


Szanowni Państwo,

Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych (PSIM) 
i Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu (ZNiO) zapraszają 
Państwa do udziału w konferencji pt. „Badania proweniencyjne w pracy 
inwentaryzatora muzealnego i w procesie zarządzania kolekcją”, 
zorganizowanej dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 
w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych". Jest to już piąta 
konferencja tematyczna, którą realizujemy w historii siedmioletniej 
działalności naszego Stowarzyszenia. Tym razem będzie nas gościć 
wrocławskie Ossolineum, za co składamy najserdeczniejsze podziękowania 
Panu Dyrektorowi dr Adolfowi Juzwence oraz jego zespołowi. ZNiO nie tylko 
udostępni swoją siedzibę i zapewni wsparcie organizacyjne, lecz również 
weźmie merytoryczny udział w konferencji poprzez inauguracyjne wykłady 
swoich pracowników i prezentację wyników badań proweniencyjnych nad 
swoimi zbiorami. Dziękujemy również Partnerom PSIM: MobileMS Sp. z o.o. 
i Marsh Sp. z o.o., których wieloletnie wsparcie dla Stowarzyszenia 
umożliwia prowadzenie statutowej działalności na rzecz muzealnictwa 
polskiego i dzielenie się efektami naszej pracy za pośrednictwem szkoleń, 
publikacji i konferencji. Szczególne podziękowania pragniemy również 
skierować do Pana Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – prof. Piotra 
Glińskiego, a także do pracowników Departamentu Restytucji Dóbr Kultury 
w MKiDN za wspieranie naszego przedsięwzięcia.

Głównym celem konferencji jest 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. Zaproszeni specjaliści zaprezentują 
materiały, które posłużą inwentaryzatorom do stworzenia   warsztatu do 
weryfikacji proweniencji zbiorów własnych, depozytów, potencjalnych ofert 
darowizn lub sprzedaży. Autorzy wystąpień wskażą na wybranych 
przykładach metodologię badań i niezbędny zakres działań. Przedstawią 
problematykę fałszerstw dzieł sztuki, bazy utraconych dóbr kultury, a także 
organy wspierające walkę z nielegalnym obrotem dóbr kultury. Zmierzą się 
również z problemem braku jednolitych standardów opisów 
proweniencyjnych oraz z kwestią dokumentowania wyników badań nad 
pochodzeniem zbiorów w elektronicznym systemie zarządzania kolekcją. 
Konferencja ma również zaakcentować aktywną rolę inwentaryzatora, 
który w procesie badań proweniencyjnych powinien współpracować 
z konserwatorami i kuratorami zbiorów oraz z instytucjami 
odpowiedzialnymi za restytucję dóbr kultury.

Zaproszenie    /1           



Program konferencji został tak ułożony, aby uwzględnić potrzeby 
i zainteresowania nie tylko inwentaryzatorów, ale też szerszego grona 
muzealników. Pierwszy dzień wypełnią prelekcje przedstawicieli ZNiO oraz 
prezentacja Proweniencyjnej Grupy Roboczej dotycząca badań 
prowadzonych w Ossolineum. Drugi dzień konferencji poświęcimy przede 
wszystkim metodologii. Referaty podzieliliśmy na trzy bloki.

W pierwszym z nich omówione zostaną zagadnienia związane 
z nabywaniem obiektów do zbiorów muzealnych, m.in.: prawne aspekty 
nabywania, odpowiednie zapisy w polityce gromadzenia zbiorów, regulacje 
dotyczące pozyskiwania dóbr kultury do muzealnych kolekcji. Wystąpienia 
poruszą również kwestie związane z nielegalnym obrotem zabytkami 
archeologicznymi i fałszowaniem dzieł sztuki, a także zagadnienie 
przeciwdziałania nielegalnemu obrotowi dóbr kultury oraz ważną rolę policji 
i służby celno-skarbowej w tym zakresie. Podkreślona zostanie konieczność 
współpracy inwentaryzatorów z przedstawicielami organów państwowych 
prowadzących działania restytucyjne.

W drugim bloku wystąpień muzealnicy zaprezentują wyniki swoich badań 
nad zbiorami na wybranych przykładach z dziedziny malarstwa, rysunku, 
rzeźby, numizmatyki, rzemiosła artystycznego i okazów przyrodniczych. 
Poruszona zostanie również kwestia obiektów utraconych z kolekcji 
muzealnych w czasie II wojny światowej, sposobów dokumentowania tych 
strat, zastosowania różnej metodologii badań, a także zasad postępowania 
w przypadku odnalezienia obiektów. Przytoczone zostaną przykłady strat 
odkrytych w innych krajowych muzeach. Podkreślona zostanie również rola 
badań proweniencyjnych w dziedzinie restytucji strat wojennych, 
pochodzenia zbiorów własnych, a także tych nabywanych. Wskazana będzie 
także konieczność działania zespołowego: współpracy z innymi działami 
muzeum i organami państwowymi. 

Ostatni blok poświęcony będzie zagadnieniom wykorzystania 
nowoczesnych technologii, w tym internetowych baz danych utraconych 
obiektów, a także dokumentacji strat wojennych i obiektów skradzionych. 
Podniesiona zostanie również konieczność standaryzacji opisu 
proweniencyjnego oraz dokumentowania wyników badań w systemach 
bazodanowych i w systemach do zarządzania kolekcją muzealną. Ilustracją 
tego zagadnienia będą referaty prezentujące metody zastosowane 
w najstarszym w Polsce dostępnym systemie bazodanowym dedykowanym 
zarządzaniu zbiorami muzealnymi oraz  rozwiązania, jakie oferują muzeom 
nowi dostawcy systemów CMS.

Mamy nadzieję, że wnioski z konferencji nie tylko ujawnią potrzeby 
i dalsze kierunki rozwoju badań proweniencyjnych poprzez rozszerzone 
szkolenia oraz wspólną budowę standardów i katalogu dobrych praktyk
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w odniesieniu do badania strat wojennych, zbiorów własnych i obiektów 
nabywanych do kolekcji. Spodziewamy się, że wydarzenie to stworzy 
platformę współdziałania i wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami 
muzeów, służbami oraz MKiDN. W konsekwencji konferencja przyczyni się 
do efektywniejszej współpracy w obszarze odzyskiwania obiektów 
utraconych i zapobiegania nabywaniu do zbiorów dóbr kultury o nielegalnym 
pochodzeniu (strat wojennych innych podmiotów, obiektów pochodzących 
z kradzieży lub przemytu).

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy!

Katarzyna Reszka
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych
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Polskie Stowarzyszenie 
Inwentaryzatorów Muzealnych (PSIM) 
zostało powołane w listopadzie 2015 r., podczas Zjazdu Inwentaryzatorów 
Muzeów Polskich zorganizowanego przez Zamek Królewski w Warszawie, 
i zarejestrowane w KRS w kwietniu 2016 r. W Stowarzyszeniu działa 
obecnie 143 specjalistów z dziedziny ewidencjonowania i zarządzania 
zbiorami zatrudnionych w muzeach, galeriach sztuki i instytucjach kultury, 
które gromadzą niematerialne i materialne dziedzictwo kulturowe. 
Działalność Stowarzyszenia skupia się na rozwoju kompetencji 
zawodowych inwentaryzatorów i merytorycznym wsparciu pracowników 
wykonujących zadania inwentaryzatora, wypracowywaniu dobrych 
praktyk, narzędzi i standardów pracy w obszarze zarządzania zbiorami, 
inicjowaniu zmian w przepisach prawa w dziedzinie muzealnictwa 
i ochrony zabytków. Rolą PSIM jest integracja środowiska zawodowego 
oraz wzmacnianie roli inwentaryzatorów zarówno w strukturach muzeów, 
jak i w środowisku zawodowym muzealników. Stowarzyszenie realizuje te 
cele poprzez prowadzenie bezpłatnych szkoleń w regionach z zakresu 
podstawowych zadań inwentaryzatora, organizowanie webinariów, 
warsztatów i konferencji tematycznych z dziedziny muzealnictwa 
z udziałem ekspertów. Na stronie internetowej PSIM udostępniane są 
wzory dokumentów, artykuły i publikacje opracowywane przez członków 
stowarzyszenia, którzy dzielą się zdobytą w praktyce wiedzą w zakresie 
zarządzania zbiorami, interpretacji i realizacji obowiązujących przepisów. 
PSIM współpracuje również z innymi stowarzyszeniami i organizacjami 
muzealników w kraju i za granicą, a także z kierownictwem muzeów oraz 
organami administracji państwowej, samorządowej, jak też z ekspertami 
z dziedziny muzealnictwa i ochrony zbiorów. Dotychczas PSIM 
zorganizowało 4 konferencje, 10 szkoleń, 4 webinaria, opracowało 
30 szablonów dokumentów, jak również wydało dwa opracowania 
zbiorowe opublikowane online w formacie PDF: (Po)rachunki ze sztuką. 
Zarządzanie kolekcją a rachunkowość w muzeach, red. Bogusława Klat 
i Aldona Modrzewska, Warszawa 2021; (Ko)lekcja sztuki. Opieka nad 
zbiorami sztuki współczesnej. Dobre praktyki zw. z ewidencjonowaniem, 
nabywaniem i opieką nad dziełami sztuki współczesnej, red. Małgorzata 
Bogdańska-Krzyżanek, Warszawa 2021.

