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1. OPIS OGÓLNY 
 

1.1 Przedmiot opracowania 
Opracowanie zawiera ogólne wytyczne i wymogi użytkownika konieczne do uwzględnienia 

przy opracowywaniu koncepcji architektonicznej Muzeum Książąt Lubomirskich, 

planowanego we Wrocławiu przy ul. Szewskiej na działce nr ewid. 7, AM-26, ob. Stare 

Miasto. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością  

na cele budowlane. 

 

1.2 Charakterystyka terenu. 
Działka nr 7 AM-26, ob. Stare Miasto, znajduje się we Wrocławiu pomiędzy ul. Fredry, 

Szewską i placem Uniwersyteckim. Obecnie na działce jest zlokalizowany parking 

naziemny o nieutwardzonej nawierzchni. Od strony północnej sąsiaduje z nim zabytkowy 

budynek dawnego Wydziału Farmacji Uniwersytetu Wrocławskiego (obecnie nieużytkowany 

na dz. nr 6/1), należący do prywatnego właściciela oraz działka przyległa nr 6/2, należąca 

do Skarbu Państwa. Od wschodu, przy ulicy Szewskiej, jest położony budynek Ossolineum, 

od południa, przy Placu Uniwersyteckim – kamienice z lokalami usługowymi w parterach,  

a od strony zachodniej, przy ul. A. hr. Fredry – kościół uniwersytecki. 

 
 

 

1.3 Aktualne uwarunkowania dla terenu 
 Obszar opracowania posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego uchwalony Uchwałą NR XXXVII/806/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 

marca 2017 r. Cały obszar planu jest wpisany do rejestru zabytków i uznany za „Pomnik 

Historii”. 
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1.4 Założenia programowe i ekspozycyjne Muzeum  
 
Przestrzeń ekspozycyjna w Muzeum Książąt Lubomirskich zajmie tylko część jego 

powierzchni. Równie istotne będą badania i konserwacja kolekcji oraz działania edukacyjne  

i popularyzatorskie nt. kolekcjonerstwa i znaczenia materialnego dziedzictwa dla zachowania 

tożsamości kulturowej. Charakterystyczną cechą programu Muzeum będzie jego zmienność. 
Zarówno wystaw czasowych, które z uwagi na wrażliwość eksponatów, zwłaszcza prac  

na papierze, nie mogą być wystawiane na okresy dłuższe niż kilka tygodni, jak i odbiorców – 

zwiedzających, badaczy, uczestników programów edukacyjnych.  

Kolekcja Muzeum składa się głównie z niewielkich gabarytowo eksponatów, które wymagają 

interpretacji i oglądania z niewielkiej odległości. Dla ich odpowiedniego odbioru konieczna 

jest kameralność charakterystyczna dla dawnych muzeów i galerii. Istotne jest, aby  

w planowanym obiekcie można było odtworzyć tę atmosferę, używając współczesnych 

środków architektonicznych. Zakres opracowania konkursowego nie dotyczy projektu wystaw 

i szczegółowej aranżacji przestrzeni ekspozycyjnych – odbędzie się na to oddzielny konkurs.  

 

Muzeum posiada zbiory, które składają się zarówno z części kolekcji zgromadzonej  

w Ossolineum jeszcze w okresie jego lwowskiej historii, jak i powojennych nabytków i darów. 

Muzeum gromadzi w szczególności następujące rodzaje zbiorów: 

• malarstwa od okresu średniowiecza do współczesności; 

• rzeźby; 

• grafiki, w tym ekslibrisów; 

• rysunku; 

• fotografii i reprodukcji; 

• miniatur; 

• wyrobów rzemiosła artystycznego; 

• monet – od czasów antycznych do współczesności; 

• medali; 

• orderów, odznaczeń i odznak; 

• pieczęci; 

• polskich pamiątek historycznych; 

• materiały dokumentujące działalność Zakładu Narodowego im. Ossolińskich; 

• materiały związane z historią Lwowa i okolic oraz kresów dawnej Rzeczpospolitej.  

 

Ich gromadzeniem i opracowywaniem zajmują się dwa działy merytoryczne: Dział Sztuki  

i Dział Numizmatyczny. Ich zadania koncentrują się na opracowywaniu posiadanej kolekcji 

(liczącej około 300 000 obiektów) i jej rozwoju oraz na ewidencjonowaniu, badaniu, 

zabezpieczaniu i opracowywaniu zbiorów, które pozostały we Lwowie. W dorobku Muzeum 

są też publikacje poświęcone jego historii i historii jego kolekcji, a także kilkadziesiąt 

wystaw. W obecnej sytuacji organizacyjnej i lokalowej Muzeum Książąt Lubomirskich 

koncentruje działalność merytoryczną przede wszystkim na zadaniach związanych  

z gromadzeniem, ochroną i opracowaniem naukowym zbiorów. Pozostałe podstawowe 

zadania instytucji muzealnej, takie jak prezentacja, upowszechnianie i edukowanie, są  

w poważnym stopniu ograniczone, czy wręcz niemożliwe do prowadzenia. Ze względu  

na brak wystarczających przestrzeni do eksponowania swoich zasobów, Muzeum Książąt 

Lubomirskich w niewielkim stopniu może też rozwijać działalność popularyzatorską  
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w oparciu o prezentowane kolekcje własne, wśród których znajduje się wiele wyjątkowych 

w skali ogólnopolskiej, m.in. jedna z najlepszych w Polsce kolekcji rysunków europejskich, 

zawierająca dzieła artystów tej klasy co Rembrandt, Rubens czy Dürer.  

 

Projektowany gmach ma za zadanie pomieścić nowoczesne magazyny zapewniające 

bezpieczeństwo kolekcji oraz odpowiednie warunki do przechowywania zbiorów. 

Z magazynami poszczególnych Działów merytorycznych powiązane zostaną stanowiska 

pracy pracowników merytorycznych opracowujących kolekcje – pomieszczenia pracy 

cichej. Stworzone zostaną warunki przestrzenne i infrastrukturalne do realizacji projektów 

badawczych poświęconych zbiorom. Rezultaty projektów będą miały szansę, dzięki nowym 

przestrzeniom ekspozycyjnym, być prezentowane nie tylko w postaci publikacji,  

lecz również wystaw. Nowe specjalistyczne pracownie zyskają konserwatorzy Zakładu.  

W budynku zlokalizowane zostanie także centrum edukacyjne, wyposażone w nowoczesne 

sale warsztatowe.  

 

Budynek stworzy przede wszystkim możliwość prezentacji zbiorów Muzeum Książąt 

Lubomirskich: zarówno tych znajdujących się we Wrocławiu, jak i pozostałych we Lwowie, 

w których ochronę i opracowanie Ossolineum wkłada ogromne wysiłki od wielu lat. Gmach 

Muzeum Książąt Lubomirskich zaoferuje odpowiednie warunki do prowadzenia ożywionej 

wymiany ekspozycyjnej z instytucjami lwowskimi, w których pozostały zbiory Ossolineum. 

Stworzy solidną podstawę i gwarant dla wypracowanego we współpracy ze stroną 

ukraińską programu wystaw czasowych, który zostanie połączony z programami 

konserwatorskim i badawczym (koncepcja: magazyn we Lwowie – konserwacja i wystawy 

we Wrocławiu). Ich celem będzie ochrona oraz zabezpieczenie polskiego dziedzictwa 

kulturowego znajdującego się poza granicami państwa i zaprezentowanie go w Polsce.  

W ten sposób Muzeum Książąt Lubomirskich w nowym budynku kontynuować będzie 

swoją misję dbania o dobra kultury narodowej, a także przedstawiać ideę kolekcjonerstwa. 

Chociaż w zupełnie innej sytuacji geopolitycznej Polski niż w XIX wieku, działalność 
Muzeum odegrać może współcześnie równie istotną rolę kulturotwórczą, związaną  

ze wzmacnianiem tożsamości narodowej, jak wówczas, kiedy powstawało. Prezentując 

historię i kulturę kresów Rzeczpospolitej stworzy przy tym warunki dla rozwijania programu 

ochrony i opracowywania dziedzictwa polskiej kultury na trwale pozostającego  

poza granicami kraju.  

 

 

1.5 Grupy docelowe 

Program merytoryczny Muzeum pozwoli jednocześnie na organizację wystaw, wydarzeń 

kulturalnych i edukacyjnych adresowanych do widzów indywidualnych i grup 

zorganizowanych. Należy przyjąć, że infrastruktura ekspozycyjna i edukacyjna powinna być 
w stanie obsłużyć rocznie 25 – 50 tysięcy użytkowników Muzeum na miejscu. W połączeniu  

z planowanymi w budynku programami badawczym, konserwatorskim i digitalizacyjnym, 

których efekty będą udostępnianie w postaci elektronicznej (strony internetowe, aplikacje 

mobilne) zasięg oddziaływania Muzeum wzrośnie o kolejne 200 – 500 tysięcy użytkowników 

w skali roku. 
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Muzeum będzie kierować swoją działalność wystawienniczą, edukacyjną i badawczą  

w stronę następujących grup docelowych: 

• uczniowie (szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich) z Wrocławia i regionu; 

• studenci; 

• naukowcy; 

• turyści; 

• mieszkańcy Wrocławia z kresowymi korzeniami; 

• nowi mieszkańcy Wrocławia i regionu, pochodzący z Ukrainy. 

Dostęp do budynku będzie zapewniony w następujący sposób: 

• Zwiedzający – strefa publiczna 8:00-20:00, siedem dni w tygodniu 

Grupy będą docierać m.in. autokarami (np. wycieczki szkolne) – należy przewidzieć 
możliwość dojazdu autokarem (bez parkowania) i skorzystania z wejścia głównego.  

• pracownicy i współpracownicy Zamawiającego – 07:00-17:00, pięć dni w tygodniu 

Dla pracowników należy zapewnić możliwość pozostania w budynku poza godzinami pracy 

oraz w weekendy. Przewidywane zatrudnienie wynosi ok. 50 osób, ale w przyszłości może 

zostać zwiększone. Z obiektu będą także korzystać wolontariusze, jednak nie zostaną im 

udostępnione wszystkie strefy budynku (nie będą mieć wstępu do stref magazynowania). 

• interesanci – 07:00-17:00 od poniedziałku do piątku; 

• klienci komercyjnego parkingu podziemnego – całą dobę, siedem dni w tygodniu; 

• zewnętrzni organizatorzy i uczestnicy wydarzeń odbywających się w Muzeum –  

w ustalonych z Muzeum godzinach; 

• najemcy/operatorzy lokali komercyjnych  – w ustalonych z Muzeum godzinach. 

Zamawiający zakłada, że wszystkie wystawy będą biletowane (lub darmowe rejestrowane). 

W holu wejściowym należy przewidzieć kasę biletową wraz z punktem informacyjnym oraz 

automat do zakupu i odbioru zarezerwowanych biletów.  
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO 
 

2.1 Funkcjonalne wymagania Zamawiającego  

Zamawiający planuje zrealizować budynek o łącznej powierzchni ponad 9 000m2. Obiekt 

będzie stanowił centrum magazynowania i konserwacji zbiorów, które zostaną przeniesione 

z innych budynków Zamawiającego oraz zapewni możliwość odpowiedniej ekspozycji 

kolekcji. Część funkcji, takich jak np. księgowość czy pokoje gościnne, pozostanie  

w sąsiednim budynku Zamawiającego, w związku nie ma potrzeby umieszczania ich w nowej 

siedzibie Muzeum. Pod względem rozwiązań budowlanych i instalacyjnych priorytetowe jest 

zapewnienie odpowiednich warunków dla zbiorów i pracy nad nimi przy niskich kosztach 

utrzymania. Nowoczesny budynek ma oznaczać kolejny etap historii kolekcjonerstwa, ale też 
stanowić komfortowe miejsce pracy. 

