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Kodeks Etyki ICOM dla Muzeów

                                                      Preambu a

Status Kodeksu Etyki  dla Muzeów

Kodeks Etyki ICOM dla  Muzeów,zwany dalej Kodeksem, zosta  opracowany przez

Mi dzynarodow  Rad  Muzeów. Formu uje on regu y etyki dla muzeów o których mowa w

Statucie ICOM. Kodeks odzwierciedla ogólne zasady przyj te przez mi dzynarodow

spo eczno  muzealników. Przyst pienie do ICOM i zgoda na op acanie corocznych sk adek

na rzecz ICOM oznacza tym samym akceptacj  Kodeksu.

Regu y minimalne obowi zuj ce muzea

Kodeks wyra a tylko  regu y minimalne. Jest to zbiór zasad i dyrektyw po danej praktyki

zawodowej. W niektórych krajach ród em pewnych norm minimalnych s  ustawy lub

rozporz dzenia wykonawcze. W innych dyrektywy i ocena sposobu zachowania zawodowego

przybieraj  form  „akredytacji”, „rejestracji” lub innego podobnego systemu oceniania. Je eli

w pewnym kraju nie ma sformu owanych regu , mo na zwróci  si  o wydanie dyrektywy

post powania do Sekretariatu ICOM, narodowego komitetu ICOM lub w ciwego komitetu

mi dzynarodowego ICOM. Zaleca si  organizacjom narodowym oraz wyspecjalizowanym

organizacjom zwi zanym z dzia alno ci  muzeów, aby w oparciu o ten kodeks  tworzy y

regu y go uzupe niaj ce.

umaczenia Kodeksu etyki dla muzeów.

Kodeks etyki dla muzeów zosta  og oszony w trzech wersjach j zykowych: angielskiej,

francuskiej i hiszpa skiej. ICOM zach ca do t umaczenia Kodeksu na inne j zyki.

umaczenie zostanie jednak e uznane za „oficjalne” jedynie wtedy, gdy zaaprobuje je  co

najmniej jeden komitet narodowy  w tym kraju w którym j zyk jest traktowany jako pierwszy.

Je eli taki j zyk jest u ywany w wi cej ni  jednym krajów, zaleca si , aby komitety

narodowe porozumia y si  w tej sprawie. Trzeba tak e pami ta , e nieodzowne jest

skonsultowanie t umaczenia Kodeksu ze specjalistami z zakresu j zykoznastwa oraz

muzeologii. Nale y poda  do wiadomo ci, która z wersji j zykowych kodeksu by a podstaw



umaczenia oraz nazwy komitetów narodowych w nie zaanga owanych. Warunki te nie stoj

na przeszkodzie t umaczeniu Kodeksu lub jego cz ci dla celów edukacyjnych albo

badawczych.

. ownik (glossarium)

Czynno ci przyczyniaj ce si  do powstania dochodu (income-generating activities) -

Czynno ci maj ce na celu zdobycie korzy ci finansowej lub zysku dla instytucji.

 Dziedzictwo kulturalne (cultural heritage) – Jakakolwiek rzecz lub poj cie uznane za

maj ce znaczenie estetyczne, historyczne, naukowe lub duchowe.

Dziedzictwo naturalne (natural heritage) – Jakikolwiek  przedmiot, zjawisko

przyrody  lub poj cie, wa ne dla nauki lub maj ce znaczenie duchowe dla spo eczno ci.

Handel (dealing) – Kupno lub sprzeda  rzeczy z ch ci zysku osobistego lub

instytucjonalnego.

Konflikt interesów (conflict of interests) – Istnienie osobistego lub prywatnego interesu

który  zderza si  z zasadami obowi zuj cymi w stosunkach s bowych, skutkiem czego

obiektywizm wymagany przy wydawaniu decyzji ulega ograniczeniu lub powstaje co

najmniej wra enie, e dochodzi do takiego ograniczenia.

