzęt umożliwiający osiągnięcie właściwych warunków 

mikroklimatycznych: 

1. urządzenia pomiarowe: APAR AR 236 – 3 szt.

2. osuszacze: Trotec TTK 90E – 1 szt., Dedra DED – 2 szt.

PRZECHOWYWANIE POZA MAGAZYNAMI WŁAŚCIWYMI
W siedzibie muzeum zastosowano rozwiązanie technologiczne, które umożliwia automatyczne 

sterowanie wilgotnością i temperaturą za pomocą centrali wentylacyjnej w przestrzeniach ekspo-

1
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zycyjnych i magazynowych. Ciągłe monitorowanie parametrów i ich ewentualna korekta odbywają 

się przez specjalistyczny program komputerowy bądź ręcznie z panelu w centrali.

Dodatkowo, w razie czasowej niewydolności centrali bądź znacznych odchyleń parametrów klima-

tycznych, w pomieszczeniach wykorzystywane są przenośne osuszacze i nawilżacze powietrza, za 

pomocą których regulowane są warunki klimatyczne.

Stabilność warunków w przestrzeni magazynowej i na ekspozycjach zapewnia dedykowany sprzęt: 

a) nawilżacze: 5 szt. Brune, typ ElecTronic B250

b) osuszacze: Trotec TTK 90E – 3 szt., Trotec TTK350S – 1 szt., Dedra DED9901 – 1 szt. 

Mikroklimat magazynów i ekspozycji kontroluje 9 rejestratorów wilgotności i temperatury:

a) wystawa stała „Nasza Tożsamość”:   APAR AR 235 – 1 szt., APAR AR 236 – 2 szt.

b) wystawa stała „Polskie Poznawanie Świata”:  APAR AR 236 – 2 szt. 

c) wystawy czasowe:    APAR AR 236 – 1 szt.

d) magazyny ekspozycyjne:    APAR AR 236 – 1 szt., APAR AR 235 – 1 szt.

e) magazyn podręczny:    APAR AR 236 – 1 szt.

Dane z rejestratorów na ekspozycji spisywane są codziennie i odnotowywane w dzienniku na recepcji 

oraz w programie komputerowym (Exel). Dane z rejestratorów znajdujących się w magazynach spi-

sywane są przy każdym wejściu pracowników do magazynu w „Zeszycie użytkowania magazynu”.

Rejestratory ustawione są na rejestrację 24 pomiarów na dobę (pomiar co 30 min), a dane sczyty-

wane są dwa razy w roku. Uśrednione wydruki pomiarów miesięcznych z każdego rejestratora prze-

chowywane są w teczkach i udostępniane osobie sprawującej nadzór konserwatorski nad zbiorami 

muzealnymi. Pomiary elektroniczne przechowywane są na dyskach twardych komputerów. 
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MAGAZYN EKSPOZYCYJNY / KAPLICZKA W ROWNIU
Lokalizacja: siedziba muzeum, ul. Muzealna 1/2, kapliczka w Rowniu, ul. Rybnicka 224A

Magazyn ekspozycyjny jest przestrzenią łączącą strefę wystawienniczą ze strefą magazynową. 

Łączna powierzchnia obu przestrzeni ekspozycyjnych wynosi: 126,12 m². W magazynach ekspo-

nowane są zbiory, które z  uwagi na swój charakter są ciekawe, a  nie zostały wykorzystane na 

wystawach, wyjątkowe nabytki, dary i interesujące przekazy.

Magazyn ekspozycyjny stanowi rozwiązanie umożliwiające zaprezentowanie elementów pracy 

muzealnika, na co dzień niewidocznych. Tutaj prezentowane są metody, w jaki sposób obiekty są 

zabezpieczane, jak są one przechowywane, oznaczane i klasyfikowane. Czasowo aktywowane jest 

stanowisko do opracowywania i konserwacji zbiorów.

Magazyn ekspozycyjny jest odpowiednio opisany i  nadzorowany przez pracowników odpowie-

dzialnych za zbiory.

W  magazynie i kapliczce obowiązują wszystkie przepisy opisane w  stosunku do magazynów 

właściwych.

Dostęp do pomieszczeń jest ograniczony (zgodny z  wykazem osób uprawnionych sporządzonym 

przez pełnomocnika dyrektora ds. zabezpieczenia muzeum i zbiorów). Pomieszczenia są w sposób 

ciągły monitorowane i zabezpieczone dodatkowym alarmem. W przypadku kapliczki w Rowniu, nad-

zór bezpośredni pełni opiekun społeczny, współpracujący z muzeum na mocy porozumienia. Opie-

kun ma uprawnienia dostępu, każde wejście odnotowuje w „Zeszycie użytkowania magazynu”.

Magazyn ekspozycyjny (w siedzibie) wyposażony jest w: linkowy system wystawienniczy, regały 

metalowe, metalowe szafy szufladowe, podesty, system magazynowania obrazów, kostki wysta-

wiennicze, ekspozytory, stoły rozkładane.

1
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Elementem wyposażenia magazynu jest stanowisko konserwatorskie, wyposażone w podstawo-

we urządzenia i materiały.
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W magazynie panują stabilne warunki mikroklimatyczne: 

a) temperatura: 19° – 21°C, 

b) wilgotność: 45% – 55%. 

Pomiar sczytywany jest raz dziennie. W magazynie zainstalowane są dwa urządzenia osuszające.

MAGAZYN AKCESJI CZASOWYCH
Lokalizacja: siedziba muzeum, ul. Muzealna 1/2

Magazyn akcesji czasowych to wydzielona przestrzeń w obrębie magazynu ekspozycyjnego i ma-

gazynu podręcznego DHR. W magazynie przechowywane są oferty i nowe nabytki na etapie ak-

cesji, zanim zostaną przekazane do właściwego magazynu. Na potrzeby opracowania wstępnego 

dużych akcesji rozkładane są stoły. Półki i stoły wyłożone są filcem, co pozwala chronić obiekty 

przed zawilgoceniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

W magazynie obowiązują zabezpieczenia Magazynu ekspozycyjnego.

Dostęp do półek ma główny inwentaryzator, który odpowiada za wstępny etap akcesji. Obiekty 

zdeponowane w  Magazynie akcesji czasowych oznaczone są fiszkami „Informacja o  przyjętych 

obiektach” oraz znakowane numerami inwentarza tymczasowego.

 

1
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MAGAZYN PODRĘCZNY
Lokalizacja: siedziba muzeum, ul. Muzealna 1/2, Magazyn AZE, poziom „-1”

Na potrzeby przechowywania obiektów, które nie mają statusu muzealium wydzielone zostały 

dwie przestrzenie magazynowe, odpowiednio dla obu działów gromadzących muzealia. Łączna 

powierzchnia użytkowa wynosi: 30 m².

Magazyny podręczne wyposażone zostały podobnie jak magazyny właściwe, obowiązują w nich 

te same instrukcje i zasady. Obiekty są zabezpieczone zbiorczymi opakowaniami kartonowymi. 