Kontakt:
Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych
Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa 
e-mail: stowarzyszeniepsim@gmail.com 

www.inwentaryzatorzy.blogspot.com
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Zakład Narodowy im. Ossolineum

to jedna z najstarszych i najbardziej zasłużonych dla polskiej kultury 
instytucji biblioteczno-muzealno-wydawniczych. Jego fundatorem był 
hrabia Józef Maksymilian Ossoliński – patriota, uczony, bibliofil, 
kolekcjoner poloników oraz prefekt nadwornej biblioteki cesarza 
Franciszka I Habsburga w Wiedniu. Intencją założyciela było utworzenie 
placówki, mającej wspierać zniewolony naród w zachowaniu własnej 
tożsamości poprzez gromadzenie obiektów związanych z kulturą polską, 
a także prowadzącej  badania nad historią oraz literaturą ojczystą. By 
zapewnić Ossolineum niezależność i trwałość nadał on swojej fundacji 
status własności prywatnej.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich powstał w 1817 r. we Lwowie, co czyni 
placówkę jedną z najstarszych, nieprzerwanie działających instytucji 
kultury w Polsce. W 1823 r., w wyniku umowy, Ossoliński przekazał ster 
rządów księciu Henrykowi Lubomirskiemu. W efekcie wzbogaciło to 
instytucję o kolekcje dzieł sztuki, od 1870 r. prezentowane w utworzonym 
w murach Ossolineum Muzeum Książąt Lubomirskich. Status prawny 
opracowany przez fundatora oraz działania Henryka Lubomirskiego, jego 
syna Jerzego i wnuka Andrzeja, umożliwiły stabilną, ponad 120-letnią 
działalność tej instytucji. Jej rozwój przerwał wybuch II wojny światowej 
i zajęcie Lwowa przez wojska sowieckie. Muzeum zostało zlikwidowane, 
a większość jego zbiorów została podzielona między nowo utworzone 
lwowskie placówki muzealne. W 1946 r. rząd Polski reaktywował 
Ossolineum we Wrocławiu w oparciu o zbiory wywiezione w 1944 r. 
ze Lwowa na Dolny Śląsk oraz przekazane przez stronę ukraińską w latach 
1946-1947. Zmianie uległa zarówno struktura, jak i status prawny 
instytucji.
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W 1953 r. placówkę wcielono w struktury Polskiej Akademii Nauk 
i podzielono na dwie odrębne instytucje: Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich – Bibliotekę PAN oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich 
– Wydawnictwo PAN. W okresie PRL-u pierwsza z nich koncentrowała się 
na gromadzeniu i udostępnianiu zbiorów, a także prowadziła badania 
naukowe w dziedzinie humanistyki, zaś ossolińska oficyna poprzez swoje 
znakomite publikacje wiodła prym na polu wydawniczym. Po 1990 r. 
staraniem dyrektora Biblioteki Ossolineum dra Adolfa Juzwenki nastąpił 
powrót nie tyko do fundacyjnego charakteru placówki, ale także do 
trójczłonowej struktury Zakładu sprzed 1939 r. Obecnie Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, podlegający Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, jak dawniej prowadzi działalność biblioteczną, wydawniczą 
i muzealną. 
W badaniach nad zbiorami placówka przywiązuje dużą wagę do swoich 
dawnych lwowskich kolekcji biblioteczno-muzealnych, czego wynikiem są 
znaczące publikacje wydawane przez pracowników. 
O przykładaniu wagi do m.in. badań nad pochodzeniem obiektów 
świadczy fakt, że w 2016 r. instytucja przystąpiła do Proweniencyjnej 
Grupy Roboczej. Ostatnie lata są zdominowane działaniami na polu 
muzealnym. W 2016 r. utworzono Muzeum Pana Tadeusza, prezentujące 
m.in. Mickiewiczowski rękopis epopei. Obecnie trwają intensywne prace 
na rzecz budowy nowej siedziby i wystawy stałej Muzeum Książąt 
Lubomirskich. Będą w nim eksponowane bogate kolekcje pochodzące 
z Działu Sztuki i Działu Numizmatycznego. 

Kontakt:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
ul. Szewska 37
50-139 Wrocław
e-mail: ossolineum@ossolineum.pl

www.ossolineum.pl           
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KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

Katarzyna Reszka – Prezes PSIM, Główny Inwentaryzator Muzeum Warszawy,
Marta Bienias – Wiceprezes PSIM, Główny Inwentaryzator Muzeum Narodowego 
w Warszawie,
Dominika Sośnicka – członek PSIM, Główny Inwentaryzator Zbiorów Muzealnych 
Muzeum Książąt Lubomirskich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Monika Sędzikowska-Raczyńska – członek Zarządu PSIM, Główny Inwentaryzator 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu,
Natalia Ładyka – członek Zarządu PSIM, emerytowany Główny Inwentaryzator Zamku 
Królewskiego w Warszawie-Muzeum,
Łukasz Rutka – członek Zarządu PSIM, Główny Inwentaryzator Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu.

AUTORZY PROGRAMU MERYTORYCZNEGO:

Marta Bienias – Wiceprezes PSIM, Główny Inwentaryzator Muzeum Narodowego 
w Warszawie,
Małgorzata Zając – członek PSIM, Główny specjalista ds. prowadzenia bazy strat 
wojennych i kwerend badawczych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Departament Restytucji Dóbr Kultury,
Dominika Sośnicka – członek PSIM, Główny Inwentaryzator Zbiorów Muzealnych 
Muzeum Książąt Lubomirskich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Katarzyna Reszka – Prezes PSIM, Główny Inwentaryzator Muzeum Warszawy.

OPRACOWANIE GRAFICZNE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH 
I BROSZURY:

Dominika Sośnicka – członek PSIM, Główny Inwentaryzator Zbiorów Muzealnych 
Muzeum Książąt Lubomirskich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich
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19-20 maja 2022, Wrocław

BADANIA PROWENIENCYJNE 
W PRACY INWENTARYZATORA MUZEALNEGO 
I W PROCESIE ZARZĄDZANIA KOLEKCJĄ
KONFERENCJA

19 maja 2022 (czwartek)

Konferencja — część I / klatka C - Aula / parter
18.00–18.15   Otwarcie pierwszego dnia konferencji 
           — Dr Adolf Juzwenko (Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich) 
           — Katarzyna Reszka (Prezes Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych) 
18.15–19.00   Wieloperspektywiczność zagadnienia proweniencji w Muzeum Książąt Lubomirskich 
           — Joanna Błoch (p.o. Wicedyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich ds. Muzeum Książąt Lubomirskich) 
           — Dr Emilia Kłoda (Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich)

Zwiedzanie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
19.00–20.00   (3 grupy po 20 min.) wystawa czasowa / magazyn Biblioteki / prezentacja Proweniencyjnej Grupy Roboczej   
           (prezentacja wybranych obiektów, oznakowań, dokumentacji)

20.00–22.00   Koktajl – spotkanie integracyjne na dziedzińcu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

20 maja 2022 (piątek)

Konferencja — część II / klatka C - Aula / parter
BLOK I           ROZBUDOWA KOLEKCJI MUZEALNEJ – DOCHOWANIE NALEŻYTEJ STARANNOŚCI, ZAGROŻENIA, 
           WSPÓŁPRACA ZE SŁUŻBAMI, REGULACJE PRAWNE
           prowadzenie: Dominika Sośnicka (Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 
           / PSIM)
09.00–09.20   Rejestracja uczestników i powitalny poczęstunek / klatka A / parter
09.20–09.30   Otwarcie drugiego dnia konferencji — Dr Adolf Juzwenko, Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 
           — Katarzyna Reszka, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych 
09.30–09.50   Prawne aspekty nabywania obiektów do zbiorów muzealnych w kontekście badań proweniencyjnych 
           — Dr Paulina Gwoździewicz-Matan (Uniwersytet Śląski, Instytut Nauk Prawnych) 
09.50–10.10   Badania proweniencyjne w procesie zarządzania zbiorami i analizie ryzyka — Natalia Fyderek 
           (Muzeum Fotografii w Krakowie / PSIM) 
10.10–10.30   Falsyfikaty na rynku sztuki i nie tylko…, czyli o tym dlaczego prawnokarne sposoby zwalczania fałszerstw   
           okazują się nieskuteczne — Dr Dariusz Wilk (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Pracownia  
           Kryminalistyki)
10.30–10.50   Proweniencja zabytków archeologicznych przekazywanych do muzeów — Marcin Sabaciński (Narodowy Instytut  
           Dziedzictwa)
10.50–11.10   Współpraca Policji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zwalczaniu przestępczości przeciwko  
           dziedzictwu kulturowemu — Robert Niedźwiedź (Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Wydział do Walki 
           z Cyberprzestępczością)
11.10–11.30   Regulacje prawne oraz narzędzia służące Krajowej Administracji Skarbowej do kontroli legalności pochodzenia  
           dóbr kultury — Anna Skaldawska (Ministerstwo Finansów, Departament Ceł)
11.30–11.45   Dyskusja
11.45–12.00   Przerwa na kawę / klatka A - Refektarz / parter
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BLOK II           STUDIUM PRZYPADKU: BADANIA ZBIORÓW MUZEALNYCH, METODOLOGIA, PRZYKŁADY
           prowadzenie: Małgorzata Zając (MKiDN)
12.00–12.15   Kulisy odzyskania obrazu Fransa Posta. Strata wojenna Muzeum Narodowego w Lublinie odnaleziona w zbiorach  
           Muzeum Narodowego w Warszawie — Helena Jankowska-Paluch (Muzeum Narodowe w Lublinie / PSIM)
12.15–12.30   Archiwalne badania proweniencyjne śląskiej sztuki średniowiecznej — Agata Stasińska (Muzeum Narodowe 
           we Wrocławiu)
12.30–12.45   Perspektywa konserwatora dzieł sztuki w badaniach strat wojennych na przykładzie obiektów papierowych 
           — Magdalena Borkowska (Muzeum Narodowe w Warszawie)
12.45–13.00   „Zatarł się nawet wszelki ślad ich pochodzenia”. Monety antyczne w zbiorach Ossolineum — Dr Adam Degler   
           (Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich)
13.00–13.15   Znaczenie badań proweniencyjnych w procesie restytucji strat wojennych Muzeum i Instytutu Zoologii PAN 
           w Warszawie — Dr Dominika Mierzwa-Szymkowiak (Muzeum i Instytut Zoologii PAN) 
13.15–13.30  Skomplikowana historia zespołu siedmiu aplik z brązu złoconego w zbiorach wawelskich 
           — Dr Weronika Rostworowska-Kenig (Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki)
13.30–13.45   Dyskusja
13.45–14.30   Przerwa obiadowa / klatka A - Refektarz / parter

