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METRYCZKA MUZEUM 
 

 

Nazwa: …........................................................................................................................................... 

Charakter zbiorów:  

…............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

Rok rozpoczęcia działalności 

…............................................................................................................................................................ 

 

Wpis do rejestru MKiDN: JEST / NIE MA 

 

Forma prawna muzeum: 

□Nieformalne 

□Stowarzyszenie 

□Fundacja 

□Podmiot gospodarczy 

□Inna................................................................................................................................................... 

 

Założyciel/Założyciele 

 

Ilość: …................................................................................................................................................. 

Wiek: …................................................................................................................................................ 

Wykształcenie/Zwód………………………………………………………………………………….. 

Płeć: K / M 

 

Pracownicy i wolontariusze 

 

Liczba pracowników i współpracowników:........................................................................................ 

Liczba osób zatrudnionych na umowę:............................................................................................... 

Typy zatrudnienia (umowa o dzieło, zlecenia, etat, itp.): 

................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

Czy muzeum współpracuje z wolontariuszami: TAK / NIE 

Liczba wolontariuszy:............................................................................................................................ 

Czym zajmują się pracownicy i współpracownicy (np. stanowiska): …............................................... 

…........................................................................................................................................................... 

…............................................................................................................................................................ 

 

Lokalizacja 

 

Nazwa Miejscowości/województwo: ….............................................................................................. 

 

Wielkość: 

 

□Wieś 

□Miasto do 5 tys. 
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□Miasto od 5 do 20 tys. 

□Miasto od 20 do 50 tys. 

□Miasto od 50 do 200 tys. 

□Miasto od 200 do 500 tys. 

□Miasto powyżej 500 tys. 

 

Budynek 

 

Budynek, w którym wystawiana jest kolekcja (mieszkanie prywatne, dom, pomieszczenie 

gospodarcze np. stodoła): 

 

….......................................................................................................................................................... 

 

Czy prócz wystawienniczych budynek pełni jeszcze jakieś funkcje? 

 

□Mieszkalne 

□Gospodarcze 

□Inne …..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

Czy kolekcja wystawiana jest także na terenie przy budynku np. w przydomowym ogrodzie? 

TAK / NIE / NIE DOTYCZY 

 

Czy budynek wpisany jest na listę zabytków? 

TAK / NIE 

 

Jaka jest lokalizacja budynku/miejsca? 

Centrum czy peryferie miejscowości? 

Opis lokalizacji: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Dostępność 

 

Czy muzeum ma stałe dni otwarcia, czy otwierane jest na życzenie lub w ramach potrzeb? 

…........................................................................................................................................................... 

Dni i godziny otwarcia muzeum: 

…........................................................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................................... 

 

Internet 

 

Czy muzeum ma swoją stronę internetową: 

TAK / NIE 

 

Czy informacja o muzeum znajduje się na stronie lokalnego urzędu gminy/powiatu /miasta? 
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TAK / NIE 

 

Czy muzeum ma swoją stronę/profil w którymś z mediów społecznościowych (forum, strona 

kolekcjonerów, strona lokalna, nasza klasa, facebook, twitter, itp? 

TAK / NIE 

Jeśli tak, jaka strona, adres? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Promocja i wydawnictwa 

 

Czy muzeum ma swoje logo? 

TAK / NIE 

 

Czy muzeum tworzy własne ulotki/plakaty? 

TAK / NIE 

 

Czy muzeum wydaje własne broszury i wydawnictwa? 

TAK / NIE 

 

Czy w najbliższej okolicy muzeum znajduje się tablica informująca o muzeum (np. dojeździe do 

niego?) 

TAK / NIE 

 

Środki na prowadzenie muzeum 

 

Czy muzeum prowadzi sprzedaż biletów? 

TAK / NIE 

 

Czy muzeum wprowadziło bilety ulgowe? 

TAK / NIE 

 

Ceny biletów: …............................................................................................................................. 

 

Czy muzeum pobiera opłaty za dodatkowe wydarzenia organizowane w muzeum np. wernisaże, 

warsztaty? 

TAK / NIE / ZALEŻY OD WYDARZENIA 

 

Czy muzeum wykorzystuje środki własne właścicieli do prowadzenia muzeum: TAK / NIE 

 

Czy muzeum finansuje swoją działalność z dotacji samorządowych: gminnych, miejskich, 

powiatowych, wojewódzkich: TAK / NIE (jeśli tak, to których?) 

 

Czy muzeum finansuje swoją działalność z dotacji państwowych, unijnych: TAK / NIE 

 

Czy muzeum finansuje swoją działalność z dotacji, darowizn innych fundacji, stowarzyszeń 

organizacji? TAK/NIE 

 

Czy muzeum finansuje swoją działalność z darowizn osób prywatnych i firm: TAK / NIE 
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Czy muzeum coś sprzedaje (np. broszury, gadżety), jeżeli tak to co? TAK / NIE 

…........................................................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................................... 

 

Aktywność poza wystawiennicza 
 

Czy muzeum prowadzi aktywność poza wystawienniczą? TAK / NIE 

Rodzaje wydarzeń które odbyły się w muzeum: 

□Wystawa własna 

□Wystawa gościnna/ zewnętrzna 

□Przedstawienie teatralne 

□Warsztaty 

□Koncert 

□Prelekcja 

□Konferencja 

□Festyn 

□Inne.......................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

Które z tych rodzajów wydarzeń odbyło się w 2011 r.: ….................................................................... 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

 

Czy muzeum prowadzi zorganizowaną działalność edukacyjną np. warsztaty: TAK / NIE 

 

Czy muzeum organizuje konkursy? TAK / NIE 

 

Relacje z otoczeniem: 
 

Czy muzeum współpracuje przy organizacji wydarzeń z organizacjami pozarządowymi? TAK / 

NIE 

Czy muzeum współpracuje przy organizacji wydarzeń z organami samorządowymi? TAK / NIE 

Czy muzeum współpracuje przy organizacji wydarzeń ze związkami religijnymi? TAK / NIE 

Czy muzeum współpracuje przy organizacji wydarzeń z mediami? TAK / NIE 

Czy muzeum współpracuje przy organizacji wydarzeń ze szkołami? TAK / NIE 

Czy muzeum współpracuje przy organizacji wydarzeń z innymi muzeami prywatnymi? TAK / NIE 

Czy muzeum współpracuje przy organizacji wydarzeń z innymi muzeami państwowymi? TAK / 

NIE 

Czy muzeum współpracuje przy organizacji wydarzeń z innymi instytucjami? TAK / NIE 

Jakimi?................................................................................................................................................... 

 

Ewaluacja 
 

Czy muzeum prowadzi księgę gości? 

TAK / NIE 

 