Regały wyposażone są w listy spisowe. Nie są prowadzone karty magazynowe.

EKSPOZYCJE STAŁE I CZASOWE
Zbiory prezentowane na wystawach stałych i czasowych są zabezpieczone zgodnie z wymogami 

obowiązujących przepisów i warunkami ekspozycyjnymi, jakie panują w przestrzeni wystawowej.

Na system przechowywania obiektów na wystawach stałych składają się:

a) gabloty muzealne,

b) ekspozytory szklane,

c) inne systemy wystawiennicze (dioramy).

Obiekty są zabezpieczone pod względem bezpieczeństwa (w przypadku dioram muzealia odsepa-

rowane są od zwiedzających).
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Ekspozycje są monitorowane w  sposób ciągły pod względem mikroklimatu. Na ekspozycjach 

stałych pomiary sczytywane są raz dziennie w pięciu punktach.

Uśrednione warunki mikroklimatyczne, jakie panują na obu wystawach wynoszą odpowiednio:

a) dla wystawy „Polskie poznawanie świata” – 23°C, 53% (uśrednione pomiary roczne),

b) dla wystawy „Nasza tożsamość” – 22°C, 52% (uśrednione pomiary roczne).

1
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Galeria wystaw czasowych wyposażona jest w  system wystawienniczy składający się z  kostek 

wystawienniczych, szklanych kloszy oraz systemu zawiesi. W przypadku wystaw etnograficznych, 

budowane są każdorazowo konstrukcje odseparowanych od zwiedzających dioram. 
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Galeria monitorowana jest w sposób ciągły pod względem mikroklimatu. Pomiary sczytywane są 

raz dziennie w 1 punkcie. W Galerii zainstalowano 2 urządzenia osuszające. Uśrednione warunki 

mikroklimatyczne, jakie w niej panują, wynoszą odpowiednio: 19°C, 58% wilgotności.

1
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ZASADY OGÓLNE 
GROMADZENIA ZBIORÓW

Zasady gromadzenia zbiorów przez muzeum są regulowane „Instrukcją akcesji” oraz procedura-

mi akcesji stanowiącymi element „SPM” (System procedur i instrukcji merytorycznych) w ramach 

„Standardów kontroli zarządczej muzeum Miejskiego w Żorach”.

Zgodnie z wytycznymi, proces pozyskiwania zbiorów obostrzony jest pod względem:

– zgodności z obowiązującymi przepisami;

– badań proweniencyjnych;

– kwalifikowalności obiektów;

– oraz komplementarności zbiorów.

Proces pozyskiwania i kwalifikacji obiektów do zbiorów 
Obiekty pozyskiwane są do zbiorów na drodze: zakupów, darów oraz przekazów. Poprawność 

funkcjonowania procedur akcesyjnych nadzoruje główny inwentaryzator, który jest ich właścicie-

lem. Do jego kompetencji należy wstrzymanie postępowania akcesyjnego w sytuacjach wskazują-

cych na niepoprawność działań pracowników bądź niekompletność dokumentacji.

W zależności od okoliczności nabywania obiektu, akcesje mogą być realizowane zgodnie z trzema 

wariantami procedury:

a) procedura akcesji: oferta z potwierdzoną własnością,

b) procedura akcesji uproszczona,

c) procedura akcesji: oferta bez potwierdzonej własności.

Procedura akcesji uproszczona stosowana jest w przypadku, kiedy nabycie obiektu wymaga szyb-

kiej decyzji bądź towarzyszą jej szczególne okoliczności. W takich sytuacjach decyzję podejmuje 

dyrektor, informując o tym głównego inwentaryzatora.

Procedura akcesji: oferta bez potwierdzonej własności, stanowi rzadki przypadek, kiedy oferent 

pozostawia obiekty nie chcąc uczestniczyć w procedurze. Pracownik przyjmujący ofertę zobligo-

wany jest do podjęcia wstępnych badań proweniencyjnych, umożliwiających dalsze postępowanie.

Priorytetem jest weryfikacja, czy obiekty oferowane do akcesji mają ustalony, bezpieczny status 

prawny (co dotyczy także ustalenia praw autorskich). 



148

Wszystkie obiekty, które dostarczane są do muzeum jako propozycje darowizn lub ofert sprzedaży 

mogą być odrzucone już na tym etapie. Ich przyjęcie potwierdzane jest przez pracownika meryto-

rycznego.

Procedura akcesji składa się z następujących po sobie etapów, które w całości umożliwiają bez-

pieczną akcesję, uniemożliwiającą późniejsze odwołania i komplikacje prawne:

1) etap przygotowania (potwierdzenie przyjęcia, wniosek),

2) etap decyzji (Komisja wyceny i zakupów, protokół przyjęcia do zbiorów),

3) etap realizacji (umowy, opracowanie ewidencyjne).

Etap pierwszy prowadzony jest przez pracowników merytorycznych, etap drugi i trzeci przez głów-

nego inwentaryzatora.

Komisja wyceny i zakupów
Decyzje o kwalifikowalności obiektów do zbiorów podejmują kuratorzy kolekcji, przy czym każ-

dy z działów gromadzących zbiory ma własnego kuratora. Są oni odpowiedzialni są za spójność 

i komplementarność kolekcji. 

Propozycje darowizn oraz ofert sprzedaży rozpatrywane są na cyklicznych posiedzeniach Komisji 

wyceny i zakupów, która pełni funkcję doradczą i ostateczną instancję kwalifikującą. Na posiedze-

niach oferty poddawane są ocenie merytorycznej oraz ocenie zgodności z obowiązującymi prze-

pisami i  dokumentami wewnętrznymi. W  szczególnych przypadkach możliwe jest zasięgnięcie 

opinii ekspertów zewnętrznych.

Inne kryteria 
W każdym z obszarów pozyskiwania obiektów uwzględniane są zalecenia konserwatorskie i wią-

żące się z nimi ryzyka, takie jak koszt przywrócenia zadowalającego stanu zachowania oraz nakła-

dów niezbędnych do właściwego ich przechowywania. 

Ewaluacja 
Polityka gromadzenia zbiorów jest zatwierdzana przez dyrektora i podlega okresowej weryfikacji, 

łącznie z możliwością dokonywania zmian.

2.A
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POLITYKA GROMADZENIA 
ZBIORÓW

1. Misja muzeum. Budowa kolekcji
Tworzenie każdej kolekcji muzealnej jest ściśle związane z jego misją. W historii Muzeum Miej-

skiego w Żorach można wyróżnić dwa etapy gromadzenia zbiorów. Pierwszy, początkowy etap, 

kiedy kolekcję tworzono na bazie misji określonej w paragrafie czwartym Statutu mówiącym, że 

celem muzeum jest „upowszechnianie wiedzy o historii miasta Żory oraz historii i kultury regionu, 

jak również kultur pozaeuropejskich (szczególnie afrykańskich)”. Ten dość ogólny zapis wynikający 

z ustawy o muzeach w późniejszym czasie, wraz z przeprowadzką do nowej siedziby i pracami 

nad wystawami stałymi uległ doprecyzowaniu. Drugi etap związany jest ze zdefiniowaniem misji 

hasłem „Poznawanie świata zaczyna się w muzeum”. W przypadku zbiorów dotyczących historii 

i kultury regionu nie nastąpiła żadna zmiana. Poszerzono natomiast zakres zainteresowań zwią-

zanych z kulturami pozaeuropejskimi o te obszary, na których prowadzili swą działalność naukową 

polscy badacze. Kolekcję tworzy się w ten sposób, aby stanowiła ilustrację projektów (związanych 

z wystawami stałymi) realizowanych w ramach cytowanej wyżej misji.