Muzeum powinno posiadać dwa połączone ze sobą wejścia/wyjścia (nie muszą być 
połączone bezpośrednio, ale przez hol główny i/lub oddzielny korytarz): 

• Wejście główne czynne w godzinach otwarcia Muzeum (08.00 - 20.00), ewentualnie 

dodatkowo poza godzinami otwarcia, jeśli w holu głównym odbywają się wydarzenia 

organizowane przez Muzeum lub zewnętrznych najemców; 

• Wejście „nocne” z portiernią, czynne 24h na dobę, służące: 

o pracownikom rozpoczynającym pracę o godz. 07:00, zanim zostanie otwarte 

wejście główne;  

o pracownikom pozostającym po godzinach lub pracującym w dni wolne;  

o klientom komercyjnego parkingu; 

o interesantom korzystającym z czytelni i oferentom (opcjonalnie wyjście może 

być zorganizowanie przez hol główny); 

o innym osobom, które mogą znaleźć się w budynku po godzinie zamknięcia 

wejścia głównego (np. pracownikom sprzątającym). 

 

W budynku zawsze będzie znajdować się co najmniej  dwóch pracowników ochrony. Należy 

przewidzieć możliwość zainstalowania w przyszłości urządzeń do wykrywania metalu. Jeśli 
to możliwe, wskazane byłoby zlokalizowanie jednego z wejść jak najbliżej wejścia  

do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Uczestnicy konkursu mogą (nieobligatoryjnie) 

zaproponować sposób połączenia Muzeum z Zakładem – rzuty i przekroje umieszczone są 

w Aneksie IV. 

Całe Muzeum powinno mieć zapewniony dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, w tym  

poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ponadto wszystkie pomieszczenia wystawowe, 

edukacyjne, magazynowe i biurowe muszą być profesjonalnie zabezpieczone  

przed kradzieżą i włamaniem, kodowane i monitorowane oraz zaopatrzone w system ppoż. 
sygnalizujący zagrożenie z automatycznym gaszeniem dostosowanym do rodzaju 

gromadzonych zbiorów (gaz, śluzy, kurtyny – przy magazynach i pomieszczeniach 

ekspozycyjnych).  

Należy ustalić kilka alternatywnych ścieżek zwiedzania – od szybkiej, skoncentrowanej 

głównie na Panoramie Plastycznej Dawnego Lwowa, po pełną, pozwalającą na szczegółowe 

zapoznanie się z przedstawionymi eksponatami. Część zwiedzających będzie wybierać 
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scenariusze pośrednie, np. obejrzenie wystawy czasowej i skorzystanie z oferty 

gastronomicznej kawiarni. 

 

Z uwagi na edukacyjne i popularyzatorskie cele programowe Muzeum, można ewentualnie 

rozważyć umożliwienie obejrzenia pomieszczeń niedostępnych na co dzień  

dla zwiedzających, m.in. warsztatów konserwacji lub części magazynów. Zwiedzanie 

niedostępnych stref będzie odbywać się w ramach działań edukacyjnych albo wydarzeń typu 

„Open House” czy „Noc Muzeów”, przy wsparciu dodatkowych pracowników ochrony.  

Poza tymi wydarzeniami pokazy prac konserwatorskich będą odbywać się w salach 

edukacyjnych. 

Szczegółowa organizacja przestrzeni ekspozycji stałej i wystaw czasowych będzie 

przedmiotem odrębnego postępowania w oparciu o uzyskane w wyniku Konkursu 

rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne. Prace nad scenariuszem rozpoczną się, gdy gotowa 

będzie koncepcja budynku Muzeum. 

W obrębie budynku Muzeum należy przewidzieć odrębnie wydzielone strefy: 

STREFA DLA ZWIEDZAJĄCYCH (publiczna) 
Udostępniana w godzinach 8.00 - 20.00, przez siedem dni w tygodniu. Wejście do tej strefy 

będzie stanowić główny punkt dostępu do budynku. Strefa ta dzieli się na dalsze 2 podstrefy:  

� Kompleks WYSTAW (W) ze strefą EDUKACJI (E) o powierzchni ok. 1700 m2 (max. 

2000 m2), z możliwością dowolnego jej kształtowania, dzielenia, stwarzania różnych 

warunków klimatycznych (strefa klimatyzowana) w poszczególnych przestrzeniach  

i różnych aranżacji oświetlenia (możliwość zmiany przy różnych ekspozycjach), 

podłączenia sprzętu multimedialnego oraz podwieszania eksponatów. Strefa 

EDUKACJI (E) o powierzchni ok. 500 m2 będzie obejmować salę warsztatową 

mokrą, salę warsztatową suchą oraz pokój dla wolontariuszy, informację, magazyn 

podręczny, toalety oraz przestrzeń pozwalającą grupie szkolnej (ok. 30-osobowej) 

usiąść i zjeść przyniesiony ze sobą posiłek (preferowana lokalizacja niedaleko 

toalet). Do strefy edukacji znależy także audytorium. Powinno być zaprojektowane 

na 150-250 osób (Zamawiający pozostawia decyzję o jego wielkości Uczestnikom), 

przy czym jeśli sala pomieści więcej niż 200 osób, wskazane jest umożliwienie  

dzielenia jej na dwa mniejsze pomieszczenia. Jedno z wyjść z sali (na górze lub  

na dole) powinno wychodzić na część holu głównego, który można tymczasowo 

wyodrębnić podczas organizowanych w audytorium wydarzeń.  

� Pomieszczenia DODATKOWE (D) o pow. ok. 600m2, w tym: księgarnia, sklep, 

kawiarnia, sanitariaty na poziomie wystawy i edukacji (osobne dla zwiedzających, 

personelu i strefy edukacji), punkt informacyjny i kasowy, punkt pierwszej pomocy, 

portiernia – stanowiska ochrony dla min. 2 osób, duży hol wejściowy, umożliwiający 

zgromadzenie grupy ok. 250 osób np. z okazji wernisażu, z miejscem i niezbędną 

infrastrukturą na catering (najlepiej – oddzielne pomieszczenie, podłączenie prądu, 

dostęp do bieżącej wody). W holu należy przewidzieć siedziska dla osób 

oczekujących na wejście na wystawę (ok. 30 miejsc siedzących). Z holu należy 

także zapewnić dostęp do sali audytoryjnej, którą będzie można wynajmować 
komercyjnie podmiotom zewnętrznym – powinna istnieć możliwość wydzielenia 

części holu. Wielkość holu zależy od przyjętej przez Uczestników koncepcji (nie 
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trzeba trzymać się restrykcyjnie podanych w tabelach danych) – może albo mieć 
bardziej kameralny charakter, albo stanowić większą, wielofunkcyjną przestrzeń. 

Należy wskazać, w jaki sposób może zostać użytkowany. Hol może być 
wynajmowany - sam lub w połączeniu z audytorium albo salą wystaw czasowych, 

która może także być wynajmowana pomiędzy wystawami. Pomieszczenia te 

muszą być połączone, jednak może się to odbywać za pośrednictwem holu  

lub innych przestrzeni komunikacji. W pobliżu należy przewidzieć szatnię oraz 30-50 

zamykanych szafek. Strefa klimatyzowana. Sklep muzealny z księgarnią powinien 

być dostępny zarówno z Muzeum, jak i z ulicy. Kawiarnię należy zlokalizować w 

miejscu, które pozwala na ustawienie ogródka gastronomicznego na zewnątrz, 

najlepiej w nasłonecznionym miejscu. 

Z uwagi na lokalizację na Starym Mieście, na trasie przemieszczania się 

mieszkańców, studentów i turystów, wskazane je unikanie ślepych ścian w parterze 

– przyziemie powinno zapraszać do wnętrza obiektu. Oprócz sklepu i kawiarni 

połączonej z holem Muzeum, wskazane jest zaprojektowanie niezależnych, 

dostępnych z zewnątrz lokali (liczba i wielkość do zaproponowania przez 

Uczestnika). 

STREFA DLA PRACOWNIKÓW I INTERESANTÓW1 (prywatna)  
Dostępna w godzinach pracy 7.00 – 17.00, przez pięć dni w tygodniu, dla upoważnionych 

pracowników i współpracowników Zamawiającego (ok. 50 osób) oraz interesantów (ok. 1000 

osób rocznie). Dzieli się na dwie przestrzenie: 

 

� o częściowo ograniczonym dostępie interesantów – o pow. ok. 1000m2: 

o STREFA INTERESANTA (I) o pow. ok. 250 m2 (min. 200 m2) - czytelnia o pow. 

ok. 150m2, wydzielony pokój przyjmowania interesantów i ofert dobrze 

skomunikowany z częścią biurową;  

o STREFA BIUROWA (B) o pow. ok. 850 m2 (min. 800 m2) - biura dla ok. 50 

zatrudnionych osób, w tym 5 pokoi kierowników, 1 biuro dyrektora, sekretariat, 

sale zebrań (3 x 30 m2) zlokalizowane w strefie biurowej (jedna sala dla Działu 

Sztuki, Działu Numizmatycznego i Działu Konserwacji), pracownie dla 

pracowników merytorycznych (10 osób - Dział Sztuki, 8 osób - Dział 

Numizmatyczny, 3 osoby - Dział Inwentaryzacji, 8 osób - Dział Edukacji) – 

zalecane pomieszczenia dla 3-4 osób, ale dopuszcza się przestrzenie typu open 

space, w bezpośrednim sąsiedztwie wspólnych pomieszczeń socjalnych, 

zakładając przynajmniej jedno pomieszczenie socjalne na kondygnacji. W strefie 

również min. 8 pomieszczeń do pracy cichej po ok. 10 m2 (światło dzienne, 

skomunikowane z pracowniami Działu Numizmatycznego (3 pomieszczenia)  

i Działu Sztuki (5 pomieszczeń) i przylegające do pomieszczenia obsługi 

magazynów), biura dla pracowników administracyjnych (ok. 4 osób), 

pomieszczenia obsługi IT/AV, magazyny podręczne i pomieszczenia techniczne. 

                                                
1 Osoby, które będą pracować m.in. ze zbiorami i księgozbiorem w czytelni oraz oferenci. 
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� o całkowicie ograniczonym dostępie osób niebędących pracownikami lub 
współpracownikami Zamawiającego o powierzchni min. 2200m2, wyposażona 

w windę transportową pomiędzy podstrefami, tj.:  

o STREFA MAGAZYNOWA (M) – o pow. ok. 950 m2 (min. 900 m2) dostępna 

wyłącznie dla upoważnionych pracowników – strefa przechowywania zbiorów, 

umożliwiająca organizację bezpiecznego ruchu muzealiów, pozwalająca  

na logistyczną obsługę poszczególnych rodzajów zbiorów skomunikowana 

z zapleczem czytelni, pomieszczeniami pracy cichej, pracowniami pracowników 

merytorycznych odpowiedzialnych za opracowanie zbiorów i ich ewidencję.  

Nie należy lokalizować ich pod przestrzeniami gdzie możliwa np. awaria instalacji 

wodno-kanalizacyjnej. Część przestrzeni bez klimatyzacji, konieczne utrzymanie 

warunków naturalnych. W części magazynowej powinno także pojawić się jedno 

lub dwa pomieszczenia o pow. ok. 100 m2, z dostępem do sal wystawy stałej  

i czasowej: magazyn sprzętu wystawienniczego, służący jednocześnie jako 

warsztat i sala przygotowania zbiorów na wystawę, podlegająca takim samym 

restrykcjom odnośnie ochrony i ppoż. jak magazyny.  

 

o ZBIORY - EKSPEDYCJA (Z) – strefa o powierzchni ok. 500 m2 (min. 450 m2) 

służąca do obsługi ruchu obiektów muzealnych i ekspedycji muzealiów. 