BLOK III           NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W WARSZTACIE MUZEALNIKA: DOKUMENTACJA BADAŃ PROWENIENCYJNYCH 
           Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW BAZODANOWYCH 
           prowadzenie: Katarzyna Reszka (Muzeum Miasta Warszawy / PSIM) 
14.30–14.50   Standardy, których nam brak – o zapisach proweniencyjnych w bazach do ewidencji muzealiów i publikacjach 
           — Małgorzata Zając (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Restytucji Dóbr Kultury 
           / PSIM)
14.50–15.10   Możliwości wykorzystania systemu muzealnego MONA w badaniach proweniencyjnych 
           — Dr Aleksandra Bek-Koreń (Muzeum Narodowe we Wrocławiu / PSIM) 
15.10–15.30   Sposoby opisu i wyszukiwania danych dotyczących badań proweniencyjnych oraz strat wojennych w systemie 
           do ewidencjonowania zbiorów MUZA oraz możliwości prezentacji tych danych online — Łukasz Ściebior, 
           Kamil Zarębski (MobileMS Sp. o.o. / Partner PSIM)
15.30–15.50   Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem oraz inne bazy   
           utraconych dóbr kultury — Mariusz Wiśniewski (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament  
           Restytucji Dóbr Kultury)
15.50–16.10   Utracone – Odzyskane. Współpraca muzeum z organami ścigania – zbiór dobrych praktyk — Anna Pruss-Świątek  
           (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy / PSIM) 
16.10–16.30   Dyskusja. Podsumowanie i zakończenie konferencji

Program   /8           
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Pierwszy dzień konferencji / 19 maja 2022

Wieloperspektywiczność zagadnienia proweniencji w Muzeum Książąt Lubomirskich
Joanna Błoch (p.o. Wicedyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich ds. Muzeum Książąt 
Lubomirskich),
Dr Emilia Kłoda (Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich)
SŁOWA KLUCZE: Muzeum Książąt Lubomirskich, proweniencja, zbiory, darczyńcy

Proweniencja dla Muzeum Książąt Lubomirskich to słowo-klucz, jeden z podstawowych sposobów 
kategoryzowania i wartościowania dzieł. Codziennie operujemy pojęciami „zbiory powrócone” 
i „nabytki powojenne”. W naszych publikacjach i na wystawach zawsze chętnie podkreślamy 
pochodzenie poszczególnych kolekcji i nieocenioną rolę naszych darczyńców. Badanie proweniencji 
przebiega wielotorowo: staramy się nie tylko opisać pochodzenie poszczególnych obiektów 
w naszych obecnych zbiorach, ale od lat próbujemy uchwycić kształt naszych lwowskich kolekcji 
sprzed 1939 r., których lwia część znajduje się obecnie w innych muzeach i galeriach.

Drugi dzień konferencji / 20 maja 2022

BLOK I 
Rozbudowa kolekcji muzealnej – dochowanie należytej staranności, zagrożenia, współpraca 
ze służbami, regulacje prawne

Prawne aspekty nabywania obiektów do zbiorów muzealnych w kontekście badań 
proweniencyjnych
Dr Paulina Gwoździewicz-Matan (Uniwersytet Śląski, Instytut Nauk Prawnych)
SŁOWA KLUCZE: nabywanie, badania proweniencyjne, należyta staranność

Poprzez nabywanie obiektów muzea realizują swoją podstawową misję (gromadzenie zbiorów), ale 
jednocześnie stają się uczestnikami rynku sztuki (obrotu cywilnoprawnego). Łączą się z tym pewne 
przywileje (prawo pierwokupu na aukcji, prawo pierwszeństwa), ale i zagrożenia, których jest 
zdecydowanie więcej. Nabywanie obiektów do muzeów odbywa się w drodze umów 
cywilnoprawnych takich jak umowa sprzedaży, darowizny oraz – zdecydowanie rzadziej – na 
podstawie dziedziczenia testamentowego. Wspomnieć również należy o umowie depozytu, która 
wprawdzie nie prowadzi do przejścia własności na muzeum (dochodzi jedynie do przeniesienia 
posiadania), ale jest ważnym instrumentem w polityce gromadzenia zbiorów.

Celem wystąpienia będzie identyfikacja niebezpieczeństw związanych z „wadliwym” nabyciem 
obiektu, wskazanie, na czym owa „wadliwość” może polegać oraz w jaki sposób dochować należytej 
staranności przy badaniu proweniencji obiektu. Punktem odniesienia będą przepisy obowiązujących 
aktów prawnych, jak również normy o charakterze niewiążącym. W prezentacji zostaną wskazane 
sposoby (prócz kwerend we właściwych rejestrach i bazach) na jak najpełniejsze zabezpieczenie się 
przed wadliwym nabyciem. Omówione zostaną również konsekwencje, jakie mogą wyniknąć dla
muzeum przez niedochowanie należytej staranności. Nie chodzi jedynie o znaczną stratę w kolekcji,

 



ale przede wszystkim szkodę na wizerunku muzeum, jak również potencjalne roszczenia 
cywilnoprawne skierowane przeciwko instytucji.

Badania proweniencyjne w procesie zarządzania zbiorami i analizie ryzyka 
Natalia Fyderek (Muzeum Fotografii w Krakowie / PSIM)
SŁOWA KLUCZE: badania proweniencyjne, polityka gromadzenia zbiorów, zarządzanie zbiorami, 
analiza ryzyka 

Badanie proweniencji to z jednej strony działania służące poznawaniu historii obiektu, mające na celu 
rozpoznanie reprezentowanych przez niego wartości i poszerzanie kontekstów ich odczytywania,
a z drugiej strony - ważny element procesu zarządzania zbiorami, wspierający realizowanie misji 
muzeum i jego polityki (ze szczególnym uwzględnieniem polityki gromadzenia zbiorów). W tym 
drugim aspekcie badania proweniencji służą m.in. minimalizowaniu zagrożeń, jakie wiążą się
z włączaniem do kolekcji i sprawowaniem opieki nad obiektami, których pochodzenie nie jest 
wystarczająco udokumentowane. 

Celem wystąpienia będzie przedstawienie głównych ryzyk związanych z kontekstem badań 
proweniencyjnych, w odniesieniu do różnych typów zbiorów muzealnych. Na tym tle wskazane 
zostaną sposoby i procedury, jakie instytucje gromadzące zbiory wypracowują na płaszczyźnie 
organizacyjnej w celu rozpoznania charakteru i poziomu ryzyka w konkretnych sytuacjach, 
a następnie zmniejszenia prawdopodobieństwa jego powstania i negatywnego wpływu na 
działalność instytucji, w tym na jej bezpieczeństwo prawne czy zaufanie publiczne, jakim się cieszy.

Falsyfikaty na rynku sztuki i nie tylko…, czyli o tym dlaczego prawnokarne sposoby 
zwalczania fałszerstw okazują się nieskuteczne
Dr Dariusz Wilk (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Pracownia 
Kryminalistyki)
SŁOWA KLUCZE: fałszerstwo, wykrywalność, odpowiedzialność karna, muzea

Polski rynek sztuki od kilkunastu lat intensywnie się rozwija, znacząco wzrosły na nim obroty, liczba 
oferowanych obiektów oraz liczba aukcji. W każdym kolejnym roku ceny za dzieła osiągają 
rekordowe wartości, a dotyczy to w szczególności sztuki współczesnej. Wzrost zainteresowania 
sztuką, w tym również dla celów inwestycyjnych, motywuje fałszerzy i skutkuje wprowadzaniem na 
rynek sztuki falsyfikatów, często dopasowanych do oczekiwań nabywców oraz o coraz wyższej 
jakości. Problem fałszerstw nie omija również placówek muzealnych. Fałszerze stosują różne 
sposoby fałszowania, polegające zarówno na wykonaniu pastiszu lub kopii, jak i modyfikacjach 
pewnych elementów dzieła w celu wprowadzenia w błąd odbiorcy co do jego autentyczności. 
Częstym modus operandi fałszerza jest również oferowanie do sprzedaży obiektu o innej atrybucji po 
przeprowadzeniu działań maskujących (m.in. podrobieniu lub przerobieniu oznaczeń, opinii lub 
dokumentacji, prezentacji w galerii lub muzeum).

Fałszerstwa dzieł sztuki mogą być zwalczane między innymi przy użyciu prawnokarnych środków. 
Doniesienia z rynku sztuki, jak i wcześniej przeprowadzone badania spraw karnych, wskazują, że 
takie sposoby okazują się być nadal mało skuteczne. Dlatego też w referacie wskazane zostaną 
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najważniejsze przyczyny zmniejszające efektywność zwalczania takiej przestępczości. Zwrócona 
zostanie uwaga na ograniczenia związane z opisem typów czynów zabronionych w przepisach 
karnych (art. 109a, 109b u.o.z.o.z., art. 286 k.k.), jak i nieodpowiednią praktykę uczestników rynku 
sztuki polegającą na niezawiadamianiu organów ścigania o podejrzeniu fałszerstwa w przypadku 
wykrycia falsyfikatu. Z drugiej strony wystąpienie wskaże, że ostatnie nowelizacje przepisów prawa 
karnego, a w szczególności art. 45a § 2 k.k., mogą sprzyjać eliminacji falsyfikatów z rynku sztuki.

Ponadto w referacie podkreślona zostanie rola i zadania muzeów oraz muzealników w zwalczaniu 
fałszerstw dzieł sztuki.  Obejmują one takie aspekty jak: działania edukacyjne, szczegółowa 
weryfikacja autentyczności swoich zbiorów lub oferowanych obiektów, zawiadamianie organów 
ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz działalność opiniodawcza na rzecz organów 
procesowych.

Proweniencja zabytków archeologicznych przekazywanych do muzeów
Marcin Sabaciński (Narodowy Instytut Dziedzictwa)
SŁOWA KLUCZE: zabytki archeologiczne, dary, znaleziska

Zabytki archeologiczne przechowywane w muzeach pochodzą przede wszystkim z badań 
wykopaliskowych, ale coraz częściej do zbiorów trafiają też znaleziska luźne, przedmioty 
pochodzące z amatorskich poszukiwań zabytków i różnego rodzaju dary, począwszy od prywatnych 
pamiątek z egzotycznych podróży, a skończywszy na przedmiotach zatrzymanych przez Policję 
i służby celne. Ustalenie wszelkich okoliczności dotyczących tych przedmiotów, w tym ich statusu 
prawnego, ale też ich rzeczywistego źródła pochodzenia bardzo często stanowi duże wyzwanie dla 
specjalistów i może powodować przyjmowanie do zbiorów kopii i naśladownictw. Wystąpienie 
zostanie poświęcone zagrożeniom, jakie dla muzealników mogą stanowić tego typu depozyty, 
zarówno pod względem prawnym, jak i naukowo-badawczym.