2. Cel gromadzenia
Podstawowy sens kolekcjonowania muzeum określa jego misja. Kolekcja musi być w ten sposób 

tworzona, aby być ilustracją misji muzeum.

Dział Historii i Kultury Regionu (DHR) skupia się na działaniach mających upowszechniać wiedzę 

o historii miasta i kulturze regionu – to obowiązek muzeum względem lokalnej wspólnoty. W ob-

rębie kolekcji DHR znajduje się również zbiór sztuki dawnej i współczesnych artystów żorskich. 

Celem tworzenia kolekcji regionalnej jest:

• dokumentacja historii miasta od jego założenia;

• rejestracja współczesności;

• pokazywanie zachodzących przemian w życiu miasta, jak i jego mieszkańców;

• wykorzystywanie do organizacji wystaw. 

Dział Kultur Pozaeuropejskich (DKP) jest wyznacznikiem oryginalności i charakteru muzeum, wyzna-

cza jego miejsce na mapie muzeów w Polsce. Celem tworzenia kolekcji DKP jest:

• dokumentacja wybranych kultur afrykańskich;
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• tworzenie bazy źródłowej dla badań afrykanistycznych;

• wykorzystywanie kolekcji do organizacji wystaw.

3. Historia kolekcji
Muzeum zostało utworzone na podstawie Uchwały Rady Miasta z 28.12.2000 r., formalnie za-

częło funkcjonować od 1.01.2001 r. Jednak wcześniej działalność muzealna była prowadzona przez 

Miejski Ośrodek Kultury (MOK). Organizując wystawy o tematyce regionalnej czy też afrykańskiej 

nabywano obiekty o charakterze etnograficznym. Po wyodrębnieniu się muzeum ze struktur MOK, 

przejęto zgromadzone obiekty, które stały się zalążkiem kolekcji muzealnej. W momencie tworze-

nia muzeum starano się określić jego specyfikę, a co za tym idzie charakter kolekcji.

Pierwszą kolekcję przedmiotów dotyczących historii Żor zebrano w latach 70. XX wieku, obejmo-

wała ona przedmioty codziennego użytku, widokówki, stare fotografie, sztandary, książki. Kolek-

cja ta w większości uległa rozproszeniu, jednak jej część zasiliła zbiory powstającego muzeum. 

W  latach 90. gromadzeniem kolekcji regionalnej zajmował się MOK, było to głównie obiekty 

o charakterze etnograficznym oraz sztuka. Pojawiła się szansa na przejęcie przez MOK zbiorów 

o  charakterze etnograficzno-historycznym Gerharda Kubatza z Ründeroth (Niemcy), które były 

ilustracją życia codziennego Śląska połowy XX wieku. Z jego pomocą nawiązano kontakt z daw-

nymi malarzami żorskimi lub ich rodzinami, dzięki czemu muzeum wzbogaciło się o pokaźny zbiór 

sztuki. Do przekazania kolekcji Gerharda Kubatza nie doszło (około 2 500 obiektów), ponieważ 

część lokalnej wspólnoty kojarzyła go z ziomkostwami niemieckimi. Przejęto natomiast dużą da-

rowiznę od pana Alfreda Buchty z pobliskich Palowic, dokonywano również zakupów (największy 

od pana Alfonsa Mazura z Krzyżowic).

Zbiory pozaeuropejskie zaczęto pozyskiwać pod koniec lat 90., zostały zakupione na wystawę 

prezentującą kultury Afryki organizowaną przez ośrodek kultury. Wszystkie pozyskane przez MOK 

obiekty zostały przekazane w styczniu 2001 roku do Muzeum Miejskiego i stały się zaczątkiem 

kolekcji muzealnej.

Od momentu ukonstytuowania muzeum gromadzi zbiory pozyskując je głównie od osób fizycz-

nych, na aukcjach internetowych (głównie pocztówki), rzadziej na giełdach staroci czy w anty-

kwariatach. 

Do czasu podjęcia decyzji (kwiecień 2012 roku) budowy siedziby muzeum oraz magazynów, kolekcja 

DHR koncentrowała się wokół gromadzenia obiektów związanych z historią miasta oraz szeroko 

pojętą etnografią regionu, a  najważniejszym kryterium przyjęcia obiektu do zbiorów była przede 

wszystkim jego żorska lub śląska proweniencja. Kolekcja DKP koncentrowała się wokół badanych 

przez pracowników muzeum kultur Afryki Zachodniej, które wyznaczały charakter muzeum. Kolek-

cja pozaeuropejska była wizytówką w regionie, elementem identyfikującym żorskie muzeum.

2.B
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Budowa siedziby muzeum, w których znalazły się nowe przestrzenie wystawiennicze, a co za tym 

idzie nowe wystawy, zmodyfikowała nieco priorytety w  gromadzeniu eksponatów. Zasadnicza 

część kolekcji DHR odpowiadała tematyce przygotowywanej wystawy stałej „Nasza Tożsamość”. 

Etnograficzna część wystawy (komora, kuchnia) została wyposażona z zasobów kolekcji, nato-

miast część historyczna ze względu na swoją specyfikę i temat (gabinet burmistrza z lat 20/30. 

i M-4 prezentujące lata 70/80. XX wieku) wymagała budowy kolekcji tematycznych niemalże od 

początku. Kolekcja DKP tylko w części odpowiadała przygotowywanej przez dział wystawie „Pol-

skie poznawanie świata”. Należało uzupełnić kolekcję o eksponaty ilustrujące wątki pokazywane 

na ekspozycji. W połowie 2012 roku rozpoczęły się intensywne prace nad wystawami stałymi obu 

działów, wtedy też zmodyfikowano profil gromadzenia zbiorów. Nieco później dopracowano cyto-

waną wyżej misję, co ostatecznie określiło aktualną politykę gromadzenia zbiorów.

Najwięcej do zrobienia było w DKP, który posiadał tylko obiekty proweniencji afrykańskiej. Kolekcję 

należało uzupełnić o obiekty pochodzące z  regionów, gdzie pracowali polscy naukowcy prezen-

towani na wystawie. W 2013 roku zorganizowano do Gwinei pierwszy wyjazd studialny, którego 

głównym celem nie było prowadzenie wieloletnich badań stacjonarnych, lecz pozyskiwanie obiek-

tów z terenów opisywanych przez Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego, jednego z bohaterów 

wystawy „Polskie poznawanie świata”. W kolejnych latach organizowane były wyjazdy do Ugan-

dy (Jan Czekanowski), Korei (Wacław Sieroszewski), dwukrotnie do Japonii do Ajnów z Hokkaido 

(Bronisław Piłsudski), do Rosji, Jakucji (Edward Piekarski). Przygotowywany jest wyjazd do Rosji 

– Buriacji (Benedykt Dybowski).