Umożliwiająca bezpieczny załadunek/rozładunek muzealiów pożyczanych  

i wypożyczanych, bezpośrednio skomunikowana z KONSERWACJĄ (K)  
i MAGAZYNAMI (M). Strefa przyjmowania zbiorów składa się z kilku 

pomieszczeń o różnych funkcjach. Konieczne jest tam zaplanowanie śluzy 

umożliwiającej rozładunek lub załadunek zbiorów bez narażenia ich na czynniki 

zewnętrzne (opady, temperatura) i przy zapewnieniu bezpieczeństwa. Należy 

przyjąć, że największe pojazdy dostawcze, jakie powinny się tam zmieścić, będą 

mieć wymiary 2,5m (szerokość) x 3,4m (wysokość) x 7m (długość). W przypadku, 

gdyby zbiory wymagały dostawy większym pojazdem, będzie to zorganizowane  

z ulicy, przez wejście do budunku, przy zapewnieniu odpowiednij ochrony.  

W pomieszczeniu ekspedycji Z.01 będzie następowało protokolarne wydawanie 

lub przyjmowanie wypożyczanych obiektów, włącznie z konserwatorską kontrolą 

ich stanu zachowania, a także pakowanie i rozpakowywanie obiektów, co wiąże 

się z uwzględnieniem stosownego zaplecza na krótkotrwałe magazynowanie 

zbiorów muzealnych przygotowanych do konkretnych wypożyczeń  

lub zwracanych z wypożyczeń zewnętrznych do magazynów muzeum,  wstępną 

aklimatyzację, czy krótkotrwały (np. na jedna noc) depozyt oraz zmagazynowanie 

materiałów i narzędzi do opakowania przewożonych zbiorów. 

Magazyn depozytów i wypożyczeń Z.05. to pomieszczenie służące przede 

wszystkim wystawom czasowym, z wydzieloną częścią magazynową, 

pozwalającą na przechowywania zbiorów przygotowywanych do wystaw 

czasowych i przygotowywania ich do wystaw – oprawy itp., montaż w czasową 

infrastrukturę wystawienniczą lub zgromadzenie zbiorów z różnych magazynów 

do eksponowania na wystawie czasowej. Połączenia tej strefy z resztą Muzeum 

będzie zapewnione poprzez pomieszczenie Z.05 (magazyn depozytów  

i wypożyczeń) do pomieszczeń ekspozycyjnych (W.01-W.05), magazynów 

zbiorów (M.01-M.10) i do pracowni konserwatorskich (K.01-K.10).  
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Przewidywane są następujące trasy transportu zbiorów: 

A. Trasa wystawowa: ekspedycja – magazyn depozytów i wypożyczeń - 

sale wystawowe, z wariantowym transportem do konserwacji i pracowni 

fotograficznej (z wariantem transportu zbiorów do wypożyczeń 

zewnętrznych: magazyny/konserwacja – ekspedycja) 

B. Trasa czytelniano-pracownicza:  Magazyny – zaplecze czytelni / 

pomieszczenia pracy nad zbiorami 

C. Trasa techniczna: Magazyn ofert – konserwacja – pracownia 

fotograficzna – magazyny zbiorów 

Do transportowania zbiorów pomiędzy kondygnacjami będzie służyć winda 

towarowa pozwalająca na przewożenie zapakowanych eksponatów  

o największym wymiarze przekraczającym 2-3m. Wysokość windy i drzwi 

powinna także pozwalać na przewożenie dużych eksponatów (wysokość 
pomieszczeń ekspozycyjnych to nie mniej niż 4,5m). W przypadku większych 

prac możliwe będzie wprowadzenie ich poza godzinami otwarcia Muzeum  

przez strefę ogólnodostępną (lub ew. dodatkowe duże drzwi bezpośrednio  

z zewnątrz) i wprowadzenie ich np. po schodach. 

o KONSERWACJA (K) - o pow. ok. 450m2 m2 (min. 425 m2) – konserwacji zbiorów 

podzielona na specjalistyczne pracownie konserwatorskie, podręczne 

pomieszczenia magazynowe i zaplecza.  

 

Oprócz pomieszczeń, które powinny być całkowicie pozbawione dostępu światła dziennego 

(„Skarbiec”, magazyny), większość pomieszczeń związana z eksponowaniem, konserwacją 

lub opracowywaniem zbiorów powinna mieć dostęp światła słonecznego, jednak nie  

od strony południowej (najbardziej wskazana jest ekspozycja na północ). Należy unikać 
mechanicznych, sterowanych elementów kontroli dostępu światła z uwagi na ich wysoką 

awaryjność. Strefa biurowa, edukacyjna oraz pomieszczenia komercyjne i ogólnodostępne 

powinny posiadać okna lub świetliki z możliwością regulacji dostępu światła. Światło 

południowe może zostać wykorzystane w biurach, części edukacyjnej, socjalnej  

i komercyjnej. Od południa nie należy lokalizować magazynów wymagających ścisłej kontroli 

oraz stabilnych warunków klimatycznych.  

Ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obligatoryjne linie 

zabudowy pozostawiają do zagospodarowania jedynie wąski pas działki od strony  

pl. Uniwersyteckiego. Należy tam przewidzieć m.in. elementy małej architektury, takie jak 

siedziska, stojaki rowerowe i śmietniki. Z wyższych kondygnacji od strony skrzyżowania 

placu Uniwersyteckiego i ul. Szewskiej będzie widok na barokowy ogród Ossolineum,  

co należy uwzględnić w propozycji konkursowej.  

 

Z uwagi na lokalizację i historyczny kontekst, m.in. widok z Wieży Matematycznej, należy 

traktować dach jako elewację równorzędną z pozostałymi. Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dopuszcza umieszczenie na stropodachu obudowanych 

urządzeń technicznych i instalacji – należy zwrócić szczególną uwagę, aby obudowa ta 

stanowiła spójny element bryły i wykończenia budynku Muzeum. 
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2.2.1. Zestawienie powierzchni netto. Określenie dopuszczalnych odstępstw.  

Lp. STREFA PODSTREFA POWIERZCHNIA 
[m2] 

DOPUSZCZALNE 
PRZEKROCZENIA 

1 

 

Publiczna 
dla zwiedzających  

Wystawy [W] 1200 Powierzchnia 

maksymalna strefy 

1450 m2 

Pom. dodatkowe [D] 600 ±10% 

Edukacja [E] 500 ±10% 

2 Dla pracowników  
i interesantów  
Częściowo 

ograniczony dostęp 

interesantów, w tym: 

Biura, gabinety i sale 

zebrań, administracja [B] 
815 Powierzchnia 

minimalna strefy 

800 m2 

Czytelnia [I] 210 Powierzchnia 

minimalna strefy 

200 m2 

3 Dla pracowników  
Całkowicie 

ograniczony dostęp 

osób niebędących 

pracownikami lub 

współpracownikami. 

Magazyny [M] 950 Podana 

powierzchnia 

minimalna strefy 

Konserwacja [K] 425 Podana 

powierzchnia 

minimalna strefy 

Zbiory (ruch obiektów) [Z] 500 Podana 

powierzchnia 

minimalna strefy 

4 Dostępna  
niezależnie 

Parking 2000 min. 65 stanowisk 

Ew. dodatkowe lokale 

komercyjne dostępne z ulicy 

(dowolna)  

     

  RAZEM 7200+  

 

Szczegółowe informacje nt. podziału na poszczególne pomieszczenia w strefach podano 

w Aneksie I. Podane wymiary powierzchni nie uwzględniają powierzchni ścian działowych, 

elementów konstrukcyjnych budynku, itp. W strefach nie uwzględniano pomieszczeń 

towarzyszących np. komunikacji, toalet, pokoi socjalnych i innych wymaganych przepisami. 
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2.2 Szczegółowe założenia dotyczące przestrzeni wystawienniczych  

2.3.1. Ekspozycja stała  

Wystawa stała będzie prezentować zbiory Ossolineum znajdujące się w Polsce, a  jej skład 

wchodzić będzie: 

� Galeria Panoramy Plastycznej Dawnego Lwowa – powierzchnia min. 200 m2  

Centralnym elementem galerii będzie Panorama Plastyczna Dawnego Lwowa (PPDL) 

autorstwa J. Witwickiego, której towarzyszyć będzie ekspozycja poświęcona historii Lwowa  

i Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz związkom między Lwowem i Wrocławiem. 

Obecnie jest ona eksponowana we wrocławskiej Hali Stulecia (zalecana jest wizja lokalna 

obiektu). Sposób jej ekspozycji zostanie zmieniony po przeniesieniu do Muzeum Książąt 

Lubomirskich. Makieta miała docelowo mieć ok. 15m średnicy2, jednak nie została 

ukończona. Jej obecne wymiary ok. 3,6 x 4m, podzielone na rozkładalne moduły o wielkości 

ok. 1,2 x 2m. Model ma też tzw. dostawki, a obecnie kilka miniatur budowli nie jest 

wyeksponowanych, dlatego do czworoboku 4 x 3,6 m należy dodać ok. 80 cm dodatkowego 

pasa ekspozycyjnego. 

Pomieszczenie Panoramy, jako jedyne w Muzeum, będzie miało charakter tzw. galerii 

dedykowanej, tzn. wyposażonej w odpowiednie rozwiązania architektoniczne umożliwiające 

prezentację Panoramy w sposób najbardziej optymalny z uwzględnieniem dostępności  

dla osób z niepełnosprawnościami (udogodnienia dla poruszających się na wózkach, 

infrastruktura dla osób z niepełnosprawnością słuchu i wzroku). Umiejscowienie Panoramy 

powinno umożliwić „szybką ścieżkę” zwiedzania, bez oglądania pozostałych części 

ekspozycji (wejście biletowane lub darmowe rejestrowane). Wskazane jest zapewnienie 

możliwości zgodnego z oryginalnym (patrz aneks), analogowego sposobu przedstawiania 

obrazu miasta. W podstawie modelu znajdują się otwory, przez które można oglądać widoki 

ulic i placów przez niewielkie peryskopy – aby uzyskać tę możliwość, konieczne jest 

zapewnienie dostępu od spodu makiety. Dostęp od dołu Panoramy powinien umożliwiać  
nie tylko ten sposób oglądania modelu, ale także drobne naprawy, odkurzanie, przeglądy  

i konserwację instalacji oświetlenia, która znajduje się w podstawie. Jeśli to możliwe, 

wskazane jest umożliwienie oglądania modelu również od góry. Uczestnicy powinni 

zaproponować sposób organizacji ekspozycji, bez projektowania elementów samej wystawy, 

wykończenia czy identyfikacji wizualnej ekspozycji. Sugerowane jest zestawienie 

analogowego sposobu przedstawienia miasta ze współczesnymi, interaktywnymi metodami 

(np. VR).  

W galerii należy także przewidzieć przestrzenie do ekspozycji elementów dwuwymiarowych 

(malarstwo, grafika, rysunek, fotografia) i na gabloty dla obiektów trójwymiarowych (rzeźba, 

płaskorzeźba, numizmaty).Dopuszcza się stosowanie światła dziennego z możliwością jego 

regulacji, włącznie z całkowitą eliminacją. Aranżacja wystawy stałej będzie przedmiotem 

oddzielnego konkursu w późniejszym etapie, jednak z uwagi na znaczenie Panoramy jako 

głównego elementu wystawy oraz wyjątkowego eksponatu, dla którego zaplanowano 

szczegółowo sposób jego oglądania, wskazane jest zaproponowanie odpowiedniego 

rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego. Zostanie ono uzupełnione oświetleniem, 

wyposażeniem multimedialnym oraz ekspozycją podejmującą trzy główne wątki tematyczne: 

                                                
2 Więcej informacji o Panoramie Plastycznej Dawnego Lwowa w Aneksie III. 
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• Historia Panoramy; 

• Lwów dawniej i dziś; 

• Sposób prezentacji tkanki miasta. 

 

Należy przewidzieć zabezpieczenie makiety przed zniszczeniem, np. wrzucaniem do środka 

przedmiotów lub przypadkowym uszkodzeniem modelu. Co kilka lub kilkanaście miesięcy 

Panorama będzie poddawana konserwacji i zamknięta dla odwiedzających na kilka dni.  

