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Misją Muzeum Narodowego w Warszawie jest: 
 

 Poprawa jakości życia społeczeństwa poprzez  wykształcenie w ludziach kompetencji do 
uczestnictwa w kulturze i czerpania z tego satysfakcji poznawczej i estetycznej;  
 

− służy temu gromadzenie zbiorów, ich odpowiednie przechowywanie, 
konserwowanie, opracowywanie, interpretowanie i prezentowanie 

 
 Tworzenie forum szerokiej dyskusji o wartościach 

 
 Przyczynianie się do atrakcyjności Warszawy 

 
 Tworzenie ośrodka wyspecjalizowanej wiedzy i wyjątkowych umiejętności, dzięki 

którym można rozpoznać dzieła, zapewniać im trwanie i przywracać ich wartość poprzez 
konserwację 

 Tworzenie miejsca międzynarodowej wymiany myśli i współpracy na rzecz 
prezentowania twórców i problemów zawartych w historii sztuki 

Misja 

Misja 

Do not resize, recolor or reposition the takeaway box 

Use size 16 pt font 

Do not resize, recolor or reposition the takeaway box 

Use size 16 pt font 

Muzeum jest skarbnicą dóbr kultury, w której kolejne generacje dokonują interpretacji 
przeszłości i dodają świadectwa swojego czasu 
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 Muzeum wyjątkowe dzięki rozległości zbiorów, nowatorskim sposobom 
prezentacji, aktywności wystawienniczej, badawczej i edukacyjnej 
 

 Muzeum – platforma dyskusji o polskiej kulturze i jej miejscu w kulturze 
światowej 
 

 Muzeum kochane przez Warszawiaków i nieodzowny punkt programu 
oglądania miasta 
 

 Muzeum, w którym widz czuje się pożądanym gościem i partnerem 
 

 Muzeum jako przyjazne miejsce spotkań ze sztuką i z innymi ludźmi 
 

Wizja 

Wizja 
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Cele Strategiczne 

Cele strategiczne MNW to poprawa jakości, wzrost 
frekwencji i zapewnienie przestrzeni dla rozwoju 

 
 
 

Frekwencja Jakość 

Przestrzeń 

Poprawa jakości merytorycznej oferty, 
mierzona poprzez: 

 badanie opinii zwiedzających 
 ankiety skierowane do 

ekspertów, kuratorów (wersja 
polska i międzynarodowa) 

Zwiększenie frekwencji: 
 podwojenie frekwencji w 

Gmachu Głównym do 2017 
(roczny wzrost o 20%) 

 w Cyfrowym MNW o 25% 
rocznie 

Zapewnienie odpowiedniej przestrzeni dla rozwoju MNW: 
 wkopanie kamienia węgielnego pod rozbudowę Gmachu Głównego w 2017 (zakończenie w 2020) 
 uwolnienie przestrzeni poprzez wynajęcie profesjonalnej powierzchni magazynowej (do 2018) 
 przejęcie przestrzeni zajmowanej przez Muzeum Wojska Polskiego (2018-2020) 
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Zwiększenie frekwencji 

Obecna frekwencja (170 tys. do 
października 2014) poniżej potencjału 
MNW w kontekście miasta i kraju 
 
Również Cyfrowe MNW (112 tys. wizyt 
do października 2013) nie osiągnęło 
jeszcze swojego potencjału. Konieczne: 

 dalszy rozwój funkcjonalności 
 cyfryzacja zbiorów 
 działania informacyjne 

 
Zwiększenie frekwencji kluczowe dla 
realizacji wizji (odnowa świadomości 
bogactwa kultury polskiej) 

Poprawa jakości 

Obecna oferta programowa jest 
zadowalająca  
 
Konieczna poprawa następujących 
obszarów: 

 niepełna dostępność galerii stałych 
 utrudniony dostęp dla 

niepełnosprawnych 
 
Poprawa jakości niezbędna dla roli 
ośrodka najważniejszych prezentacji i 
dyskusji o polskiej kulturze 
 