Współpraca Policji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zwalczaniu 
przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu
Asp. Robert Niedźwiedź (Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Wydział do Walki 
z Cyberprzestępczością)
SŁOWA KLUCZE: Policja, przestępstwo, przestępstwo internetowe, dziedzictwo kulturowe

Wystąpienie dotyczy możliwości i sposobów współpracy Policji z MKiDN. Informacje zostaną 
wzbogacone przykładami kilku spraw dotyczących przestępczości przeciwko dziedzictwu 
kulturowemu.

Regulacje prawne oraz narzędzia służące Krajowej Administracji Skarbowej do kontroli 
legalności pochodzenia dóbr kultury
Anna Skaldawska (Ministerstwo Finansów, Departament Ceł)
SŁOWA KLUCZE: administracja skarbowa, obrót dobrami kultury, prawo międzynarodowe, prawo 
krajowe, wywóz dóbr kultury, pochodzenie
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Rynek handlu dziełami sztuki z roku na rok coraz bardziej się rozwija; wiele instytucji, ale także 
prywatnych kolekcjonerów dokonuje zakupu dzieł sztuki na całym świecie. W związku z dużym 
zapotrzebowaniem rynku kwitnie nielegalny handel dobrami kultury. W referacie przedstawione 
zostaną regulacje prawa międzynarodowego i krajowego przeciwdziałające wprowadzaniu do obrotu 
nielegalnie pozyskanych dóbr kultury.  Autorka omówi mechanizmy i narzędzia wykorzystywane 
przez Krajową Administrację Skarbową do weryfikowania legalności pochodzenia przywożonych
i wywożonych dóbr kultury.

BLOK II
Studium przypadku: badanie zbiorów muzealnych, metodologia, przykłady

Kulisy odzyskania obrazu Fransa Posta. Strata wojenna Muzeum Narodowego 
w Lublinie odnaleziona w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie 
Helena Jankowska-Paluch (Muzeum Narodowe w Lublinie / PSIM)
SŁOWA KLUCZE: straty wojenne, dzieła odzyskane, katalogi internetowe, wyszukiwanie obrazem

Studium przypadku odnalezienia i odzyskania zaginionego obrazu polskiego muzeum w zbiorach 
innego muzeum w Polsce. Przez wiele lat dzieło holenderskiego malarza epoki baroku Fransa Posta 
Egzotyczny widok uznawane było za stratę wojenną Muzeum Narodowego w Lublinie. W 2017 r. 
Helena Jankowska-Paluch dzięki metodzie graficznego wyszukiwania informacji połączonej 
z analizą archiwalnych fotografii i wykazów strat wojennych, odnalazła obraz Pejzaż brazylijski 
w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. 

Podczas wystąpienia zostaną zaprezentowane narzędzia i wyniki badań proweniencyjnych, które 
przekonały przedstawicieli Muzeum Narodowego w Warszawie do uznania prawa własności 
Muzeum Narodowego w Lublinie. Zestawienie danych dostępnych w dokumentach ewidencyjnych 
obu instytucji pomogło wyjaśnić okoliczności zaginięcia obrazu oraz objęcia go w posiadanie przez 
MNW. Dzieło okazało się nie być stratą wojenną, ponieważ prawdopodobnie tuż po wojnie skradziono 
je ze zniszczonych budynków muzeum przy ul. Narutowicza, po czym płótno obcięto i nabito na nowe 
krosno. W 1949 r. Muzeum Narodowe w Warszawie nabyło obraz, nie znając jego zatuszowanej 
proweniencji. Odnaleziony pejzaż posiada znacznie ograniczoną kompozycję oraz nie zawiera 
podpisu artysty, a co najważniejsze ma mniejsze wymiary. Oferentem okazał się być młody lubelski 
artysta plastyk, mieszkający w tamtym czasie w pobliżu siedziby lubelskiego muzeum.

Nieocenionym dowodem, który trudno było podważyć, okazała się karta „ewidencyjna” i znajdujące 
się na niej zdjęcie obrazu, sporządzona w czasie wojny przez Niemców okupujących lubelskie 
muzeum. Dane na karcie wskazują, że okupanci nie odczytali prawidłowo podpisu artysty, a dzieło 
uznali za XVIII-wieczny pejzaż francuski. Przypuszczalnie dzięki temu obraz nie został wywieziony 
z Polski.

Przypadek Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Narodowego w Lublinie stanowi precedens 
w najnowszej historii muzealnictwa w Polsce. Po tym, jak oba muzea wymieniły się posiadanymi 
dokumentami, bezspornie potwierdziły proweniencję dzieła i pierwszeństwo własności lubelskiego 
muzeum, MNW przeprowadziło formalną procedurę związaną z uzyskaniem pozytywnej opinii Rady 
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do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej oraz zgody Ministra Kultury na wykreślenie obrazu
z inwentarza i dokonanie w 2020 r. darowizny na rzecz Muzeum Narodowego w Lublinie.

Archiwalne badania proweniencyjne śląskiej sztuki średniowiecznej
Agata Stasińska (Muzeum Narodowe we Wrocławiu)
SŁOWA KLUCZE: średniowiecze, gotyk, archiwum, proweniencja, muzeum

Mimo iż badania związane ze śląską sztuką średniowieczną prowadzone są już od wielu 
dziesięcioleci, satysfakcjonujące wyniki wciąż trwających poszukiwań udowadniają, że tematu tego 
nadal nie sposób uznać za wyczerpany. Temu założeniu przyświecały również badania podejmowane 
w ostatnich latach w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, w ramach których opracowana została 
archiwalna dokumentacja dawnych wrocławskich muzeów oraz służb konserwatorskich. Ich metody 
i efekty, możliwe do osiągnięcia dzięki programowi MKiDN „Badanie polskich strat wojennych”, będą 
głównym tematem proponowanego wystąpienia.

Specyfika zagadnienia, jakim jest śląska sztuka średniowieczna, sprawiła, że dla uzyskania pełnego 
obrazu – w ramach wspomnianych poszukiwań – konieczne stało się sięgnięcie zarówno do 
archiwów krajowych (Wrocław, Warszawa), jak też do zbiorów instytucji niemieckich (Marburg, 
Berlin), w których dziś znajdują się łączone ze Śląskiem archiwalia. Ta niezwykle owocna współpraca 
przyniosła efekty w postaci m.in. określenia lub uzupełnienia proweniencji obiektów należących do 
kolekcji MNWr czy też poszerzenia dotychczasowego stanu wiedzy dotyczącego średniowiecznego 
wyposażenia świątyń z terenów Śląska.

Otwartość na współpracę, dostępność archiwów oraz coraz lepsze rozpoznanie znajdujących się
w nich zbiorów zaowocowały zgromadzeniem cennego materiału, który finalnie włączony został do 
stworzonego w ramach projektu i udostępnionego w Bibliotece MNWr katalogu, stanowiącego 
niezwykle istotny punkt wyjścia dla dalszych badań.

Perspektywa konserwatora dzieł sztuki w badaniach strat wojennych na przykładzie 
obiektów papierowych
Magdalena Borkowska (Muzeum Narodowe w Warszawie)
SŁOWA KLUCZE: analiza konserwatorska, dokumentacja konserwatorska, analiza porównawcza, 
badania strat wojennych

Odzyskanie straty wojennej bywa nierzadko pracą wielu specjalistów koordynowanych przez 
Departament Restytucji Dóbr Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obok 
inwentaryzatorów muzealnych czy historyków sztuki coraz częściej o ekspertyzę proszeni są także 
konserwatorzy dzieł sztuki. Pojawiają się oni na etapie oględzin dzieła, w celu potwierdzenia 
autentyczności obiektu, ustalenia techniki, wymiarów, oceny stanu zachowania oraz ewentualnych 
ingerencji w strukturę dzieła. W przypadku obiektów na podłożu papierowym, które najczęściej są 
oprawione w ramy, niezbędne jest ich rozramienie, usunięcie taśm lub tektur zasłaniających 
odwrocie.
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Para XIX-wiecznych portretów – miniatur Amalie i Josepha Kalterów ze zbiorów Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu (odzyskanych latem 2021 r.) jest dobrym przykładem do 
zaprezentowania sposobu tworzenia opinii stanu zachowania dzieł sztuki. Ocena stanu zachowania 
obiektów jest nieodłącznym elementem każdej ekspertyzy konserwatorskiej. 

Akwarela Stanisława Masłowskiego Gryka, którą zwrócono Muzeum Narodowemu w Warszawie
w październiku 2020 r., posiadała przedwojenną dokumentację fotograficzną. Dzięki niej wykonano 
analizę porównawczą uwzględniającą sposób malowania artysty oraz charakterystyczne zniszczenia 
obiektu. 

Trzeci przykład – pastel Teodora Axentowicza Dama w pawich piórach, w ciągu 10-letniego 
dochodzenia doczekał się wielu ekspertyz, badań specjalistycznych i dokumentacji. Obiekt nie 
posiadał przedwojennej fotografii, natomiast znany był z dawnych reprodukcji. W tym przypadku 
znaczące było właściwe zinterpretowanie materiału źródłowego, co miało wpływ na końcowe 
wnioski ekspertyz.

„Zatarł się nawet wszelki ślad ich pochodzenia”. Monety antyczne w zbiorach 
Ossolineum
Dr Adam Degler (Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Dział Numizmatyczny)
SŁOWA KLUCZE: numizmatyka, znaleziska, nabytki, identyfikacja

Monety antyczne były w zbiorach Ossolineum od samego początku. Zbiór został ufundowany przez 
darczyńców: hrabiego Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, księcia Henryka Lubomirskiego 
i hrabiego Ignacego Krasickiego. Dzięki ich ofiarności zbiór liczył blisko trzy tysiące egzemplarzy pod 
koniec 1829 r. Kolejne lata istnienia Ossolineum we Lwowie przyniosły sto kilkadziesiąt dalszych 
nabytków. Pod koniec okresu lwowskiego liczba monet antycznych przekroczyła pięć tysięcy. 