 

� Przestrzeń dla Galerii Sztuki i Gabinetu Numizmatycznego – ok. 400 m2 

Prezentacja zbiorów malarstwa, rzeźby, grafiki i rysunku ze zbiorów Działu Sztuki  

oraz historia mennictwa polskiego w zbiorach Działu Numizmatycznego. Zalecany jest brak 

dostępu światła dziennego lub możliwość jego regulacji przy pomocy rolet lub zasłon 

(włącznie z całkowitą eliminacją) oraz minimalizowanie jego wpływu poprzez zastosowanie 

szyb z filtrem UV. 

   

  
 

 

2.3.2. Ekspozycja zmienna  

Na ekspozycję zmienną będzie składać się program wystaw organizowanych we współpracy 

ze stroną ukraińską, wystawy czasowe ze zbiorów bibliotecznych Zakładu Narodowego  

im. Ossolińskich oraz program ekspozycyjny związany z prezentacją najcenniejszej części 

kolekcji Ossolineum, uzupełniany obiektami podobnej klasy artystycznej, wypożyczanymi  

na wystawy czasowe z muzeów polskich i zagranicznych. 

� Wystawy czasowe – ok. 500 m2  

Przestrzeń przygotowana do organizacji wystaw czasowych, wielostrefową klimatyzację  

i infrastrukturę medialną (zasilanie elektryczne w podłodze i sufitach, wielodostępowe Wi-Fi) 

pozwalająca na łatwą adaptację przestrzeni do organizacji zarówno tradycyjnych wystaw,  

jak i wydarzeń o charakterze warsztatowo-edukacyjnym. Ponieważ pomieszczenie wystaw 

czasowych będzie pełnić także funkcje inne niż ekspozycyjne (między wystawami, a same 

wystawy będę wymagały różnych powierzchni), sugerowane jest wyposażenie tej przestrzeni 

w system ścian przesuwnych, pozwalających na podzielenie jej na kilka mniejszych sal  

(w celach ekspozycyjnych będą także montowane czasowo lekkie ścianki). Przestrzeń  

z dostępem do bieżącej wody. Dopuszcza się stosowanie światła dziennego  

z możliwością jego regulacji, włącznie z całkowitą eliminacją. 
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� Tzw. „Skarbiec” - gabinet prac na papierze – ok. 100 m2 

Przestrzeń do cyklicznej prezentacji prac na papierze ze zbiorów Działu Sztuki  

z odpowiednim oświetleniem, warunkami klimatycznymi i zabezpieczeniami pozwalającymi 

na bezpieczną i możliwie najdłuższą jednoczesną prezentację wybranych prac na papierze 

(w tym np. rysunków szkól europejskich) ze zbiorów znajdujących się w posiadaniu 

Ossolineum, uzupełnianych o obiekty sprowadzane z innych muzeów. Przestrzeń ta powinna 

spełniać najwyższe standardy związane z bezpieczeństwem (zabezpieczenia  

przed kradzieżą, monitoring, system blokowania dostępu w przypadku napadu), ochroną 

przeciwpożarową (zastosowanie technik przeciwpożarowych umożliwiających 

niedewastacyjne gaszenie papieru), ekspozycyjne (regulacja oświetlenia, precyzyjna 

klimatyzacja, systemy pozwalające na montowanie dodatkowych ekranów ekspozycyjnych  

i gablot), które pozwolą zarówno eksponować najcenniejsze dzieła sztuki z kolekcji 

Ossolineum, jak również zapewnić warunki ekspozycji spełniające restrykcyjne wymagania 

związane z eksponowaniem wypożyczanych czasowo dzieł sztuki światowej twórców tej 

rangi co Dürer, Rembrandt czy Rubens. Warunki ekspozycyjne jednocześnie mają pozwolić 
na stworzenie przestrzeni o charakterze kontemplacyjnej, swoim klimatem odpowiadającym 

randze eksponowanych w niej dzieł. Pomieszczenie powinno być pozbawione dostępu  

do światła dziennego. Przed salą należy przewidzieć przestrzeń recepcyjną (hol, korytarz), 

służącą do „rozładowania” zwiększonej frekwencji (do kilkuset osób) w krótkim odstępie 

czasu – może to być np. część holu głównego. Konieczne jest tam umieszczenie siedzisk.  

Z uwagi na cenne eksponaty i stosunkowo niewielkie rozmiary „Skarbca”, dostęp może być 
ograniczany do określonej liczby zwiedzających jednocześnie 

2.3 Techniczne wymagania dotyczące przestrzeni Muzeum 

Przy projektowaniu obiektu należy dążyć do: 

a) zapewnienia czytelności całego układu poprzez logiczne i funkcjonalne 

rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń względem wejścia głównego,  

w podziale na część dla zwiedzających i dla pracowników;  

b) zapewnienia możliwości organizacyjnego wydzielenia parkingu i zapewnienia  

do niego dostępu w czasie zamknięcia Muzeum; 

c) projektowania przestrzeni przyjaznych dla zwiedzających, sprzyjających procesom 

dydaktycznym i wychowawczym, z możliwością całkowitego zaciemnienia sal 

wystawowych; 

d)  minimalizowanie powierzchni obiektu przy jednoczesnym optymalnym, atrakcyjnym 

i normatywnym rozwiązaniu funkcji podstawowych; 

e) zastosowanie rozwiązań projektowych zapewniających energooszczędność 
i pozwalających na uzyskanie niskich kosztów użytkowania budynku (nowoczesne 

technologie zapewniające odpowiedni klimat dla zbiorów i komfort pracy  

dla pracowników, system wentylacji z odzyskiem ciepła i wilgoci, kontrola napływu 

powietrza do pomieszczeń, system kontroli temperatury, możliwość regulacji 

temperatury i wilgotności w poszczególnych pomieszczeniach, a nie w grupach 

pomieszczeń, możliwość sterowania otwieraniem okien za pomocą BMS, wysoka 

izolacyjność dachu i ścian);  

f) zaprojektowanie obiektu bez barier architektonicznych (pełna dostępność dla osób 

niepełnosprawnych, dzieci, rodziców z wózkami itp.); 
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g) zaprojektowanie w sposób gwarantujący komfort użytkowania, w tym ochrona 

akustyczna w pomieszczeniach przeznaczonych na cele edukacyjne i biurowe; 

h) koncepcja musi uwzględniać przepisy i wymagania dotyczące budynków muzealnych 

oraz właściwego przechowywania i zabezpieczenia eksponatów określone Ustawą  

z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach oraz aktami wykonawczymi do tej Ustawy, 

wytyczne NIMOZ oraz warunki techniczne przyłączenia mediów; 

i) budynek należy wyposażyć we wszystkie instalacje niezbędne do funkcjonowania 

obiektu, w tym: 

� instalacje c.o., wod.-kan., wody zdemineralizowanej na potrzeby pracowni 

konserwatorskich, kanalizacji deszczowej, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, 

� instalacje energetyczne i elektryczne, w tym: oświetlenie ogólne, ewakuacyjne, 

gniazd wtykowych, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne,  

� instalacje i systemy dotyczące ochrony przeciwpożarowej: hydrantową, 

oddymiania, odgromową, SAP (w razie konieczności), oświetlenie ewakuacyjne, 

� systemy zabezpieczeń: monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, możliwość 
zabezpieczenia wybranych pojedynczych obiektów na ekspozycji (cennych), 

� instalacje słaboprądowe: telekomunikacyjna, okablowanie strukturalne, 

� węzeł cieplny,  

� wykorzystujące odnawialne źródła energii w zakresie wynikającym  

z charakterystyki energetycznej opracowanej na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które będą obowiązujące od dnia  

1 stycznia 2017 r. 

 

2.4 Ogólne wytyczne konserwatorskie  
W celu zapewnienia właściwych warunków klimatycznych oraz niskich kosztów utrzymania 

budynku, w Muzeum należy przewidzieć instalacje charakterystyczne dla rozwiązań 

stosowanych w budynkach energooszczędnych lub pasywnych. Konieczna jest możliwość 
pracy np. osuszaczy/nawilżaczy powietrza poza godzinami otwarcia Muzeum. 

Dla poszczególnych sfer i pomieszczeń, funkcjonalnie i czasowo związanych ze sobą, 

zalecane są następujące rozwiązania: 

- MAGAZYNY (M): wykorzystanie technologii pasywnych – z zastosowaniem 

wymienników i pomp cieplnych pozwalających na uzyskanie optymalnych i stabilnych 

warunków temperaturowych i wilgotności  

- WYSTAWY (W), EDUKACJA (E), BIURA (B): wykorzystanie technologii aktywnych 

w systemie zrównoważonym, zakładającym minimalne zużycie ilości energii poprzez 

zastosowanie odpowiednich do funkcji specjalnych rozwiązań budowlanych  

oraz instalacyjnych.  

W celu właściwego zarządzania klimatem w Muzeum konieczny jest BMS, obejmujący m.in. 

centralny monitoring wilgotności i temperatury we wszystkich pomieszczeniach, w których 

znajdować się będą zbiory. Konieczna jest możliwość regulacji i zmiany warunków 

klimatycznych w poszczególnych pomieszczeniach. W pomieszczeniach magazynowych (M) 
konieczne jest utrzymanie w sposób naturalny (bez instalacji klimatycznych, a uzyskane 

dzięki odpowiednim przegrodom budowlanym) maksymalnie stabilnych warunków 
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klimatycznych. Magazyny muszą być dobrze izolowane od warunków zewnętrznych  

oraz posiadać ognioodporne ściany. Klimat w magazynie, a także chemiczna  

i mikrobiologiczna czystość powietrza, muszą być monitorowane i systematycznie badane. 

Pomieszczenia magazynowe (M) przeznaczone do stałego przechowywania zbiorów  

nie mogą być zlokalizowane od strony południowej, w podziemiach ani na parterze. 

W magazynach (M) bez okien (zbiory na papierze, obrazy, miniatury, rzemiosło) należy 

zastosować sztuczne oświetlenie (najlepiej zaprojektowane strefowo), utrzymywane  

na możliwie niskim poziomie, niewytwarzające ciepła ani promieniowania UV (wskazane 

LED).  

W pomieszczeniach muzealnych, w których znajdować się będą zbiory – począwszy od sal 

ekspozycyjnych (W), przez pomieszczenie przyjmowania i wydawania zbiorów (Z),  
do pracowni działowych i konserwatorskich (K) - w oknach należy zastosować szyby z filtrem 

UV, a w (W) oraz (K) dodatkowo o niskiej zawartości żelaza (tzw. szkło ekstra białe).  

We wskazanych w poniższej tabeli pomieszczeniach magazynowych (M) i wystawienniczych 

(W) należy zapewnić temperaturę 20oC ±3oC oraz wilgotność na poziomie 45-55% ±3oC, 

niezależnie od zmian warunków zewnętrznych, a także prawidłową cyrkulację powietrza, 

ustaloną optymalnie na poziomie 0,3 wymian powietrza/godz. 

Wszystkie pomieszczenia magazynowe – główne (M) i podręczne (K), (I), (B), ekspozycyjne 

(W), pracownie oraz magazyn depozytów, w którym składowane będą obiekty przyjmowane 

z innych placówek na wystawy, muszą być wyposażone w rejestratory wilgotności 

i temperatury dokonujące pomiarów krokowo, łącznie z ich rejestracją w pamięci urządzenia, 

których odczyt możliwy będzie na bieżąco na ekranach komputerów. Konieczna jest 

możliwość zapewnienia różnych warunków klimatycznych w poszczególnych 

pomieszczeniach. 

Pokoje dla pracowników muszą mieć możliwość otwierania/uchylania okien. Pomieszczenia 

do pracy ze zbiorami – czytelnia, pokoje pracy cichej itp. muszą zapewniać dobre oświetlenie 

stanowisk pracy światłem dziennym oraz kontrolę jego natężenia (rolety, żaluzje). 
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ANEKS I_Szczegółowe zestawienie wymaganych powierzchni 
 
Poniższe zestawienie wymogów użytkownika nie uwzględnia pomieszczeń wymaganych 

przepisami technicznymi (np. pokoje socjalne, toalety, komunikacja, itp.). 
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WYSTAWY 
  

W.01. Galeria 

Panoramy 

Plastycznej 

Dawnego 

Lwowa 

Wystawa stała poświęcona 

historii Lwowa, zorganizowana 

wokół Panoramy Plastycznej 

Dawnego Lwowa. Wymiary 

Panoramy 4,0 x 3,6 m 

Minimalna wysokość w świetle 

4,5m. 

min. 

