Załącznik nr 4
do umowy nr ……/2017
z dn. …………….
Regulamin dozoru oraz sprzątania wystaw w Muzeum Narodowym w Gdańsku
I. DOZÓR WYSTAW
1. Nadzór z ramienia Muzeum nad stanowiskiem dozoru wystaw sprawuje ……………,
natomiast z ramienia Wykonawcy ……………..
2. Wszelkie prace i zmiany dokonywane w obrębie wystaw mogą się odbywać tylko za
wiedzą Kuratora Muzeum i zakończone przed wejściem zwiedzających na ekspozycję.
3. Kontroli zgodności, ilości eksponatów w danej sali wystawowej dokonuje się przez
porównanie stanu faktycznego z „ Wykazem eksponatów i wyposażenia sal” (załącznik nr
1 - wykaz przygotowuje kustosz - opiekun ekspozycji) znajdujących się w każdej
ekspozycji.
4. Każdy pracownik dozoru wystaw przyjmując w dozór ekspozycję dokumentuje swoje
czynności w „Książce przeglądu ekspozycji i dyżuru” (załącznik nr 2 - w której
odnotowuje się każdorazowo datę i godzinę przyjęcia dyżuru, dane personalne dyżurnego,
przerwy, zastępstwa, datę i godzinę przeglądu, przenoszenie eksponatów z czyjego
polecenia, stwierdzone uszkodzenia eksponatów, kogo powiadomiono oraz uwagi własne.
II ZADANIA PRACOWNIKÓW DOZORU WYSTAW
1. Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa sal wystawowych oraz zgromadzonych w nich
eksponatów w czasie ich udostępnienia i prowadzenia prac porządkowych.
2.Utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach ekspozycyjnych.
3. Zapewnienie obsługi ruchu zwiedzających.
III OTWIERANIE I ZAMYKANIE SAL WYSTAWOWYCH
1. Pracownik dozoru wystaw przed przystąpieniem do pracy pobiera klucze od pomieszczeń
zgodnie z grafikiem dyżurów w pomieszczeniu wartowni Muzeum. Każde pobranie i
zdanie kluczy potwierdza własnoręcznym podpisem w „Książce wydań i przyjęć kluczy”.
2. Sale każdorazowo są otwierane i zamykane przez trzyosobowy zespół, w skład którego
wchodzą : pracownik merytoryczny Muzeum, pracownik ochrony zewnętrznego
Wykonawcy, pracownik dozoru wystaw zewnętrznego Wykonawcy. Każde otwarcie i
zamknięcie pomieszczeń wystawienniczych jest odnotowane w „Książce komisyjnego
otwarcia i zamknięcia ekspozycji”, za które odpowiada dyżurny merytoryczny pracownik
muzeum.
IV. SPRZĄTANIE WYSTAW
1. Pracownicy dozoru wystaw są zobowiązani do utrzymania porządku i czystości w salach
wystawowych.
2. Do codziennych obowiązków należy: sprzątanie podłóg parapetów okiennych, odkurzanie
zewnętrzne gablot.
3. Sprzątanie generalne w przypadku przygotowania oraz zakończenia wystawy.
4. Mycie gablot od wewnątrz, które wykonuje się w obecności kustosza - opiekuna wystawy
(nie częściej niż raz na kwartał).
5. Mycie gablot od zewnątrz, które wykonuje się każdorazowo po stwierdzeniu zabrudzenia.
6. Rodzaj prac do wykonania określa bezpośredni przełożony po porozumieniu się z
kustoszem - opiekunem wystawy lub konserwatorem muzealnym.
7. należy zachować szczególną ostrożność podczas używania substancji toksycznych,
łatwopalnych, czyszczących lub konserwujących.
8.W czasie prac porządkowych posługiwać się narzędziami, zabezpieczeniami ochronnymi

