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Warszawa, 24 lipca 2022 r.  

Badania proweniencyjne w pracy inwentaryzatora muzealnego  
i w procesie zarządzania kolekcją. 

 
 Opracowanie wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczestników konferencji 

zorganizowanej we Wrocławiu, w dniach 19-20 maja 2022 r.,  
przez: 

 Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych  
i Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 

 
 
Niniejsza ankieta została przeprowadzona przez Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych 
jako część zadania „Badania proweniencyjne w pracy inwentaryzatora muzealnego i w procesie 
zarządzania kolekcją”, realizowanego w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych”, 
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ankietę przeprowadzono 
podczas konferencji towarzyszącej corocznemu Walnemu Zebraniu Członków PSIM, zorganizowanej we 
współpracy z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu w dniach 19-20 maja 2022 r. Celem 
ankiety była nie tylko ewaluacja samej konferencji i jej organizatorów, ale przede wszystkim zebranie 
informacji od muzealników - w szczególności od inwentaryzatorów - na temat realizacji badań 
proweniencyjnych nad zbiorami, w tym badań nad stratami polskiego dziedzictwa kulturowego w 
muzeach polskich. W kwestionariuszu zawarto pytania, które miały pomóc w określeniu ile muzeów w 
Polsce prowadzi regularne badania nad pochodzeniem zbiorów i stratami poniesionymi w czasie II wojny 
światowej, jakie działy lub pracownicy są szczególnie zaangażowani w ten proces, czy instytucje posiadają 
sformalizowane katalogi dobrych praktyk w zakresie realizacji takich badań i dokumentowania ich 
wyników w systemach bazodanowych do ewidencji zbiorów, jak również z jakich źródeł i standardów 
opisu proweniencyjnego muzealnicy korzystają w swojej pracy lub oceniają jako najlepsze wzorce do 
naśladowania. Ze względu na specyfikę organizacyjną wielu muzeów, w których wiele funkcji 
i kompetencji skupia się w jednym dziale lub na jednym stanowisku, duża część pytań w ankiecie 
umożliwiała udzielenie kilku odpowiedzi. Załącznikiem do niniejszego opracowania jest formularz ankiety.  

 
W konferencji wzięło udział ponad 130 uczestników reprezentujących głównie państwowe i samorządowe 
muzea polskie: pracownicy i dyrektorzy, ale również przedstawiciele środowisk akademickich, 
administracji publicznej, w tym Departamentu Restytucji Dóbr Kultury w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji kultury: Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Narodowego 
Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Ankietę wypełniło 61 osób, z których 79% stanowili 
pracownicy muzeów. Połowa ankietowanych to inwentaryzatorzy i również członkowie PSIM.  

W imieniu organizatorów składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom, którzy poświęcili 
swój czas na wypełnienie formularza i podzielenie się swoimi doświadczeniami z zakresu tematyki 
omawianej na konferencji oraz opinią na temat samego wydarzenia. Państwa uwagi pomogą PSIM w 
ulepszaniu oferty szkoleń i konferencji w obszarze zadań realizowanych przez inwentaryzatorów. 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety i ich podsumowaniem. 
 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych 
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1. Profil uczestnika konferencji. 

 
 

Ryc. 1a. Profil uczestnika konferencji.  

Wśród ankietowanych przeważali 
inwentaryzatorzy (51%), opiekunowie 
kolekcji i kierownicy działów zbiorów 
(28%). W wielu ankietach funkcje te 
zaznaczono równolegle, gdyż w 
niektórych muzeach kompetencje te 
są połączone. Jako „inne” wskazano: 
policjanta, pracownika administracji 
publicznej, reprezentanta branży IT, 
niezależnego badacza, pracownika 
naukowego na uczelni, dyrektora lub 
zastępcę dyrektora ds. zbiorów.  

 

 

 
Ryc. 1b. Profil uczestnika 
konferencji. 
 