200 

Zalecany brak dostępu światła 

dziennego lub jego kontrola przy 

pomocy rolet, zasłon, żaluzji itp.  

We wszystkich salach, w których 

znajdować się będą zbiory w oknach 

należy zastosować szyby z filtrem UV 

oraz niską zawartością żelaza. 

Oświetlenie sztuczne LED. Oświetlenie 

gablot w których eksponowane będą 

muzealia (także typu LED) musi być 
regulowane do poziomu dostosowanego 

do rodzaju eksponowanego obiektu. 

Możliwość dowolnej aranżacji 

oświetlenia. W salach wystawowych 

należy przewidzieć możliwość 
umieszczenia kiosków multimedialnych.  

 

Zalecane rozwiązania organizacyjne 

pozwalające na zwiedzenie Panoramy 

Plastycznej Dawnego Lwowa (PPDL) 

oddzielenie od pozostałej przestrzeni 

wystawienniczej Muzeum. Należy 

przewidzieć możliwość wejścia i 

zwiedzenia tylko na PPDL (wejście 

ewidencjonowane). 

 

Gabinety mogą być oddzielone od 

kompleksu wystawowego. 

Gabinet prac na papierze („Skarbiec”) 

wyposażony w zabezpieczenia 

specjalne dla przechowywania  

i udostępniania najcenniejszych 

obiektów. Pomieszczenie bez dostępu 

światła dziennego.  

  

W.02. Gabinet 

Numizmatyczny 

Stała galeria zmiennych 

prezentacji ze zbiorów Działu 

Numizmatyczno- 

Sfragistycznego. Wystawa o 

historii mennictwa w Polsce. 

Przestrzeń z możliwością 

dowolnego jej kształtowania, 

dzielenia, stwarzania różnych 

warunków klimatycznych  

w podzielonych przestrzeniach 

i różnych aranżacji oświetlenia, 

możliwość podłączenia 

multimediów. Minimalna 

wysokość w świetle 4,5m 

 

łącznie

400 

W.03. Gabinet Sztuki Stała galeria zmiennych 

prezentacji ze zbiorów Działu 

Sztuki oraz medali 

zgromadzonych w Ossolineum. 

Przestrzeń z możliwością 

dowolnego jej kształtowania, 

dzielenia, stwarzania różnych 

warunków klimatycznych  

w podzielonych przestrzeniach 

i różnych aranżacji oświetlenia, 

możliwość podłączenia 

multimediów. Minimalna 

wysokość w świetle 4,5m. 

W.04. Wystawy Galeria dedykowana 500 
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czasowe wystawom czasowym, gdzie 

będą prezentowane zbiory 

ZNiO, obiekty Ossolineum  

ze Lwowa i innych placówek 

oraz z międzynarodowej 

wymiany, udostępnione  

przez inne muzea. Przestrzeń 

z możliwością dowolnego jej 

kształtowania, dzielenia, 

stwarzania różnych warunków 

klimatycznych w podzielonych 

przestrzeniach i różnych 

aranżacji oświetlenia, 

możliwość podłączenia 

multimediów. Minimalna 

wysokość w świetle 4,5m 

 

W.05. Gabinet prac 

na papierze,  

tzw. „Skarbiec” 

 

 

Bez światła dziennego, może 

być ograniczona wysokość 
(wnętrze o charakterze 

kameralnym). Zmienna galeria 

prezentacji prac na papierze  

ze zbiorów Działu Sztuki, 

wyjątkowo prezentująca takie 

szczególne obiekty ze zbiorów 

innych muzeów. 

 

100  

  WYSTAWY 
RAZEM: 

  1200   

 
E 

 
EDUKACJA 
  

E.01. Sala 

audytoryjna na 

150-250 osób  

+ zaplecze sali 

audytoryjnej  

+ 2 kabiny 

tłumaczy.  

Sala wykładowa i 

prezentacyjna, konieczna 

ścianka do prezentacji 

obiektów. Możliwość wynajmu 

komercyjnego pomieszczenia 

sali. Wymagane wyjście na hol 

główny, którego część można 

wydzielić na potrzeby 

audytorium.  

 

Max. 

320 

Podest dla wykładowcy na całej długości 

sali, o szerokości umożliwiającej 

ustawienie stołów prezydialnych dla 5 

osób. Jeśli sala zostanie zaprojektowana 

na więcej niż 200 osób, należy zapewnić 
możliwość podziału na dwie mniejsze, 

wyciszone sale. Klimatyzacja sterowana 

osobno dla sali audytoryjnej osobno dla 

zaplecza i kabin tłumaczy. W sali 

zalecana możliwość otwierania okien. 

Wyposażone w panel multimedialny. 

E.02. Sala 

warsztatowa 

mokra 30 os.  

z umywalką 

Warsztaty plastyczne dla dzieci 

i młodzieży 

50 Wyposażona w instalację wodno-

kanalizacyjną, możliwość instalacji szaf i 

wnęk na przechowywanie materiałów do 

zajęć edukacyjnych. Klimatyzacja 

sterowana indywidualnie dla 

pomieszczenia. Oświetlenie dzienne. 

Możliwość otwierania okien. 

 

E.03. Sala 

warsztatowa 

sucha 30 os. 

Warsztaty kreatywne dla dzieci 

i młodzieży 

50  Możliwość instalacji szaf i wnęk na 

przechowywanie materiałów do zajęć 
edukacyjnych.Klimatyzacja sterowana 

indywidualnie dla pomieszczenia. 

Oświetlenie dzienne + rolety w oknach. 

W sali możliwość otwierania okien  
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i podłączenia sprzętu do prezentacji. 

 

E.04.  Informatorium 

komputerowe  

6 os. 

Dostęp do baz danych 

Muzeum dla publiczności. 

30 Klimatyzacja sterowana indywidualnie 

dla pomieszczenia. 

E.05. Magazyn 

rekwizytów i 

pomocy 

edukacyjnych 

Magazyn podręczny 

rekwizytów edukacyjnych 

wykorzystywanych  

na co dzień; obudowany ppoż. 

min. 30 Miejsce przechowywania sprzętów 

wykorzystywanych do prowadzenia 

warsztatów, takich jak: pulpity do 

prezentacji książek, sztalugi (10-15 szt.), 

składane krzesła (30 szt.), miękkie 

pufy/maty, pom. wyposażone w szafy i 

półki mogące pomieścić przedmioty  

o zróżnicowanych gabarytach. 

 

E.06. Pokój 

wolontariuszy  

i osób 

pracujących  

na zlecenie 

W pobliżu części edukacyjnej 

lub/i czytelni. 

20 Konieczne pomieszczenie ze światłem 

dziennym. Klimatyzacja sterowana 

indywidualnie dla pomieszczenia  

lub otwierane okna. Zalecany dostęp  

do zlewu. 

 

  EDUKACJA 
RAZEM: 

  500   

 
D 

 
POMIESZCZENIA DODATKOWE I TOWARZYSZĄCE WYSTAWIE 

D.01. Hol główny  Wizytówka Muzeum. 

Konieczna możliwość 
zgromadzenia większej grupy 

ok. 250 osób, np. z okazji 

wernisażu i wydzielenia części 

służącej audytorium  

w przypadku imprez 

organizowanych  

przez najemców. 

min. 

300 

W przestrzeni tej należy przewidzieć 
miejsce na catering oraz ławki  

dla oczekujących na wejście na wystawę 

(ok. 30 miejsc siedzących). 

Pomieszczenie klimatyzowane.  

D.02. Informacja w 

holu dla 

zwiedzających 

Punkt informacyjny. 10   

D.03. Kawiarnia + 

zaplecze 

Miejsce odpoczynku  

dla widzów i personelu. 

70 + 30   

D.04. Kasa biletowa Sprzedaż biletów. 

 

10   

D.05. Księgarnia i 

sklepik 

muzealny + 

zaplecze 

Przestrzeń handlowa  

w przyziemiu. 

50 + 30  Wskazane zorganizowanie także 

wejścia z ulicy. 

D.06. Magazyn 

podręczny 

księgarni i 

sklepiku 

muzealnego 

 20   

D.07. Szatnia dla 

publiczności 

  20 
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D.08. Przestrzeń  

z szafkami  

przy szatni  

w obrębie holu 

 

  30   

D.09.  Wejście 

„nocne” 

Pomieszczenie ochrony i 

monitoringu (portiernia), w tym 

magazyn broni i środków 

łączności dla ochrony. 

30 

 

Czynna 24h/d, kontrola osób 

wchodzących/wychodzących  

do Muzeum i do komercyjnie 

wynajmowanej przestrzeni parkingów. 

  POM. 
DODATKOWE 
RAZEM: 

  600   

 
I. 

 
STREFA INTERESANTA  

  

I.01. Pokój 

przyjmowania 

interesantów 

  20 Zalecana lokalizacja w bezpośrednim 

sąsiedztwie biura Głównego 

Inwentaryzatora i podręcznego 

magazynu działu inwentarzy. Dobre 

oświetlenie – dostęp światła dziennego, 

możliwość włączenia monitoringu 

Pom wyposażone w stolik, krzesła, duży 

stół do wstępnego oglądu ofert, miejsce 

na postawienie sztalugi, zamykane szafy 

na dokumentację 

 

I.02. Czytelnia  

z biblioteką 

Czytelnia podręczna dla osób  

z zewnątrz i pracowników 

Muzeum i ZniO, 

udostępniająca interesantom 

księgozbiór podręcznyi zbiory 

w trakcie kwerend. Liczba 

stanowisk min. 6-8. 

min. 

150 

2 stanowiska cichej pracy muszą 

obejmować: biurko do pracy, regały na 

podręczną literaturę i dokumentację oraz 

duży (min. 2 m2) stół odkładkowy. 

Możliwość wydzielenia strefy dla pracy  

w grupach z osobami z zewnątrz. 

Pomieszczenie wyposażone  

w umywalkę. Pomieszczenie na styku 

stref interesanta i ściśle chronionej strefy 

magazynowej skomunikowane  

z pomieszczeniami pracy cichej B.19-

B.27., pracowniami B.1. Dodatkowo, 

niezależnie skomunikowane  

z magazynami M.2.- M.9. 

 

I.03 Szatnia przy 

czytelni 

Możliwe wyodrębnienie  

w ramach) I.02. lub system 

zamykanych szafek w czytelni. 

 

10   

I.04. Zaplecze 

czytelni i 

biblioteki 

Pomieszczenie magazynowe 

(zaplecze) – dla biblioteki i 

czytelni, wyposażone w sejfy, 

zlokalizowane w bezpośrednim 

sąsiedztwie czytelni 

min. 30 Wyposażone w wysokie regały (ok. 30 

mb). 

  POM. 
INTERES. 
RAZEM 
 

  210   
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Z 

 

 
ZBIORY 
   

Z.01 Ekspedycja Duże pomieszczenie  

z wydzieloną częścią 

magazynową, pozwalającą  

na krótkotrwałe 

przechowywania zbiorów  

lub przyjęcie skrzyń  

ze zbiorami na krótkotrwały 

depozyt. W pomieszczeniu 

ekspedycji następowałoby 

protokolarne wydawanie  

lub przyjmowanie 

wypożyczanych obiektów, 

włącznie z konserwatorską 

kontrolą ich stanu zachowania, 

a także pakowanie  

i rozpakowywanie obiektów,  

co wiąże się z uwzględnieniem 

stosownego zaplecza  

na zmagazynowanie 

materiałów i narzędzi  

do opakowania przewożonych 

zbiorów. 

min. 

