1. Dane identyfikacyjne
1. Pełna nazwa oddziału:…………………………………………………………
2. Dane teleadresowe (ulica, numer domu, lokalu, miejscowość, kod pocztowy, poczta, gmina, powiat, województwo, nr telefonu, nr faksu, e-mail,
www):…………………………………………………………
3. Adres do korespondencji (ulica, numer domu, lokalu, miejscowość, kod pocztowy, poczta, gmina, powiat, województwo, nr telefonu, nr faksu, email):…………………………………………………………
4. Rok założenia muzeum:…………………………………………………………
5. W obrębie jakiej wielkości jednostki administracyjnej prowadzone jest muzeum?
 powyżej 500 tys. mieszkańców
 powyżej 100 do 500 tys.
 powyżej 10 do 100 tys.
 do 10 tys.
6. Na jakim terenie prowadzone jest muzeum?
 miejskim
 wiejskim
7. Typ muzeum:
A.  jednorodne (proszę wybrać jedną odpowiedź):
 artystyczne
 archeologiczne
martyrologiczne
 przyrodnicze
powietrzu
 regionalne
 muzeum wnętrz

 etnograficzne
 historyczne
 geologiczne
 techniki i nauki

 biograficzne
 militarne

 literackie

 muzeum na wolnym

 inne – jakie?

B.  interdyscyplinarne (proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi):
 artystyczne  archeologiczne
 etnograficzne
 historyczne
 przyrodnicze
 geologiczne  techniki i nauki
 militarne
 regionalne  muzeum wnętrz
 inne – jakie?

 biograficzne  literackie
 martyrologiczne
 muzeum na wolnym powietrzu

Uwagi:
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Straty
1. Czy w roku sprawozdawczym stwierdzono straty na skutek kradzieży, zaginięć, zniszczeń (w tym pożarów) i innych zdarzeń?
 tak

 nie

(po zaznaczeniu opcji „tak” wyświetla się tabelka)

Archiwalia

Kartografia

Fotografia

Geologia

Przyroda

Technika

Numizmaty

Militaria

Inne

Historia

Strat
ogółe
m

Etnografia

Zdarz
eń

Archeologia1

Wyszczególnienie
stwierdzonych braków
w roku sprawozdawczym

Sztuka

W tym

Jakie?...........
…………............

A. Obiekty wpisane do ksiąg inwentarzowych muzealiów
Ogółem
Kradzieży
w tym
z
powo
du

zaginięć
pożarów
zniszczeń
inne (jakie?)

Odnalezionych braków
Wykrytych podczas kontroli
B. Obiekty wpisane do zbiorów pomocniczych

2

Ogółem

w tym
z powodu

kradzieży
zaginięć
pożarów
zniszczeń
inne (jakie?)
Odnalezionych braków
Wykrytych podczas kontroli
C. Obiekty czasowo znajdujące się w muzeum (depozyty, użyczenia, wypożyczenia)
Ogółem

w tym
z powodu

kradzieży
zaginięć
pożarów
zniszczeń
inne (jakie?)
Odnalezionych braków
Wykrytych podczas kontroli
1

Dla archeologicznych zbiorów muzealnych, tam gdzie wymagane są wartości w sztukach należy podać wyłącznie liczbę zabytków zidentyfikowanych jako muzealia (policzalnych, wydzielonych, które można uznać za
sztuki), w zestawieniu nie należy ujmować zabytków o charakterze masowym.

