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Struktura Celów Działu Zbiorów Muzeum POLIN 

 
 

Cele strategiczne Działu Zbiorów 
Dział Zbiorów odpowiada za: 
 

ZARZĄDZANIE KOLEKCJĄ MUZEALNĄ, w tym: 
zadania z zakresu EWIDENCJI ZBIORÓW: 

 przygotowanie i realizacja strategii kolekcjonowania. 

 pozyskiwanie, gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów. 

 inwentaryzowanie oraz dokumentowanie zbiorów, w tym digitalizacja zbiorów. 

 prowadzenie ksiąg inwentarzowych, depozytowych i pomocniczych oraz ich przechowywanie. 

 prowadzenie elektronicznej bazy ewidencji zbiorów i kopii. 

 prowadzenie i przechowywanie dokumentacji prawnej dotyczącej przyjmowania i rejestracji zbiorów 
(protokołu przyjęcia, umowy darowizny, protokoły komisji nabytków i rzeczoznawców). 

 przeprowadzanie skontrów zbiorów własnych i depozytowych w cyklu pięcioletnim zgodnie z 
harmonogramem oraz przeprowadzanie kontrolne spisów z natury. 

 dokumentowanie i kontrola ruchu muzealiów. 

 prowadzenie statystyki zbiorów. 

 obsługa celna związana z przyjmowaniem i wydawaniem zbiorów. 
  

Zadania NAUKOWE: 
 opracowywanie naukowe zbiorów oraz prowadzenie programów naukowo-badawczych związanych z 

gromadzonymi i opracowywanymi zbiorami. 

 publikowanie wyników prowadzonych prac naukowo-badawczych nad zbiorami. 
  

Zadania WYSTAWIENNICZE: 
 kuratorskie przygotowanie wystaw ze zbiorów własnych. 

 kwerendy w zbiorach muzealnych na potrzeby wystaw czasowych i wystawy stałej. 

 obsługa formalno-prawna wystaw czasowych organizowanych w muzeum oraz wysyłanych poza 
muzeum w kraju i zagranicą. 

  

Zadania PREWENCYJNE i KONSERWATORSKIE: 
 przechowywanie zbiorów i nadzór nad warunkami przechowywania i eksponowania zbiorów w stałych 

magazynach zbiorów. 

 prowadzenie i nadzór nad Magazynem zbiorów. 

 sprawowanie nadzoru nad stanem konserwatorskim zbiorów oraz przeprowadzanie konserwacji 
zbiorów. 

  

Zadania DIGITALIZACJI i UDOSTĘPNIANIA: 
 zarządzanie CBJ. 

 prowadzenie i nadzór nad digitalizacją zbiorów i zarządzaniem zasobem cyfrowym zbiorów. 
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Cele działu Zbiorów w kontekście strategii Muzeum POLIN: 
 

Nr 
celu 

Cel pionu Pion Nr 
celu 

Cel Działu Zbiorów 

2.2 Ochrona dziedzictwa żydowskiego  Programowy 2.2.1 Rozbudowa kolekcji materialnej 

2.2 Ochrona dziedzictwa żydowskiego  Programowy 2.2.2 Zewidencjonowanie, zabezpieczenie i opracowanie 
zbiorów materialnych 

2.5. Centrum udostępniania wiedzy i debaty 
o Żydach polskich, rozpoznawalne w 
Polsce i na świecie 

Programowy 2.5.5 Wiarygodna i sprawnie działająca Centralna Baza 
Judaików 

3.1 Angażowanie społeczności i tworzenie 
trwałych relacji z uczestnikami 
programów muzeum (osoby 
indywidualne i wolontariusze) 

Komunikacji 
i Obsługi 
Klienta 

3.1.4 Utrzymanie relacji z darczyńcami zbiorów 
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Obecna struktura Działu Zbiorów Muzeum POLIN 

 

 

Dyrektor ds. 
Programowych 

Kierownik Działu 
Zbiorów 

Starsza specjalistka -
Inwentaryzator Kustosz 

Starsza specjalistka -
Inwentaryzator Kustosz 

Specjalista -
inwentaryzator

Opiekun Zbiorów 
Kustosz

Opiekun Zbiorów 
Kustosz

Archiwista - specjalista

Gówny Konserwator

Asystent Konserwatora 

Specjalista - Asystent 
konserwatorski 

konserwator -
współpracownik

Koordynatorka projektu Fotograf

Główny Kurator Zbiorów