Cytat w tytule pochodzi z odpowiedzi, jakiej udzielił w 1865 r. zastępca kuratora literackiego ZNiO, 
hrabia Maurycy Dzieduszycki, Wydziałowi Krajowemu (Galicja) w sprawie sporządzenia inwentarza 
zbiorów księcia Henryka Lubomirskiego. Nieco ponad pół wieku później kustosz Mieczysław Treter 
zarysował następującą perspektywę: „(…) jest więc obecnie wprost nieprawdopodobieństwem 
zorientować się w niektórych sprawach, znaleźć tak ważne dla Muzeum akty darowizn, informacje 
dotyczące kupionych i ofiarowanych przedmiotów itd. Akta muzealne, o ile w ogólności były, 
włączano dawniej do Biblioteki; należy więc przejrzeć wszystkie roczniki tego Archiwum, wynotować 
szczegóły, dotyczące Muzeum i zachować te wypisy w Archiwum Muzeum”.

To, co wydawało się niemożliwością sto pięćdziesiąt i sto lat temu udaje się powoli realizować. 
Przedstawię na przykładach wybrane problemy badań proweniencyjnych zbioru monet antycznych
w Ossolineum, ze szczególnym uwzględnieniem monet złotych i takich, które same w sobie 
dostarczają dodatkowych informacji o pochodzeniu.

Znaczenie badań proweniencyjnych w procesie restytucji strat wojennych
Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie
Dr Dominika Mierzwa-Szymkowiak (Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk)
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SŁOWA KLUCZE: badania proweniencyjne, obiekty historii naturalnej, straty wojenne

Do grupy muzealiów, które są przedmiotem badań proweniencyjnych, zalicza się obiekty historii 
naturalnej. Dane dotyczące pochodzenia tego typu okazów według standardowych procedur są 
wprowadzane do akt i ksiąg nabytków. Zapisy obejmują nazwiska darczyńców, wykaz okazów wraz 
z określeniem ich przynależności taksonomicznej, pochodzenie, okres i sposób nabycia (darowizna, 
zakup, wymiana). Informacje o obiektach są dodatkowo umieszczane w katalogach muzealnych, 
kartach spisów z natury i etykietach (czasami bezpośrednio na obiektach lub spodniej stronie 
cokołów). Obejmują one zazwyczaj nazwę taksonomiczną, lokalizację i rok zbioru, nazwisko 
zbieracza i/lub kolekcjonera, numer nabytku, numer katalogowy z akronimem instytucji, a także inne 
identyfikatory i znaki własnościowe. Ważnym źródłem danych proweniencyjnych są raporty
z działalności muzeum dotyczące organizacji kolekcji, podziałów obiektów i obowiązujących 
systemów ich oznaczania. Należy podkreślić wagę publikacji dokumentujących historię eksponatów 
oraz katalogów wystawienniczych zawierających opisy, ryciny i/lub fotografie muzealiów. 
Uzupełnieniem są protokoły z obrotu krajowego i zagranicznego okazów wskazujące tymczasowe 
miejsca przechowywania oraz potwierdzające ich zwrot do jednostki macierzystej. W badaniach 
proweniencyjnych nieodzowne są również materiały archiwalne w postaci spuścizn po byłych 
pracownikach instytucji. Obejmują one notatki, dzienniki, wspomnienia, korespondencję, raporty
i sprawozdania. W odniesieniu do obiektów, które utraciły część danych podejmuje się próby ich 
odtworzenia w oparciu o autora kolekcji. Kierując się danymi biograficznymi ustala się 
np. przybliżony czas i miejsce pozyskania okazów. Wyciągi archiwaliów z innych instytucji, w których 
były przechowywane zawłaszczone w czasie wojny obiekty uzupełniają wiedzę i podobnie jak 
wskazane wyżej dane źródłowe stanowią podstawę wniosku restytucyjnego.  

W przypadku instytucji przedwojennej jaką jest Narodowe Muzeum Przyrodnicze w Warszawie 
założone w 1919 r. (przekształcone w 1921 r. w Polskie Państwowe Muzeum Przyrodnicze, następnie 
w 1928 r. w Państwowe Muzeum Zoologiczne, obecnie Muzeum i Instytut Zoologii PAN) badania 
proweniencyjne mają szczególne znaczenie nie tylko dla obiektów stanowiących straty wojenne, ale 
również tych, które w czasie wojny utraciły swoje „nośniki” informacji, co w konsekwencji zaniżyło ich 
wartość naukową. Dlatego badania proweniencyjne oparte na różnorodnych źródłach wiedzy 
pozostają aktualne w procesie przywracania obiektom ich historii.

Skomplikowana historia zespołu siedmiu aplik z brązu złoconego w zbiorach 
wawelskich
Dr Weronika Rostworowska-Kenig (Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki)
SŁOWA KLUCZE: brązy złocone, badania proweniencyjne, straty wojenne

W świetle obecnie prowadzonych badań proweniencyjnych przedmioty znajdujące się w zbiorach 
muzealnych, a pozbawione jakichkolwiek oznaczeń budzą niepokój. Sprawiają wrażenie, że historia 
pozyskania ich przez muzeum nie będzie możliwa do odtworzenia. 
Z pomocą w takiej sytuacji przychodzą przede wszystkim archiwalia, choć są to często zespoły mniej 
oczywiste dla kustoszy. Powszechne staje się przekonanie, że należy szukać wszędzie. Moje prace 
nad katalogiem brązów złoconych ze zbiorów wawelskich zbiegły się w czasie z projektem badania 
strat wojennych. Dało to możliwość dotarcia do inwentarza kartkowego składnicy na Wawelu. Źródło 
to uzupełnione również innymi dokumentami pozwoliło ustalić losy badanego zespołu aplik Phlippe’a 
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Caffieriego, a także przyniosło interesujące ustalenia względem powojennego przemieszczenia 
przedmiotów z brązu złoconego pochodzących z instytucji warszawskich. Prezentowane rozważania 
są więc wynikiem projektu badania strat, ale wykraczają poza jego wawelski zakres tematyczny.

BLOK III
Nowoczesne technologie w warsztacie muzealnika: dokumentacja badań proweniencyjnych 
z wykorzystaniem systemów bazodanowych

Standardy, których nam brak – o zapisach proweniencyjnych w bazach do ewidencji 
muzealiów i publikacjach*
Małgorzata Zając (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Restytucji 
Dóbr Kultury / PSIM)
SŁOWA KLUCZE: baza danych, badania proweniencyjne, system ewidencji zbiorów muzealnych, 
tezaurusy, standaryzacja danych

Dane zbierane podczas badań proweniencyjnych nie doczekały się w Polsce systematyzacji 
i standaryzacji ani w bazach do ewidencji zbiorów, ani w publikacjach.  Referat zajmie się 
koniecznymi elementami opisu danych związanych z pochodzeniem dzieł sztuki, przeglądem 
zagranicznych (braków) rozwiązań w tym zakresie (na przykładzie Stanów Zjednoczonych i Niemiec)
i podejmowanych inicjatyw. Wystąpienie wskaże potrzebę wspólnych działań i wypracowania 
rozwiązań na poziomie krajowym; zwróci uwagę na niezbędne kroki służące do ujednolicenia 
informacji dotyczących proweniencji oraz strat wojennych, a tym samym stworzenia możliwości ich 
wyszukiwania i wymiany danych pomiędzy różnymi placówkami. 
Referat zaprezentuje też najnowsze trendy dotyczące publikacji katalogów raisonné i zawartych
w nich danych proweniencyjnych.

*Inspirację zarówno dla powstania, jak i tytułu referatu stanowił artykuł Bożeny Steinborn Katalogi, 
których nam brak („Muzealnictwo” t. 49, 2008, s. 389-396).

Możliwości wykorzystania systemu muzealnego MONA w badaniach 
proweniencyjnych
Dr Aleksandra Bek-Koreń (Muzeum Narodowe we Wrocławiu / PSIM)
SŁOWA KLUCZE: digital humanities, baza danych, badania proweniencyjne, dziedzictwo utracone, 
system ewidencji zbiorów muzealnych

Niektóre muzea pozyskują nowoczesne systemy ewidencji zbiorów, które zapewne oferują 
rozwiązania służące porządkowaniu danych proweniencyjnych. Jednak większość instytucji od wielu 
lat korzysta z systemów, które takich możliwości nie mają. Podobnie było z systemem muzealnym 
MONA w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. W ostatnim czasie, dzięki otwartości i zaangażowaniu 
autorki systemu, możliwe stało się wypracowanie nowych funkcjonalności, które usprawniają 
badania proweniencyjne. Celem wystąpienia jest prezentacja tych narzędzi cyfrowych.

Nowe możliwości systemu muzealnego MONA powstały dzięki ustandaryzowanemu opisowi 
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związanych z zabytkiem zdarzeń, które zostały skojarzone z instytucjami i/lub osobami, dawnymi 
numerami inwentarzowymi, miejscami geograficznymi. Pola z danymi takimi jak: instytucja/osoba, 
miejsce geograficzne, słowo kluczowe czy rodzaj zdarzenia są słownikowane, a tym samym można 
je uzupełniać masowo, a także przeszukiwać. Moduł wyposażony jest dodatkowo w inne opcjonalne 
funkcje podnoszące komfort pracy użytkowników. W efekcie powstało sprawne narzędzie 
wspierające pracę muzealników. Dzięki niemu można opisać zdarzenia związane z losami obiektów 
znajdujących się w naszej kolekcji, a co najważniejsze następnie wyszukać te informacje. Można 
także tworzyć bardziej zaawansowane zapytania w powiązaniu ze standardowymi metadanymi 
obiektów. Realne jest uzyskanie takich informacji, jak np.: ile kielichów czy skrzyń cechowych 
z dawnej kolekcji Śląskiego Muzeum Rzemiosła Artystycznego (Schlesisches Museum für 
Kunstgewerbe und Altertümer) znajduje się aktualnie w kolekcji Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu. 

