
 

Komunikat ze spotkania w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w dniu 4 października 2016 r. 
 

Udział wzięli ze strony ministerialnej: 

Wojciech Kwiatkowski, dyrektor Departamentu Finansowego Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) oraz dr hab. Piotr Majewski prof. UKSW, 

dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ). 

Ze strony Rady Sekcji Krajowej Muzeów NSZZ Solidarność i Ogólnopolskiego 
Komitetu Protestacyjnego Dziady Kultury (OKPM): 

Andrzej Rybicki, przewodniczący Rady Sekcji, przewodniczący OKPM Dziady 

Kultury, Jarosław Fraś, sekretarz Rady Sekcji, Agnieszka Murawska, członek 
Rady Sekcji. 

Podjęto następujące tematy: 

I Poruszono kwestię negatywnych skutków Rozporządzenia MKiDN z października 

2012 roku  o  wynagrodzeniach  bazującego na zmianie Ustawy o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej z 1991 (znowelizowanej w roku 2012 roku 

z póż. zmianami) znoszącego wykaz stanowisk pracy, warunki i sposób 

wynagradzania pracowników, w tym minimalne i maksymalne (tzw. widełki) 

wynagrodzenie zasadnicze na poszczególnych stanowiskach pracy oraz premie, 

jako składniki wynagrodzenia. Strona związkowa stoi na stanowisku, jak 

najszybszego przywrócenia poprzedniej formuły prawnej niniejszego 

rozporządzenia. 

II Zwrócono uwagę na  kwestię  negatywnych konsekwencji stosowania Ustawy 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 1991 roku 

(znowelizowanej w roku 2012 roku z póz. zmianami) w odniesieniu do instytucji 

muzealnych jako struktur administracji  publicznej,  oraz  braku  opierania  się   

w praktyce JST na Ustawie o muzeach.  Podano  przykłady wyborów  dyrektorów 

i opiniowania przez czynnik społeczny Regulaminu organizacyjnego. W obu tych 

przypadkach wykazano dowolne stosowanie odpowiednich artykułów przez 

Organizatorów i dyrektorów i nie zawsze zgodną z  intencją  ustawodawcy  oraz  

z oczekiwaniami czynnika społecznego. Zauważono, że zmiany w tej ustawie, 

jakie miały miejsce od jej uchwalenia w 1991 roku wraz z dużą nowelizacji roku 

2012 oraz z póź. zmianami wpływają niekorzystnie na funkcjonowanie instytucji. 

1) Strona związkowa postulowała wyłączenie Ustawy o muzeach spod 

zależności od Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej. Zauważono, że w takiej sytuacji niezbędne jest włączenie 

niektórych przepisów Ustawy o org. i prow. działalności kulturalnej do 

przyszłej Ustawy o muzeach. 



2) W konstatacji Strona ministerialna zauważyła, że w tej sytuacji może 

okazać się konieczne przygotowanie nowych ustaw dla poszczególnych 

rodzajów instytucji do obecnej chwili podległych Ustawie o działalności 

kulturalnej. Strona związkowa uznała to za właściwy kierunek działania 

oraz wysunęła postulat potraktowania Ustawy o muzeach jako pilotażowej 

w tych działaniach, zauważając , że już obecnie instytucje dzielą się na 

artystyczne i tzw. inne / por. Art. 18/, co daje dobre pole do wydzielenia. 

III Strona związkowa odniosła się do zaprezentowanej ankiety nt. Dialogu 

Społecznego prowadzonego w instytucjach kultury dla których organizatorem lub 

współorganizatorem jest MKiDN. Uznała, że przedstawiony materiał wykazuje 

brak zrozumienia dyrekcji muzeów dla pojęć związanych z funkcjonowaniem 

tegoż w rozumieniu zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa o Dialogu 

Społecznym. Zwróciła  również uwagę,  na  sygnały  docierające  do Rady  Sekcji 

i Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego z muzeów o niezgodności 

przedstawionych w ankiecie przez dyrekcje muzeów danych z obserwowanym 

przez stronę społeczną realnym funkcjonowaniem dialogu w świetle dokumentacji 

gromadzonej w zakładowych organizacjach związkowych w ich instytucjach.  