Dzięki wyjazdom studialnym tworzone są kolekcje tematyczne jakucka, buriacka, koreańska, 

ajnuska, która jest największą i zarazem jedyną tego typu kolekcją w Polsce. Stacjonarne bada-

nia etnograficzne w Afryce pozwalają rozwijać zbiory afrykańskie, które stanowią główną część 

żorskiej kolekcji muzealnej.

4. Charakterystyka
Muzeum powstało stosunkowo późno, co nie pozostało bez wpływu na tworzenie kolekcji, jest 

szczególnie widoczne w DHR. Współcześnie w terenie jest mało obiektów ilustrujących żorskiej 

rzeczywistości. W naszej kolekcji brak jest obiektów odnoszących się do najstarsze okresy historii 

miasta. Kolekcja obiektów archeologicznych jest mało reprezentatywna, nieatrakcyjna dla widza. 

Zaś kolekcja etnograficzna jest bardzo podobna do tego, co oferują sąsiednie muzea. 

Muzea o charakterze regionalnym gromadzą przede wszystkim zbiory z własnego terenu dzia-

łania. Powoduje to, że sąsiadujące ze sobą muzea mają bardzo często podobne lub nawet ta-

kie same zbiory. Widz nie odróżnia takich muzeów, postrzega ich ofertę, kolekcję jako nudną 

i nieatrakcyjną. Chcąc wyjść z tego schematu, tworząc muzeum postanowiono, że elementem 
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wyróżniającym żorskie zbiory będzie szeroko pojęta „egzotyka”, w której dominującą rolę odgry-

wają obiekty pozyskane w Afryce.

Kolekcje obu działów tworzone są w ten sposób, aby pokazywały procesy przemian zachodzące 

w kulturach. Nie są one zamknięte w ściśle określonych ramach czasowych. W ich obrębie znajdują 

się przedmioty „stare” (I połowa XX wieku), jak i powstające współcześnie. Niewielka ilość obiek-

tów „starych” stanowi punkt wyjścia do tworzenia pewnych ciągów ewolucyjnych. Ten sposób 

gromadzenia pozwala zwrócić uwagę na fakt, że kultury ludzkie ciągle się zmieniają, żywo reagują 

na zachodzące procesy. Pozwala to widzowi pokazać, że kultura i tradycja nie jest martwa, tworzą 

ją współcześni ludzie.

4.1.  Dział Historii i Kultury Regionu
Analizując zbiory Działu, można w pierwszym etapie (do roku 2012) zauważyć pewną przypad-

kowość w  ich pozyskiwaniu. Spowodowane to było chęcią nabycia jak największej ilości obiek-

tów związanych z miastem i regionem (etnografia) bazując głównie na entuzjazmie darczyńców. 

Drugi etap (od roku 2013) charakteryzuje się metodycznym i celowym pozyskiwaniem obiektów 

w oparciu na wystawę stałą „Nasza tożsamość”, która została wyznacznikiem ich charakteru (lata 

20/30. i lata 70. XX wieku, kolekcjonerstwo z lat 80. XX wieku, archiwalia). Organizacja wystawy 

stałej „Nasza tożsamość” nie wprowadziła rewolucyjnych zmian w profilu gromadzenia zbiorów, 

wymagała jednakże stworzenia kolekcji historycznej z przełomu lat 20/30. oraz rozwoju kolekcji 

z okresu PRL-u z akcentem na obiekty przypadające na lata 70 i 80. XX wieku. Zainteresowania 

kolekcjonerskie poszerzono zatem o obiekty o charakterze mieszczańskim z czasów powstania 

zabytkowej willi Hearinga (siedziba Muzeum) – początek XX wieku – z jednej strony, a z drugiej 

o elementy wyposażenia mieszkań osiedlowych (lata 70. i 80., czas tworzenia się współczesnych 

Żor). Obecnie pozyskiwanie obiektów skoncentrowane jest na rozbudowie czterech podstawo-

wych kolekcji: etnograficznej, historycznej, sztuki oraz archiwaliów. 

Kolekcja etnograficzna DHR stanowi drugą pod względem wielkości kolekcję działu. Jest mniej-

sza jedynie od kolekcji numizmatycznej i  liczy około 600 obiektów. Składają się na nią przede 

wszystkim dary, w mniejszym stopniu zakupy oraz przekazy. Kolekcja wykazuje duże zróżnicowa-

ne pod względem wielkości i przeznaczenia: maszyny rolnicze, przedmioty codziennego użytku, 

stroje, meble, narzędzia i urządzenia. Jednym słowem olbrzymi zbiór przedmiotów, które służyły 

człowiekowi w codziennym życiu i pracy. Rozwijana jest ona powoli, z uwagi na ograniczoną do-

stępność obiektów na rynku. Zdarzają się jednak sytuacje wyjątkowe, kiedy do zbiorów trafiają 

jednorazowo prywatne kolekcje gromadzone przez lata. Przykładem takiego daru jest zbiór Alfre-

da Buchty. Obiekty wyjątkowe, bo uzupełnione o komentarz właściciela odnoszący się do formy 

użytkowania, czasu i przeznaczenia obiektów. 

2.B
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Kolekcja historyczna liczy ponad 300 muzealiów. W większości są to pocztówki i fotografie, ale 

również wszystkie te obiekty, które wzbogacają wiedzę o mieście i jego historii – pieczęcie, mun-

dury jednostek i służb urzędujących, medale i odznaczenia oraz tablice urzędowe. Dzięki tej kolek-

cji obraz Żor w przeszłości nabiera realnych kształtów – to one wzbogacają jego ikonografię. Zbiór 

mebli historycznych prezentowany jest na wystawie stałej w „Gabinecie burmistrza”, ale również 

w magazynie ekspozycyjnym. 

Kolejną wyróżnioną jest kolekcja sztuki licząca 130 muzealiów. Tworzy ją przede wszystkim zbiór 

prac artystów związanych z Żorami: Augusta F. Bimlera, Hanny Globisch-Schymalli, Harry’ego 

Elsnera oraz Alojzego Błędowskiego. Kryterium decydującym o przyjęciu pracy na stan inwen-

tarza jest przede wszystkim związek artysty bądź tematu pracy z Żorami. Zadanie tak ostrego 

kryterium spowodowało, że co prawda kolekcja jest niewielka, ale za to bardzo spójna. 