200 

łącznie 

Pomieszczenie powinno być 
zlokalizowane stosunkowo niedaleko 

stanowiska parkingowego  

dla samochodów transportujących zbiory 

Z.02 (możliwy dojazd tylko 

uprawnionych samochodów); 

komunikacja powinna pozwalać  
na swobodne przemieszczanie różnych 

typów zbiorów, w tym dużych skrzyń 

transportowych na wózkach, wymagana 

komunikacja ze wszystkimi magazynami 

zbiorów, z magazynem depozytów, 

salami ekspozycyjnymi. Możliwość 
wydzielenia (np. siatką) zamykanych 

boksów. Pomieszczenie wyposażone  

w , infrastrukturę IT, umywalkę, stoły  

do pracy, otwarte regały, komody 

(szufladowce). Wymagane stabilne 

warunki klimatyczne, z możliwością 

regulacji wilgotności i temperatury 

lokalnie, nie centralnie. Pomieszczenie 

zamknięte, odrębne od Z.02., 

bezpośrednio przy windzie 

transportowej. 

 

Z.02. Postój 

samochodu 

transport. 

zbiory (rampa) 

Odpowiednie miejsce  

do zaparkowania samochodu 

transportowego podczas 

załadunku i rozładunku 

przemieszczanych zbiorów. 

Pomieszczenie powinno znajdować się 

na terenie wewnętrznym; musi być 
zadaszone oraz znajdować się  

w bezpośredniej bliskości pomieszczeń, 

w których zapakowane obiekty pozostają 

gotowe do transportu Z.01, wymagane 

stabilne warunki klimatyczne,  

z możliwością regulacji wilgotności  

i temperatury lokalnie, nie centralnie. 

Z.03. Pracownia 

fotograficzna 

Lokalizacja najlepiej w 

bezpośredniej bliskości 

Repozytorium cyfrowego Z.04, 

dobrze skomunikowane z 

Pracowniami Konserwatorskimi 

K.01-K.10, konieczna 

powierzchnia na zgromadzenie 

sprzętu pozwalającego 

fotografować duże formaty 

zbiorów (powyżej A0)   

oraz obiekty o dużych 

gabarytach. 

 

50 Konieczne wyposażenie pozwalające  

na bezpieczne krótkookresowe 

przechowywanie zbiorów (podręczny 

magazynek). Wyposażenie pracowni 

fotograficznej – infrastruktura 

pozwalająca na montaż odpowiedniego 

oświetlenia itp.; wymagane stabilne 

warunki klimatyczne, z możliwością 

regulacji wilgotności i temperatury 

lokalnie, nie centralnie. 
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Z.04. Repozytorium 

cyfrowe 

Pomieszczenie biurowe  

z dobrym oświetleniem  

i możliwością zapewnienia 

takich warunków  

dla gromadzenia danych 

cyfrowych jak np. serwerownia 

itp.; zlokalizowane przy Dziale 

Inwentarzy i pracowni 

fotograficznej Z.03. 

 

30 Dobrze  skomunikowane z Pracownią 

bazy danych (B.28) oraz  

pomieszczeniem działu Inwentarzy  

lub Głównego inwentaryzatora (część 
pomieszczeń B.010  i B.02). 

Z.05. Magazyn 

depozytów i 

wypożyczeń 

Magazyn zbiorów 

wypożyczanych z innych 

instytucji na wystawy czasowe. 

Krótkotrwałe przechowywanie 

obiektów przygotowanych 

 na wystawę czasową  

przed przeniesieniem ich  

do pomieszczeń ekspoz.  

lub po zamknięciu wystawy  

przed zwrotem do właścicieli; 

okres przebywania zbiorów  

w pomieszczeniu depozytu 

może wynosić od kilku  

do kilkunastu i więcej dni (musi 

być ulokowane w pobliżu sal 

wystawowych i ekspedycji). 

120 Strefa niedostępna dla interesantów. 

Konieczność zamontowania różnych 

systemów do wieszania zbiorów stelaże 

na skrzynie lub pudła; ewentualnie 

możliwość dzielenia ściankami 

przesuwnymi siatkami na mniejsze 

pomieszczenia. 

Z.06. Magazyn 

sprzętu 

wystawien. 

 100 To nie jest magazyn zbiorów, może być 
zlokalizowany w podziemiach  

i na parterze. Może być gaszony wodą. 

Musi być tak skomunikowany  

z pomieszczeniami ekspozycyjnymi,  

aby można było swobodnie 

transportować duże (kilkumetrowe) 

elementy infrastruktury wystawienniczej. 

 

  ZBIORY 
RAZEM 

  500   

 
M 

 
MAGAZYNY 
  

 MAGAZYNY M.02 – M.10 bez dostępu światła dziennego. 

Magazynów nie można gasić wodą (polecane gaszenie gazem obojętnym oraz gaśnice na środek 

czysty). Konieczna wysokość pomieszczenia 3m. Muszą być stabilne klimatycznie z możliwością 

regulacji temperatury i wilgotności w pomieszczeniu, a nie z centrali oraz wyposażone w Wi-Fi.  

 

M.01. Pokój obsługi 

zbiorów  

Pokój pracy 4 osób 

odpowiedzialnych za logistykę 

zbiorów (wykwalifikowanych 

magazynierów), w kompleksie 

magazynów dobrze 

skomunikowane z zapleczem 

czytelni. 

 

min. 50 Pom. wyposażone w min. 3 stoły 

odkładkowe o powierzchni 2m2 oraz  

w umywalkę. 
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M.02. Magazyn 

rzeźby i variów 

Magazyn gromadzący 

różnorodne obiekty, w tym 

szkło, metal, tkaniny, kość 
słoniową, ceramikę, plastyk,  

z możliwością podzielenia  

na odrębne pomieszczenia  

dla każdego z rodzajów 

zbiorów. Musi być dobra 

komunikacja z czytelnią / 

pomieszczeniem dystrybucji 

zbiorów M.01. 

 

25 Dostępne tylko dla upoważnionych 

pracowników. Pomieszczenie 

klimatyzowane, z możliwością 

ustawiania różnych parametrów 

temperatury i klimatyzacji, bez dostępu 

światła dziennego. Na wyposażeniu stół, 

biurko, szafy, infrastruktura IT.  

Można połączyć M.02 i M.03. 

 

M.03. Magazyn 

rzemiosła 

artystycznego 

 

65 

M.04. Magazyn 

obiektów 

związanych  

z PPDL 

J.w., może być połączone  

z M.10. 

25 J.w. 

M.05. Magazyn 

obrazów  

 

J.w., pomieszczenie 

wyposażone w system 

ekranów do przechowywania 

obrazów, z możliwością 

podzielenia na dwa lub trzy 

mniejsze pomieszczenia. 

 250 

 

J.w. W wydzielonych częściach 

pomieszczenia możliwość regulacji 

temperatury i wilgotności.  

 

M.06. Magazyn 

miniatur 

J.w., służące do 

magazynowania zbiorów 

miniatur i obrazów na blasze. 

25 J.w. 

M.07. Magazyn grafiki 

i ekslibrisów 

J.w. Musi mieć możliwość 
dzielenia na kilka odrębnych 

przestrzeni dla każdej kolekcji 

(np. siatką). 

200 J.w. 

M.08. Magazyn 

rysunku 

J.w. 100 J.w. 

M.09. Magazyn 

fotografii i 

reprodukcji 

J.w.  60 J.w. 

M.10. Magazyn 

numizmatyczny 

Magazyn zbiorów Działu 

Numizmatycznego, może być 
połączony z M.04 . 

150 Tzw. magazyn suchy, w którym 

temperatura powinna być utrzymywana 

poniżej 22 st. C, a wilgotność poniżej 

30%, wyposażony w sejfy, regały  

o ciężarze kilkanaście ton; duży stół 

numizmatyczny o wym. 1,4x3,5 m, szafy 

metalowe (2) na zbiór banknotów, szafy 

metalowe i drewniane do przechowyw. 

tłoków. M.10 ewentualnie połączony  

z M.04. 

 

  MAGAZYNY 
RAZEM 

  950   
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K. 

 
KONSERWACJA 

  

K.01. Pracownia 

konserwacji 

papieru i skóry 

Bezpośredni dostęp do wody, 

zamontowane mniejsze lub 

większe wanny i brodziki, 

stanowiska do pracy  - duże 

stoły robocze, ok. 2 m2,  także 

w postaci tzw. „wysp 

roboczych” - dużych, 

możliwych rozstawiania  

w różnych miejscach, blatów 

na kozłach, biurka, regały  

i półki. Szafki i komody  

do przechowywania sprzętu, 

materiałów konserwatorskich 

oraz zabytków w trakcie 

konserwacji. W pracowniach 

musi być zainstalowana 

odpowiednia ilość gniazd 

elektrycznych. Każde 

stanowisko pracy 

konserwatora powinno mieć 
możliwość podłączenia 

jednorazowo 3 drobnych 

urządzeń elektrycznych  

(np. kauter, suszarka, gumka 

elektryczna, skalpel parowy 

itp.). Możliwość ustawienia 

ciężkich urządzeń 

(wzmocnione stropy), np. pras 

introligatorskich, gilotyny; 

gniazdo siłowe do podłączenia 

stołu niskociśnieniowego. 

100 Oświetlenie działu musi spełniać normy 

przewidziane do tego typu działalności. 

Ze względów na zbiory powinno być to 

głównie oświetlenie LED (zarówno 

oświetlenie ogólne, jak i stanowiskowe). 

Pracownie powinny mieć dostęp  

do światła dziennego, które powinno być 
filtrowane przez szyby zaopatrzone 

w filtry UV i IR. Dodatkowym 

zabezpieczeniem okien powinien być 
system przesłaniania roletami bądź 
żaluzjami. System wentylacji powinien 

uwzględniać konieczność zamontowania 

wyciągu stanowiskowego, sprawne 

wyciągi muszą być umieszczone  

w pracowni mokrej nad wannami czy 

brodzikami do kąpieli zbiorów. Drzwi  

do pracowni powinny mieć wymiary 

standardowych drzwi magazynowych,  

a do pracowni konserwacji malarstwa 

dwuskrzydłowe, dające możliwość 
wnoszenia dużych obiektów. 

 

Pomieszczenia nie można gasić wodą 

(polecane gaszenie gazem obojętnym 

oraz gaśnice na środek czysty); 

podłączenie stołu niskociśnieniowego  

do systemu centralnego odkurzania – 

stół połączony z systemem centralnego 

odkurzania pracuje cicho;  

jeśli w budynku nie będzie takiego 

systemu, dla głośno działającego stołu 

niskociśnieniowego należy przeznaczyć 
osobne pomieszczenie; możliwość 
nastawy warunków klimatycznych  

w pomieszczeniu (sterowanie  

z pomieszczenia Działu Konserwacji,  

a nie z centrali); system wentylacji 

powinien uwzględniać konieczność 
zamontowania digestorium. Ma być 
możliwy elastyczny podział przestrzeni 

np. za pomocą przesuwanych ścian  

i drzwi. 

 

K.02. Pracownia 

konserwacji 

papieru i skóry 

- mokra 

Bezpośredni dostęp do wody, 

zamontowane mniejsze lub 

większe wanny i brodziki, 

dodatkowe ujęcie wody  

do zamontowania maszyny 

 do uzupełniania masą 

papierową, ujęcie wody 

podłączone z systemem 

uzdatniania wody  

z demineralizacją, urządzenia 

do odkwaszania papieru, 

25 System wentylacji powinien uwzględniać 
konieczność zamontowania wyciągu 

stanowiskowego. W pracowniach musi 

być zainstalowana odpowiednia ilość 
gniazd elektrycznych. Każde stanowisko 

pracy konserwatora powinno mieć 
możliwość podłączenia jednorazowo  

3 drobnych urządzeń elektrycznych  

(np. kauter, suszarka, gumka 

elektryczna, skalpel parowy itp.). 
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doprowadzenie wody do tzw. 

„wyspy roboczej” (dostęp 

 z czterech stron) z kilkoma 

brodzikami, dużymi zlewami 

lub kuwetami metalowymi 

 

K.03. 