2. Czy w roku sprawozdawczym zgłoszono na policję lub do prokuratury stwierdzone braki z powodu kradzieży, przywłaszczenia, zniszczenia, itd.?
 tak

 nie

(po zaznaczeniu opcji „tak”)
2.1. Proszę podać czy i w ilu przypadkach doszło do:
TAK

NIE
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Liczba
odmowy wszczęcia postępowania
umorzenia
skazania
uniewinnienia
sprawa jest w toku













Uwagi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Standardy bezpieczeństwa
Ochrona budynków muzeum i zbiorów.
1. Czy plan ochrony z załącznikami jest aktualny?
 tak
 nie
 oddział nie ma opracowanego planu ochrony
pytania dla opcji „tak” i „nie”
1.1 data opracowania (dd-mm-rrrr): ……..
1.2. data ostatniego aneksu (dd-mm-rrrr): ……..
2. Czy dla oddziału została opracowana roczna analiza stanu zabezpieczenia muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem?
 tak

 nie

(przy zaznaczeniu opcji „tak”)
2.1. Data opracowania rocznej analizy stanu zabezpieczenia muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem (dd-mm-rrrr): ………….
3. Czy instrukcja przygotowania zbiorów do ewakuacji jest aktualna?
 tak
 nie  oddział nie ma opracowanej takiej instrukcji
pytania dla opcji „tak” i „nie”
4

3.1.data opracowania (dd-mm-rr):…………….
3.2. data aktualizacji (dd-mm-rr):………………
Zabezpieczenia techniczne przed przestępczością.
4. Czy jest opracowana i wdrożona „Instrukcja zabezpieczania pomieszczeń, w tym sposób zarządzania kluczami do tych pomieszczeń”, stanowiąca załącznik
do planu ochrony?
 tak
 nie
5. Czy w oddziale przeprowadzony został przegląd stanu zabezpieczeń budowlanych i mechanicznych, w tym sprawdzenia kompletności kluczy?
 tak
 nie
(przy zaznaczeniu opcji „tak”)
5.1.Data ostatniego przeglądu(dd-mm-rrrr):………………………….
6. Czy oddział posiada elektromechaniczny depozytor kluczy?
 tak
 nie
(przy zaznaczeniu opcji „tak”)
6.1. Jaki procent kluczy od zamknięć jest deponowany w depozytorze?
……….% kluczy
7. Czy w oddziale jest system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)?
 tak
 nie
(przy zaznaczeniu opcji „tak”)
7.1. Czy dokumentacja powykonawcza SSWiN jest aktualna?
 tak
 nie
7.2. Czy prowadzona jest stała konserwacja SSWiN?
 tak
 nie
8. Czy oddział posiada system kontroli dostępu (KD) (nie dotyczy elektronicznych zamków bez pamięci zdarzeń)?
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 tak

 nie

(przy zaznaczeniu opcji „tak”)
8.1. Czy dokumentacja powykonawcza KD jest aktualna?
 tak
 nie
8.2. Czy prowadzona jest stała konserwacja KD?
 tak
 nie
9. Czy oddział posiada system telewizji dozorowej (CCTV)?
 tak  nie
(przy zaznaczeniu opcji „tak”)
9.1. Czy dokumentacja powykonawcza CCTV jest aktualna?
 tak
 nie
9.2. Czy prowadzona jest stała konserwacja CCTV?
 tak
 nie
10. Czy instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest aktualna?
 tak
 nie  oddział nie posiada opracowanej instrukcji
pytania dla opcji „tak” i „nie”
10.1. data opracowania (dd-mm-rr):……………….
10.2. data ostatniej aktualizacji(dd-mm-rr):…………….
11. Czy w oddziale jest system sygnalizacji pożarowej (SSP)?
 tak
 nie

(przy zaznaczeniu opcji „tak”)
11.1. Czy dokumentacja powykonawcza SSP jest aktualna?
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 tak

 nie

11.2. Czy prowadzona jest stała konserwacja SSP?
 tak
 nie
12. Czy oddział posiada system oddymiania?
 tak
 nie
13. Czy oddział posiada dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)?
 tak
 nie
14. Czy w oddziale jest stosowany system kontroli pracowników ochrony?
 tak
 nie
15. Czy w oddziale jest stosowany system sygnalizacji wycieków?
 tak
 nie
16. Czy w oddziale są stosowane systemy przeciwkradzieżowe?
 tak
 nie
Uwagi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Promocja i marketing
1. Czy oddział prowadzi samodzielną działalność promocyjną i marketingową?
 tak

 nie
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(reszta pytań wyświetla się przy kliknięciu opcji „tak” w pytaniu nr 1)
2. Czy działania z zakresu promocji i marketingu realizowane są?
PROMOCJA