IV Sprawa projektu nowelizacji Ustawy o muzeach. 

Pan dr hab. Piotr Majewski stwierdził, że w projekcie przygotowanym przez 

NIMOZ, który ma być 17 X 2016 r. przedstawiony w MKiDN, wzięto pod uwagę 

pisemne opracowania następujących podmiotów: 

- Komitetu Programowego KMP; - Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego 

Muzeów Dziady Kultury NSZZ Solidarność; Stowarzyszenia Muzealników Polskich 

– Oddział Wielkopolski; środowiska muzealnego związanego z  Uniwersytetem 

Jana Pawła II w Krakowie; Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Polskich;  

Dr hab. Piotr Majewski prof. UKSW, dyrektor NIMOZ przedstawił w formie ogólnej 

wybrane przez siebie zagadnienia z przygotowywanej przez NIMOZ ustawy nie 

udostępniając treści tworzonego dokumentu co uniemożliwiło odniesienie się do 

niego strony związkowej poza ogólnymi stwierdzeniami. 

Stronie związkowej nie przedstawiono, żadnych wytworzonych przez 

NIMOZ dokumentów. Nie dopuszczono jej również do realnego (poza 

dostarczeniem własnego projektu) udziału w tworzeniu projektu ustawy. 

Nie odbyły się żadne dyskusje omawiające tworzony prze NIMOZ 

dokument. Nie skonfrontowano ze sobą w ramach dyskusji pomysłów 

stron składających dokumenty. Za niedociągnięcie powstałe na tym etapie 

negocjacji strona związkowa uznaje brak realnej dyskusji nad 

poszczególnymi proponowanymi zmianami oraz braku możliwości 

skonfrontowania propozycji przedstawionych przez NIMOZ i innych 

zainteresowanych ze sobą. 

Strona związkowa uznaje, że przedstawione założenia zostaną przedłożone 

we właściwej formie do dyskusji, zgodnie z zapowiedzią ministra Jarosława 

Sellina na posiedzeniu Komisji Kultury Senatu RP w dn 12 kwietnia 2016 



roku i deklaracji zgłoszonych przez dr hab. Piotra Majewskiego prof. 

UKSW. 

Strona związkowa z naciskiem podkreśla konieczność zmiany nazwy 

ustawy z obecnej Ustawy o muzeach na Ustawę o zbiorach muzealnych 

i muzeach, co podkreślałoby przyjęcie właściwej filozofii podejścia do 

podstawowego zadania stojącego przed Organizatorami muzeów, tj. 

zadania umocowanego w Konstytucji RP art. 5 i innych aktach prawa 

międzynarodowego ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską,  

realizowanego przez grupę muzealników - opiekunów muzealiów, 

strażników dziedzictwa kulturalnego i innych pracowników muzeów. 

Podkreśla także, że stoi na stanowisku wyrażającym konieczność 

wprowadzenia zmian przedłożonych w swoim projekcie ustawy. 

V W dalszej części spotkania omówiono naruszenia realizacji praw 

pracowniczych w  wybranych muzeach, że szczególnym uwzględnieniem 

czasu, trybu, sum rozdysponowywanych środków finansowych 

przeznaczanych przez Organizatorów różnych szczebli na płace w muzeach,  

w kontekście dowolności działań dyrekcji poszczególnych muzeów w obrębie 

finansów w ramach dotacji. Wymieniono informacje o zauważonych 

nieprawidłowościach. Strona ministerialna stwierdziła, że MKiDN dysponuje 

tylko 3 pracownikami do kontroli podległych jednostek. Strona związkowa 

postuluje zmiany systemowe oparte na właściwie opracowanych przepisach 

prawa, które umożliwiłyby realną kontrolę społeczną oraz Organizatorów nad 

gospodarką finansową muzeów publicznych, wg realizacji zasady dającej 

uprawienia związkom zawodowym do kontrolowania wysokości wynagrodzeń 

oraz przekazywania informacji o funduszu płac i jego strukturze. 

 

Kraków-Poznań-Warszawa  dn. 4 październik 2016. 

 

Andrzej Rybicki, Jarosław Fraś, Agnieszka Murawska 

 