 

Pracownia 

konserwacji 

malarstwa 

 

Bezpośredni dostęp do wody, 

zamontowane mniejsze lub 

większe wanny i brodziki,  

W pracowniach musi być 
zainstalowana odpowiednia 

ilość gniazd elektrycznych. 

Każde stanowisko pracy 

konserwatora powinno mieć 
możliwość podłączenia 

jednorazowo 3 drobnych 

urządzeń elektrycznych  

(np. kauter, suszarka, gumka 

elektryczna, skalpel parowy 

itp.). 

70 System wentylacji powinien uwzględniać 
konieczność zamontowania w jednym  

z pomieszczeń digestorium). Jeśli 
rozważana będzie możliwość 
zainstalowania w całym budynku 

systemu centralnego odkurzania, należy 

zastanowić się nad możliwością 

podłączenia do niego stołu 

niskociśnieniowego i urządzeń z nim 

współpracujących. System wentylacji 

powinien uwzględniać konieczność 
zamontowania digestorium 

oraz wyciągów stanowiskowych.Gniazdo 

siłowe do podłączenia stołu 

dublażowego. Pracownia K.03 lub K.04 

powinna być podłączona do BMS,  

przez który zdalnie można sterować 
temp. i wilgotnością (praca  

ze szczególnie wrażliwym obiektem). 

K.04. Pracownia 

konserwacji 

rzemiosła art. 

Bezpośredni dostęp do wody, 

zamontowane mniejsze lub 

większe wanny i brodziki, 

stanowiska do pracy - duże 

stoły robocze, ok. 2 m2, także 

w postaci tzw. „wysp 

roboczych” - dużych, 

możliwych rozstawiania  

w różnych miejscach, blatów 

na kozłach, biurka, regały  

i półki. Szafki i komody  

do przechowywania sprzętu, 

materiałów konserwatorskich 

oraz zabytków w trakcie 

konserwacji. 

 

30  

K.05. Pracownia 

konserwacji 

metalu 

 15 Na wyposażeniu pomieszczenia myjka 

ultradźwiękowa, która podczas pracy 

jest bardzo głośna. Pomieszczenie nie 

może znajdować się przy 

pomieszczeniach biurowych. 

 

K.06. Pracownia 

dokumentacji 

konserwat. 

z biblioteką  

i stanowiskami 

komputerowymi 

Pracownia dokumentacji 

konserwatorskiej powinna 

posiadać przyłącza do 

zamontowania minimum pięciu 

stanowisk komputerowych, 

skanera formatu A3 oraz 

drukarki kolorowej. 

 

30 Wszystkie pomieszczenia standardowo 

muszą być profesjonalnie 

zabezpieczone przez pożarem  

i włamaniem, kodowane i monitorowane. 
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K.07. Pracownia 

opraw  

z magazynem 

materiałów 

Stanowiska do pracy - duże 

stoły robocze, ok. 2 m2, także 

w postaci tzw. „wysp 

roboczych” dużych, możliwych 

rozstawiania w różnych 

miejscach, blatów na kozłach, 

biurka, regały i półki. Szafki i 

komody do przechowywania 

sprzętu, materiałów 

konserwatorskich oraz 

zabytków w trakcie 

konserwacji. 

 

45 

 

W pracowniach musi być zainstalowana 

odpowiednia ilość gniazd elektrycznych . 

Każde stanowisko pracy konserwatora 

powinno mieć możliwość podłączenia 

jednorazowo 3 drobnych urządzeń 

elektrycznych (np. kauter, suszarka, 

gumka elektryczna, skalpel parowy itp.) 

K.08. Magazyn 

zbiorów 

Przeznaczony  

do przechowywania obiektów 

przyjmowanych  

do konserwacji.  

min. 10 Pomieszczenia nie można gasić wodą 

(polecane gaśnice na środek czysty).  

W pomieszczeniu musi znaleźć miejsce 

szufladowiec o wymiarach szuflad 

ok.120 x 100 cm, wys. mebla do 100cm, 

szafa pancerna z zamkiem szyfrowym, 

półki i siatki do powieszenia 

obrazów. 

K.09. Magazyn 

materiałów 

Przeznaczony  

do przechowywania materiałów 

introligatorskich - tektury, 

kartony, papiery, płótna  

na rolkach, a także substancji 

chemicznych (w chwili obecnej 

nie stosuje się substancji 

toksycznych, ale na pewno 

znajdą się tam rozpuszczalniki 

organiczne, kleje, żywice, 

werniksy itp).  

min. 10 Pomieszczenia nie można gasić wodą 

(polecane gaśnice na środek czysty.  

W magazynie materiałów 

konserwatorskich muszą być 
zainstalowane regały i półki, a także 

znaleźć się miejsce na szafę pancerną 

do przechowywania chemikaliów 

stosowanych w procesach 

konserwatorskich. W pomieszczeniu 

musi się znaleźć szufladowiec 

(wym.j.w.), głębokie regały na tektury  

(w tym tektur ok 120 x 95 cm) i mniejsze 

regały na drobny sprzęt laboratoryjny. 

 

K.10. 

 

Pracownia 

konserwacji 

zbiorów 

lwowskich 

 

Bezpośredni dostęp do wody, 

zamontowane mniejsze lub 

większe wanny i brodziki, 

stanowiska do pracy - duże 

stoły robocze, ok. 2 m2, także 

w postaci tzw. „wysp 

roboczych” dużych, możliwych 

do rozstawiania w różnych 

miejscach, blatów na kozłach, 

biurka, regały i półki. Szafki 

i komody do przechowywania 

sprzętu, materiałów 

konserwatorskich oraz 

zabytków w trakcie 

konserwacji. Siatka  

do zawieszania obrazów. 

80 

 

 

System wentylacji powinien uwzględniać 
konieczność zamontowania wyciągu 

stanowiskowego. W pracowniach musi 

być zainstalowana odpowiednia ilość 
gniazd elektrycznych. Każde stanowisko 

pracy konserwatora powinno mieć 
możliwość podłączenia jednorazowo  

3 drobnych urządzeń elektrycznych (np. 

kauter, suszarka, gumka elektryczna, 

skalpel parowy itp.). System wentylacji 

powinien uwzględniać konieczność 
zamontowania wyciągów 

stanowiskowych; gniazdo siłowe  

do podłączenia stołu dublażowego  

oraz stołu niskociśnieniowego  

do systemu centralnego odkurzania. 
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K.11. Atelier 

fotograficzne 

Pomieszczenie do robienia 

zdjęć (dokumentacji 

fotograficznej). Pomieszczenie 

rezerwowe. 

min. 10 Pomieszczenie z naturalnym 

światłem z możliwością zaciemnienia 

przy pomocy rolet, ze stołem 

reprograficznym i z możliwością 

ustawienia lamp. 

  KONSERW. 
RAZEM: 
  

 425  

 
B 

 
BIURA DLA PRACOWNIKÓW 

  

B.01. Biura  Biura dla pracowników 

administracyjnych (ok. 4 osób) 

oraz: 3 osoby Dział 

Inwentaryzacji, 8 osób Dział 

Edukacji) – zalecane pom.  

dla 3-4 osób, ale dopuszcza 

się przestrzenia typu 

openspace. Powierzchnia nie 

uwzględnia pomieszczeń 

socjalnych i innych 

wymaganych przepisami. 

 

Min. 

150 

Kompleksy pomieszczeń składające się 

na pracownie muszą być kodowane 

i plombowane. Stanowisko pracy 

pojedynczej osoby musi obejmować: 
biurko do pracy, biurko komputerowe  

z drukarką, regały na podręczną 

literaturę i dokumentację oraz  

miejsce do przechowywania 

zabezpieczonej dokumentacji.  

Konieczne oświetlenie dzienne. 

B.01A. Pracownie 

merytoryczne  
Pracownie merytoryczne dla 

pracowników merytorycznych 

(10 osób Dział Sztuki, 8 osób 

Dział Numizmatyczny). 

Pomieszczenia pracy  

ze zbiorami zabezpieczenia jak 

w strefie niedostępnej, 

zalecane pokoje dla 4-5 osób. 

 

Min. 

100 

J.w. Pracownie Działów Sztuki  

i Numizmatycznego w bliskim 

sąsiedztwie magazynów ich zbiorów. 

Pracownie Działu Sztuki w dobrej 

komunikacji z czytelnią. W Dziale Sztuki 

duży (min. 2 m2) stół odkładkowy  

przy każdym stanowisku.  

B.02. Biuro  

kierownika I 

Biuro Głównego 

Inwentaryzatora 

15 Pom wyposażone w zamykane szafy  

na inwentarze i dokumenty. 

Konieczne oświetlenie dzienne, 

zlokalizowane przy pokojach 

pracowników Działu Inwentaryzacji. 

Biuro musi znaleźć się w jednym 

kompleksie z biurami pracowników 

działu inwentarzy i magazynem ofert  

B.29 oraz w bardzo dobrej komunikakcji 

z pracownią bazy danych  (B.28)  

i pokojem przyjęć interesantów (I.01). 

 

B.03. Biuro 

kierownika II 

Biuro kierownika Działu Sztuki 15 J.w., zlokalizowane przy pracowniach 

Działu Sztuki. 

B.04. Biuro 

kierownika III 

Biuro kierownika Działu 

Numizmatycznego 

15 J.w. zlokalizowane przy pracowniach 

Działu Numizmatycznego. 

B.05. Biuro 

kierownika IV 

Biuro kierownika Działu 

Edukacji i Prezentacji Zbiorów 

15 J.w., zlokalizowane przy pokojach 

pracowników Działu Edukacji. 



3 0 1 1 1 1 1 1  
 

30 
 

B.06. Biuro 

kierownika V 

Biuro Głównego Konserwatora 

Zbiorów 

15 J.w., zlokalizowane blisko pomieszczeń 

Działu Konserwacji. 

B.07. Biuro dyrektora Biuro v-ce dyrektora ZNiO 30  

B.09. Sekretariat  30  

B.09. Sala 

seminaryjna 

Sala narad i spotkań 

roboczych pracowników  

(na 40 osób). 

40 \blisko Biura dyrektora, w strefie 

pozwalającej na organizacje spotkań  

z udziałem osób z zewnątrz. 

Wyposażona projektor. 

 

B.10. Pomieszczenie 

dla prac. 

technicznych  

 

Pomieszczenie pracy 5 osób 

(obsługa wystaw). 

50  

B.11. Pomieszczenie 

na ksero i 

drukarkę 

sieciową 

  10 Pomieszczenie rezerwowe, może być w 

ramach innego pomieszczenia, np. I.02 

(czytelnia). 

B.12 Pomieszczenie 

serwerowni 

  50 Pomieszczenie klimatyzowane. 

B.13 Pomieszczenie 

obsługi IT/AV 

  

  

35 Pomieszczenie klimatyzowane. 

  

B.15. – 

B.18. 

Pokój 

konferencyjny, 

sale zebrań 

Sala narad i spotkań 

roboczych pracowników na 10-

15 osób. 

 

min.  

3 x 30 

Trzy pokoje konferencyjne na potrzeby 

spotkań Działów Sztuki, Numizmatyki  

i Konserwacji, sale w strefie 

niedostępnej dla interesantów, 

pozwalające na pracę ze zbiorami. 

 

B.19.-

B.27. 

Stanowisko 

cichej pracy 

 

Min. 8 pomieszczeń  

dla pracowników, 

zlokalizowane w bezpośrednim 

sąsiedztwie czytelni I.02,  

(w tym 5 pomieszczeń w 

pobliżu Działu Sztuki i 3  

w pobliżu Działu Numizm.), 

pomieszczenia dystrybucji 

zbiorów (magazynierów) M.01. 

oraz pracowni B.01. 

W pomieszczeniach pracy  

ze zbiorami zabezpieczenia  

jak w strefie niedostępnej. 

 

8 x 10 Stanowiska biurowe i komputerowe, 

wyposażone w stolik, krzesła, duży stół 

do pracy z obiektami, miejsce  

na postawienie sztalugi, zamykane szafy 

na dokumentację, konieczne oświetlenie 

dzienne. 