Konserwator – renowator (conservator – restorer) –Osoba zatrudniona w muzeum lub od

niego niezale na, kompetentna w zakresie przeprowadzania badania technicznego,

zachowania, konserwacji i restauracji dóbr kultury. Dodatkowe informacje – ICOM News 39

(1), str. 5-6 (1986).

Nale yta staranno  (due diligence) – Powinno  podejmowania zawsze  wysi ku w celu

ustalenia faktycznego stanu rzeczy przed podj ciem decyzji, a szczególnie podczas badania

ród a  i historii przedmiotu oferowanego do nabycia lub u ytkowania.

Museum (museum) – Muzeum jest trwale istniej  instytucj , nie nastawion  na osi ganie

zysku, s  spo ecze stwu i jego rozwojowi, otwart  dla publiczno ci, która pozyskuje,

konserwuje, udost pnia i wystawia w celu badawczym, edukacyjnym lub dla rozrywki

materialne i niematerialne wiadectwa ludzi oraz ich rodowiska.

Muzealnik (museum professional) – Muzealnicy to obsada osobowa (op acana lub

nieop acana) muzeów lub instytucji okre lonych w Artykule 2, ust. 1 i 2 Statutu ICOM,

którzy otrzymali wyspecjalizowane wykszta cenie lub posiadaj  równowa ne do wiadczenie



zawodowe w zakresie odpowiadaj cym zarz dzaniu i dzia alno ci muzeum, a tak e osoby

niezale ne przestrzegaj ce przepisów Kodeksu Etyki ICOM dla Muzeów i pracuj ce na rzecz

muzeów lub instytucji okre lonych w powo anym wy ej  Statucie, z wyj tkiem osób

trudni cych si  handlem przedmiotami  lub wyposa eniem niezb dnym dla muzeów lub s b

muzealnych lub ich reklam .

Ocena (appraisal)  - Ustalenie autentyczno ci lub warto ci przedmiotu albo okazu. W

niektórych   krajach nazwa ta jest u ywana w znaczeniu niezale nej oceny proponowanej

darowizny poci gaj cej za sob  przywileje podatkowe.

Organ zarz dzaj cy (governing body) – Osoba lub organizacja, na któr  przepisy prawne

normuj ce dzia alno  muzeum  nak adaj  odpowiedzialno  za jego istnienie, rozwój

strategiczny i pozyskiwanie rodków finansowych.

Organizacja nie nastawiona na osi ganie zysku (non-profit organisation) – Powsta a

zgodnie z prawem jednostka zbiorowa, reprezentowana przez osob  prawn  lub fizyczn ,

której dochód (w znaczeniu ka dej nadwy ki w dochodach lub zysku) przeznaczony jest

wy cznie na jej rzecz  i pokrycie kosztów jej dzia alno ci. S owa „Nie dla zysku” (Not for

profit/sans but lucratif) maj  to samo znaczenie.

Proweniencja (provenance)– Pe na historia  przedmiotu, zawieraj ca tak e informacje o

dziejach tytu u prawnego do niego, od czasu jego wytworzenia lub odkrycia, dzi ki której

mo na ustali  jego autentyczno  i stan w asno ciowy.

Regu y minimalne (minimum standard) – Rozs dnie oczekiwany standard, jakiego b  si

stara y przestrzega  wszystkie muzea i ich osoby w nich zatrudnione. W niektórych krajach

ustala si  w asne regu y minimalne.

Tytu  prawny (legal title) – Uprawnienie wynikaj ce z prawa do w asno ci mienia w danym

kraju. W niektórych krajach mo e chodzi  o uprawnienie, niewystarczaj ce do przyj cia, e

dope niono obowi zku nale ytej dba ci w ustalaniu prawa.

Wa ny tytu  (valid title) – Bezsporne prawo w asno ci  mienia, poparte przez wyczerpuj cy

opis pochodzenia (proweniencj )  przedmiotu od czasu jego wytworzenia lub odkrycia.

Nale y pami ta , e nazwy „muzeum” i „muzealnik” zosta y zdefiniowane tylko na pewien

okres, aby umo liwi  stosowanie Kodeksu etyki muzeów ICOM. Definicje „muzeum” i

„muzealnik” sformu owane w Statucie ICOM pozostaj  nadal  w mocy a  do momentu, gdy

dokument ten zostanie zmieniony.