50%  ankietowanych 
zadeklarowało, że jest 
członkiem PSIM, pozostali to 
pracownicy muzeów 
i instytucji kultury, do 
których PSIM wysłało 
zaproszenie na konferencję 
(34%) lub dowiedzieli się o 
wydarzeniu od innych 
muzealników (13%) lub ze 
strony internetowej PSIM. 
Na to pytanie odpowiedzi 
udzieliło 60 osób. 
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2. Prowadzenie badań nad zbiorami muzeum, startami poniesionymi w czasie II wojny 
światowej w instytucjach muzealnych oraz dokumentacja wyników w systemie do 
elektronicznej ewidencji zbiorów. 
 

 
Ryc. 2a. Prowadzenie badań 
proweniencyjnych nad zbiorami 
muzeum. 
 
Na pytanie dotyczące prowadzenia 
badań proweniencyjnych nad 
zbiorami  odpowiedziało 57 z 61 
ankietowanych. Zdecydowana 
większość (86%) zadeklarowała 
realizację badań nad 
pochodzeniem zbiorów oraz 
obiektów oferowanych do kolekcji 
w ich instytucjach. 4 osoby 
udzieliły odpowiedzi negatywnej, 4 
zaznaczyły odpowiedź „nie 
dotyczy”. 

 
 
Ryc. 2b. Prowadzenie badań 
proweniencyjnych nad zbiorami 
muzeum.  
 
Na pytanie dotyczące wskazania 
działów, które w muzeach zajmują 
się prowadzeniem badań 
proweniencyjnych odpowiedzieli 
wszyscy ankietowani. Ta część 
ankiety dopuszczała zaznaczenie 
więcej niż jednej odpowiedzi. 
Najczęściej wskazywaną grupą 
muzealników realizujących badania 
nad pochodzeniem zbiorów 
i obiektów pozyskiwanych do 

kolekcji byli pracownicy Działu Zbiorów (41 odpowiedzi) i Działu Inwentarzy (29 odpowiedzi). Dział 
Archiwum zaznaczono 8 razy, zazwyczaj równolegle z wyborem Działu Zbiorów i Działu Inwentarzy. W 
kategorii „inne” (9) wpisano: Dział Konserwacji, Dział Finansowo-Księgowy, Departament Restytucji 
Dóbr Kultury, brak działów w małych muzeach, samodzielne stanowiska i badaczy, informację o 
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planach rozpoczęcia działań w tym kierunku lub dopisano komentarz, że nikt nie prowadzi badań. 
Odpowiedź „nie dotyczy”, bez komentarzy, zaznaczono w 10 ankietach. 

 
 

Ryc. 2c. Prowadzenie 
badań nad stratami 
wojennymi.  
 
59 z 61 ankietowanych 
odpowiedziało na 
pytanie czy ich muzeum 
lub instytucja poniosły 
straty w czasie II wojny 
światowej. Ponad 
połowa ankietowanych 
(34 odpowiedzi) 
potwierdziła. Pozostali, 

którzy  zaznaczyli odpowiedź „nie” (15) i „nie dotyczy” (10) to osoby, które w pierwszym pytaniu 
ankiety dotyczącym profilu uczestnika konferencji zaznaczyli kategorię „inne” (patrz ryc. 1b.). 
 
 
 

 
 Ryc. 2d. Prowadzenie badań nad 
stratami wojennymi. 
 
Wszyscy ankietowani udzielili 
odpowiedzi na pytanie o 
prowadzenie badań strat 
wojennych. Odpowiedź pozytywną 
zaznaczyło  29 ankietowanych, 19 
udzieliło odpowiedzi negatywnej. 
Kategoria „nie dotyczy” (13) była 
czasami zaznaczana równolegle z 
odpowiedzią „nie” lub adnotacją, że 
w danej instytucji rozpoczęcie 
działalności w kierunku badań nad 
stratami jest na etapie planowania. 
Tę odpowiedź zaznaczali również 

ankietowani, którzy w pierwszym pytaniu dotyczącym profilu uczestnika konferencji zaznaczyli kategorię 
„inne”, a więc osoby z instytucji, które nie posiadają strat wojennych:  przedstawiciele Policji, 
administracji publicznej, uczelni (patrz ryc. 1b.). 
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Ryc. 2e. Prowadzenie badań nad 
stratami wojennymi: 
dokumentacja strat w systemie 
do elektronicznej ewidencji 
zbiorów.  