Na archiwalia składa się zbiór około 170 dokumentów wydzielonych z inwentarza głównego. Po-

wodem tej decyzji był narastający znacząco zasób dokumentów. Archiwalia dotyczą spraw urzę-

dowych, działających w  Żorach instytucji i  stowarzyszeń. Dedykowane są osobom prywatnym 

bądź też mają bardziej ogólny charakter w postaci ogłoszeń bądź rozkazów. Czasami trafiają do 

kolekcji dokumenty, które są wyjątkowe poprzez swoje zapisy wnoszące istotną wiedzę związaną 

z historią miasta, czasami są to informacje personalne o charakterze obyczajowym – zabawne, 

a nierzadko wzruszające.

4.2.  Dział Kultur Pozaeuropejskich
Zgromadzone zbiory DKP od początku były tak tworzone, aby móc pokazać jak najszersze spek-

trum kultury ludów Afryki Zachodniej, tak sferę materialną (życie codzienne), jak i duchową (sztu-

ka, religia). W kolekcji znajdują się: narzędzia, ceramika, stroje, ozdoby (bransolety, naszyjniki), 

broń (łuki, strzały, włócznie), rzeźby, maski, ale także sztuka pamiątkarska. W większości są to 

przedmioty powstałe pod koniec XX i na początku XXI wieku, nabywane od użytkowników w za-

grodach, od wykonawców w warsztatach rzemieślniczych, ale także w tzw. artisanach (sklepiki, 

stragany z wyrobami tradycyjnej kultury).

Do najliczniej reprezentowanych zaliczyć można ceramikę, stroje, ozdoby, sztuka (maski i rzeźby). 

Zakres kolekcjonerski wynika z faktu, iż wyżej wymienione grupy przedmiotów funkcjonują na-

dal we współczesnej rzeczywistości. Wiele przedmiotów trudno już znaleźć, wyszły z użytku, np. 

tradycyjna broń, niektóre surowce i narzędzia. Duża liczba przedmiotów, głównie naczyń z gliny 

wypalanej, jest skutkiem kontinuum historycznego i tego, że nadal w Afryce funkcjonuje wiele 

warsztatów garncarskich. W przypadku ceramiki istotnym problemem jest przywóz tego kruchego 

towaru. Wieloletnie doświadczenie pozwala jednak na bezpieczny transport z kraju pochodzenia 

do Polski. Do niedawna (pierwsza dekada XXI wieku) w Afryce Zachodniej, szczególnie w strefie 
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Sahelu funkcjonowało tradycyjne tkactwo, współcześnie zarzucone na rzecz produkcji fabrycz-

nej, które nosi znamiona wyrobów tradycyjnych (kolorystyka, wzornictwo). W kolekcji znajdują się 

tak stroje wykonywane na tradycyjnych warsztatach tkackich, jak i powstałe na bazie produkcji 

fabrycznej. Istotnym uzupełnieniem strojów są ozdoby, szczególnie cenne są ciężkie, metalowe 

bransolety oraz naszyjniki. Te pierwsze można datować na pierwszą połowę XX wieku. Jeszcze 

na początku XXI wieku bez trudu można było je nabywać w artisanach. Obecnie zostały wypar-

te przez o wiele lżejsze bransolety metalowe lub plastikowe. Naszyjniki wykonywane tradycyjnie 

z surowców naturalnych, szkła i metalu, współcześnie produkowane są także z elementów plasti-

kowych. Liczną grupę – szczególnie interesującą widzów – są przedmioty określane w europejskiej 

terminologii jako sztuka. 

W rzeczywistości są to obiekty kultu. Współcześnie „oryginalne” obiekty można nabywać na ryn-

ku antykwarycznym w Europie, w Afryce zaś dominują współczesne wyroby, które raczej należy 

kojarzyć ze sztuką pamiątkarską (zwaną także lotniskową) niż ze sferą sacrum. Na wyróżnienie 

zasługuje bogata kolekcja kompletnych (część twarzowa oraz strój) masek dogońskich (Mali) oraz 

kolekcja obiektów kultu voo-doo. Ta ostania jest darowizną niemieckich kolekcjonerów (Gustav 

Wilhelm i Birgit Schlothauer), zasadnicza część kolekcji powstała w latach 20. i 30. XX wieku. Jest 

największą tego typu kolekcją w Polsce.

Z geograficznego punktu widzenia najwięcej obiektów pochodzi z Mali, Burkiny Faso, Beninu, co 

wynika bezpośrednio z zasięgu prowadzonych badań. Wymienione kraje stanowią centrum, wokół 

którego rozwijana jest kolekcja. W dalszej kolejności można wymienić sąsiadujące z nimi: Niger, 

Nigerię, Togo, Ghanę, Wybrzeże Kości Słoniowej, Gwineę oraz oddalone bardziej na wschód: Ka-

merun, Czad i Ugandę.

Proces tworzenia kolekcji afrykańskiej motywowany jest w znacznej mierze przez działania o cha-

rakterze ratunkowym. W  szybko zmieniającym się świecie wiele elementów tradycyjnych kul-

tur ulega zanikowi lub bardzo gwałtownym zmianom. Poszczególne kolekcje gromadzone były 

w trakcie prowadzonych badań, dlatego są bardzo dobrze udokumentowane.

5. Sposoby pozyskiwania zbiorów
Statut muzeum w paragrafie szóstym określa zakres gromadzonych przedmiotów: obiekty ar-

cheologiczne, numizmaty, malarstwo, rzeźbę (w tym rzeźby i maski kultur pozaeuropejskich), 

ceramikę, stroje i przedmioty codziennego użytku, tkaniny artystyczne, militaria, dokumenty 

i  materiały archiwalne oraz fotografie i  pocztówki. Gromadzeniem zbiorów zajmują się dwa 

podstawowe działy: regionalny (DHR) i pozaeuropejski (DKP).
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Tworząc kolekcję muzealną uwzględniane są możliwości finansowe organizatora. Ograniczone 

finanse nie mogą jednak odbijać się na jakości kolekcji. Należy tak zdefiniować politykę groma-

dzenia zbiorów, aby pozwalała na stworzenie wartościowej kolekcji w ramach możliwości finan-

sowych. Zdecydowano, że kolekcje muzealne będą się koncentrowały na: zbiorach historycznych 

(dokumenty, zdjęcia, etc.) dotyczących miasta oraz etnograficznych w zakresie regionu i kultur 

pozaeuropejskich (przedmioty codziennego użytku, sztuka etc.). Takie zdefiniowanie kolekcji 

pozwoliło na stworzenie interesującej dla odbiorcy, dobrej merytorycznie dla specjalistów i do 

zaakceptowania przez organizatora kolekcji. W ten sposób w zbiorach muzealnych znalazły się 

obiekty z różnych epok („stare” i współczesne). Chcąc pozyskiwać obiekty „stare” kolekcjoner 

zdany jest na przedmioty znajdujące się w  antykwariatach, domach aukcyjnych, etc. Wynika 

z tego kilka problemów - między innymi stosunkowo wysoki koszt zakupu, ograniczenie asor-

tymentu, zamknięcie kolekcji w sztywnych ramach czasowych. Cena oferowanego do zakupu 

obiektu jest istotnym ograniczeniem przy tworzeniu kolekcji, ale nie to jest najważniejszym 

mankamentem. Poważnym ograniczeniem jest też asortyment oferowanych przedmiotów 

i czas ich powstania. W antykwariatach najczęściej oferowane są obiekty, na które jest zapo-

trzebowanie ze strony kolekcjonerów. Dominują przedmioty mające walory estetyczne, a także 

kuszące potencjalnego nabywcę historią, czasem powstania. W kolekcji muzealnej niewątpliwie 

powinny znajdować się obiekty „stare”. Chcąc jednak pokazywać proces przemian zachodzących 

w kulturze nie należy zapominać o przedmiotach powstałych stosunkowo niedawno (jedno lub 

dwa pokolenie temu) lub współcześnie.

