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PROTOKÓŁ 
Z POSIEDZENIA RADY MUZEUM PRZY MUZEUM WSPÓŁCZESNYM WROCŁAW 

Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU 
 

Na podstawie § 6 ust. 6 Regulaminu Rady Muzeum przy Muzeum Współczesnym Wrocław 

sporządza się pisemny protokół z pierwszego posiedzenia Rady Muzeum przy Muzeum 

Współczesnym Wrocław (dalej zwanym MWW), następującej treści: 

Obecni:  Jerzy Ilkosz, Iwona Bigos, Izabela Mironowicz, Hanna Wróblewska, Julita Wójcik, 

Jacek Szewczyk, Jerzy Skoczylasa, Anny Markowska, Christiane Mennicke-Schwarz, Nayia 

Yiakoumaki, Jarosław Broda. Nieobecna: Agnieszka Wolny-Hamkało 

Ze strony Muzeum, na zaproszenie dyrektorki Muzeum  w  posiedzeniu udział wzięli: Justyna 

Tamioła – wicedyrektor MWW oraz główna księgowa, Małgorzata Noworolska – p.o. 

kierownika administracyjnego MWW, Sylwia Serafinowicz – kuratorka kolekcji MWW i dr 

Bartłomiej Lis- kurator programu społecznego MWW, któremu zostały powierzone obowiązki  

sekretarza Rady Muzeum. 

1. Otwarcie spotkania przez dyrektorkę MWW Dorotę Monkiewicz, powitanie gości 

2. Przekazanie przez dyrektorkę nominacji członkom Rady 

3. Prezentacja członków Rady przez dyrektorkę MWW  

4. Prezentacja osób ze strony Muzeum, biorących udział w posiedzeniu przez dyrektorkę 

MWW. 

4. Omówienie harmonogramu spotkania przez  Dorotę Monkiewicz 

5. Prezentacja i omówienie projektu  regulaminu Rady :  

omówienie projektu regulaminu Rady przez dyrektorkę MWW – Dorotę Monkiewicz ze 

szczególnym uwzględnieniem  par. 3 projektu regulaminu (dotyczy zadań Muzeum zgodnie z 

ustawą o Muzeach), par.  4 (dotyczy zadań i kompetencji  Rady Muzeum) oraz par. 5,pkt 5 

projektu regulaminu (dotyczy częstotliwości spotkań Rady Muzeum) oraz obowiązku wyboru 

Przewodniczącego Rady . 

6. Dyskusja nad zapisami projektu regulaminu (Izabela Mironowicz ,Jarosław Broda,   Jerzy 

Skoczylas, Iwona Bigos, Jerzy Ilkosz, Naya Yiakoumaki). 

  W wyniku dyskusji zaproponowano następujące zmiany w projekcie regulaminu: 

 

a) W paragrafie 4, w punktach a, b, i c  słowa „ocena” i „zatwierdzenie” zastąpione zostają 

słowem: „opiniowanie”.  
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b) W paragrafie 5, usunięty zostaje pkt. 6. 

c) zmieniono zapis  pktu 5, paragrafu 5 –nowy zapis: „Posiedzenia Rady odbywają się na 

zaproszenie Przewodniczącego Rady na wniosek dyrektora co najmniej  raz w roku,”  

d) zmieniono zapis punktu 1 paragrafu 6, nowy zapis: „Członkowie wybierają ze swego grona 

Przewodniczącego i Wice-przewodniczącego.”  

e) Wykreśleniu ulega punkt 2 tegoż paragrafu. Punkt 5 w paragrafie 6, uzyskuje brzmienie: 

„Uchwały i rozstrzygnięcia Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów. Przez zwykłą większość głosów rozumie się przewagę liczby głosów "za" nad liczbą 

głosów "przeciw". W przypadku równej liczby głosów, głos Przewodniczącego jest 

rozstrzygający” 

7. dyrektorka MWW Dorota Monkiewicz zarządza głosowanie nad regulaminem Rady po 

przedyskutowanych zmianach i wprowadzonych poprawkach. 

- regulamin Rady został przyjęty jednomyślnie (11 głosów ZA), nikt nie był przeciw (0), nikt 

nie wstrzymał się (0). 

Regulamin został przyjęty i został tym samym pierwszą uchwałą Rady. Uchwała nr 1. 

8. Wybór Przewodniczącego  

 W wyniku głosowania przewodniczącą Rady Muzeum została Hanna Wróblewska, dyrektor 

Zachęty Narodowej Galerii Sztuki (  10 głosów za, jedna osoba wstrzymała się). 