MARKETING

w ramach struktury oddziału





zadanie zlecone podmiotowi
zewnętrznemu





2.1. Łączna liczba osób zatrudnionych w oddziale przy realizacji działań z zakresu promocji i marketingu: ……………….. (przy zaznaczeniu opcji „w ramach
struktury muzeum”)
3. Czy oddział działa w oparciu o strategiczny dokument w zakresie promocji i budowania wizerunku?
 tak, w oparciu o dokument obejmujący całą instytucję
wdrażania/opracowywania dokumentu dla oddziału

 tak, w oparciu o dokument obejmujący tylko oddział  nie  jest w trakcie

4. Czy oddział posiada spójną identyfikację wizualną?
 tak, dla całej instytucji  tak, dla oddziału  nie
5. Czy oddział prowadzi badania wizerunkowe oraz struktury publiczności (ankiety, bardziej zaawansowane badania)?
 tak

 nie

6. Czy oddział prowadzi stronę internetową/strony internetowe?
 tak
 nie
6.1. Liczba wejść na stronę: ….
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7. Czy oddział obecny jest w serwisach społecznościowych?
 tak
 nie
8. Źródła finansowania działań promocyjnych:
Środki własne …………………..%
Środki zewnętrzne ……………..%
9. Czy przewidziany jest dzień bezpłatnego wstępu do oddziału?
 tak

 nie

10. Czy oddział prowadzi sklepik z pamiątkami/wydawnictwami?
 tak

 nie

Uwagi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Frekwencja

w tym:
ogółem
wystawy stałe

wystawy
czasowe

wystawy czasowe
i stałe podczas
jednej wizyty
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frekwencja z podziałem na kategorie
w tym:
dzieci i młodzież
uczniowie szkół
podstawowych

uczniowie
gimnazjów

uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych

uczniowie
szkół
wyższych

seniorzy

obcokrajowcy

frekwencja
podczas
"Nocy
Muzeów"

Edukacja
Liczba uczestników działań
edukacyjnych

Liczba uczestników lekcji
muzealnych

Bilety sprzedane na wystawy
Inne
Ogółem

Bezpłatne

Normalne

Ulgowe

Grupowe

Rodzinne
Rodzaj: …

1. Cena biletu normalnego: …
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2. Czy istnieje możliwość zakupu biletów przez internet:
 tak
 nie
2.1. Jaki procent wszystkich biletów, stanowiły sprzedane przez internet? …................
3. Liczba biletów sprzedanych na inne wydarzenia organizowane przez muzeum: …..
3.1. w tym wejścia bezpłatne: …
4 Liczba biletów sprzedanych na seanse filmowe: …
4.1. w tym wejścia bezpłatne: …
5. Liczba zorganizowanych konkursów: …
5.1. Liczba uczestników: …
6. Liczba zorganizowanych imprez plenerowych: …
6.1. Liczba uczestników: …
Uwagi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Infrastruktura
1. Łączna powierzchnia (powierzchnia działki/działek), na której znajduje się oddział: ………………..m2
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1.1. Łączna powierzchnia użytkowa budynku/budynków: ………..m2
1.2. Łączna powierzchnia sal wystaw stałych w budynku/budynkach muzealnych: ………..m2
1.3. Łączna powierzchnia sal wystaw czasowych w budynku/budynkach muzealnych: ………..m2
1.4. Łączna powierzchnia magazynów zbiorów w budynku/budynkach: ………..m2
2. Czy w magazynach zbiorów kontrolowane są?
 temperatura
 wilgotność względna
 zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego
 szkodniki (owady, ssaki)

 natężenie światła
 drobnoustroje

3. Czy w salach ekspozycyjnych kontrolowane są?
 temperatura
 wilgotność względna
 zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego
 szkodniki (owady, ssaki)

 natężenie światła
 drobnoustroje

Uwagi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Kadra
wiek

stanowisko

liczba
pracowników
( w osobach)

liczba
pracowników
(w etatach)