Doboru obiektów do zakupu dokonują dwie osoby, w przypadku DHR – osoba odpowiedzialna 

za zbiory działu, zaś w przypadku DKP – dyrektor muzeum. Skutkuje to spójnością kolekcji 

tworzonej według autorskich koncepcji odpowiedzialnych osób. Komisja wyceny i  zakupów 

koncentruje się na doradztwie, opiniowaniu proponowanych zakupów oraz pomocy w ich po-

zyskiwaniu. 

5.1.  Kolekcja regionalna
Sposoby pozyskiwania obiektów związanych z miastem i  regionem były i są dość ograniczone. 

Wcześniej nabywano obiekty od mieszkańców, działo się to najczęściej na skutek informacji, „że 

ktoś ma coś starego” lub było efektem zorganizowanych akcji społecznych. Przynosiło to z reguły 

ograniczone efekty w postaci darowizn czy zakupów. Oferowane darowizny były dość przypad-

kowe i tylko niewielka ich część była przyjmowana do kolekcji muzealnej. Ten obraz uległ jednak 

istotnej zmianie po otwarciu wystawy stałej „Nasza tożsamość”, której zwiedzanie uświadomiło 

odbiorcom, że najważniejszym kryterium w doborze muzealiów jest nie jego wiek, czas wykonania 

czy ranga, zgodność z tematyką wystawy i jej narracją.
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Podstawową sprawą przy tworzeniu wystawy, było pozyskanie eksponatów z epoki celem ilu-

stracji opowieści o tożsamości żorzan i Ślązaków począwszy od pierwszych lat XX wieku. Po-

zyskanie obiektów z  początku XX wieku nie stanowiło większych problemów. Rozwinięta na 

Śląsku sieć antykwariatów oferowała szeroki asortyment certyfikowanych mebli i wyposażenia 

wnętrz, które idealnie wpasowywały się w założenia merytoryczne wystawy. Inaczej sytuacja 

wyglądała z obiektami z  lat 70. i 80. XX wieku. Pozyskanie w Żorach i okolicy wytypowanych 

drobnych obiektów do części wystawy „Nasze M4”, a także mebli charakterystycznych dla tego 

okresu (półkotapczan, fotele, ława, stolik RTV) w bardzo dobrym stanie zachowania pomimo 

ogłoszeń prasowych i radiowych w lokalnych mediach oraz w mediach społecznościowych oka-

zało się właściwie niewykonalne często wymagało dalszych wyjazdów w celu oględzin na miej-

scu (m.in. do Kędzierzyna Koźla, Tarnowskich Gór, Skoczowa, Koszęcina, Bytomia czy Chorzo-

wa) oraz przeglądania portali internetowych (Allegro, OLX, eBay i  innych). Otwarcie wystawy 

nieoczekiwania rozbudziło zainteresowanie tematem kolekcjonowania i  samej kolekcji wśród 

zwiedzających, co poskutkowało dynamicznym wzrostem propozycji darowizn, głównie obiek-

tów z lat 60. i 80. XX wieku. Ten sposób pozyskiwania obiektów sprawdził się i z niewielkimi 

modyfikacjami będzie kontynuowany.

5.2.  Kolekcja pozaeuropejska
Kolekcja pozaeuropejska tworzona jest dwoma sposobami, w ramach prowadzonych badań etno-

graficznych lub w czasie wyjazdów stricte poświęconych pozyskiwaniu zbiorów. Od początku swe-

go istnienia muzeum prowadzi badania stacjonarne w Afryce Zachodniej (Mali, Burkina Faso, Be-

nin), a pozyskiwane obiekty są swego rodzaju „efektem ubocznym”. Celem wyjazdów studialnych 

jest pozyskanie eksponatu, badania prowadzi się wokół obiektu, a nie wokół tematu badawczego. 

W obu przypadkach wyjazdy są one dobrze udokumentowane. 

Wypracowano pewien schemat działania w związku z wyjazdami studialnymi do krajów, w któ-

rych prowadzili badania bohaterowie wystawy „Polskie poznawanie świata”. Pierwszym etapem 

przygotowania wyjazdu jest zgłębienie literatury przedmiotu. Kolejnym etapem jest nawiązanie 

kontaktu z  muzealnikami, naukowcami, rzemieślnikami, antykwariuszami funkcjonującymi na 

interesującym terenie, kraju. Najczęściej dzieje się to za pośrednictwem obcokrajowców miesz-

kających w Polsce. Trzecim etapem jest wyjazd do kraju, który zaczyna się wizytami w muzeach, 

spotkaniami z  naukowcami. W  dalszej kolejności następują zakupy u  lokalnych rzemieślników 

oraz w antykwariatach. Ostatnim etapem jest wysyłka z kraju pochodzenia z zachowaniem obo-

wiązujących przepisów, dokonanie odprawy celnej w Polsce i akcesja.

Jedynym źródłem pozyskiwania obiektów „starych” są targi sztuki (Bruneaf „Cultures. The World 

Arts Fair” w Brukseli i Parcours des Mondes „Salon International des Arts Premiers” w Paryżu), 
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miejsce spotkań kolekcjonerów i  antykwariuszy. Ważnym miejscem pozyskiwania „starych” 

eksponatów są aukcje internetowe (Drout Live, Catawiki). 

W większości pozyskiwane są przedmioty stosunkowo nowe, takie, które albo jeszcze są w użyciu, 

albo już wychodzą z użycia. W ten sposób w kolekcji dominują przedmioty powstałe w II połowie 

XX wieku i w pierwszych dekadach XXI wieku. Tworzona kolekcja kładzie akcent na opisywanie 

współczesnej kultury, jednocześnie poddając rejestracji proces zachodzących przemian.
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TECHNIKI INWENTARYZACJI 
I INFORMACJA O STANIE 
BIEŻĄCYM INWENTARYZACJI

Zbiory muzeum są w całości zaewidencjonowane w bazie ewidencji muzealnej MONA. Baza jest 

administrowana przez głównego inwentaryzatora, który dba o  jej jakość i  spójność ze stanem 

faktycznym.

Zbiory muzealne nadzorowane są w sposób ciągły pod względem ewidencyjnym (stanu aktual-

nego). Wszystkie działania inwentaryzacyjne zgodne są z obowiązującym Rozporządzeniem Mi-

nistra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania 

zabytków w muzeach.