...........



1  MUZEUM ZAPEWNIA OCHRON , DOKUMENTACJ  PROMOCJ

DZIEDZICTWA NATURALNEGO I KULTURALNEGO LUDZKO CI.

Zasada: Muzea s  odpowiedzialne za materialne i niematerialne  dziedzictwo naturalne i

kulturalne. Na organach zarz dzaj cych i tych, które zajmuj  si  strategicznym kierowaniem

oraz nadzorem nad muzeami spoczywa w pierwszym rz dzie odpowiedzialno  za ochron  i

promowanie tego dziedzictwa, jak i za pozyskiwanie niezb dnych do osi gni cia tego celu

rodków ludzkich, fizycznych i finansowych.

Regu y instytucjonalne

1.1. Niezb dna dokumentacja

Organ zarz dzaj cy powinien zadba , aby muzeum posiada o sporz dzon  na pi mie i

og oszon  publicznie konstytucj , statut lub inny dokument publiczny, który zgodnie z

prawem krajowym wyra nie okre li stan prawny muzeum, jego misj , ci  dzia alno ci i

brak nastawienia na osi ganie zysku.

1.2. Okre lenie misji, celów  i polityki

Organ zarz dzaj cy powinien sporz dzi  i og osi  okre lenie misji, celów i zasad rz dz cych

muzeum, a nast pnie stosowa  si  do niego, a nadto okre li  rol  i ustrój organu

zarz dzaj cego.

rodki fizyczne

1.3. Pomieszczenia.

Organ zarz dzaj cy powinien zapewni  muzeum posiadanie odpowiednich pomieszcze

wraz ze stosownym jego wyposa eniem, umo liwiaj cym wykonywanie  funkcji muzeum

wyznaczonych przez jego misj .

1.4. Dost pno .

Organ zarz dzaj cy powinien zapewni  dost pno  do muzeum i jego zbiorów w rozs dnie

ustalonych godzinach i w regularnych odst pach czasu. Szczególna uwaga powinna by

po wi cona osobom maj cym szczególne potrzeby.

1.5. Zdrowie i bezpiecze stwo.

Organ zarz dzaj cy powinien ustanowi  instytucjonalne standardy w zakresie ochrony

zdrowia, bezpiecze stwa i dost pno ci, które b  mia y zastosowanie wobec osób

zatrudnionych w muzeum oraz zwiedzaj cych.



1.6. Ochrona przed katastrofami.

Organ zarz dzaj cy powinien ustanowi  i stosowa  regu y post powania maj ce na celu

ochron  publiczno ci i osób zatrudnionych w muzeum, zbiorów i innych zasobów  przed

katastrofami naturalnymi i wywo anymi przez cz owieka.

1.7. Wymagania w zakresie bezpiecze stwa.

Organ zarz dzaj cy powinien zapewni  odpowiedni poziom bezpiecze stwa gwarantuj cy

ochron  zbiorów przed kradzie  lub zniszczeniem ich w czasie wystaw sta ych i czasowych,

w pracowniach i magazynach oraz podczas transportu.

1.8. Ubezpieczenia i odszkodowania.

Je eli zbiory zosta y ubezpieczone przez komercyjn  firm  ubezpieczeniow , organ

zarz dzaj cy powinien zadba , aby warto  ubezpieczenia by a adekwatna do zbiorów oraz

aby ubezpieczenie obejmowa o tak e przedmioty podczas ich transportu,  wypo yczone lub

takie za które muzeum ponosi odpowiedzialno . Je eli  zosta  zastosowany system gwarancji

odszkodowawczych, nale y zadba , aby zosta y nim obj te przedmioty równie  nie b ce

asno ci  muzeum, ale za które ponosi ono odpowiedzialno .

rodki finansowe

1.9.   Finansowanie.

Organ zarz dzaj cy powinien zadba , aby muzeum posiada o wystarczaj ce rodki finansowe

umo liwiaj ce dzia alno  muzeum i jej rozwijanie. Wszystkie rodki finansowe nale y

ksi gowa  i rozlicza  w sposób profesjonalny.

