
PRACOWNICY MUZEÓW 

 

Fragment z ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. 1996 Nr 5 poz. 24) 

Porównaj:  

 

Rozdział 5  

Pracownicy muzeów  

Art. 32. 1. Pracownicy zatrudnieni w muzeach na stanowiskach, na których realizuje się zadania 

związane z:  

1) gromadzeniem i naukowym opracowywaniem zbiorów,  

2) urządzaniem wystaw i udostępnianiem zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych,  

3) organizowaniem badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych,  

4) prowadzeniem działalności edukacyjnej, artystycznej, upowszechniającej kulturę lub 

wydawniczej  

– tworzą zawodową grupę muzealników.  

2. Pracowników, którzy tworzą zawodową grupę muzealników, zatrudnia się na stanowiskach 

kustosza dyplomowanego, kustosza, adiunkta i asystenta.  

3. Pracownik należący do zawodowej grupy muzealników, któremu powierzono zadanie z zakresu 

urządzania wystawy, polegające na autorskim opracowaniu i zorganizowaniu wystawy oraz 

merytorycznym nadzorze nad wystawą pełni funkcję kuratora wystawy.  

Art. 32a. 1. Na stanowisku kustosza dyplomowanego może być zatrudniona osoba, która posiada:  

1) stopień naukowy doktora w dziedzinie związanej z zakresem gromadzonych w muzeum 

zbiorów lub stopień doktora sztuki w tej dziedzinie;  

2) dorobek zawodowy w zakresie działalności muzealniczej;  

3) co najmniej 3-letni staż pracy w muzeach lub w znajdujących się poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej podmiotach, które prowadzą działalność muzealniczą.  

2. Na stanowisku kustosza może być zatrudniona osoba, która posiada:  

1) dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich 

związanych z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów;  

 2) dyplom ukończenia studiów podyplomowych związanych z zakresem gromadzonych                     

w muzeum zbiorów lub dorobek zawodowy w zakresie działalności muzealniczej;  

3) co najmniej 2-letni staż pracy w muzeach lub w podmiotach, o których mowa w ust. 1 pkt 3.  

3. Na stanowisku adiunkta może być zatrudniona osoba, która posiada dyplom ukończenia 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich związanych z zakresem 

gromadzonych w muzeum zbiorów.  



4. Na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba, która posiada dyplom ukończenia 

studiów pierwszego stopnia związanych z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów.  

Art. 32b. 1. W muzeach mogą być zatrudnieni specjaliści w zawodach dotyczących działalności 

muzealniczej realizujący zadania związane z:  

1) przechowywaniem i katalogowaniem gromadzonych zbiorów;  

2) zabezpieczaniem i konserwacją zbiorów, w tym zabytków nieruchomych oraz nieruchomych 

obiektów kultury materialnej i przyrody;  

3) zapewnieniem właściwych warunków zwiedzania muzeum i korzystania ze zbiorów.  

2. Specjalistów zatrudnia się na stanowiskach:  

1) starszego konserwatora;  

2) konserwatora;  

3) adiunkta konserwatorskiego;  

4) starszego asystenta konserwatorskiego;  

5) asystenta konserwatorskiego;  

6) starszego dokumentalisty;  

7) dokumentalisty;  

8) młodszego dokumentalisty;  

9) starszego renowatora;  

10) renowatora;  

11) renowatora przyuczonego;  

12) młodszego renowatora;  

13) przewodnika muzealnego.  



Art. 32c. 1. Na stanowisku starszego konserwatora może być zatrudniona osoba, która posiada 

dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich 

odpowiadających danej specjalności oraz co najmniej 6-letni staż pracy.  

2. Na stanowisku konserwatora może być zatrudniona osoba, która posiada dyplom ukończenia 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich związanych z zakresem 

gromadzonych w muzeum zbiorów oraz co najmniej 5-letni staż pracy.  

3. Na stanowisku adiunkta konserwatorskiego może być zatrudniona osoba, która posiada:  

1) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia związanych z zakresem gromadzonych                   

w muzeum zbiorów oraz posiada co najmniej 5-letni staż pracy albo  

2) dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich 

związanych z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów oraz co najmniej 3-letni staż pracy.  

4. Na stanowisku starszego asystenta konserwatorskiego może być zatrudniona osoba, która 

posiada:  

1) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia związanych z zakresem gromadzonych                  

w muzeum zbiorów oraz co najmniej 3-letni staż pracy albo  

2) dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich 

związanych z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów oraz co najmniej roczny staż pracy.  

5. Na stanowisku asystenta konserwatorskiego może być zatrudniona osoba, która posiada:  

1) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia związanych z zakresem gromadzonych                   

w muzeum zbiorów lub  

2) dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich 

związanych z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów.  

6. Na stanowisku starszego dokumentalisty może być zatrudniona osoba, która posiada dyplom 

ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich związanych                      

z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów oraz co najmniej 2-letni staż pracy.  

7. Na stanowisku dokumentalisty może być zatrudniona osoba, która posiada dyplom ukończenia 

studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich związanych z zakresem 

gromadzonych w muzeum zbiorów oraz co najmniej roczny staż pracy.  

[8. Na stanowisku starszego renowatora może być zatrudniona osoba, która posiada 

wykształcenie średnie oraz co najmniej 3-letni staż pracy.]  