Innym sposobem podejścia do badań proweniencyjnych jest gromadzenie informacji na temat 
zaginionych muzealiów, które po zakończeniu II wojny światowej na mocy przepisów prawa 
międzynarodowego stały się częścią sukcesji muzeów na terenach włączonych w granice Polski.
Los wielu z nich jest nadal nieznany, a potrzeba badań ogromna. System do ewidencji zbiorów MONA 
może być pomocnym narzędziem w porządkowaniu także tego typu badań, ponieważ w zasadzie 
pozwala na odtworzenie inwentarzy przedwojennych muzeów. Część muzealiów z tych inwentarzy 
trafiła do kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu, a część została uznana za „utracone”. 

Pewnie niejednemu muzealnikowi marzy się możliwość otwartego dostępu i przeszukiwanie danych 
dotyczących proweniencji zabytków znajdujących się w kolekcjach muzeów. Jak to zwykle bywa, 
warto zacząć od własnych zbiorów, nawet jeśli praca z danymi jest żmudna i długotrwała.

Sposoby opisu i wyszukiwania danych dotyczących badań proweniencyjnych oraz strat 
wojennych w systemie do ewidencjonowania zbiorów MUZA oraz możliwości 
prezentacji tych danych online
Łukasz Ściebior, Kamil Zarębski (MobileMS Sp. o.o. / Partner PSIM)
SŁOWA KLUCZE: MUZA, CMS

Tematem wystąpienia będzie przedstawienie możliwości prowadzenia badań proweniencyjnych oraz 
istrat wojennych w oparciu o metadane dostępne w systemie MUZA. 

Zaprezentowane zostaną nie tylko dedykowane do ww. badań moduły obejmujące pochodzenie oraz 
proweniencję historyczną, ale także pola pomocnicze ze standardowego opisu oraz sposoby 
wyszukiwania z wykorzystaniem kwerend. Omówione zostanie także zastosowanie funkcji 
hurtowych w uzupełnianiu informacji o proweniencji, a więc funkcje systemowe, usprawniające 
i ułatwiające pracę kustoszy oraz inwentaryzatorów.

Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie 
z prawem oraz inne bazy utraconych dóbr kultury
Mariusz Wiśniewski (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Restytucji 
Dóbr Kultury)
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SŁOWA KLUCZE: wykaz zabytków skradzionych, restytucja, rejestr utraconych dóbr kultury, 
poszukiwanie zabytków

Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem, 
prowadzony w formie zbioru kart informacyjnych i odzwierciedlony w internetowym serwisie 
www. skradzionezabytki.pl jest podstawową i jedyną w Polsce ogólnodostępną, oficjalną bazą 
danych o utraconych współcześnie dobrach kultury.
Prowadzenie wykazu jest zadaniem i obowiązkiem Generalnego Konserwatora Zabytków, jednak 
dyrektorzy, czy przedstawiciele różnych organów i instytucji są prawnie zobowiązani do 
niezwłocznego przekazywania, w celu ujęcia w wykazie, informacji o każdym zabytku skradzionym 
lub wywiezionym za granicę niezgodnie z prawem. Ten wspólny obowiązek jest łatwiejszym do 
spełnienia w przypadku pełnego zrozumienia zasad działania wykazu i korzyści, jakie wynikają
z szybko i dokładnie wypełnionych zgłoszeń i opublikowanych kart.

W niniejszym wystąpieniu postaram się przybliżyć charakter wykazu, określić główne problemy,
a także potrzeby dotyczące zgłoszeń do wykazu oraz przytoczyć przykłady sukcesów w odnalezieniu
i odzyskaniu obiektów zarejestrowanych w wykazie. Na zakończenie dokonam krótkiego porównania 
ww. wykazu z innymi bazami w Polsce i tuż za naszymi granicami, gromadzącymi dane na temat 
utraconych dóbr kultury.

Utracone – odzyskane. Współpraca muzeum z organami ścigania – zbiór dobrych 
praktyk
Anna Pruss-Świątek (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy / PSIM)
SŁOWA KLUCZE: badania proweniencyjne, straty wojenne, bezprawne przywłaszczenie, odzyskanie

Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy od 2016 r. zintensyfikowało prace nad badaniem strat wojennych 
poniesionych przez wyżej wspomnianą placówkę. Jednym z elementów zmierzających do 
zwiększenia lokalnej świadomości społecznej, było utworzenie własnej bazy strat wojennych, 
aktualizowanej o najnowsze wyniki badań, którą oddano do dyspozycji użytkowników zewnętrznych 
we wrześniu 2018 r.  

W wyniku działań podjętych przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy, od czerwca 2019 r. do 
27 grudnia 2021 r., prowadzono w porozumieniu z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, przy 
czynnym udziale Muzeum oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sprawę w celu 
odzyskania strat wojennych oraz innych obiektów stanowiących własność Muzeum. W wyniku wyżej 
wspomnianej współpracy odzyskano zarówno straty wojenne, a także księgozbiór, dokumenty i inne  
utracone obiekty będące własnością Muzeum.  

Głównym celem referatu jest zaakcentowanie potrzeby prowadzenia prac nad badaniem 
proweniencji zbiorów i strat wojennych, ale również konieczności udostępnienia wyników badań 
odbiorcy zewnętrznemu w przejrzystej i czytelnej formie. Kolejnym zadaniem referatu, jest 
podzielenie się zbiorem dobrych praktyk współpracy, które zostały wypracowane w toku 
współdziałania pracowników Muzeum z Prokuratorem prowadzącym sprawę oraz funkcjonariuszami 
Wydziału Kryminalnego KWP w Bydgoszczy. 
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Dr Aleksandra Bek-Koreń
Kierownik Działu Digitalizacji Zbiorów Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu. Historyk sztuki, od 2017 r. związana z Muzeum Narodowym 
we Wrocławiu. Doświadczenie z humanistyką cyfrową nabywała m.in. 
dzięki udziałowi w projektach, np.: „Słownik hierarchiczny pojęć dla 
dziedzictwa kulturowego" – realizowany przez Instytut Historii Sztuki 
Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2007-2009 czy 
„Forschungsinfrastruktur Kunstdenkmäler in Ostmitteleuropa” (FoKO) – 
realizowany przez Foto Marburg, GWZO Leipzig, Herder-Institut
w Marburgu w latach 2014-2017. Nadzoruje i uczestniczy w pracach 
porządkujących i standaryzujących dane, w tworzeniu i hierarchizacji 
słowników w systemie ewidencji zbiorów. Szczególną uwagę poświęca 
optymalizacji systemu, dba o tworzenie „przyjaznego” środowiska pracy 
dla użytkowników. W związku z tym jest autorką kilku instrukcji do 
wybranych modułów systemu i inicjatorką udogodnień, które mają swoje 
realne odzwierciedlenie w jego funkcjonowaniu.

Joanna Błoch
p.o. Wicedyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich ds. Muzeum 
Książąt Lubomirskich (MKL), kierownik Działu Sztuki MKL, kustosz. 
Absolwentka Instytutu Historii Sztuki i Instytutu Kulturoznawstwa oraz 
Podyplomowych Studiów „Menedżer Kultury we Współpracy Regionów 
UE” na Uniwersytecie Wrocławskim. Do stycznia 2017 r. pracowała 
w Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. Następnie zatrudniona w Muzeum 
Książąt Lubomirskich. Specjalistka w dziedzinie śląskiej grafiki 
portretowej, o której obecnie pisze rozprawę doktorską. Obecnie pełniąc 
obowiązki Wicedyrektora kieruje osiemnasto-osobowym zespołem, do 
którego głównych wyzwań należy przygotowanie wystawy stałej 
w nowopowstającym gmachu muzeum, przygotowanie obchodów 
jubileuszu 200-lecia MKL oraz bieżąca praca inwentaryzacyjna.

Magdalena Borkowska
Konserwator (Pracownia Konserwacji Obiektów na Papierze Muzeum 
Narodowego w Warszawie). Absolwentka Wydziału Konserwacji 
i Restauracji Dzieł Sztuki na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Od 2014 r. pracownik Muzeum Narodowego w Warszawie w Pracowni 
Konserwacji Obiektów na Papierze. Specjalizuje się w konserwacji 
i oprawie: rysunków, grafik, druków, pasteli oraz malarstwa na podłożu
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Caffieriego, a także przyniosło interesujące ustalenia względem powojennego przemieszczenia 
przedmiotów z brązu złoconego pochodzących z instytucji warszawskich. Prezentowane rozważania 
są więc wynikiem projektu badania strat, ale wykraczają poza jego wawelski zakres tematyczny.

BLOK III
Nowoczesne technologie w warsztacie muzealnika: dokumentacja badań proweniencyjnych 
z wykorzystaniem systemów bazodanowych

Standardy, których nam brak – o zapisach proweniencyjnych w bazach do ewidencji 
muzealiów i publikacjach*
Małgorzata Zając (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Restytucji 
Dóbr Kultury / PSIM)
SŁOWA KLUCZE: baza danych, badania proweniencyjne, system ewidencji zbiorów muzealnych, 
tezaurusy, standaryzacja danych

Dane zbierane podczas badań proweniencyjnych nie doczekały się w Polsce systematyzacji 
i standaryzacji ani w bazach do ewidencji zbiorów, ani w publikacjach.  Referat zajmie się 
koniecznymi elementami opisu danych związanych z pochodzeniem dzieł sztuki, przeglądem 
zagranicznych (braków) rozwiązań w tym zakresie (na przykładzie Stanów Zjednoczonych i Niemiec)
i podejmowanych inicjatyw. Wystąpienie wskaże potrzebę wspólnych działań i wypracowania 
rozwiązań na poziomie krajowym; zwróci uwagę na niezbędne kroki służące do ujednolicenia 
informacji dotyczących proweniencji oraz strat wojennych, a tym samym stworzenia możliwości ich 
wyszukiwania i wymiany danych pomiędzy różnymi placówkami. 
Referat zaprezentuje też najnowsze trendy dotyczące publikacji katalogów raisonné i zawartych
w nich danych proweniencyjnych.

