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INFORMACJE SYGNALNE 

30.05.2018 r. Działalność muzeów w 2017 r. 
 

W 2017 r. działalność prowadziło 949 muzeów 
i oddziałów muzealnych (o 0,4% więcej 
w porównaniu z 2016 r.1), które zwiedziło 37,5 mln 
osób, (o 3,2% więcej niż w 2016 r.). Zorganizowano 
5,7 tys. wystaw czasowych. Łączna liczba zbiorów 
muzealnych (w pozycjach inwentarzowych) wyniosła 
10,6 mln. 

 

Muzea i oddziały muzealne oraz zwiedzający 

Najwięcej muzeów, jak i zwiedzających odnotowano w województwach mazowieckim i mało-
polskim. Liczba zwiedzających muzea na 1000 ludności wyniosła 976 osób. W ramach corocz-
nie organizowanych „Nocy Muzeów” odnotowano 935 tys. zwiedzających. 

Mapa 1. Muzea i oddziały muzealne według województw 
 Stan w dniu 31 XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 1. Działalność muzeów i oddziałów muzealnych 

a  Stan w dniu 31 XII 

                                                           
1 Dane za 2016 r. zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2013 2014 2015 2016 2017 

Muzea i oddziały muzealnea 822 844 926 945 949 

Wystawy czasowe w tys. 3,1 4,9 5,2 5,4 5,7 

Wystawy stałe w tys. 2,0 2,2 2,4 2,6 2,6 

Zwiedzający w tys. 29044,0 30609,4 33271,3 36331,4 37503,1 

W 2017 r. muzea zwiedziło  
37,5 mln osób, w tym 14,2 mln 
osób bezpłatnie 

Muzea w województwach ma-
zowieckim i małopolskim od-
wiedziło 57,6% ogółu zwiedza-
jących 

 3,2% 
wzrost liczby zwiedzających mu-
zea i oddziały muzealne  
w porównaniu z 2016 r. 

28,1% ogółu muzeów prowa-
dziło działalność w wojewódz-
twach mazowieckim i mało-
polskim  
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Muzea zorganizowały 2,6 tys. wystaw stałych oraz 5,7 tys. wystaw czasowych, w tym 3,4 tys. wła-
snych i 1,3 tys. obcych (1,2 tys. krajowych i 147 z zagranicy).  

Wykres 1. Muzea i oddziały muzealne według rodzajów 
  Stan w dniu 31 XII 

Zbiory muzealne 

Łączna liczba zbiorów muzealnych (w pozycjach inwentarzowych) wyniosła 10,6 mln. Najwięk-
szą część stanowiły muzealia z dziedziny sztuki (19,2%). 

Wykres 2. Struktura muzealiów według dyscyplin 
Stan w dniu 31 XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne formy działalności muzeów i oddziałów muzealnych 

Oprócz podstawowej działalności jaką jest gromadzenie i prezentowanie zbiorów, muzea or-
ganizowały wiele wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych. Największą ich część stanowiły lek-
cje muzealne.  
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Wykres 3. Inne formy działalności muzeów i oddziałów muzealnych 

 

Muzea i oddziały muzealne według sektorów własności 

Najwięcej muzeów należało do sektora publicznego (79,3%), w tym dla większości organizato-
rem były jednostki samorządu terytorialnego. W sektorze prywatnym najwięcej muzeów orga-
nizowanych było przez osoby fizyczne (37,8%). 
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Powiązane opracowania 

Kultura w 2016 r. 

Działalność muzeów w 2016 r. 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych - Kultura i Sztuka 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Muzeum  

Oddział muzeum 

Lekcja muzealna 

Muzealia 

Wystawa czasowa 

Wystawa stała 

Zwiedzający 
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