<8. Na stanowisku starszego renowatora może być zatrudniona osoba, która posiada 

wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz co najmniej 3-letni staż pracy.>  

[9. Na stanowisku renowatora może być zatrudniona osoba, która posiada wykształcenie średnie 

oraz co najmniej roczny staż pracy.]  

Zmiany w ust. 8–10 w art. 32c wejdzie w życie z dn. 1.09.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).  



<9. Na stanowisku renowatora może być zatrudniona osoba, która posiada wykształcenie 

średnie lub średnie branżowe oraz co najmniej roczny staż pracy.>  

[10. Na stanowisku renowatora przyuczonego może być zatrudniona osoba, która posiada 

wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe oraz co najmniej 2-letni staż pracy.]  

<10. Na stanowisku renowatora przyuczonego może być zatrudniona osoba, która posiada 

wykształcenie średnie, średnie branżowe, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe 

oraz co najmniej 2-letni staż pracy.>  

Art. 33. Muzea prowadzące lub koordynujące prace naukowe mogą zatrudniać pracowników 

naukowych i badawczo--technicznych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. 

o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. poz. 993 oraz z 2009 r. poz. 1323)2). Do 

pracowników tych przepis art. 34 stosuje się odpowiednio.  

2) Ustawa utraciła moc z dniem 1 października 2010 r. na podstawie art. 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. – 

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. poz. 620), która weszła w życie z dniem 1 

października 2010 r.  

Art. 33a. 1. Posiadanie kwalifikacji wymaganych na poszczególnych stanowiskach w muzeach 

stwierdza pracodawca na podstawie świadectw pracy, dyplomów poświadczających zdobyte 

wykształcenie, świadectw lub zaświadczeń o ukończeniu kursów, szkoleń specjalistycznych, 

praktyk zawodowych, a w przypadku stanowiska kustosza dyplomowanego i kustosza – także 

zaświadczenia o posiadaniu dorobku zawodowego.  

2. Do stażu pracy zalicza się okresy zatrudnienia na stanowiskach, na których realizuje się zadania 

związane z działalnością muzealniczą, naukową, upowszechnianiem kultury lub ochroną 

zabytków i opieką nad zabytkami w:  

1) muzeach, instytucjach kultury innych niż muzea, archiwach, uczelniach, instytutach 

naukowych, instytutach badawczych, urzędach administracji publicznej, państwowych lub 

samorządowych jednostkach organizacyjnych;  

2) podmiotach znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które prowadzą 

działalność taką jak podmioty, o których mowa w pkt 1.  

Art. 33b. 1. Posiadanie dorobku zawodowego wymaganego na stanowisku kustosza 

dyplomowanego i kustosza stwierdza minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, na wniosek zainteresowanego, po zasięgnięciu opinii komisji kwalifikacyjnej.  

2. Do dorobku zawodowego zalicza się:  

1) autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, popularnonaukowych i informacyjnych;  

2) autorstwo lub współautorstwo projektów wystawienniczych lub kierowanie tymi projektami, 

lub inne formy udziału w tych projektach;  

3) prowadzenie badań naukowych i prac dokumentacyjnych;  

4) uczestnictwo w krajowych lub międzynarodowych programach badawczych;  



5) udział w krajowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych lub udział w pracach 

komitetów organizacyjnych takich konferencji;  

6) otrzymane nagrody i wyróżnienia;  

7) kierowanie projektami organizowanymi we współpracy z innymi instytucjami krajowymi lub 

zagranicznymi, które realizują zadania związane z działalnością kulturalną;  

8) udział w pracach komitetów redakcyjnych i rad naukowych czasopism;  

9) członkostwo w krajowych lub międzynarodowych organizacjach lub towarzystwach 

naukowych, muzealnych, konserwatorskich i innych o charakterze twórczym;  

10) osiągnięcia w zakresie dydaktyki, edukacji i upowszechniania wiedzy;  

11) osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zbiorów;  

12) udział w stażach w instytucjach krajowych lub zagranicznych lub kierowanie takimi stażami.  

Art. 33c. 1. Do wniosku o stwierdzenie posiadania dorobku zawodowego wymaganego na 

stanowisku kustosza dyplomowanego albo kustosza dołącza się dokumenty potwierdzające ten 

dorobek.  

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydaje 

zainteresowanemu zaświadczenie o posiadaniu albo braku posiadania dorobku zawodowego 

wymaganego na stanowisku kustosza dyplomowanego albo kustosza.  

Art. 33d. 1. Komisja kwalifikacyjna jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w sprawach opiniowania wniosków                    

o stwierdzenie posiadania dorobku zawodowego.  

2. Członków komisji kwalifikacyjnej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw kultury               

i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii Rady do Spraw Muzeów, spośród osób 

wyróżniających się wiedzą merytoryczną, osiąg-nięciami zawodowymi oraz dorobkiem                     

w zakresie działalności muzealniczej.  

3. Komisja kwalifikacyjna składa się z 5 członków.  

4. Członkowie komisji kwalifikacyjnej wybierają ze swojego składu przewodniczącego komisji, 

który kieruje jej pracami.  

5. Komisja kwalifikacyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, 

zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.  

Art. 34. Muzealnik w czasie pozostawania w stosunku pracy w muzeum przestrzega ogólnie 

przyjętych norm etyki zawodowej, a w szczególności nie prowadzi handlu przedmiotami 

pozostającymi w zakresie zainteresowania muzeum i nie podejmuje działań, jak kolekcjonerskich, 

wykonywania ekspertyz i wycen przedmiotów, mogących powodować konflikt interesów                      

z zatrudniającym go muzeum. 