1.10.    Polityka komercyjna.

Organ zarz dzaj cy powinien okre li  na pi mie zasady pozyskiwania dochodu w wyniku

asnej  dzia alno ci  lub  uzyskiwania  rodków  ze  róde  niezale nych  od  muzeum.   Bez

wzgl du na   ich ród o, muzeum powinno zachowa  kontrol  nad  tre ci  i zakresem

finansowania z tych róde  programów, wystaw i dzia alno ci. Pozyskiwanie funduszy nigdy

nie powinno  narusza  standardów wi cych instytucj  lub jej publiczno .

Pracownicy.

1.11. Polityka zatrudniania.



Organ zarz dzaj cy powinien sprawi , aby  wszelkie dzia ania podejmowane wobec osób

zatrudnionych pozostawa y w zgodzie z regu ami obowi zuj cymi w muzeum oraz

ciwymi i zgodnymi z prawem procedurami.

1.12. Powo ywanie dyrektora lub kierownika.

Stanowisko dyrektora lub kierownika muzeum  ma znaczenie kluczowe i dlatego gdy

przyst puje si  do jego obsadzenia, organy zarz dzaj ce powinny bra  pod uwag  wiedz  i

uzdolnienia wymagane przy efektywnym jego obsadzaniu. Do takich kwalifikacji zalicza

nale y odpowiednie uzdolnienia intelektualne i wiedz  zawodow , a nadto przestrzeganie w

wysokim stopniu standardów etycznego zachowania si .

1.13. Dost p do organów zarz dzaj cych.

Dyrektor lub kierownik muzeum  powinni by  bezpo rednio podporz dkowani odpowiednim

organom zarz dzaj cym i mie  do nich bezpo redni dost p.

1.14. Kompetencja personelu muzealnego.

Niezb dne jest zatrudnianie kwalifikowanych pracowników posiadaj cych wiedz

specjalistyczn  pozwalaj  na sprostanie powierzonym im  obowi zkom. (patrz tak e 2.19,

2.24 i rozdzia  8).

1.15. Kszta cenie pracowników.

Celem powi kszania efektywno ci pracy pracowników muzeum nale y  stwarza  realne

mo liwo ci  ich ustawicznego kszta cenia oraz podnoszenia ich  kwalifikacji zawodowych.

1.16. Konflikt etyczny.

Organ zarz dzaj cy muzeum nie powinien nigdy da  od pracowników muzeum takiego

zachowania si , które mog oby by  uznane za sprzeczne z  Kodeksem lub przepisami prawa

krajowego albo innego kodeksu etyki szczególnej.

1.17. Pracownicy i wolontariusze.

Organ zarz dzaj cy powinien  ustali  na pi mie regu y  pracy wolontariuszy, które zapewni

harmonijne stosunki mi dzy wolontariuszami i pracownikami muzeum.

1.18. Wolontariusze i etyka.

Organ zarz dzaj cy powinien sprawi , e wolontariusze w czasie wykonywania czynno ci

muzealnych lub innych b  w pe ni przestrzega  Kodeks Etyki ICOM dla Muzeów  oraz

inne maj ce zastosowanie kodeksy i przepisy prawa.

2. MUZEA, KTÓRE POSIADAJ  ZBIORY, PRZECHOWUJ  JE W INTERESIE

SPO ECZE STWA I JEGO ROZWOJU.



Zasada: Muzea s  zobowi zane do pozyskiwania, przechowywania i  promowania ich

zbiorów traktuj c te czynno ci jako udzia  w zabezpieczaniu dziedzictwa naturalnego,

kulturalnego i naukowego. Ich zbiory stanowi  znacz ce dziedzictwo publiczne, posiadaj

szczególny status prawny i korzystaj  z ochrony prawa mi dzynarodowego. Z t  misj  s

interesowi publicznego nieod cznie jest zwi zane poj cie rozs dnego zarz dzania, które

zawiera w sobie zgodne z prawem korzystanie z w asno ci, trwa e przechowywanie,

dokumentowanie, udost pnianie i  zbywanie z poczuciem za nie odpowiedzialno ci.

