
Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych wraz z Zamkiem Królewskim w Warszawie-

Muzeum w dniu 18 października br. zorganizowało szkolenie nt. Polityki gromadzenia zbiorów, prawa 

autorskiego i umów nabycia. Było to już dziewiąte szkolenie z cyklu podstawowych zadań 

inwentaryzatora, które po okresie pandemii pierwszy raz powróciło do formy stacjonarnej. Szkolenie 

dedykowane było członkom PSIM oraz muzealnikom z województwa mazowieckiego. Liczba chętnych, 

którzy przysłali swoje zgłoszenia przekroczyła przyjęty limit. Ostatecznie w szkoleniu wzięło udział 80 

osób i dodatkowo 12 pracowników Zamku. Niewiele ponad połowę uczestników stanowiły osoby 

zrzeszone w PSIM, pozostała grupa to muzealnicy z wielu różnych muzeów z całej Polski, z przewagą 

mazowieckich.     

Słowa przywitania do uczestników skierowali p. Julia Bańburska – Prezeska PSIM oraz p. Ziemowit 

Koźmiński – Zastępca Dyrektora Zamku, kierując również wzajemne podziękowania za doskonałą 

współpracę przy organizacji szkolenia, ze szczególnym podziękowaniem dla p. Bogusławy Klat, która z 

ramienia Zamku organizowała i koordynowała szkolenie oraz dla p. Natalii Fyderek, która 

koordynowała szkolenie z ramienia PSIM.  

Następnie  rozpoczął się pierwszy z trzech paneli, dotyczący Polityki gromadzenia zbiorów, w którym 

wystąpiły kolejno p. Aldona Modrzewska i p. Alicja Mironiuk-Nikolska, dając uczestnikom możliwość 

bliższego poznania zasad, jakich powinni przestrzegać tworząc swoje kolekcje. W pierwszym 

wystąpieniu p. Aldona Modrzewska wyczerpująco omówiła modelowy standard tworzenia Polityki 

gromadzenia zbiorów i opisała poszczególne kryteria, istotne przy jej powstawaniu i ewaluacji. 

Niezwykle cenne dla uczestników było przedstawienie Polityki w  formie jej przykładowego spisu treści. 

Drugi wykład przedstawiła p. Alicja Mironiuk-Nikolska, która z perspektywy doświadczeń Państwowego 

Muzeum Etnograficznego omówiła proces aktualizacji Polityki, jej specyfikę w zakresie kolekcji 

wymiennej oraz problematykę związaną z tworzeniem kolekcji etnografii współczesnej.  

Po wystąpieniach moderująca panel p. Bogusława Klat rozpoczęła dyskusję, jednocześnie informując 

zebranych, że pytania i problemy zebrane od uczestników podczas przesyłania zgłoszeń na szkolenie, 

zostały pogrupowane i przekazane poszczególnym prelegentkom. Wszystkie prelegentki zostały 

poproszone o ujęcie w swoich prezentacjach odpowiedzi na zgłoszone pytania. Niemniej, podczas 

dyskusji, uczestnicy podnosili kwestie braku jakiejkolwiek Polityki lub jej nie przestrzegania przez 

pracowników muzeum.  

W drugim panelu poświęconym Pozyskiwaniu praw autorskich wystąpiły p. mec. dr Paulina 

Gwoździewicz-Matan  oraz p. Anna Barczyk dając uczestnikom dwie perspektywy: szczegółowe  i 

teoretyczne omówienie form pozyskiwania praw autorskich oraz przykłady ich pozyskania w praktyce.  

Jako pierwsza zabrała głos  p. mec. dr Paulina Gwoździewicz-Matan omawiając w sposób bardzo 

wnikliwy wielorakie aspekty związane z prawem autorskim, m.in.  zagadnienia związane z definicją i 

charakterem utworu, relacją między utworem a twórcą, sposobem nabycia praw autorskich 

majątkowych, zakresem licencji. Wystąpienie było niezwykle cenne i systematyzujące tematykę, co 

zostało bardzo pozytywnie odebrane przez zgromadzonych muzealników.  Jako druga w panelu głos 

zabrała p. Anna Barczyk omawiając swoje doświadczenia w procesie pozyskiwania dla muzeum praw 

autorskich majątkowych w sytuacji kiedy spadkobiercą jest gmina i Skarb Państwa. Prelegentka 

zrelacjonowała bardzo dokładnie dwa procesy, dając innym muzealnikom bezcenne w tym zakresie 

wskazówki.   

Trzeci panel dotyczył Umów nabycia, a omówiony został przez p. mec. Martę Dudek, członkinię 

wspierająca PSIM. Pani Mecenas w sposób klarowny i bezpośredni zobrazowała uczestnikom czym jest 

umowa nabycia (sprzedaży i darowizny), jakie są jej dopuszczalne formy i jakie elementy powinna 

zawierać. Ponadto wskazała na konieczność stosowania zapisów chroniących muzea/nabywców np. 



rękojmię za wady prawne lub fizyczne. Zachęciła również zebranych do korzystania z wzorów umów 

publikowanych na stronie PSIM, które były przez nią redagowane.  

Po krótkiej dyskusji, uczestnikom zostały przekazane ankiety ewaluacyjne dotyczące szkolenia. Słowa 

pożegnania i podziękowania do uczestników, za liczną obecność i zainteresowanie skierowały w 

imieniu Zamku p. Bogusława Klat  oraz w imieniu stowarzyszenia PSIM p. Julia Bańburska.  

 

   

           

 