*Inspirację zarówno dla powstania, jak i tytułu referatu stanowił artykuł Bożeny Steinborn Katalogi, 
których nam brak („Muzealnictwo” t. 49, 2008, s. 389-396).

Możliwości wykorzystania systemu muzealnego MONA w badaniach 
proweniencyjnych
Dr Aleksandra Bek-Koreń (Muzeum Narodowe we Wrocławiu / PSIM)
SŁOWA KLUCZE: digital humanities, baza danych, badania proweniencyjne, dziedzictwo utracone, 
system ewidencji zbiorów muzealnych

Niektóre muzea pozyskują nowoczesne systemy ewidencji zbiorów, które zapewne oferują 
rozwiązania służące porządkowaniu danych proweniencyjnych. Jednak większość instytucji od wielu 
lat korzysta z systemów, które takich możliwości nie mają. Podobnie było z systemem muzealnym 
MONA w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. W ostatnim czasie, dzięki otwartości i zaangażowaniu 
autorki systemu, możliwe stało się wypracowanie nowych funkcjonalności, które usprawniają 
badania proweniencyjne. Celem wystąpienia jest prezentacja tych narzędzi cyfrowych.

Nowe możliwości systemu muzealnego MONA powstały dzięki ustandaryzowanemu opisowi 

papierowym. Okazjonalnie współpracuje z Departamentem Restytucji 
Dóbr Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy 
opiniowaniu dzieł sztuki na podłożach papierowych.

Dr Adam Degler
Kustosz w Dziale Numizmatycznym Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich. Ukończył archeologię na Uniwersytecie Wrocławskim 
w 2002 r. Od roku 2003 zatrudniony w Zakładzie Narodowym 
im. Ossolińskich w Dziale Numizmatycznym. Badania proweniencyjne 
zbioru monet antycznych prowadzi od 2005 r. Złożył w styczniu 2022 r. 
książkę do Wydawnictwa Ossolineum pt.: Ocalone: monety antyczne 
w zbiorach Ossolineum (1828-1955). Publikacja wyróżniona została w XII. 
Konkursie do Nagrody im. Jana Gawrońskiego na pracę z zakresu 
numizmatyki i medalistyki polskiej w l. 2018-2021. Uczestnik licznych 
kongresów numizmatycznych, konferencji, seminariów i projektów, autor 
licznych publikacji poświęconych numizmatyce i Ossolineum. 
Stypendysta Stypendium im. Kazimierza Salewicza w Kopenhadze.

Natalia Fyderek 
Główny Inwentaryzator Muzeum Fotografii w Krakowie. W latach 
2010-2017 zatrudniona w Muzeum Narodowym w Krakowie; od 2018 
w Muzeum Fotografii w Krakowie. W MNK odpowiedzialna m.in. za 
gromadzenie zbiorów (w funkcji Sekretarza Komisji Nabytków), obsługę 
depozytów, zarządzanie prawami autorskimi. W MuFo kieruje Działem 
Inwentarzy, odpowiadając za procesy związane z gromadzeniem, 
ewidencjonowaniem, udostępnianiem i kontrolą zbiorów oraz 
zarządzaniem prawami autorskimi. Brała udział we wdrożeniu 
zarządzania procesowego w MuFo, odpowiadając za opracowanie 
procedur odnoszących się do opieki nad kolekcją, zgodnie ze 
standardem Spectrum zarządzania zbiorami. Bezpośrednio 
zaangażowana w stworzenie i wdrożenie dedykowanego zbiorom MuFo 
systemu bazodanowego W@lery i opartego na nim katalogu zbiorów 
online.

Dr Paulina Gwoździewicz-Matan
Doktor nauk prawnych, w Uniwersytecie Śląskim zatrudniona na 
stanowisku adiunkta od 2013 r.; zawód radcy prawnego wykonuje od 
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2014 r. W działalności naukowej zajmuje się prawem ochrony własności 
intelektualnej, prawem cywilnym oraz prawem ochrony dóbr kultury. Jest 
autorką kilkunastu publikacji, w tym m.in. związanych z podstawami 
prawnymi funkcjonowania rynku sztuki, muzeów oraz prawnoautorskimi
aspektami działalności instytucji kultury, w tym m.in. monografii „Umowa 
użyczenia muzealium w prawie prywatnym”. Prelegentka na wielu 
konferencjach, w tym międzynarodowych, seminariach i szkoleniach, 
również dla muzealników. W ramach Kancelarii prowadzi bieżącą 
obsługę prawną instytucji kultury, w tym muzeów. Współpracuje
z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Jest 
członkiem Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM.

Helena Jankowska-Paluch
Kustosz, kierownik Działu Inwentaryzacji i Informatyzacji w Muzeum 
Narodowym w Lublinie. Z muzeum związana od 11 lat. Zajmowała się 
dotąd inwentaryzacją i udostępnianiem muzealiów. Przez lata 
odpowiadała za administrowanie muzealną bazą danych oraz 
porządkowanie terminologii i słowników stosowanych w systemie do 
zarządzania zbiorami. Uczestniczyła w pracach nad wdrożeniem procesu 
digitalizacji zbiorów w Muzeum Narodowym w Lublinie. Do jej głównych 
zainteresowań zawodowych należą zagadnienia związane z digitalizacją 
i udostępnianiem zbiorów w katalogach internetowych oraz badania 
proweniencyjne w zakresie strat wojennych. W 2017 r. odkryła, że Pejzaż 
egzotyczny Fransa Posta uznawany za stratę wojenną Muzeum 
Narodowego w Lublinie znajduje się w Muzeum Narodowym 
w Warszawie.

Dr Emilia Kłoda
Adiunkt w Dziale Sztuki Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie 
Narodowym im. Ossolińskich. Absolwentka historii sztuki na 
Uniwersytecie Wrocławskim. W 2017 r. uzyskała stopień doktora na 
podstawie dysertacji Johann Christoph Lischka – życie i twórczość 
(ok. 1650–1712). W latach 2011-2017 zaangażowana w projekty 
naukowe, m.in: „Malarstwo Barokowe na Śląsku“, „Monuments and 
Artworks in East Central Europe Research Infrastructure”. Od 2018 r. 
pracuje w Dziale Sztuki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Pod jej 
opieką znajdują się kolekcje malarstwa, miniatur i rysunków mistrzów
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europejskich. Była jedną z organizatorek Dni Rembrandta w Ossolineum 
(2019) i wystawy Psychopomp (2021).

Dr Dominika Mierzwa-Szymkowiak
Biolog, Zastępca Kierownika Muzeum Zoologicznego. Doktor nauk 
ścisłych i przyrodniczych. Wieloletni pracownik Muzeum i Instytutu 
Zoologii PAN. Redaktor czasopisma Memorabilia Zoologica. Członek 
grupy dyskusyjnej ds. standardów muzealnych w Botanical Garden 
w Edynburgu i Botanisches Institut w Monachium. Uczestnik 
międzynarodowych szkoleń w zakresie konserwacji, opieki i zarządzania 
naukowymi kolekcjami przyrodniczymi w Swedish Museum of Natural 
History w Sztokholmie i Natural History Museum w Londynie. Powołana 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w charakterze 
eksperta w zakresie identyfikacji obiektów historii naturalnej 
stanowiących straty wojenne Muzeum i Instytutu Zoologii PAN 
w Warszawie, przechowywanych w Haus der Natur w Salzburgu. 

Specjalizuje się w malakologii i historii zoologii, zajmuje się
zarządzaniem kolekcjami, naukowym ich opracowaniem, konserwacją, 
katalogowaniem, digitalizacją i udostępnianiem. Autorka prac 
naukowych i popularnonaukowych dotyczących m.in. proweniencji 
kolekcji zoologicznych. Współpracuje ze środowiskiem polonijnym 
w Brazylii nad spuścizną Józefa Czakiego. Rezultatem jest książka: 
Mierzwa D. i Gondek M. J., Józef Czaki – lekarz, przyrodnik, kolekcjoner 
(Warszawa, 2010) powstała przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP 
w Kurytybie i Organizacji Polonijnej Braspol. Prowadzi badania nad 
historią XIX-wiecznej kolekcji malakologicznej Księcia Władysława 
Emanuela Lubomirskiego w ramach współpracy z Fundacją Książąt 
Lubomirskich. Członek zespołu w projekcie rekonstrukcji i opracowania 
zbiorów zoologicznych (od XVIII do XX wieku) Uniwersytetu 
Warszawskiego.

Asp. Robert Niedźwiedź
Policjant Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Detektyw Zespołu 
Operacyjno-Rozpoznawczego. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu na kierunkach archeologii, konserwacji zabytków, 
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informatyki, pedagogiki o specjalizacji historia. Od roku 2016 zajmuje się 
zwalczaniem przestępczości internetowej przeciwko dziedzictwu 
kulturowemu. W 2019 r. odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Anna Pruss-Świątek
Zastępca Dyrektora ds. ewidencji i kontroli zbiorów Muzeum 
Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. 
Z wykształcenia historyk, pedagog, muzealnik. Od 2004 r. do chwili 
obecnej pracownik merytoryczny Muzeum Okręgowego im. Leona 
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. W latach 2004 – 2021 Kierownik Działu 
Inwentaryzacji Zbiorów, obecnego Działu Ewidencji, Digitalizacji 
i Konserwacji Zbiorów. Od marca 2021 r. do chwili obecnej Zastępca 
Dyrektora ds. ewidencji i kontroli zbiorów. Tytuł kustosza uzyskała 
w 2010 r. 
Specjalista z zakresu ewidencji zbiorów, ruchu muzealiów, badań 
proweniencyjnych, badań strat wojennych oraz regulacji praw autorskich. 
Posiada umiejętności pracy indywidualnej jak i zarządzania zespołem, 
jest komunikatywna i kreatywna. Rozwinęła Dział Inwentaryzacji Zbiorów 
Muzeum, brała udział w tworzeniu pracowni digitalizacji zbiorów, 
wdrażaniu praktyk związanych z regulacją praw autorskich oraz 
udostępnianiem dokumentacji fotograficznej. Współtworzyła również 
bazę strat wojennych Muzeum dla użytkownika zewnętrznego 
i koordynuje sprawy odzyskania zbiorów utraconych.