Pozyskiwanie zbiorów.

2.1. Polityka gromadzenia.

Organ zarz dzaj cy ka dego muzeum  powinien sporz dzi  i og osi  pisemn  deklaracj  o

zasadach gromadzenia, ochrony i sposobu u ytkowania zbiorów. Deklaracja ta  powinna

wyja nia  status  przedmiotów, które nie zostan  zinwentaryzowane, przechowywane lub nie

 wystawiane (patrz 2.7 i 2.8).

       2.2. Wa ny tytu  w asno ci.

Niedopuszczalne jest nabycie, przyj cie darowizny, wypo yczenie lub dokonanie wymiany

jakiegokolwiek przedmiotu lub okazu, je eli nie ma pewno ci, e jego w asno  wynika z

wa nego tytu u. Przewidziany w prawie dowód w asno ci  w jednym kraju nie przes dza

wa nego tytu u prawnego gdzie indziej.

2.3. Pochodzenie i obowi zek staranno ci.

Przed pozyskaniem przedmiotu lub okazu do zbiorów proponowanego w drodze umowy

sprzeda y, darowizny, zamiany, wypo yczenia albo spadku nale y uczyni  wszystko, aby

uzyska  pewno , e nie zosta  on sprzecznie z prawem  pozyskany w kraju jego pochodzenia

(lub z nielegalnie z niego wywieziony) albo z jakiegokolwiek kraju tranzytu,  w którym móg

korzysta  z prawnego tytu u w asno ci (w cznie z krajem w którym znajduje si  muzeum). Z

tego wzgl du obowi zkowe jest ustalanie pe nej historii przedmiotu lub okazu od chwili jego

odkrycia lub wytworzenia.

2.4. Przedmioty i okazy pochodz ce z nieuprawnionych lub nienaukowych wykopalisk

albo innych prac w terenie.

Muzea nie powinny pozyskiwa  przedmiotów, gdy zachodzi powód do podejrzenia, e ich

wydobycie poci gn o za sob  samowolne, nienaukowe lub umy lne zniszczenie albo

uszkodzenie pomników, stanowisk archeologicznych lub geologicznych wzgl dnie

gatunkowego lub naturalnego rodowiska. Pozyskanie jest równie  niedopuszczalne, je eli o



wydobyciu przedmiotu nie zostali powiadomieni w ciciel lub posiadacz nieruchomo ci, a

tak e w ciwe organy prawne lub rz dowe.

2.5. Dra liwy materia   kulturowy.

Zbiory sk adaj ce si  z szcz tków ludzkich lub przedmiotów  zwi zanych z kultem religijnym

mo na pozyskiwa  tylko  pod warunkiem, e  b  one bezpiecznie przechowywane i

traktowane z szacunkiem. Pozyskiwanie takich przedmiotów jest dopuszczalne ponadto

jedynie   w sposób zgodny ze standardami profesjonalnymi oraz interesem i wierzeniami

spo eczno ci lub grup etnicznych albo religijnych w których one powsta y (patrz te  3.7; 4.3).

2.6. Chronione okazy biologiczne lub geologiczne.

Muzea nie powinny  pozyskiwa  przyrodniczych lub geologicznych okazów, które zosta y

zebrane, sprzedane lub w inny sposób przeniesione z naruszeniem przepisów prawa

lokalnego, krajowego, regionalnego lub umów mi dzynarodowych odnosz cych si  do

ochrony przyrody i rodowiska naturalnego.

2.7. Zbiory ywych organizmów.

Je eli zbiera si ywe okazy botaniczne lub zwierz ce, trzeba szczególn   uwag  zwróci  na

naturalne i spo eczne rodowisko z którego one pochodz , a tak e post powa  zgodnie z

przepisami lokalnego, krajowego, regionalnego lub mi dzynarodowego prawa normuj cego

ochron  dzikich gatunków i rodowiska.