Na pytanie o rejestrację strat 
wojennych w systemie do 
elektronicznej ewidencji 
muzealiów odpowiedzi udzieliło 
59 ankietowanych. Zaznaczono 
33 odpowiedzi negatywne, 12 
odpowiedziało twierdząco. W 14 
ankietach zakreślono „nie 
dotyczy”. Dwie osoby dopisały 
adnotację, że w ogóle nie posiada 

w swojej instytucji systemu do elektronicznej ewidencji zbiorów. 

 

3. Nieznane pochodzenie kontra badania proweniencyjne w warsztacie muzealnika: codzienna 
praca czy projekty naukowo-badawcze dedykowane proweniencji zbiorów i strat 
wojennych? Katalog dobrych praktyk, standardy opisu proweniencyjnego. 

 
Ryc. 3a.  Nieznane 
pochodzenie zbiorów. 
 
Na pytanie dotyczące 
zbiorów o nieznanej 
proweniencji odpowiedzi 
udzieliło 55 z 61 
ankietowanych. 30 osób 
zaznaczyło odpowiedź 
„brak danych”, 6 - „nie 
dotyczy”, a w 19 
ankietach podano zakres 
od 0,1% do 60%.  
 
Dane precyzujące zakres 
procentowy zostały ujęte 

w słupkach w kolorze pomarańczowym (w tym: mniej niż 1% kolekcji o nieznanym pochodzeniu 
zaznaczyły 4 osoby, jedna osoba podała zakres 10%-15%, dwie wpisały ok. 20%, jedna - 25%, dwie - 
30% kolekcji, jedna - 50%, trzy - 40%, pięć osób podało liczbę 60% zbiorów o nieznanym pochodzeniu 
w ich instytucjach lub adnotację „dużo”). 
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Ryc. 3b. Badania 
proweniencyjne jako 
codzienna praca czy odrębne 
projekty naukowo-badawcze? 
 
Na pytanie o prowadzenie 
badań nad zbiorami odpowiedzi 
udzielili wszyscy respondenci, 
przy czym w wielu ankietach 
zaznaczono więcej niż jedną 
odpowiedź (łącznie 96). 
Najliczniej wybierano 
odpowiedzi: „w ramach 
codziennej pracy nad zbiorami, 
w ramach przygotowywania 
katalogu zbiorów” - 45 ankiet i 
„w ramach dodatkowych 
projektów naukowo-
badawczych” – 14 odpowiedzi. 
W 12 ankietach obie opcje 
zaznaczono równolegle.   

Badania prowadzone wyłącznie w ramach odrębnych projektów wskazały 2 osoby. W kategorii „inne” 
podano realizację badań na potrzeby wniosków restytucyjnych. 11 ankiet zawierało odpowiedź „nie 
dotyczy”, w wielu z nich zaznaczono procentowy udział zbiorów o nieznanej proweniencji lub 
odpowiedzi zaprzeczające prowadzeniu badań nad zbiorami i stratami wojennymi. 
 
 
 

Ryc. 3c. Katalog dobrych 
praktyk w dziedzinie badań 
proweniencyjnych. 

 
Na pytanie „Czy w Pani / Pana 
instytucji istnieje katalog 
dobrych praktyk, opisane 
i stosowane są standardy 
opisu proweniencyjnego 
(bazie danych, katalog 
zbiorów, katalog online, 
katalog wystawy)” odpowiedzi 
udzieliło 57 z 61 
ankietowanych: 27 osób 
udzieliło odpowiedzi 
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negatywnej, 8 osób zaznaczyło odpowiedź „tak”, 17 osób wybrało opcję „tak, ale nieformalny”, 5 
odpowiedziało „nie wiem”, a 4 ankiety oddano bez odpowiedzi na to pytanie. 