Poprawa wynagrodzeń warunkiem 
rozwoju kadry i oferty programowej 

Zapewnienie odpowiedniej 
przestrzeni rozwoju MNW 

Możliwości rozwoju MNW ograniczone 
brakiem odpowiedniej przestrzeni: 

 wystawienniczej 
 edukacyjnej 
 na należycie wyposażone pracownie 

konserwatorskie 
 profesjonalnej przestrzeni 

magazynowej 
 

Obecna przestrzeń zaprojektowana z 
myślą o zbiorach około 50 tys. obiektów 
(obecnie 823 tys. obiektów), bez funkcji 
programu edukacyjnego towarzyszącego 
wystawom czasowym i galeriom stałym 
 
Rozbudowa i nowe przestrzenie 
magazynowe podstawą rozwoju MNW 

Zdefiniowane Cele Strategiczne spójne z wizją/ 
misją MNW i odpowiadające na główne wyzwania  

Cele Strategiczne 
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Działania Kluczowe: Muzeum i Wystawy 

Galerie stałe otwarte w ostatnich miesiącach Planowane kolejne galerie stałe 

Otwarcie wszystkich planowanych galerii stałych do końca 2015 

Jakość 

Oferta Muzeum budowana poprzez poszerzenie 
galerii stałych... 

Galeria Faras 

Galeria Starożytna 

Cel obszaru 
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Działania Kluczowe: Muzeum i Wystawy Jakość 

Wystawa Termin 

... atrakcyjny program wystaw czasowych... 

Organizacja wystaw o wysokiej wartości merytorycznej i jednocześnie skierowanych do szerokiej 
publiczności 

Cel obszaru 

Olga Boznańska 25 lutego 2015 – 2 maja 2015 

Skarby z kraju Chopina  Muzeum Narodowe w Pekinie 6 lutego 2015 – 10 maja 2015 

Tadeusz Peiper w Hiszpanii, w Polsce i w Europie  27 maja – 6 września 2015  

otwarcie Galerii Sztuki Dawnej 9 września 2015 

Mistrzowie Pastelu 7 października 2015 – 3 stycznia 2016 

otwarcie Galerii Wzornictwa  9 grudnia 2015  

Tadeusz Peiper w Hiszpanii, w Polsce i w Europie 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
Madryt 16 października 2015 – 3 stycznia 2016 

wystawa chińska z Muzeum Narodowego w Pekinie 30 stycznia 2016 – 30 kwietnia 2016 

Otwarcie Galerii Starożytnej wiosna-lato 2016 

Inny Renesans 3 czerwca 2016 – 31 sierpnia 2016 

Sonia i Robert Delaunay 30 września 2016 – 8 stycznia 2017 

Kolor 8 lutego 2017 – 30 kwietnia 2017 

Hopper ze zbiorów Whitney Museum 24 maja 2017 – 3 września 2017 

Józef Brandt 7 października 2017 – 7 stycznia 2018 
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... oraz dodatkowe inicjatywy budujące prestiż  
i atrakcyjność MNW jako miejsca spotkań  

Miejsce spędzania wolnego czasu 

Program działań tworzących z MNW  
miejsca spędzania wolnego czasu 
 
Interesujący program muzyczny... 
• w Holu Głównym MNW 
• na dziedzińcu Lorentza (lato) 

 
... i filmowy 
• KinoMuz (spotkania dyskusyjne o 

tematyce filmowej) 
• kino letnie na Dziedzińcu Lorentza 

Księgarnia i sklep muzealny 

Nowa oferta gastronomiczna zachęcająca 
do codziennych odwiedzin MNW 
• kawiarnia 
• restauracja 

Dodatkowe zajęcia dla szerokiej 
grupy odbiorców 

Organizacja różnorodnego programu 
zajęć i warsztatów wokół tematów 
związanych nie tylko z kulturą i sztuką 
 