Po wyborze Przewodniczącego Hanna Wróblewska przejęła prowadzenie  spotkania Rady 

Muzeum.  

9. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady 

W wyniku głosowania Izabela Mironowicz została wybrana Wiceprzewodniczącą Rady 

Muzeum. (10 głosów za, jedna osoba się wstrzymała) 

zarządzono 10 minutową przerwę.  

10.  Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie dotychczasowej, trzyletniej działalności  

Muzeum Współczesnego Wrocław: (program, sytuacja finansowa i frekwencja)  

a) Dorota Monkiewicz przedstawiła misje i założenia programowe działalności Muzeum 

Współczesnego Wrocław. 

b) Bartłomiej Lis – kurator programu społecznego przedstawił program  debat i projektów 

społecznych. Od początku swojej działalności MWW zorganizowało ponad 170 wydarzeń 

otwartych dla szerokiej publiczności. W przestrzeni „tuby” (Beautiful Tube) organizowano nie 

tylko wykłady, debaty i warsztaty ale także miały miejsce różne wydarzenia 
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interdyscyplinarne, projekty społeczne, jak np. inauguracja spółdzielni socjalnej PANATO, w 

której do dzisiaj znajduje zatrudnienie kilka osób, czy wydarzenia towarzyszące projektowi 

„BEZ(DO)MNIE”, który angażował przede wszystkim studentów architektury i animacji 

kultury oraz lokalną społeczność - podopiecznych pobliskiego Towarzystwa św. Brata 

Alberta. Ponadto odbył się  cykl spotkań i działań pod nazwą „Sensualny Szczepin”, które były 

dedykowane sferze zmysłów, nienormatywnemu doświadczaniu sztuki, architektury, 

przestrzeni. Geneza tych działań związana jest ściśle z specyfiką schronu, miejsca, w którym 

ma swoja tymczasową siedzibę MWW. Trudność tej przestrzeni jest także pretekstem do 

tego by zwracać większą uwagę na osoby z niepełnosprawnościami, w tym zwłaszcza wzroku. 

Mnogość wydarzeń organizowanych w ramach programu społecznego MWW została 

przedstawiona w „pomarańczowej książeczce”: „SUMMA”, która podsumowuje dwa lata 

(2011-2013) muzealnej działalności w tej dziedzinie. 

c) dyrektorka MWW Dorota Monkiewicz odniosła się do wystąpienia Bartłomieja Lisa 

zwracając uwagę na różnorodność programową oraz niezwykłość tego przedsięwzięcia na 

kulturalnej mapie Wrocławia. Gromadzi ono środowisko socjologów, architektów, 

urbanistów, aktywistów miejskich, przedstawicieli innych dziedzin. Wydarzenia te gromadzą 

od 20 do  130 osób. Uzupełniła także informację o programie debat wskazując na cykl „Na 

warsztacie…” polegający na tym, że młodzi naukowcy pracujący nad różnymi tematami 

zyskują w muzeum przestrzeń gdzie mogą przedstawić swoje badania, opowiedzieć o 

projektach doktoratów lub ciekawych tematach prac magisterskich.  

d)  dyrektorka MWW Dorota Monkiewicz, omówiła całościową frekwencję odwiedzających 

MWW od początku działalności. Pomimo „wymagającego” programu oraz usytuowania 

budynku Muzeum poza centrum Wrocławia Ilość  osób odwiedzających muzeum rosła  z 

każdym rokiem działalności Muzeum. Strategia budowania publiczności Muzeum jest 

projektem długofalowym, opartym na jakości proponowanego programu, wyważeniu jego 

aspektów lokalnych i globalnych, budowaniu własnej kolekcji oraz społecznej aktywności 

muzeum. Pomimo braku głównej wystawy Muzeum w okresie letnim, spowodowanej 

brakiem wystarczającego finansowania (dotyczy okresu ponad 3 miesięcy), przewidywany 

jest wzrost frekwencji w muzeum w granicach 2.000 osób ( z 30.600 w roku 2013 do ok. 