Dr Weronika Rostworowska-Kenig
Kustosz, kurator Zbioru Metali Nieszlachetnych Zamku Królewskiego na 
Wawelu. Zatrudnienie od 2004 r.; poprzedzone półrocznym stażem; 
w latach 2004-2015 w Dziale Dokumentacji Fotograficznej, od 2015 
w Dziale Zabytków Sztuki w Metalu, od 2017 funkcja kierownika tego 
działu (wcześniej przez rok jako p.o. kierownika), od 2019 r. na 
stanowisku kustosza. Od roku 2020 po reorganizacji i połączeniu działów 
w jeden dział Zbiorów, jako kurator Zbioru Metali Nieszlachetnych.   
Prowadzi prace nad katalogiem brązów złoconych ze zbiorów 
wawelskich i badania proweniencyjne dotyczące kolekcji metali 
nieszlachetnych; zaangażowana jest również w projekt strat wojennych 
Zamku Królewskiego na Wawelu. Współpracuje przy urządzaniu nowej 
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ekspozycji zamku i wystawy staropolskiej w Pieskowej Skale. W 2020 r. 
obroniła doktorat na temat: Nekropolia wawelska w I połowie XIX wieku 
na tle przemian społecznych, historycznych i kulturowych przygotowany 
pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Bałusa na Wydziale 
Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Marcin Sabaciński
Główny specjalista w Zespole ds. Dziedzictwa Archeologicznego Działu 
Standardów Konserwatorskich w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Od 
2007 r. zatrudniony w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Archeolog, 
absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
podyplomowego studium „Ochrona i zarządzanie dziedzictwem 
archeologicznym.” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. W zakresie obowiązków posiada m. in. współpracę ze  
służbami mundurowymi w sprawach przestępczości przeciwko 
zabytkom. Koordynator zadania rejestracji zabytków ruchomych na 
wypadek kradzieży w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków 
i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022. Stypendysta w dziedzinie 
„opieka nad zabytkami” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
(2018) oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy (2014).

Anna Skaldawska
Ekspert Służby Celno-Skarbowej, st. asp. Od 2001 r. związana ze Służbą 
Celną, koordynator do spraw dóbr kultury w Izbie Celnej w Warszawie, po 
reformie i powstaniu w 2017 r. Krajowej Administracji Skarbowej – 
koordynator do spraw dóbr kultury w Izbie Administracji Skarbowej 
w Warszawie. Od 2019 r. zajmuje się tematyką dóbr kultury w kontekście 
ich transgranicznego obrotu w Ministerstwie Finansów w Departamencie 
Ceł. 

Pełni funkcję punktu kontaktowego na Polskę platformy ARCHEO 
stworzonej i zarządzanej przez Światową Organizację Celną - 
dedykowanej  zapobieganiu oszustwom związanym z dziedzictwem 
kulturowym. Wykładowca Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie 
zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom w aspekcie ich 
transgranicznego obrotu. Ekspert z ww. tematyki w projektach krajowych 
i międzynarodowych m.in.:  
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• Legalny i nielegalny obrót dobrami kultury. Platforma 
badawczo-edukacyjna wymiany doświadczeń w dziedzinie 
zapobiegania przestępstwom przeciw dziedzictwu kulturowemu - Stop 
Heritage Crime,
• Further Strengthening of the Polish Customs Service - Fighting 
against illegal trade of valuables, monuments and works of art,
• Project Group on Guidance for customs controls at the export of 
cultural goods.

Autorka wielu artykułów i publikacji dotyczących legalnego 
i nielegalnego obrotu zabytkami. W roku 2018 otrzymała nadaną przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotra 
Glińskiego złotą odznakę „Za opiekę nad zabytkami”, natomiast w 2019 
odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej" za działania na rzecz 
ochrony zabytków. 

Agata Stasińska
Adiunkt w Galerii Sztuki XII-XV w. Muzeum Narodowego we Wrocławiu 
(od października 2018 r.), doktorantka Stacjonarnych Studiów 
Doktoranckich Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 
2017-2018 asystent muzealny w Dziale Dokumentacji i Inwentaryzacji 
Zbiorów Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Zainteresowania naukowe: 
późnogotycka rzeźba na Śląsku, zagadnienia związane ze 
średniowieczną pobożnością i dewocją, problem relacji między odbiorcą 
a dziełem sztuki w średniowieczu, badania proweniencyjne. Obecnie
pracuje nad rozprawą doktorską dotyczącą późnogotyckich snycerskich 
krucyfiksów na Śląsku.

Łukasz Ściebior (MobileMS Sp. z o.o. 
/ Partner PSIM)
Kierownik projektów z wieloletnim doświadczeniem w branży IT 
(systemy, portale, aplikacje). Odpowiedzialny za powstanie i rozwój Muzy 
i Muzy CMS – systemu bazodanowego do zarządzania obiektami 
i procesami muzealnymi wdrażanego i stale rozbudowywanego 
z sukcesami w wielu instytucjach kultury w Polsce. Od ponad ośmiu lat 
związany z firmą MobileMS sp. z o.o.
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Dr Dariusz Wilk
Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński) i doktor nauk 
chemicznych (Polska Akademia Nauk), adiunkt w Pracowni 
Kryminalistyki WP i A UJ w Krakowie, członek Zespołu Analityki Sądowej 
i Toksykologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Prowadzi badania 
naukowe obejmujące zagadnienia z pogranicza nauk prawnych (nauk 
penalnych, kryminalistyki), nauk chemicznych (chemii analitycznej) 
i sztuki (ochrony zabytków). Autor 3 monografii naukowych, redaktor
3 książek oraz autor (lub współautor) ponad 50 publikacji 
w czasopismach lub monografiach, a także ponad 60 prezentacji na 
konferencjach międzynarodowych i krajowych. Od kilkunastu lat zajmuje 
się prawnokarną ochroną dzieł sztuki, a w szczególności rozwijaniem 
kryminalistycznych metod wykrywania falsyfikatów.  

Mariusz Wiśniewski
Główny specjalista ds. poszukiwań i prowadzenia rejestru i wykazu dóbr 
kultury skradzionych i nielegalnie wywiezionych. Absolwent Uniwersytetu 
Warszawskiego. Od 2006 do końca 2012 r. archeolog i dokumentalista 
pracujący na ratowniczych badaniach archeologicznych 
i architektonicznych w Polsce oraz w innych krajach Europy. Od końca
2012 r. do 2018 r. inspektor (następnie starszy inspektor) ds. ochrony 
zabytków archeologicznych nadzorujący inwestycje i badania 
archeologiczne na terenie Mazowsza. Od 2018 r. starszy specjalista 
w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych 
MKiDN. Obecnie Główny specjalista w Departamencie Restytucji Dóbr 
Kultury tegoż ministerstwa. Pracę zawodową rozpoczął od udziału w 
pierwszych badaniach Pałacu Saskiego w Warszawie. W ciągu sześciu 
lat aktywnej pracy archeologa terenowego brał udział w ponad 
trzydziestu projektach wykopaliskowych, głównie w Polsce, Grecji 
i Wielkiej Brytanii. Jego specjalizacją były metody dokumentacji 
zabytków oraz procesu badawczego. Od początku 2013 r. wcześniejsze 
doświadczenia terenowe rozszerzał o aspekty prawne ochrony zabytków 
archeologicznych i praktykę w zakresie aktywnej ochrony zabytków 
i zarządzania dziedzictwem kulturowym. W tym czasie powstała 
większość publikacji i wystąpień, których jest autorem lub 
współautorem.

Obecnie zajmuje się prowadzeniem krajowego wykazu zabytków 
skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem oraz 



/28        Biogramy prelegentów  /27          
krajowego rejestru utraconych dóbr kultury, a także wykorzystuje 
wszystkie wcześniejsze doświadczenia i najnowsze technologie w celu 
odnalezienia jak największej części utraconego przez Polskę 
dziedzictwa. Jak dotychczas wynikiem tej pracy jest zlokalizowanie 
kilkudziesięciu poszukiwanych obiektów, zarówno strat wojennych, jak 
i skradzionych współcześnie dóbr kultury.

Małgorzata Zając
Główny specjalista ds. prowadzenia bazy strat wojennych i kwerend 
badawczych. Absolwentka historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim i filologii niemieckiej na Uniwersytecie Warszawskim; 
stypendystka na Ludwig Maximilian Universität w Monachium; stażystka 
„Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste” w Magdeburgu (2004) 
i „Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg” (2013).
W latach 2005–2018 pracownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Lublinie i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, gdzie   
zajmowała się inwentaryzacją zbiorów, administrowaniem bazy do 
ewidencji muzealiów oraz badaniem wojennych losów kolekcji 
wilanowskiej, a także opieką merytoryczną nad wybranymi kolekcjami 
rzemiosła artystycznego. Badaniami proweniencyjnymi i stratami 
wojennymi zajmuje się od 2003 r.
W MKiDN odpowiedzialna za prowadzenie bazy strat wojennych, 
kwerend badawczych i opiekę merytoryczną nad programem „Badanie 
polskich strat wojennych”. Prelegentka szkoleń „Badania proweniencyjne 
– teoria i praktyka” Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony 
Zbiorów. Uczestniczka wielu krajowych i zagranicznych szkoleń, 
seminariów i konferencji poświęconych badaniom proweniencyjnym 
i stratom wojennym.

Kamil Zarębski – (MobileMS Sp. z o.o. 
/ Partner PSIM) 
Kierownik projektów IT (portale i strony internetowe, aplikacje mobilne, 
systemy workflow). Ukończył zarządzanie na Uniwersytecie Łódzkim – 
specjalizuje się w analityce systemowej, technologiach e-biznesu oraz 
przedsiębiorczości i doradztwie biznesowym. Od ponad czterech lat 
zarządza projektami w firmie MobileMS sp. z o.o., równolegle rozwijając 
się i szkoląc. Wielokrotnie zaangażowany we wdrożenia systemu MUZA 
w wielu instytucjach kultury w Polsce.