Zajęcia i warsztaty dedykowane dla 
każdej grupy odbiorców: 
• dzieci 
• młodzież 
• dorośli (pracujący) 
• rodziny z dziećmi 
• seniorzy 

 

Połączenie biznesu i kultury 

Prowadzenie inicjatyw silniejszej 
współpracy z instytucjami spoza strefy 
kultury 
 
Organizacja spotkań zamkniętych dla: 
• prywatnych podmiotów biznesowych 
• służb dyplomatycznych (goście 

urzędów i instytucji państwowych) 
• spotkania organizowane przez NBP i 

inne podmioty 
• indywidualne zwiedzanie (pre-

viewing) 
• zwiedzanie połączone z ekskluzywną 

kolacją (private dinners) 
• warsztaty  dla określonych grup 
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Rola i miejsce Oddziałów w strategii MNW  

Działania Kluczowe: Muzeum i Wystawy Jakość 

Oddział 

Królikarnia 

 

Nieborów i Arkadia 

 

Otwock Wielki 

 

Muzeum Plakatu 

 

odzyskana kamienica Bronisława Krystalla3 

 

 

 

Cel strategiczny 

utrzymanie profilu działania1 

 

utrzymanie profilu działania1 

 

odłączenie od MNW 

 

planowane przeniesienie do nowego budynku MNW2  

 

wykorzystanie jako sposób na zasilenie budżetu oraz 
narzędzie do budowy kapitału żelaznego 

Reorganizacja struktury MNW/oddziały Cel obszaru 

1. Trwa proces sądowy o własność 2. Wcześniej planowane częściowe przeniesienie do Oddziału Fotografii mającego powstać w Kamienicy Krystalla 3.Trwają procedury administracyjne. 
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 uruchomienie pełnej funkcjonalności serwisu 
www.cyfrowe.mnw.art.pl do końca 2014 roku 

 kampania informacyjna w Internecie i mediach tradycyjnych 
– ośrodki naukowe, badawcze i fora społecznościowe 

 zwiększenie nakładów na cyfryzację prowadzoną przez MNW 
 pozyskanie partnera, do którego zostanie outsourcowana 

realizacja części cyfryzacji 

Działania Kluczowe: Muzeum Cyfrowe 

Cyfryzacja i ewidencja w liczbach Planowane działania 

Jakość 

Rozwój treści Cyfrowego MNW kluczowy dla 
zwiększenia odwiedzin serwisu i budowania 
wizerunku  

W 2015 roku 55 tys. obiektów z cyfrową dokumentacją (300 tys. w 2020) oraz 50 tys. wpisów do 
elektronicznych baz danych (200 tys. w 2020) 

Cel obszaru 

liczba 
obiektów  

w ewidencji 
ogółem 

obiekty, 
posiadające cyfr. 

dokumentację 
wizualną 

liczba plików 
cyfrowej 

dokumentacji 
wizualnej 

statystyczna projekcja – 
cyfrowa dokumentacja 
wizualna do końca roku 

2020 

823 108 35 102 60 000 300 000 

liczba 
obiektów  

w ewidencji 
ogółem 

liczba 
rekordów 

w bazie 
ogółem 

w tym: liczba rekordów 
planowanych do 
wprowadzenia 

do bazy do roku 
2020 

Bez cyfrowej 
dokumentacji 

wizualnej 

Z cyfrową 
dokumentacją 

wizualna 

823 108 461 443 426 341 35 102 200 000 

stan cyfrowej dokumentacji wizualnej 

wpisy do elektronicznych baz danych 

http://www.cyfrowe.mnw.art.pl/
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Działania Kluczowe: Nauka, Edukacja i Wydawnictwa Jakość 