 

Ryc. 3d. Przykłady standardów opisu 
proweniencyjnego (katalogi, 
publikacje, bazy danych, portale 
internetowe). 
 
Na pytanie „Czy może Pani / Pan podać 
przynajmniej jeden przykład 
standardów opisu proweniencyjnego 
(katalogi, publikacje, strony www, bazy 
danych), które są dla Pani/ Pana 
wzorem, odniesieniem w procesie 
opracowywania zbiorów, opisywania 
zbiorów w Pani / Pana instytucji?” 
odpowiedziało 56 z 61 ankietowanych, 
przy czym aż 21 osób bez uzasadnienia 
zakreśliło odpowiedź „nie dotyczy”, 13 

ankietowanych nie potrafiło wskazać żadnych wzorców opisu proweniencyjnego, który byłby dla 
nich odniesieniem w opracowywaniu not proweniencyjnych. 22 osoby udzieliły odpowiedzi 
twierdzącej. Wśród ankiet z pozytywną odpowiedzią kilkakrotnie wymieniono katalogi strat 
wojennych MKiDN (w tym katalog online http://www.dzielautracone.gov.pl), standardy SPECTRUM 
i szkolenia organizowane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z zakresu 
badań proweniencyjnych ("Badania proweniencyjne - teoria i praktyka"), Cyfrowe Muzeum 
Narodowe w Warszawie  (https://cyfrowe.mnw.art.pl) oraz katalogi i publikacje Muzeum 
Narodowego w Krakowie, Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie 
i Muzeum Narodowego w Warszawie. Kilkoro ankietowanych (5) wskazało konkretne publikacje 
jako wzorcowe: Galeria obrazów Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich aut. Doroty 
Juszczak i Hanny Małachowicz (Warszawa: Muzeum Łazienki Królewskie, 2015), katalog wystawy 
„Początki Muzeum Lubomirskich - dary Józefa Maksymiliana Ossolińskiego i Henryka 
Lubomirskiego” aut. Beaty Długajczyk i Leszka Machnika (Wrocław: Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich) i katalogi zbiorów Muzeum Lubomirskich. Dwie osoby wymieniły strony internetowe: 
międzynarodowej organizacji non profit Arbeitskreis for Provenienzforschung e.V. 
(https://www.arbeitskreis-provenienzforschung.org), standardy opisów proweniencyjnych 
opracowane przez Getty Institute (https://www.getty.edu/research/tools/provenance), w tym 
międzynarodowe standardy opisu dóbr kultury: Object ID 
(https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/objectid) i ICOM Red Lists Database 
(https://icom.museum/en/resources/red-lists). W jednej ankiecie wskazano: Wirtualne Muzeum 
Fotografii – portal stworzony przez Fundację Archeologii Fotografii 
(https://fotomuzeum.faf.org.pl), w dwóch: stronę internetową Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden i opublikowane na niej projekty i katalogi nalepek oraz oznakowań dzieł sztuki, zbiorów 
bibliotecznych (https://www.skd.museum/en/forschung/provenienzforschung). Trzy ankiety 
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wskazały zalecenia PSIM w zakresie weryfikacji nabywanych dzieł do zbiorów, w jednej wymieniono  
katalog NUKAT. W ankietach z negatywną odpowiedzią uzasadniano, że muzeum nie posiada 
standardów, gdyż zakres i rodzaj badań jest uzależniony od historii i statusu obiektu. Jako inny 
powód podawano, że prowadzone badania nad pochodzeniem są zbieżne z tym, co jest dostępne 
online i w publikacjach innych instytucji i nie podawano referencji ani materiałów wzorcowych. 

 

4. Ogólna ocena konferencji i organizatorów. 
 

 Ryc. 4a. Ogólna ocena 
konferencji.  