przydzielonymi w związku z bezpieczeństwem pracy.
9. Wszelkie prace porządkowe muszą być zakończone przed wejściem lub po opuszczeniu
muzeum gości zwiedzających.
V OBOWIĄZKI PRACOWNIKA DOZORU WYSTAW
1. Znać i przestrzegać przepisy BHP.
2. Znać rozmieszczenie sprzętu gaśniczego i umieć się nim posługiwać.
3. Niezwłocznie usunąć ( spowodować usunięcie) usterki i przyczyny mogące spowodować
pożar.
4. Przestrzegać zakazu palenia tytoniu i używania otwartego ognia na terenie całego muzeum.
5. Prowadzić nadzór nad urządzeniami obsługującymi warunki klimatyczne.
6. Przestrzegać aby nie zastawiać sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych, urządzeń systemu
zabezpieczenia elektronicznego: ( czujniki, przyciski napadowe, kamery) oraz przejść i
wyjść ewakuacyjnych.
7. Uczestniczyć w codziennych komisyjnych przeglądach stanu ekspozycji (przed otwarciem i
na muzeum dla zwiedzających i na zakończenie).
8. Z chwilą przejęcia miejsca dozoru, pracownik ma obowiązek sprawdzić czy eksponaty
znajdują się na swoich miejscach i czy nie widać na nich śladów uszkodzeń.
9. Zawiadomić kuratora muzeum, pracownika ochrony o wszelkich usterkach w zakresie
zabezpieczenia budowlano – mechanicznego, np. uszkodzenie drzwi, okna, kraty, zamki
itp. oraz niesprawności innych urządzeń, w które muzeum jest wyposażone, np.
oświetlenie, urządzenia grzewcze, wodne, klimatyzację, aparaty łączności itp.
10.Natychmiast powiadomić kuratora muzeum, pracownika ochrony o najdrobniejszych
nawet uszkodzeniach wystroju wnętrz i eksponatów ( uszkodzenia malowideł, ram, rzeźb
itp.) oraz zabezpieczyć miejsce zdarzenia do czasu przybycia uprawnionego pracownika
muzeum (nie dotykać, nie przemieszczać).
11.Odnotowywać każdy ruch eksponatów do i z sali wystawowej w „ Książce przeglądu
ekspozycji i dyżurów”. Przemieszczanie eksponatów może nastąpić w obecności lub za
zgodą przedstawiciela muzeum: kuratora, kustosza, opiekuna wystawy. Informację tą
należy przekazać również służbie ochrony.
12. Po wejściu zwiedzających na wystawę zadaniem pracownika dozoru jest:
a) pilnowanie przydzielonej wystawy,
b) stałe kontrolowanie stanu ekspozycji,
c) sprawdzanie biletów i zaproszeń upoważniających do zwiedzania,
d) kulturalne i taktowne zachowanie się w stosunku do gości muzeum oraz udzielanie
niezbędnych informacji,
e) zwrócenie uwagi zwiedzającym w wypadku ich niestosownego zachowania,
f) obserwacja i reagowanie w wypadkach budzących podejrzenie co do zamiarów osób
zwiedzających,
g) reagowanie na fotografowanie eksponatów z włączonym fleszem oraz statywem,
h) udzielanie pierwszej pomocy zwiedzającym w wypadkach nagłych zemdleń,
zachorowań,
i) zwracanie uwagi aby zwiedzający nie dotykali eksponatów lub nie przekraczali strefy
bezpieczeństwa wyznaczonej linią na podłodze lub barierkami,
j) zgłaszanie pracownikom ochrony osoby spośród wchodzących, zwiedzających będące
w stanie nietrzeźwym oraz osoby o poważnych zauważalnych schorzeniach
psychicznych,
k) zwracanie uwagi na pozostawione przedmioty. Po zauważeniu należy bezzwłocznie
powiadomić dostępnymi środkami łączności ochronę muzeum, a do czasu jej przybycia
samemu nie dotykać i nie pozwalać na to innym, nie przemieszczać,