Działania naukowe, edukacyjne i wydawnicze 
kluczowe dla poprawy jakości oferty MNW 

 programy badawcze 
 

 konferencje naukowe 
 

 atrakcyjna oferta edukacyjna dla 
wszystkich grup odbiorców 
 

 atrakcyjna oferta wydawnicza skierowana 
do wszystkich grup odbiorców wsparta 
przez szeroką dystrybucję (GWF / Empik) 

edukacja – zwiększenie frekwencji do 90 tys. rocznie; konferencje naukowe – 2 znaczące w roku; 
wydawnictwa – utrzymanie Rocznika MNW i wartościowych katalogów, rozszerzanie edukacyjnej 
 oraz naukowej oferty wydawniczej (tradycyjnej i on-line)  

Cel obszaru 

wprowadzenie programu MKiDN „muzeum za złotówkę” 
znacznie zwiększyło frekwencję na lekcjach w muzeum 

470
616

+31% 

Liczba "lekcji w muzeum" 

IX-XI.2013 IX-XI.2012 

26.6 

+32% 

20.1 

Liczba uczestników 
lekcji (tys.) 
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Działania Kluczowe: Ewaluacja Zbiorów Jakość Frekwencja 

Kategoryzacja obiektów  
(wypożyczenia, ekspozycje, konserwacje)  
pozwoli na sprawne zarządzanie zbiorami 

Cel Zadania 

Ewaluacja zbiorów w skali  
4-punktowej 

Rewizja sposobu zarządzania 
zbiorami 

Przyporządkowanie zadań 
konserwacji i cyfryzacji 

 określenie „wartości ekspozycyjnej” i stanu konserwatorskiego 
 określenie potencjału wypożyczeń 
 określenie dzieł wyjątkowych 

 zarządzanie magazynami i zbiorami 
 zdefiniowanie konsekwencji dla systemu wypożyczeń 
 „zamrożenie” wybranych kolekcji 

 określenie planu konserwacji wobec rezultatów ewaluacji zbiorów 
 zdefiniowanie szczegółowych planów cyfryzacji 

Dokonanie pełnej ewaluacji zbiorów do końca 2017 roku Cel obszaru 
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Ankieta do kierowana  
do publiczności i szerokie  

badania socjologiczne 

Podstawą zwiększenia frekwencji MNW  
jest głęboka wiedza na temat widzów 

 profesjonaliści i pasjonaci 
 uczniowie szkół podstawowych i 

gimnazjów 
 młodzież licealna 
 studenci 
 rodziny z dziećmi 
 pracujące pary bez dzieci 
 pracownicy przyjezdni 
 druga młodość  
 trzeci wiek 

Wstępnie zidentyfikowane 
profile widzów 

Działania Kluczowe: Analiza Widzów Frekwencja 

Sposoby rozszerzenia 
publiczności 

1 2 3 

Realizacja kompleksowego badania widzów do końca I kwartału 2014 roku. Cel obszaru 

stali bywalcy 

odwiedzający 
incydentalnie 

nieuczęszczający 
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Rozpoznanie potrzeb potencjalnych i regularnych 
gości muzeum 

Frekwencja Działania Kluczowe: Analiza Widzów 

35% odwiedzających w Noc Muzeów  
było w MNW po raz pierwszy Oferta MNW oceniana w większości pozytywnie 

Pierwszy raz Sporadycznie 
odwiedzający1  

46% 

35% 

Często 
odwiedzający2  

19% 

1. Raz na rok / kilka lat,  2. Kilka razy w roku 

Badanie ankietowe (650 ankiet) przeprowadzone podczas Nocy Muzeów - dane niereprezentatywne, wymagane dodatkowe dokładne badania.  

60 

20 

80 

40 

0 

Na niskim poziomie 

Jak oceniasz ofertę MNW? 