średnie
wynagrodzenie

do 40 lat

od 41 do 55 lat

wykształcenie

powyżej 55 lat

podstawowe

zasadnicze
zawodowe

średnie

licencjat

magisterskie

podyplomowe

doktorat

habilitacja

pracownicy
merytoryczni
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pracownicy
administracyjni
Realne średnie
wynagrodzenie
RAZEM

kustosz dyplomowany

Podział pracowników ze względu na stanowiska muzealników
Kustosz
Adiunkt

asystent

Liczba pracowników skierowanych w roku sprawozdawczym na:

kursy

studia podyplomowe

studia
wyższe

studia
doktoranckie

zagraniczne
wyjazdy studyjne
/staże /stypendia

Uwagi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Dane finansowe
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 Czy oddział posiada wyodrębniony budżet (kwotę z budżetu muzeum przeznaczoną na funkcjonowanie oddziału)?
 tak

 nie

przy odpowiedzi ‘tak’

w pełnych
zł
I. PRZYCHODY OGÓŁEM
(1+2+3+4)
Dotacje na wydatki bieżące od
organizatora/organizatorów (razem)
1
2

Przychody własne (razem)

2.1.

Bilety

2.2.

Usług przewodnickie (oprowadzanie)

2.3.

Działania edukacyjne

2.4.

Wynajem pomieszczeń

2.5.

Wydawnictwa

2.6.

Usługi konserwatorskie

2.7.

Konsultacje specjalistyczne

2.8.

Pozostałe

3

Pozostałe przychody (razem)

w pełnych zł
II. KOSZTY OGÓŁEM
(1+2+3)
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1

Wynagrodzenia (razem)

1.1.

Wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o
pracę (razem)

1.1.1.

Pracownicy merytoryczni

1.1.2.

Pracownicy administracyjni

1.2.

Wynagrodzenia bezosobowe (razem)

2

Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia (razem)

3

Pozostałe koszty według rodzaju
(razem)

3.1.

Amortyzacja

3.2.

Materiały

3.3.

Energia

3.4.

Remonty

3.5.

Pozostałe usługi obce

3.6.

Podatki i opłaty

3.7

Inne koszty

Wydatki na działalność merytoryczną (w pełnych zł)
1.

Zakup muzealiów

2.

Konserwacja zbiorów

3.

Zabezpieczanie zbiorów

4.

Digitalizacja zbiorów

5.

Wystawy stałe

6.

Wystawy czasowe
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7.

Edukacja

8.

Wydawnictwa

9.

Promocja
RAZEM

2.

Czy w oddziale prowadzone były prace o charakterze inwestycyjnym?
 tak

 nie

przy odpowiedzi ‘nie’
Przychody własne
1.

Bilety

2.

Usług przewodnickie (oprowadzanie)

3.

Działania edukacyjne

4.

Wynajem pomieszczeń

5.

Wydawnictwa

6.

Usługi konserwatorskie

7.

Konsultacje specjalistyczne

8.

Pozostałe

w pełnych zł

RAZEM

 Czy w oddziale prowadzone były prace o charakterze inwestycyjnym?
 tak

 nie

Uwagi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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9. Inne – pozostałe informacje ważne z punktu widzenia instytucji
1. Proszę wskazać najistotniejsze problemy związane z funkcjonowaniem instytucji w roku sprawozdawczym (nie więcej niż 3 problemy) wraz z informacją o
działaniach podjętych w celu ich rozwiązania.

Uwagi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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