B.28.  Pomieszczenie 

pracowni bazy 

danych 

Pracownia wprowadzania 

danych do bazy danych. 

50 Zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie 

Działu Inwentaryzacji B.02) i dobrze 

skomunikowane z repozytorium 

cyfrowym (Z.04). 

B.29. Magazyn ofert Pomieszczenie magazynowe 

na oferty i obiekty (zbiory)  

w trakcie nabycia 

25 Zlokalizowane i w bliskim sąsiedztwie 

Głównego Inwentaryzatora (B.02) – 

najlepiej w jednym kompleksie i blisko 

pokoju przyjęć interesantów. 

  RAZEM 
BIURA: 

  815   
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POZOSTAŁE PRZESTRZENIE KOMERCYJNE 
 

PARKING min. 65 miejsc 

postojowych  
Parking dla pracowników na 

20-25 miejsc postojowych oraz 

min. 45 miejsc parkingowych, 

przeznaczonych na wynajem 

komercyjny, z niezależnym od 

Muzeum wejściem/wyjściem z 

budynku oraz z oddzielnymi 

instalacjami, osobno 

opomiarowanymi. Parking 

wyposażyć w stanowiska do 

ładowania pojazdów 

elektrycznych. 

 

2000   

EW. 

LOKALE 

KOMERC. 

 Lokale komercyjne dostępne z 

ulicy. 

dowolna  

  RAZEM 
WSZYSTKIE 
STREFY: 

  7200+   
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ANEKS II_Rys historyczny 
 
Muzeum Lubomirskich związane jest z Ossolineum od roku 1823. Wówczas podpisany 

został układ pomiędzy księciem Henrykiem Lubomirskim z Przeworska a hrabią Józefem 

Maksymilianem Ossolińskim, na mocy którego Lubomirski zobowiązał się do złożenia  

w Bibliotece Lwowskiej im. Ossolińskich swoich zbiorów (księgi, medale, obrazy  

i starożytności) i obiecał, że urządzi dla nich miejsce, a część ta i zawarte w niej przedmioty 

nosić będą na wieczne czasy imię: Musaei Lubomirsciani. Faktyczne wykonanie tych 

wszystkich zobowiązań nastąpiło później, po roku 1869, kiedy zbiory z Przeworska trafiły  

do Lwowa, a Muzeum zostało otwarte dla zwiedzających. Nazwa "Muzeum Lubomirskich" 

była jednak na stałe związana z Ossolineum od chwili porozumienia Ossolińskiego  

z Lubomirskim.  

 
Muzeum funkcjonowało we Lwowie do roku 1940, stanowiąc jeden z dwóch, nierozerwalnie 

związanych ze sobą, filarów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Jego zasadnicza część 
była zlokalizowana w lewym skrzydle budynku Ossolineum. Do Muzeum prowadziło osobne 

wejście, usytuowane w narożniku między lewym skrzydłem a korpusem głównym budynku 

Zakładu. Ekspozycję, wielokrotnie zmienianą, tworzyły galeria obrazów, dział historyczno-

pamiątkowy i zbrojownia. Eksponaty muzealne prezentowane były także w sieni, korytarzach 

i klatce schodowej lwowskiego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Najbardziej 

reprezentacyjna galeria obrazów mieściła między innymi dzieła malarzy polskich takich jak 

Jan Matejko, Józef Simmler, Kazimierz Pochwalski, Kazimierz Bieńkowski, Józef Brandt, 

Antoni Lange, Aleksander Raczyński, Józef Brodowski, Marcin Zaleski, Władysław 

Łuszczkiewicz, Jan Maszkowski, Szymon Czechowicz. Znajdowały się w niej również płótna 

artystów obcych: François Gerarda, Bernarda Bellotto, Marcelego Bacciarelli, Silvestre  

de Mirys, Johanna Eleazar Zeisig. Były to przykłady malarstwa historycznego, portrety, 

pejzaże, sceny religijne i rodzajowe powstałe, od XVI do XIX wieku.  
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W dziale historyczno-pamiątkowym, który znajdował się na dwóch piętrach Muzeum, 

prezentowane były portrety, obrazy o tematyce historycznej, malarstwo religijne, rzeźba,  

w tym marmurowe popiersie A. Mickiewicza dłuta Pierre-Jeana Davida d’Angers, zabytki 

archeologiczne z epoki kamienia i brązu, ordery, pierścienie, medaliony, kamee. Znajdował 

się tu również zbiór numizmatyczny, kolekcja gemm antycznych i inne pamiątki „starożytne”. 

Ekspozycję uzupełniały grafiki przedstawiające zasłużone postacie oraz wydarzenia 

historyczne, a także wystawione w gablotach rękopisy średniowiecznie i autografy. W dziale 

historyczno-pamiątkowym urządzono też tzw. Pokój Kossaka, gdzie wystawiano obrazy  

i akwarele Juliusza Kossaka.  
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Zbrojownia składała się z dwóch sal. W pierwszej prezentowano broń palną, mundury  

i odznaczenia. W drugim pomieszczeniu szablarni, w której oprócz broni siecznej, na 

ścianach rozwieszone były obrazy Wojciecha Kossaka i Tadeusza Rybkowskiego 

przedstawiające sceny batalistyczne. Klatki schodowe, korytarze i sień zdobił szereg 

portretów oraz kilka scen historycznych i religijnych. Ponadto, prezentowano tu fragmenty 

ikonostasu z cerkwi wołoskiej we Lwowie, działa z wojen szwedzkich, kamienne herby, 

gipsowy odlew posągu Światowida wydobytego w 1848 ze Zbrucza, grafiki obrazujące 

rozwój sztuki polskiej oraz stosunkowo niewielki zbiór rzeźb, które dodatkowo prezentowane 

były we wszystkich salach ekspozycyjnych. 
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W roku 1940 Muzeum zostało zlikwidowane przez władze sowieckie, a jego zbiory 

rozproszone. Po wojnie niewielka część eksponatów Muzeum została przewieziona  

do Polski. Zbiory graficzne i rysunkowe znalazły się w Ossolineum, malarstwo umieszczono 

w muzeach we Wrocławiu i Warszawie. Samo Muzeum nie zostało jednak odtworzone. 

Dopiero uchwalenie w 1995 roku Ustawy o fundacji - Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, 

a następnie podpisanie z wnukami ostatniego Kuratora i Ordynata Przeworskiego Andrzeja 

Lubomirskiego "Uroczystego postanowienia", pozwoliło na przywrócenie Muzeum 

Lubomirskich w Ossolineum. Potwierdzeniem tego była nowelizacja Ustawy o Zakładzie 

Narodowym im. Ossolińskich z 2007 roku, która wymienia z nazwy Muzeum Książąt 

Lubomirskich, a na Zakład nałożyła obowiązki utrzymywania Muzeum i pomnażania jego 

zbiorów. Od chwili restytucji, prowadzi ono aktywną działalność o charakterze naukowym, 

wystawienniczym i kolekcjonerskim, współpracując z muzeami w Polsce i za granicą, 

konsekwentnie posługując się nazwą Muzeum Książąt Lubomirskich. 
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ANEKS III Dzieje "Panoramy Plastycznej Dawnego Lwowa" inż. Janusza Witwickiego  
dr Łukasz Koniarek 

 

Inicjatorem budowy modelu „Panoramy Plastycznej Dawnego Lwowa” jest inż. Janusz 

Witwicki - architekt i historyk architektury (1903 - 1946). Około 1931 r. postanowił  

on wykonać architektoniczny model miasta, prezentujący Lwów około 1772 r. w skali 1:200. 

Właściwe prace modelarskie poprzedziły niezwykle żmudne studia historyczno-

architektoniczne nad wyglądem XVIII-wiecznego Lwowa, uwzględniające wszystkie dostępne 

rodzaje źródeł. W 1932 r. powstał pierwszy poglądowy model dawnego Lwowa w skali 1:500 

zwany „Małą Panoramą”, a cztery lata później, w 1936 r., rozpoczęła się budowa „Panoramy 

Plastycznej Dawnego Lwowa”. Obok inż. Witwickiego, który wykonał miniatury 

najważniejszych budowli, nad modelem pracował liczny zespół modelarzy, plastyków  

i architektów. 

 

Według założeń inż. Witwickiego „Panorama” w skali 1 : 200 miała prezentować miasto 

razem z przedmieściami wraz z najbliższą ich okolicą i stanowić krąg o średnicy 15 m, 

otoczony dodatkowo malowanym tłem umieszczonym na kolistej taśmie o wysokości 1,5 m. 

Model miał zostać przystosowany do oglądania z boków (ponad tłem), z lotu ptaka  

(z częściowo przeszklonej galeryjki) oraz z perspektywy ulicy (za pomocą peryskopów). 

Gotowy model miał być eksponowany w specjalnie przystosowanej do tego celu Baszcie 

Prochowej. 

  

  
Koncepcja ekspozycji Panoramy z 1396 r. (źródło: Zakład Narodowy im. Ossolińskich) 

Zarówno elementy podstawy, jak i miniatury budynków, budowano przy użyciu prostych 

materiałów (sklejka, tektura, papier, blaszki i druty miedziane, blaszki ołowiane, 

przeźroczysta i srebrzysta folia), mimo to wykonane zostały z niezwykłą precyzją  

i odpowiednio „postarzone”, tak by nosiły ślady działania czasu, atmosfery i człowieka.  

Do wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 r. zdążono wykonać najważniejsze  

i największe budowle Lwowa oraz część kamienic.  
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Mimo ogromnych trudności prace modelarskie kontynuowano najpierw w czasie sowieckiej 

okupacji Lwowa, a później niemieckiej. W połowie 1946 r. ukończono około 350 modeli 

budynków (czyli ok. 80% budynków w obrębie fortyfikacji) i niewielką część zabudowań  

poza zasięgiem murów miejskich. Sowieckie władze upaństwowiły „Panoramę’, która stała 

się częścią Akademii Architektury w Kijowie. W tej sytuacji inż. Witwicki rozpoczął starania  

o zezwolenie na wyjazd z rodziną do Polski oraz zgodę na wywiezienie modelu wraz  

z dokumentacją, zwracał się do najwyższych władz ZSRS i do władz nowej socjalistycznej 

Polski. Energiczne działania przyniosły rezultat i Witwicki uzyskał pozwolenie na wyjazd. 

Ceną była dokumentacja modelu, która została zabrana z pracowni „Panoramy” przez 

przedstawicieli Akademii Nauk Ukraińskiej SRR. Na kilkanaście godzin przed terminem 

wyjazdu inż. Janusz Witwicki został brutalnie zamordowany w niewyjaśnionych 

okolicznościach. Jego żona Irena pośpiesznie wywiozła złożoną „Panoramę” do Warszawy.  

 

 
Panorama Plastyczna Dawnego Lwowa ok. 1946r. (źródło: Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich) 

Od 1946 do 1989 r. model „Panoramy” potajemnie przechowywany był w różnych 

instytucjach naukowych i muzealnych w Warszawie a później we Wrocławiu. W 1994 r. stał 

się on depozytem Muzeum Historycznego (późn. Miejskiego) we Wrocławiu. Tam też po raz 

pierwszy udostępniono go zwiedzającym. Od czerwca 2006 r. „Panorama” jest własnością 

Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (Ossolineum) we Wrocławiu. Tutaj przeprowadzona 

została gruntowna renowacja modelu polegająca na jego oczyszczeniu z zabrudzeń, 

naprawie setek uszkodzonych detali oraz rekonstrukcji brakujących elementów. Na mocy 

porozumienia podpisanego w listopadzie 2013 r. między Wrocławskim Przedsiębiorstwem 

„Hala Stulecia” a Ossolineum od września 2014 r. odrestaurowana „Panorama Plastyczna 

Dawnego Lwowa” inż. Janusza Witwickiego prezentowana będzie w ramach stałej 

ekspozycji w jednej rotund w zabytkowym kompleksie Hali Stulecia.  
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ANEKS IV_Rzuty i przekroje budynku Narodowego Zakładu im. Ossolińskich 
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