Na światowym 
poziomie 

Trudno powiedzieć 

Często odwiedziający 

Sporadycznie odwiedzający 

Pierwszy raz 

Zbadanie profilu i potrzeb potencjalnych i regularnych gości MNW, w celu dostosowania oferty oraz 
zwiększenia frekwencji odwiedzin 

Cel badań 
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 skuteczne komunikacja i marketing 
 

 zwiększanie  dotarcia do wybranych grup społecznych 
poprzez działania programowe  i  komunikacyjno-
marketingowe, m. in.: 

 zwiększenie wydatków na marketing 
 badania socjologiczne i marketingowe 
 budowa społeczności MNW 
 zwiększenie udziału w inicjatywach społecznych 
 współpraca z liderami opinii i liderami biznesu 

 
 konsekwentne budowanie świadomości i zwiększanie 

zasięgu w Polsce i zagranicą 

Nowy serwis WWW 

Działania Kluczowe: Dotarcie do Widzów 

Budowa wizerunku poprzez kanały 
elektroniczne... 

... oraz zwiększenie dotarcia do widzów 
działaniami tradycyjnymi 

Frekwencja 

Nowe działania w celu dotarcia do widzów 
dostosowane do ich potrzeb 

Zdefiniowanie planów działań dla głównych profili widzów do końca II kwartału 2014 (w oparciu o 
wyniki analiz) 

Cel obszaru 

 budowa społeczności MNW 
 nowa strona www.mnw.art.pl 
 rozwój profili Facebook, Twitter, Instagram 
 kanał youtube 
 Google Art Project 
 partnerskie strony www (np. biznes i instytucje kultury) 
 stworzenie spójnego systemu aplikacji mobilnych 
 budowa platformy edukacyjnej on-line 
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W 2015 frekwencja 281 tys. w Gmachu Głównym  
i 181 tys. w oddziałach MNW 

Frekwencja w Gmachu Głównym (w tys.) Frekwencja w oddziałach MNW (w tys.) 

+20%1 

2015 

288 

90 

199 

2014 

240 

75 

166 

2013 

200 

62 

138 

2012 

106 

35 

71 

2011 

81 

43 

37 

2010 

173 

64 

109 

2017 

400 

Dział Edukacji 2  

Zwiedzający indywidualni 

Prognoza 

+15%1 

2015 

181 

109 

46 

20 
5 

2014 

157 

94 

40 

18 
5 

2013 

137 

82 

35 
15 5 

2012 

128 

92 

19 
12 5 

2011 

148 

84 

48 

12 4 

2010 

137 

94 

26 
12 5 

Prognoza 

Otwock 

Nieborów 

Królikarnia 

Wilanów 

1. Średnioroczna stopa wzrostu (CAGR) 2. Lekcje muzealne, usługi przewodnickie, lato/ zima w mieście 

Działania Kluczowe: Dotarcie do Widzów Frekwencja 
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Celem jest osiągnięcie ~175 tys. odwiedzin 
Cyfrowego MNW w 2015 roku 

liczba zwolenników na Facebook (tys.) odwiedzających Cyfrowe MNW (tys.)1  

+65%2 

2015 

30 

2014 

20 

2013 

11 

2012 

6 

2011 

3 

2010 

1 

175

140

112

+25%2 

2015 2014 2013 

Prognoza 

1. Liczba wizyt unikatowych gości (różne adresy IP) 2. Średnioroczna stopa wzrostu (CAGR) 3. Planowane ukończenie w lutym/marcu 2014r. 

odwiedzających stronę MNW (tys.)1  

609

390

253252
288

488

2013 2012 2011 2010 

+25%2 

2015 2014 

Prognoza 

Przebudowa 
serwisu w  

latach 2012-20133 

Prognoza 

Działania Kluczowe: Dotarcie do Widzów Frekwencja 
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Rozbudowa Gmachu Głównego niezbędna do 
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni dla 
rozwoju MNW 

Działania Kluczowe: Nowa Przestrzeń Przestrzeń 

Rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego w Q1 2016, zawiązanie PPP w 2015, rozpoczęcie 
projektowania budynku przez zwycięzcę konkursu w 2016 i rozpoczęcie budowy w Q4 2017 

Cel obszaru 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

budżet 
(mln zł) działanie: 

wyposażenie i zagospodarowanie 
(w tym Instytut Konserwacji) 

zawiązanie PPP 

400-450 

100 

budowa nowego gmachu 

10 przygotowanie projektu budowlanego 

0,55 konkurs architektoniczny / dialog 

0,35 studium wykonalności i analiza funkcj. 

