
Oświadczenie złożone 

przez senator Jadwigę Rotnicką 

na 71. posiedzeniu Senatu 

w dniu 5 marca 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzaty Omilanowskiej 

Szanowna Pani Minister! 

Zwracam się do Pani z uprzejmą prośbą o przedstawienie stanowiska ministerstwa (rządu) w kwestiach, 

które przedłożyli mi przedstawiciele środowiska muzealników wielkopolskich. Chodzi o poziom wynagro-

dzeń tej grupy zawodowej, a nade wszystko jej zawodową tożsamość. Muzealnicy uważają ją za zagrożoną 

działaniami i projektami podjętymi w ramach legislacji. 

Muzealnicy to grupa zawodowa chroniąca i kształtująca tożsamość historyczną, kulturową i narodową 

obywateli. Trwające od lat niedofinansowanie płac muzealników skutkuje niemożnością efektywnego wpły-

wu na jakość pracy najniżej uposażonych pracowników muzeów. Płace nie zapewniają nie tylko rozwoju 

zawodowego i naukowego, ale wręcz podstaw bytu. Warto podkreślić, że uposażenia pracowników muzeów, 

najniżej uposażonych spośród wszystkich pracowników kultury, od 2009 r. są objęte tak zwaną regułą wy-

datkową, petryfikującą i pogłębiającą istniejące od dawna niekorzystne tendencje. 

Środowisko muzealników wielkopolskich jest także zaniepokojone niektórymi koncepcjami pojawiający-

mi się w ramach działań legislacyjnych. W projekcie ustawy o deregulacji zawodów (III transza) znalazł się 

zawód muzealnika. W wersji z dnia 22 listopada 2013 r. wprowadzono zapisy, które rozszerzają pojęcie mu-

zealnika na osoby wykonujące zadania związane z „prowadzeniem działalności (...) artystycznej, upowszech-

niającej kulturę lub wydawniczej”. Zadania takie ustawodawca umieścił także w dotychczasowych przepi-

sach ustawy o muzeach z 1996 r., jednak nie zapisał, że osoby wykonujące te działalności są muzealnikami. 

Zaproponowana w ustawie o deregulacji zawodów zmiana, polegająca na włączeniu do zawodu muzealnika 

zawodów de facto związanych z inną działalnością – wydawniczą, kulturalną i artystyczną – uznaną tym 

samym za podstawową w muzeach, zamiast przede wszystkim „popierania” tejże, tak jak to było w ustawie z 

1996 r., skutkować będzie również niepokojącą zmianą w pojmowaniu istoty muzeów jako takich, dotąd wy-

raźnie odróżnianych od innych instytucji kultury. 

Jeszcze szersze pojmowanie zawodu muzealnika pojawia się w dyskursie o muzeach i jest promowane 

zwłaszcza przez kadrę zarządzającą muzeami. Może to doprowadzić do utożsamienia osoby wykonującej 

każdego rodzaju działalność zawodową w muzeum z muzealnikiem. Ponadto w projekcie została pominięta 

działalność konserwatorów i renowatorów prowadzona w muzeach przez konserwatorów z wyższym wy-

kształceniem. 

Wydaje się, że u podłoża koncepcji rozszerzania pojęcia zawodu muzealnika może leżeć chęć rozciągnię-

cia w przyszłości tego pojęcia także na kadrę zarządzającą w muzeach – dyrektorów, którzy w świetle dzi-

siejszej wykładni obowiązującego prawa muzealnikami nie są. 

W przededniu I Kongresu Muzealników – oprócz niewątpliwej satysfakcji z podjęcia przez ministerstwo 

tej inicjatywy – uwidaczniają się niebezpieczeństwa i obawy środowiska. Oto one: 

— realne ryzyko utraty międzypokoleniowej ciągłości wiedzy instytucjonalnej, 

— zagrożenie utratą możliwości odpowiedniej opieki nad zbiorami, 

— zagrożenie realizacji statutowych obowiązków muzeum, 

— dalsza utrata specjalistów, brak możliwości zatrudniania fachowców z obszarów edukacji, wydaw-

nictw, IT i multimediów, komunikacji, marketingu, pozyskiwania funduszy. 

Z wyrazami szacunku 

Jadwiga Rotnicka 

 