 
 57 z 61 ankietowanych oceniło 
konferencję: „zdecydowanie 
dobrze” (44 osoby) lub „raczej 
dobrze” (13 osób).  
 
 
 
 
 

 

 

Ocena cząstkowa konferencji: 

 Zakres merytoryczny konferencji: „zdecydowanie dobrze” (49), „raczej dobrze” (7), „nie mam 
zdania” (1). 

 Obsługa techniczna: „zdecydowanie dobrze” (39), „raczej dobrze” (15), „nie mam zdania” (4).  
 Komunikacja z organizatorami oraz miejsce konferencji (ZNiO): „zdecydowanie dobrze” (54), 

„raczej dobrze” (4). 
 Materiały konferencyjne: „zdecydowanie dobrze” (41), „raczej dobrze” (10), „nie mam zdania” 

(6), „zdecydowanie źle” (2). 
 54 ankietowanych zadeklarowało, że informacje zdobyte podczas konferencji będą przez nich 

wykorzystywane w codziennej pracy, natomiast (3) zaznaczyło odpowiedź „nie dotyczy”.   
 
51 ankietowanych potwierdziło, że konferencja stworzyła okazję do dyskusji nad wypracowaniem 
praktycznych rozwiązań w ich instytucji (np. katalogu dobrych praktyk, instrukcji opisu 
proweniencyjnego w systemie bazodanowym, odpowiedzi „częściowo tak” udzieliło 3 ankietowanych, 
6 odpowiedziało „nie wiem”, a 1 odpowiedź była negatywna.  
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Na pytanie „Czy poleciłaby Pani / Pan konferencję innym osobom?” 57 ankietowanych dało odpowiedź 
pozytywną. Jako uzasadnienie wymieniano: 
 

 wysoki poziom konferencji,  
 wielopłaszczyznowe podejście do problematyki,  
 wymiana doświadczeń i specjalistycznej wiedzy,  
 aktualizacja praktyk muzealnych i kompendium wiedzy w zakresie badań proweniencyjnych, 
 możliwość nawiązania kontaktów z ekspertami w danej dziedzinie oraz dyskusji na wybrane 

tematy, 
 rozszerzenie lub po prostu uporządkowanie wiedzy w zakresie omawianej tematyki, 

W odpowiedzi negatywnej podano, że: 

 konferencja omawiała bardzo podstawowe kwestie, doskonale znane muzealnikom z 
wieloletnim doświadczeniem i wykłady powinny być oznaczone pod kątem zaawansowania 
ich problematyki. 
 

Na pytanie „Czy widzi Pani / Pan potrzebę dalszych szkoleń i warsztatów z zakresu badań 
proweniencyjnych i/ lub strat wojennych?” 54 ankietowanych odpowiedziało twierdząco, 5 udzieliło 
odpowiedzi „nie wiem”, dwie ankiety były puste. 

 
 
 
 
 

Ryc. 4b. Ocena bloków 
tematycznych konferencji. 
 
Na pytanie „Który z bloków był 
dla Pani / Pana najbardziej 
interesujący?”, w którym 
można było zaznaczyć więcej 
niż jeden z wymienionych 
punktów, odpowiedziało 56 
ankietowanych z 61.  
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 Blok 1: Rozbudowa kolekcji muzealnej, zebrał najwięcej punktów (34). 
 Blok 2: Studium przypadku (33).  
 Zwiedzanie ZNiO i prezentację Proweniencyjnej Grupy Roboczej zaznaczyło 22 

ankietowanych. 
 Blok 3: Nowoczesne technologie w warsztacie muzealnika  wybrało 25 ankietowanych. 