Oddanie gmachu Rozstrzygnięcie konkursu 

Plan: budowa nowego gmachu, remont Gmachu Głównego i adaptacja przestrzeni po MWP 

możliwy udział 
funduszy UE w 
finansowaniu 
Instytutu Konserwacji 

Kamień węgielny 
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Konieczna jest reorganizacja funkcji 
magazynowych w celu pozyskania profesjonalnej 
powierzchni magazynowej 

Działania Kluczowe: Magazyny Przestrzeń 

Zmniejszenie kosztów magazynowania i zapewnienie w pełni profesjonalnych warunków 
przechowywania zbiorów. Optymalizacja przestrzeni do 2018 roku. 

Cel obszaru 

wynajęcie 
profesjonalnej 

przestrzeni 
magazynowej 

 wynajęcie profesjonalnej przestrzeni magazynowej poza centrum 
Warszawy i przeniesienie obiektów z Otwocka i Tarczyna 

− po wskazaniu propozycji analiza opłacalności rozwiązania, 
uwzględniająca m.in. koszt transportu zbiorów do nowej 
lokalizacji 

budowa 
profesjonalnej 

przestrzeni 
magazynowej 

 

 budowa profesjonalnego magazynu sztuki we współpracy z 
innymi instytucjami kultury: Muzeum Warszawy, MSN 

budowa 
profesjonalnej 

przestrzeni 
magazynowej 
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Działania Wspierające: Rozwój Kadry Specjalistów Jakość Frekwencja Przestrzeń 

Budowa kadry specjalistów podstawą realizacji 
strategii MNW 

Cel Zadania 

Podniesienie poziomu 
obecnej kadry 
merytorycznej 

 awansowanie wybijającej się, zaangażowanej kadry 
 premiowanie osiągnięć badawczych (udział w konferencjach; prace i stopnie naukowe) 
 wspieranie projektów badawczych MNW 
 zarządzanie wiedzą 
 zwiększenie upokarzająco niskich wynagrodzeń 

Wprowadzenie systemowej oceny pracowników od stycznia 2014 i systematyczne zwiększanie 
budżetu na rozwój zawodowy 

Cel obszaru 

Restrukturyzacja 
zatrudnienia 

Zapewnienie 
kontynuacji kadry 

kierowniczej 

Systemowa ocena 
pracowników –  

od stycznia 2014 

 zidentyfikowanie aktualnych potrzeb kadrowych zmieniającego się MNW 
 zmapowanie  kompetencji i potencjału pracowników 
 ocena pracownicza  
 obsadzenie stanowisk pracy (po weryfikacji zasobów kluczowych i analizie programu)  

 budowanie ścieżek kariery 
 wyznaczenie następców przez doświadczonych kuratorów 
 ocena pracownicza 

 opracowanie kryteriów oceny 
 powiązanie systemu ocen pracowniczych z systemem kontroli zarządczej ADONIS Process Portal 
 przeprowadzenie rocznej oceny pracowników 
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Źródła przychodów MNW w latach 2012-2015  
– zwiększenie udziału środków pozyskanych 

Finanse: Potrzeby i Źródła Finansowania 
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Dotacja Podmiotowa oraz dotacje celowe od MKiDN 

Środki Pozyskane (w tym środki sponsorskie oraz przychody z biletów i działalności pomocniczej) 

1. xxxx  2. xxxx  3. xxxx 
Note: xxxx 
Source: xxxx 

Uwaga: Powyższe szacunki nie uwzględniają planów związanych z rozbudową Gmachu Głównego. 
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Struktura przychodów w 2012 roku 
– dotacje z MKiDN podstawą działania MNW 
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Finanse: Potrzeby i Źródła Finansowania 

1. Dotacja na odpisy umorzeniowe majątku trwałego 
Uwaga: Powyższe szacunki nie uwzględniają planów związanych z rozbudową Gmachu Głównego. 

