
   

 

Seminarium 

Zarządzanie zbiorami a rachunkowość 

 

Data:  28.11.2019 r.  

Miejsce:  Centrum Konferencyjne Golden Floor, Aleje Jerozolimskie 123A, Warszawa 

 26 piętro, sala A 

 

9:00 – 9:30 Rejestracja 

9:30 – 10:00 Powitanie gości i wprowadzenie 

10:00 – 12:00 Wartość muzealiów i związane z tym problemy w muzeach 

12:00 – 12:45 Lunch 

12:45 – 14:45 Okresowa kontrola zbiorów w muzeach 

14:45– 15:00 Przerwa 

15:00 – 16:00 Podsumowanie 

 

 

Informacje praktyczne 

Z Dworca Centralnego najłatwiej jest dojechać na miejsce tramwajami nr 7, 9, 24, 25 do przystanku 

Plac Zawiszy (dwa przystanki). 

Przy wejściu do Centrum Konferencyjnego należy mieć przygotowany QR kod (w formie drukowanej 

lub na ekranie smartfona), dzięki któremu będzie można przejść przez bramki przed windami. 

W czasie lunchu dostępne będą, w formie bufetu, zarówno dania wegetariańskie, jak i mięsne, nie 

trzeba zgłaszać preferencji z wyprzedzeniem. 

  



   
 

 

Wprowadzenie do seminarium 

W dniu 17.10.2019 r., z inicjatywy Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz 

Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych PSIM, odbyło się spotkanie warsztatowe 

grupy roboczej poświęcone zagadnieniom z zakresu rachunkowości w ewidencjonowaniu muzealiów.  

Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele (inwentaryzatorzy i księgowi) pięciu 

instytucji muzealnych: Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie 

oraz Muzeum Narodowego w Gdańsku. Dyskusja toczyła się wokół czterech głównych zagadnień:  

1. Wartość początkowa i wartość w dniu nabycia; 

2. Uzgadnianie sald na koniec roku obrotowego; 

3. Okresowa kontrola zbiorów; 

4. Zbiory pomocnicze.  

Punktem wyjścia obrad była Analiza przepisów z zakresu rachunkowości oraz zarządzania zbiorami w 

muzeach – dokument sporządzony przez biegłą rewident Panią Urszulę Pietrzak z Biura Audytorskiego 

„FK-Bad” z Krakowa, w odpowiedzi na zapytania kierowane uprzednio przez NIMOZ. Przedstawiciele 

zaproszonych muzeów zaprezentowali kolejno praktyki i stanowiska swoich instytucji w tym zakresie, 

w odniesieniu do zaleceń zawartych w analizie. Po omówieniu każdego z zagadnień wspólnie 

sformułowano wnioski, które zostaną poddane szerszej dyskusji podczas zaplanowanego na 

28.11.2019 r. seminarium.  

W programie seminarium przewidziano 2 panele tematyczne, podczas których członkowie grupy 

roboczej, podzieleni na mniejsze zespoły, przedstawią wyniki swoich prac dotyczących wskazanych 

czterech zagadnień – omówią główne zagadnienia pod kątem praktyk stosowanych w ich instytucjach, 

a także zaprezentują wyniki dyskusji przeprowadzonej w czasie spotkania warsztatowego.   

Ideą zwołania grupy roboczej i organizacji seminarium była potrzeba wymiany doświadczeń, wskazania 

największych kontrowersji i wątpliwości, a także sformułowania propozycji rozwiązań problemów, z 

którymi borykają się na co dzień muzealnicy w całej Polsce. Mamy nadzieję, że dzięki tej inicjatywie 

uda nam się podjąć dyskusję nad tym złożonym tematem, a następnie wypracować wspólne dobre 

praktyki dla muzeów z całego kraju. 

 