W  muzeum nie wydzielono działu inwentarzy, za księgi i  nadzór inwentaryzatorski odpowiada 

główny inwentaryzator, do którego obowiązków należy między innymi:

1. Koordynowanie, nadzór i kontrola akcesji, ruchu i stanu muzealiów oraz planowanie, organi-

zowanie i rozliczanie inwentaryzacji muzealiów, odpowiedzialność za przygotowanie wyma-

ganej w tym zakresie dokumentacji.

2. Prowadzenie stałego nadzoru nad inwentarzem muzealiów oraz nad ewidencją i dokumenta-

cją inwentarzową, współpraca z osobami odpowiedzialnymi za zbiory.

3. Prowadzenie stałego nadzoru nad warunkami przechowywania i przemieszczania zbiorów.

4. Prowadzenie ksiąg wpływów muzealiów.

5. Prowadzenie ewidencji depozytów muzealnych we współpracy z osobami odpowiedzialnymi 

za zbiory.

6. Prowadzenie nadzoru nad katalogiem zbiorczym muzealiów, w szczególności nad dokumen-

tacją komputerową.

7. Prowadzenie nadzoru nad depozytami muzeum w innych instytucjach muzealnych i wysta-

wienniczych.

Zadania sprawdzenia stanu aktualnego zbiorów realizowane są poprzez:

A. inwentaryzację (scontrum) okresową,

B. inwentaryzację kontrolną (częściową zbiorów) zgodnie z planami,

C. inwentaryzację kontrolną akcesji,
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D. inwentaryzację doraźną,

E. inwentaryzację zdawczo-odbiorczą.

A. Inwentaryzacja okresowa wykonywana jest z częstotliwością co 5 lat odpowiednio dla zbiorów 

obu działów gromadzących muzealia: Działu Historii i Kultury Regionu oraz Działu Kultur Pozaeu-

ropejskich. Odpowiednio wcześniej jest planowana (uwzględniona w rocznym planie pracy), a na-

stępnie uzgadniana pod względem dokładnych terminów jej przeprowadzenia z  pracownikami 

odpowiedzialnymi za zbiory. 

Inwentaryzacja przeprowadzana jest z wykorzystaniem komputerowej bazy danych MONA. Dotych-

czas przeprowadzono w ten sposób dwie inwentaryzacje. Podczas obu zastosowano technikę doda-

wania do list spisowych obiektów w poszczególnych pomieszczeniach, co pozwoliło uzyskać pełny 

stan wiedzy o lokalizacji obiektów i wdrożyć pełny nadzór nad ruchem wewnętrznym obiektów.

Podczas inwentaryzacji sprawdzana jest zgodność zapisów w księgach inwentarzowych i kartach 

ze stanem faktycznym. Inwentaryzacja zakończona zostaje protokołem. Saldo wartości zbiorów 

GI (Główny Inwentaryzator) jest uzgadniane z Działem Finansowo-Księgowym.

B. Inwentaryzacja kontrolna wykonywana jest zgodnie z planami opracowywanymi przez głów-

nego inwentaryzatora. Polega na skontrolowaniu w bieżącym roku:

a) wybranego pomieszczenia,

b) lub wybranych regałów pod względem stanu przechowywanych muzealiów.

Podczas inwentaryzacji kontrolowana jest zgodność zapisów o  lokalizacji w  MONIE ze stanem 

faktycznym oraz informacją ewidencyjną magazynu (sprawdzane są karty magazynowe, fiszki na 

regałach).

Inwentaryzacja kontrolna realizowana jest na podstawie zarządzenia dyrektora, który powołuje 

komisję i wyznacza ostateczny termin realizacji. Inwentaryzacja zakończona zostaje protokołem.

C. Inwentaryzacja kontrolna akcesji polega na sprawdzeniu stanu obiektów nabytych w roku po-

przednim na podstawie: umów, dokumentów zakupu oraz przekazów. Weryfikowany jest sposób 

oznaczenia (poprawność sygnatury) oraz dokumentacja ewidencyjna.

Inwentaryzacja kontrolna realizowana jest na podstawie stałej delegacji uprawnieniowej główne-

go inwentaryzatora. Ustala on termin jej przeprowadzenia i  informuje osoby odpowiedzialne za 

zbiory. Inwentaryzację kończy protokół z wykazem wszystkich uchybień, usterek i braków. Efekty 

sprawdzenia omawiane są na Kolegium ds. opracowywania zbiorów. Wyznaczony wówczas zosta-

je termin ostatecznej weryfikacji. Poprawność weryfikacji oznacza, że akcesje zostały zamknięte. 
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Saldo wartości zbiorów GI (Główny Inwentaryzator) jest uzgadniane z  Działem Finansowo-

-Księgowym.

D. Inwentaryzacja doraźna przeprowadzana jest w  sytuacji wystąpienia zdarzeń losowych lub 

polecenia instytucji przeprowadzających kontrolę.

Inwentaryzacja doraźna przeprowadzana jest zgodnie z zasadami inwentaryzacji okresowej, nie 

są jednak weryfikowane zapisy ksiąg ani stan kart.

E. Inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza przeprowadzana jest w sytuacji zmiany pracownika odpo-

wiedzialnego za zbiory. Przeprowadzana jest zarówno w przypadku odejścia z pracy pracownika 

lub konieczności jego zastępstwa w czasie dłuższej nieobecności.

Inwentaryzacja doraźna przeprowadzana jest zgodnie z zasadami inwentaryzacji okresowej, nie 

są jednak weryfikowane zapisy ksiąg ani stan kart.

Wszystkie działania sprawdzające stan zbiorów realizowane są zgodnie z zatwierdzoną przez 

dyrektora „Instrukcją inwentaryzacyjną”, która reguluje przygotowanie, przeprowadzanie oraz 

rozliczanie rezultatów inwentaryzacji. 

Ostatnie scontra zostały wykonane odpowiednio:

a) dla zbiorów Działu Kultur Pozaeuropejskich w roku 2015,

b) dla zbiorów Działu Historii i Kultury Regionu w roku 2016.

Inwentaryzacja nie wykazała braków.

Nadzór nad zbiorami muzealnymi realizowany jest przez głównego inwentaryzatora również po-

przez inne działania kontrolne:

a) weryfikację akcesji i nadawania sygnatur (protokoły przyjęcia),

b) kontrolę ruchu wewnętrznego (przemieszczenia pomiędzy magazynami i pomiędzy magazy-

nami a wystawami),

c) kontrolę ruchu zewnętrznego (protokoły zdawczo-odbiorcze).