32.000 w roku 2014). 

e) Justyna Tamioła, gł. księgowa i zastępca Dyrektora przedstawiła informację w zakresie 

zatrudnienia i  przychodów/obrotów finansowych (vide: załącznik). Zgodnie z bilansem 

Muzeum za rok 2013 Dotacja podmiotowa dla Muzeum wynosiła  2.070.000  złotych 

(otrzymywana od organizatora – Gminy Wrocław). Muzeum pozyskało dodatkowo  – blisko 1 

mln 430 tys. złotych ze źródeł zewnętrznych (m.in. dotacje z MKiDN). Łącznie muzeum 

zrealizowało budżet w wysokości 4.136.000 złotych. W dochodach własnych w wysokości 

636.000 złotych niewielka część  środków pochodziła z działalności odpłatnej MWW (bilety), 

gdyż Muzeum utrzymuje darmowe wejścia na ekspozycje stałe (Stanislaw Dróżdż i Jerzy 

Ludwiński) oraz wolne wejście dla wszystkich widzów na wszystkie wystawy w czwartki. 
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Także niedzielne warsztaty dla rodzin oraz zwiedzanie wystaw w trakcie otwartych dla 

publiczności wernisaży odbywa się nieodpłatnie. Środki własne tworzą głównie zwroty VATu, 

które Gmina Wrocław zezwala zatrzymywać w budżecie Muzeum. 

W latach 2011-2014 Muzeum zorganizowało  ponad 170 wydarzeń przez  zespół liczący w 

2011 roku 5 osób, w 2012 roku- 13, w 2013 – 16. Obecnie w Muzeum na etatach 

zatrudnionych jest 17 osób. Przy obecnej wysokości  dotacji podmiotowej muzeum nie może 

zatrudnić więcej niż 19 osób, co planuje uczynić w roku 2015. Jest to zatrudnienie graniczne 

powyżej którego, w wyniku zmniejszenia budżetu na działalność programową, muzeum nie 

mogłoby dalej pełnić swojej misji. 

f) dyrektorka poświęciła oddzielną uwagę omówieniu kolekcji MWW (98 dzieł sztuki, 

dodatkowo 56 pozycji inwentarzowych archiwum Stanisława Dróżdża (rysunki, projekty, 

zdjęcia), 89 w archiwum Sympozjum Wrocław 70’,  32 obiekty w archiwum Galerii Pod Mona 

Lizą) oraz depozyt kolekcja DTZSP, nad którą  MWW sprawuje  opiekę merytoryczną i 

konserwatorską. Muzeum w tej chwili realizuje akcję inwentaryzacji wszystkich zbiorów, 

gdyż dopiero na koniec roku 2013 weszło w posiadanie programu do inwentaryzacji zbiorów 

(inwestycja zrealizowana z funduszy europejskich na lata 2007-2013 za pośrednictwem RPO). 

Ta praca jest kontynuowana (zinwentaryzowania wymaga jeszcze archiwum PERMAFO oraz 

Międzynarodowe Archiwum Sztuki Konceptualnej – kilkaset pozycji, dar pana Jana 

Chwałczyka). Dyrektorka szczegółowo omówiła również linie programowe  międzynarodowej 

kolekcji sztuki współczesnej MWW, finansowanej przez MKiDN i wspomaganej przez wkład 

własny pochodzący z dotacji gminy. Dyrektorka udostępniła członkom Rady listę zakupów do 

kolekcji w latach 2011-2013.. 

g) Dorota Monkiewicz, omówiła plany wystawiennicze Muzeum na rok 2015 w zakresie 

trzech wystaw w głównej przestrzeni wystawowej muzeum(vide: załącznik) oraz wystawę 

wyjazdową „Dzikie Pola. Historia Awangardowego Wrocławia”, natomiast Sylwia 

Serafinowicz – kuratorka kolekcji MWW, przedstawia plan wystaw studyjnych oraz wystaw w 

tzw „strefie miejskiej” muzeum (vide: załącznik).  

11. Prezentację Muzeum podsumowała krótko  Hanna Wróblewska, zwracając uwagę na 

zagrożenie realizacji programu Muzeum, ze względu na brak zabezpieczenia finansowego dla 

zaplanowanych na rok  2015 wydarzeń (niedostateczny budżet, nieznany wynik konkursów 

na dotacje MKiDN). Następnie otworzyła dyskusję.  