l) w razie próby kradzieży, umyślnego lub nieumyślnego uszkodzenia eksponatu czy
sprzętu wystawowego należy natychmiast wezwać sprawcę do pozostania na miejscu
zdarzenia, wezwać niezwłocznie dostępnymi środkami łączności ochronę muzeum. W
miarę możliwości zabezpieczyć miejsce zdarzenia przed zatarciem śladów.
ł) dozór wystaw należy pełnić chodząc po przydzielonej ekspozycji,
13. Znać i stosować wydane Zarządzenia, Instrukcje, Regulaminy obowiązujące u
Zamawiającego:
a) strukturę organizacyjną Muzeum,
b) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego,
c) instrukcję postępowania w przypadkach szczególnych,
d) instrukcję kontroli ruchu osobowego i materiałowego,
e) instrukcję o zasadach zabezpieczenia pomieszczeń,(w tym zarządzanie kluczami),
f) instrukcję pełnienia dyżurów merytorycznych,
g) regulamin dozoru oraz sprzątania wystaw.
14. Przestrzegać zachowania tajemnicy służbowej.
VI. PRACOWNIKOM DOZORU WYSTAW W CZASIE PEŁNIENIA
OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH ZABRANIA SIĘ:
1. Samowolnie opuszczać miejsce pełnienia dyżuru. Opuszczenie miejsca pełnionej pracy jest
możliwe jedynie po uzyskaniu zastępstwa i powiadomienia ochrony muzeum,
2. Spożywać posiłki, palić papierosy, czytać, rozwiązywać krzyżówki, używać telefonów
komórkowych, rozmawiać z innymi dozorującymi w sposób absorbujący uwagę w czasie,
gdy w sali znajdują się zwiedzający, itp. rzeczy.
3. Udostępniać pomieszczenia ekspozycyjne w czasie do tego nie przewidzianym bez zgody
Kuratora muzeum oraz służby ochrony.
4. Przebywać w czasie pełnienia dyżuru na wystawie bez ubioru służbowego i identyfikatora.
5. Wdawać się w zbędną dyskusję ze zwiedzającymi mogące niejednokrotnie skutkować
odwróceniem uwagi.
6. w czasie pełnionego dozoru kategorycznie zabronione jest wykonywanie innych czynności
poza właściwym dozorowaniem wyznaczonej ekspozycji.
VII POSTĘPOWANIE W NAGŁEJ SYTUACJI
1. Każdy pracownik dozoru wystaw musi dobrze znać topografię muzeum aby w sytuacji
zagrożenia ludzkiego życia, mógł sprawnie i bezpiecznie wyprowadzić ludzi z rejonu
zagrożenia.
2. W razie zaistniałej nagłej sytuacji mogącej zagrozić bezpieczeństwu ludzi lub eksponatów
(np. na skutek wybuchu ognia lub gwałtownego przecieku wody, należy przede wszystkim
wyprowadzić zwiedzających, powiadomić równocześnie pracownika ochrony i w miarę
możliwości usunąć eksponaty z rejonu zagrożenia; współpracować z pracownikiem
ochrony.
3.W przypadku awarii oświetlenia należy wyprowadzić zwiedzających z rejonu
pozbawionego oświetlenia, zamknąć tę część dla zwiedzających, powiadomić pracownika
ochrony, czekać na dalsze dyspozycje Kuratora Muzeum.
4. W przypadku zauważenia podejrzanie wyglądającego pakunku, reklamówki lub innego
bagażu (np. wystające przewody, baterie) niezwłocznie powiadomić pracownika ochrony,
zabezpieczyć miejsce przed zwiedzającymi. Pod żadnym pozorem nie dotykać takich
przedmiotów i nie pozwalać na to zwiedzającym.
gł. spec. ds. bezpieczeństwa
Muzeum Narodowego w Gdańsku
Józef Wardyn

Załącznik nr 1 do regulaminu
L. dz/………………

MUZEUM NARODOWE W GDAŃSKU
ODDZIAŁ …………………………………………………………..

WYKAZ
EKSPONATÓW I WYPOSAŻENIA
SAL/EKSPOZYCJI Nr ………………..

ZAŁĄCZNIKI:
1. SPIS OBIEKTÓW (należy przygotować w sposób elektroniczny, w kolejności
według wskazówek zegara).
2. ZDJĘCIA EKSPONATÓW (wykonane winne być w sposób grupowy).
3. RUCH EKSPONATÓW - UWAGI (przemieszczanie eksponatów poprzedzone
jest sporządzeniem stosownej notatki i odbywa się za pośrednictwem kustosza, opiekuna
wystawy.

ROZPOCZĘTO DNIA…………20…..roku
ZAKOŃCZONO DNIA………..20…..roku

Załącznik nr 2 do regulaminu
L. dz/………………

MUZEUM NARODOWE W GDAŃSKU
ODDZIAŁ…………………………………………………………………

KSIĄŻKA

PRZEGLĄDU EKSPOZYCJI I DYŻURÓW
SALA/EKSPOZYCJA Nr……………

ROZPOCZĘTO DNIA…………20…..roku
ZAKOŃCZONO DNIA…...…....20…..roku

Lp

Data
dyżur
pełnion
y
w godz

Nazwisko imię oraz
podpis

Ilość
eksponató
w

Stwierdzone
uszkodzenia,
braki kogo
powiadomiono

Przerwa w
godz.

Nazwisko Imię osoby
zastępującej, podpis

UWAGI
/przenoszone obiekty, z czyjego
polecenia, powód zastępstwa, inne
ważne zdarzenia itp. /

Strona Nr ……….