 
 
 

5. Zagadnienia, o które powinna być poszerzona konferencja – tematy szkoleń i warsztatów 
oraz kierunki rozwoju PSIM. 

 
Na pytanie o zagadnienia, którym należałoby poświęcić więcej uwagi lub odrębne wystąpienia na 
konferencji ankietowani wskazali następujące tematy: 
 

 wydłużenie czasu wystąpień konferencji (15-20 min. to zdecydowanie za krótko), 
 standardy opisu proweniencyjnego, narzędzia do przeszukiwania baz danych, 
 badania proweniencyjne militariów, zabytków techniki, archeologii, 
 prawo autorskie, 
 reinwentaryzacja zbiorów, 
 wykreślenia z ewidencji muzealiów, 
 badanie strat wojennych, 
 prawne aspekty nabywania obiektów do zbiorów, 
 współpraca muzealników z Policją i Urzędem Celno-Skarbowym w zakresie szkoleń, 
 nielegalny obrót dobrami kultury, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków 

archeologicznych. 
 
 

6. Podsumowanie. 
 

Głównym celem konferencji było pogłębienie dyskusji na temat znaczenia badań proweniencyjnych 
jako kluczowego narzędzia w pracy osób zajmujących się ewidencjonowaniem, opracowywaniem 
i rozbudową zbiorów muzealnych, a także rozszerzenie katalogu dobrych praktyk związanych z 
nabywaniem obiektów. Intencją organizatorów była również popularyzacja tego zagadnienia w 
środowisku inwentaryzatorów oraz ujawnienie potrzeb i dalszych kierunków rozwoju badań i działań 
nad ustandaryzowaniem praktyk i opisów proweniencyjnych.  Szczególnie cenne, choć nieliczne, były 
negatywne oceny, które wskazały na zbyt ogólne podejście do tematu i omawianie zagadnień zbyt 
oczywistych dla doświadczonych muzealników. To pokazało nie tylko różnice w poziomie 
zaangażowania w problematykę badań nad proweniencją i projekty naukowo-badawcze pomiędzy 
poszczególnymi grupami muzealników: opiekunów kolekcji opracowujących zbiory 
i inwentaryzatorów, ale również różnice w podejściu do zagadnienia. Dla inwentaryzatorów 
zajmujących się przede wszystkim administrowaniem działań dotyczących zbiorów takich jak: 
nabywanie, deakcesja, przenoszenie, udostępnienie i użyczanie zbiorów, prowadzenie dokumentacji 
ewidencyjnej, reinwentaryzacje, okresowe kontrole i sporządzanie sprawozdań z działalności 
kulturalnej, najważniejsza jest weryfikacja pochodzenia obiektów przed ich włączeniem do zbiorów. 
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Dla muzealników realizujących zadania kuratorskie, badania nad historią obiektów to część ich pracy 
nad kolekcją w kontekście wystaw czasowych i opracowywania katalogu zbiorów.  
 
Wyniki ankiety pozwalają na konkluzję, że konferencja zrealizowała swoje założenia. Pracownicy 
muzeów obejmujący obowiązki inwentaryzatora, potrzebują wiedzy i doświadczenia wieloletnich 
muzealników. Tym bardziej, że wielu z nich wychodzi poza standardowe zagadnienia pracy 
inwentaryzatora w swoich zainteresowaniach, nie ograniczając się wyłącznie do administrowania 
zbiorami. Konferencja wskazała obszary wymagające większej uwagi inwentaryzatorów i uwrażliwiła 
ich na kwestie badań proweniencyjnych nie tylko na etapie nabywania nowych obiektów. Uświadomiła 
zagrożenia wynikające z zaniedbania tego zagadnienia w działalności muzeów i przede wszystkim 
wskazała, że nie jest to problem jednego działu czy pracownika. W obszernym i nie mającym końca 
procesie opracowywania zbiorów, wymagającym specjalistycznej wiedzy i rozległych kontaktów, 
inwentaryzator jest lub może być częścią interdyscyplinarnego zespołu ekspertów o różnych 
kompetencjach, nawzajem się uzupełniających. 
 

Opracowała: Marta Bienias (PSIM) 

 

 

 

 

Załącznik: 

1. Formularz ankiety ewaluacyjnej konferencji (aut.: Marta Bienias i Małgorzata Zając). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach 
programu „Badanie polskich strat wojennych” 

 