- Głos zabrał Jarosław  Broda, dyrektor Wydziału Kultury UM Wrocławia. Poinformował, że 

trwają prace nad budżetem miejskim na rok 2015, ale nie należy się spodziewać radykalnego 

jego zwiększenia. Zwrócił uwagę, że faktyczna dotacja miasta dla Muzeum była wyższa o 

jakieś 10-12%, od danych przedstawionych Radzie ze względu na dodatkowe zapewnienie 

wkładu własnego do dotacji MKiDN na Kolekcje (wkład własny na kolekcje Gmina Wrocław 

zapewniła po raz pierwszy w 2014 roku, środki te w wysokości 280.000 tys. złotych wpłynęły  

na konto Muzeum w dniu 31 października 2014, a więc po terminie spotkania Rady-nie były 
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więc uwzględnione ani w dokumentach księgowych za rok 2013- ani dyskutowane w ramach 

oceny bieżącej sytuacji finansowej muzeum-od red).  Ponadto Miasto do spółki z MKiDN 

finansuje zakupy Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, które także zasilają 

zbiory Muzeum jako depozyt. Dyrektor Broda zapewnił, że w razie potrzeby Miasto będzie 

starało się wesprzeć budżet Muzeum,  by program merytoryczny był mocno zabezpieczony.  

- I. Mironowicz zwróciła uwagę, że nie chodzi tylko o kolekcję, ale też o szereg akcji, które 

organizuje MWW. Nie jest to Muzeum Sztuki Współczesnej, ale Muzeum Współczesności, w 

związku z tym trzeba pamiętać, że tutaj odpowiedzialność, także na tej płaszczyźnie jest 

dosyć spora. Oprócz budowania kolekcji jest cały szereg innych działań realizujących misję 

MWW. I to też musi mieć jakieś trwałe finansowe filary. 

- H. Wróblewska i Jarosław Broda dyskutowali o  możliwości uzyskania przez Muzeum od 

Miasta promesy na działania celowe, na zasadach analogicznych do promesy MKiDN dla 

Narodowej Galerii Sztuki Zachęta na realizacje biennale w Wenecji. 

12. Julita Wójcik poruszyła kwestię wynagrodzeń dla artystów biorących udział w wystawach 

MWW. Dorota Monkiewicz zreferowała krótko te kwestię: Chociaż Muzeum Współczesne 

Wrocław nie podpisało ogólnopolskiego porozumienia galerii dotyczącego minimalnych 

wynagrodzeń dla artystów, jednakże artyści uczestniczący we wszystkich wystawach, których 

organizatorem jest MWW otrzymują wynagrodzenie i to nierzadko wyższe niż minimalna 

stawka postulowana w ramach porozumienia. Wysokość wynagrodzenie jest uzależniona od 

zakresu zaangażowania artysty w organizację wystawy (wystawa indywidualna /zbiorowa, 

montaż, wypożyczenie pracy, itd.) 

13.  Dorota Monkiewicz przedstawiła plany   inwestycyjne Muzeum na najbliższe lata:  

a) nowy budynek do 2020 roku (taką nadzieję wyraził również dyrektor J. Broda),  

b) Stworzenie placu koło muzeum. 

- sugestia by Rada wsparła pomysł aranżacji placu, otoczenia MWW. Plac mógłby być  

elementem rewitalizacji zachodniej części miasta, co  przełożyłoby się także na ilość osób 

odwiedzających muzeum. Dyrektor J. Broda potwierdził, że temat jest znany Urzędowi 

Miejskiemu i brany pod uwagę w niedalekiej przyszłości. 

c) zakup samochodu specjalistycznego do transportu dzieł sztuki,  

d) adaptacja pomieszczeń wystawowych:  usunięcie miejscowe sufitów w celu podwyższenia 

przestrzeni wystawowej tak ,aby umożliwić  prezentację kolekcji MWW w 2016 roku 

e) Stworzenie przestrzeni  w muzeum wyłącznie na potrzeby  edukacji i  biblioteki – na 

poziomie 1. Muzeum  

f) Artystyczny plac zabaw na terenie użytkowanym przez muzeum, z tyłu budynku 

(planowane jest pozyskanie na ten cel środków z RPO w nowej perspektywie finansowania),  
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g) monitoring wewnątrz muzeum. 

14. Przewodnicząca Rady, podsumowała spotkanie, w imieniu Rady wyrażając uznanie dla 

działalności i planów MWW, choć z wielkim niepokojem patrzy na finanse Muzeum i zwraca 

się do organizatora (m. Wrocław) o zabezpieczenie nie tylko podstawowego bytu Muzeum 

Współczesnego Wrocław, ale także programu merytorycznego, gdyż będzie to z ogromnym 

pożytkiem dla wszystkich: miasta, Muzeum, artystów.  Członkowie Rady poparli tę opinię 

wygłoszoną przez Przewodniczącą.  Zamknięcie zebrania Rady Muzeum 

--- 

 

Podpisy: 

 Przewodnicząca Rady Muzeum : 

Hanna Wróblewska 

Protokolant/ Sekretarz Rady: 

Bartłomiej Lis 