Środki Pozyskane (zaksięgowane) 
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Struktura kosztów działalności operacyjnej  
w 2012 – Dotacja Podmiotowa zapewnia środki 
na bieżące działanie ale nie na rozwój MNW 
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Finanse: Potrzeby i Źródła Finansowania 

Uwaga: Powyższe szacunki nie uwzględniają planów związanych z rozbudową Gmachu Głównego. 
1. Scenografia, transporty, montaż 
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Strategia pozyskania dodatkowych źródeł 
finansowania i ich przeznaczenie 

źródło przeznaczenie 

Środki 
sponsorskie 

  budowa i rozszerzanie kręgu VIP wspierających Muzeum 
  mecenat wielkich korporacji i i mniejszego biznesu 
  wsparcie darczyńców prywatnych 
  serwis internetowy służący zbiórkom publicznym 
  membership – stworzenie  wiernej MNW społeczności 

Fundusze  
zewnętrzne 

Działalność 
własna 

 pozyskiwanie grantów i dotacji 
 aplikowanie  o fundusze UE 
 współpraca z fundacjami 
 ścisła współpraca z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędem Marszałkowskim 

 wynajmy powierzchni 
 organizacja eventów, wizyt specjalnych 
 organizacja specjalistycznych warsztatów 
 sprzedaż wydawnictw 
 licencjonowanie 

 wystawy czasowe  
 galerie stałe 
 edukacja  
 wydawnictwa 
 komunikacja i marketing 
 zakupy dzieł 

 rozbudowa MNW 
 inne inwestycje 
 projekty badawcze 
 projekty edukacyjne 

 edukacja 
 wydawnictwa 
 komunikacja i marketing 
 zakupy dzieł 
 inne inwestycje 

Partnerstwo 
publiczno - 
prywatne 

 ścisła współpraca ze strukturami miejskimi i samorządowymi 
 pilotaż przygotowań do inwestycji i samej rozbudowy przez Stowarzyszenie Architektów  Polskich oraz 

doświadczonych partnerów, którzy realizowali już inwestycje w formule PPP 
 współpraca z doświadczonym operatorem funduszy unijnych – BGK i PKO Bank Polski 
 nawiązanie relacji inwestorskich z renomowanymi partnerami biznesowymi 
 efektywne wykorzystanie  możliwości pozyskania  funduszy unijnych i norweskich  
 współpraca z Urzędem Miasta i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego 

 rozbudowa MNW 
 inne inwestycyjne 

Finanse: Potrzeby i Źródła Finansowania 
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nazwa opis kluczowe terminy 

1 otwarcie nowych galerii stałych   • Galeria Faras 
• Galeria Sztuki Dawnej -  malarstwo z rzeźbą i sztuka zdobniczą 
• Galeria Wzornictwa 
• Galeria Sztuki Starożytnej 

  17.10.2014 
9.09. 2015 
9.12.2015 
Q3/Q4 2016 

2 budowa nowego gmachu • konkurs architektoniczny 
• przygotowanie projektu 
• zawiązanie PPP 

Q3-Q4 2015 
Q1 2016 – Q1 2018 
Q2 – Q4 2015 

3 ewaluacja zbiorów MNW (w trakcie analizy) do Q4 2017 

4 cyfryzacja zbiorów MNW cyfrowa ewidencja obiektów MNW 

5 system ocen pracowniczych wprowadzenie systemowej oceny pracowniczej Q1 2015 

6 przestrzeń magazynowa w trakcie analizy Q1 2015 

7 kamienica Bronisława Krystalla wykorzystanie komercyjne – zasilenie budżetu MNW i budowa kapitału 
żelaznego 

2016 

8 Gmach Główny MNW adaptacja przestrzeni po MWP i remont starego gmachu  2018-2020 

9 fundraising przygotowanie strategii fundraisingu Q3 2014 

Realizacja strategii poprzez 9 inicjatyw 
strategicznych 