3
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OPIEKA KONSERWATORSKA 
NAD ZBIORAMI

 

Opieka konserwatorska realizowana jest w muzeum poprzez:

1) umowy długoterminowe, w ramach których:

 a) prowadzony jest stały nadzór konserwatorski nad obiektami muzealnymi,

 b) udzielane są konsultacje konserwatorskie związane ze stanem obiektów muzealnych, ich 

zabezpieczeniem oraz przechowywaniem,

 c) odbywają się regularne wizytacje magazynów muzealnych i ekspozycji z częstotliwością 

raz w miesiącu, 

 d) opracowywany jest miesięczny „Raport stanu zachowania muzealiów wraz z oceną wa-

runków przechowywania i ekspozycji”,

2) umowy o dzieło na konserwację obiektów,

3) szkolenia pracowników pracujących przy zbiorach w zakresie postępowania i konserwacji pre-

wencyjnej.
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Opieka konserwatorska w  zakresie punktów 1 i  2 realizowana jest przez jednego konserwato-

ra. Jest to rozwiązanie, które pozwala na bezproblemową ocenę stanu zachowania, a zwłaszcza 

zmian, jakie zachodzą w obiektach. Konserwator posiada również doświadczenie w konserwacji 

specyficznych obiektów pochodzenia pozaeuropejskiego.

Zastosowane rozwiązanie pozwala na realizację planów budowlanych związanych z organizacją 

profesjonalnej pracowni, która ma znajdować się w  Magazynie właściwym AZE. Bieżące prace 

konserwatorskie prowadzone są na stanowiskach konserwatorskich zainstalowanych w Magazy-

nie ekspozycyjnym i Magazynie nr 3 AZE.

Muzeum z wielką starannością i dbałością podchodzi do wszystkich obiektów, bez względu na ich 

pochodzenie, wartość materialną czy historyczną. 

Z uwagi na charakter gromadzonych zbiorów, zwłaszcza pochodzenia pozaeuropejskiego, opie-

ka nad kolekcją wymaga szczególnej czujności ze względu na zagrożenie biologicznych migracji 

i zarażenia pozostałych zbiorów przechowywanych w magazynach. Z tego też powodu, muzealia 

objęte są stałym nadzorem konserwatorskim. Nadzór ten polega zarówno na działaniach prewen-

cyjnych, jak i konserwacji zachowawczej.

Działania prewencyjne obejmują szeroki wachlarz czynności polegających na:

a) kontroli mikroklimatu w pomieszczeniach, w których przechowywane są zbiory,

b) przeciwdziałaniu mechanicznemu zmianom wilgotności i temperatury powietrza,

c) zabezpieczeniu obiektów na wypadek wystąpienia szkodliwych poziomów wilgotności,

d) zabezpieczeniu obiektów przed uszkodzeniem mechanicznym, zakurzeniem.

Ważnym aspektem działań prewencyjnych jest poddanie kwarantannie obiektów, które na-

bywane są podczas wypraw naukowo-badawczych do Afryki. Wszystkie obiekty, zanim trafią 
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na magazynowe półki, przechowywane są w  oddzielnym pomieszczeniu w  celu kwarantanny 

i przygotowania do wywozu do komory fumigacyjnej.

Stan zbiorów kontrolowany jest na bieżąco podczas prac magazynowych, ale również przy okazji 

inwentaryzacji oraz przemieszczania obiektów w celach wystawienniczych. Obiekty poddawane 

są szczególnie wnikliwemu oglądowi przed wypożyczeniami na wystawy objazdowe. Każdy obiekt 

użyczany otrzymuje zaktualizowaną kartę stanu zachowania z  mapą zniszczeń. Wypożyczane 

wystawy są pakowane i rozpakowywane pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego za zbiory. 

Pełni on również nadzór podczas prac montażowych. Strona wypożyczająca zawsze otrzymuje 

informację dotyczącą warunków transportu oraz przechowywania obiektów.

Wszystkie prace związane z  obiektami prowadzone są zgodnie z  „Zasadami postępowania 

z muzealiami”.
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DOKUMENTOWANIE 
WIZUALNE

Muzeum posiada dokumentację wizualną zbiorów. Każdy obiekt przyjmowany do muzeum ma 

robione zdjęcie: 

a) wglądowe na etapie akcesji, 

b) na etapie opracowania ewidencyjnego robiona jest właściwa dokumentacja fotograficzna 

i skany. 

Dot. a)

Zdjęcia wglądowe wykonywane są w  Magazynie akcesji czasowych. Mają charakter poglądowy 

i rejestrują sygnaturę tymczasową nadaną obiektowi. Zasoby wglądówek przechowywane są na 

serwerze MONA.

Dot. b)

Zdjęcia ewidencyjne wykonywane są na tymczasowym stanowisku fotograficznym zainstalowa-

nym w  Magazynie właściwym AZE 3 (-1). Stanowisko ma wyposażenie podstawowe: stół, tła, 

lampy. Zdjęcia obiektów małych wykonywane są w namiocie bezcieniowym.

Obok fotografowania stosowana jest technika skanowania. To rozwiązanie dotyczy przede wszyst-

kim obiektów płaskich, takich jak: banknoty, pocztówki, dokumenty.

Fotografie i skany są wykonywane przez pracowników opracowujących obiekty bądź wykonywane 

w atelier zewnętrznym. 

Muzeum wraz z Fundacją „Sztuka” zrealizowało dwa etapy digitalizacji zasobów Działu Historii 

i Kultury Regionu w ramach projektu pod nazwą: „Nasza Tożsamość – stworzenie cyfrowej wy-

stawy wraz z digitalizacją zbiorów”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Cyfrowa 

2017”. W ramach całego projektu zdigitalizowano 600 obiektów Działu Historii i Kultury Regionu.

Pliki wizerunkowe .jpg importowane są do systemu ewidencji muzealnej MONA, dokumentacja 

wizualna przechowywana jest w formacie .tiff na serwerze MONA.

Do roku 2009 wykonywano zdjęcia metoda analogową. Negatywy i odbitki przechowywane są 

w pomieszczeniu Archiwum merytorycznego. Metoda została zastąpiona techniką cyfrową.
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Muzeum ma na wyposażeniu sprzęt fotograficzny i akcesoria:

1) zestaw podstawowy: Pentax K-7, obiektyw: Sigma 18-200mm, F3.5-6.3 DC, obiektyw: Tamron 

10-24mm, F3.5-4.5 Di II, lampa błyskowa: Pentax AF-540 FGZ,

2) aparat pomocniczy: Sony ALPHA DLSR-A100, obiektyw Sony DT 18-70 mm, F3.5-5.6,

3) aparat pomocniczy: Sony DSC-HX60, obiektyw: Sony Lens G 4,3-129mm (24-720mm dla peł-

nej klatki), F3.5-6.3,

4) akcesoria: lampy oświetleniowe 2x 100W, namiot bezcieniowy z wymiennymi tłami, statyw 

fotograficzny.

Docelowo, po remoncie poziomu „+1” w Magazynie AZE, muzeum posiadać będzie własną pra-

cownię fotograficzną.

Fotografia reprezentacyjna / albumowa wykonywana jest przez współpracującego z muzeum 

fotografa. Takie rozwiązanie pozwala na osiągnięcie wysokiego poziomu i spójności pomiędzy 

poszczególnymi katalogami zbiorów.