2.8. Zbiory o charakterze u ytkowym.

Zasady gromadzenia mog  zawiera  szczególne wskazania odnosz ce si  do takich zbiorów,

w których g ówny nacisk k adzie si  bardziej na ochron  procesów kulturowych, naukowych

lub technicznych ni  na sam przedmiot lub okaz albo w których  te przedmioty lub okazy s

przechowywane w celu nauczania  albo ich praktycznego wykorzystywania  (patrz tak e 2.1).

2.9. Odst pstwa od ustalonych regu  polityki gromadzenia

Odst powanie od ustalonej przez muzeum polityki gromadzenia przedmiotów lub okazów

dopuszczalne jest tylko w wypadkach wyj tkowych. Organ zarz dzaj cy powinien wzi  pod

uwag  dost pne mu profesjonalne opinie i zapatrywania wszystkich stron zainteresowanych.

Rozwa  nale y wówczas tak e znaczenie przedmiotu lub okazu dla dziedzictwa

kulturalnego lub naturalnego oraz szczególne zainteresowanie innych muzeów gromadz cych

taki materia . Nie mniej, nawet w tych okoliczno ciach nie jest dopuszczalne pozyskiwanie

przedmiotów pozbawionych wa nego tytu u (patrz tak e 3.4.)

2.10. Pozyskiwanie od cz onków organu zarz dzaj cego i pracowników muzeum.



Szczególnej ostro no ci wymaga jakakolwiek oferta sprzeda y, darowizny lub innej formy

nabycia w asno ci z któr  wi  si  ulgi podatkowe, od cz onków organów zarz dzaj cych,

pracowników muzeum lub ich rodzin albo osób blisko z nimi zwi zanych.

2.11. Przechowywanie w celu ratowania.

aden z przepisów Kodeksu  nie mo e przeszkodzi  muzeum w  zgodnym z prawem

przechowywaniu okazów lub przedmiotów nieustalonej  proweniencji albo nielegalnie

pozyskanych z miejsca za które ponosi prawn  odpowiedzialno .

Zbywanie zbiorów.

2.12. Zbywanie legalne lub inne mo liwo ci zbywania.

Je eli muzeum posiada prawn  mo liwo  zbywania lub pozyska o przedmioty, które wolno

zbywa  tylko pod pewnymi warunkami, ma obowi zek w takim wypadku bezwzgl dnego

przestrzegania przepisów i  zasad post powania lub zobowi za . Je eli z pierwotnym

pozyskaniem cz  si  takie ograniczenia, nale y si  do nich stosowa , chyba, e nie ma

tpliwo ci,  i   stosowanie  si  do  nich  nie  jest  mo liwe  lub  wyrz dzi oby  ono  szkod

instytucji; je eli jednak do tego dosz o, nale y zapewni  prawn   kontrol  takiej decyzji.

2.13. Zbywanie zbiorów muzealnych.

Dopuszczalne jest usuni cie przedmiotu lub okazu ze zbiorów muzealnych tylko po

wszechstronnym zbadaniu jego znaczenia, jego charakteru (czy jest on odnawialny lub

nieodnawialny) i stanu prawnego; usuni cie jest niedopuszczalne, gdyby mia o w jego

wyniku doj  do utraty zaufania publicznego.

2.14. Odpowiedzialno  za zbywanie.

Odpowiedzialno  za decyzj  o zbyciu powinien ponosi  organ zarz dzaj cy dzia aj cy

wspólnie z dyrektorem muzeum oraz kustosz odpowiedzialny za kolekcj . Szczególne

warunki zbywania mo na okre li  w stosunku do zbiorów nieb dacych eksponatami.

2.15. Zbywanie przedmiotów usuni tych ze zbiorów.

Ka de muzeum powinno ustali  zasady, jakimi b dzie si  kierowa  przy usuwaniu na sta e

przedmiotów nale cych do zbiorów, pos uguj c si   form  darowizny, przekazu, wymiany,

sprzeda y, repatriacji lub zniszczenia oraz zezwalaj c na przekazanie organowi

przyjmuj cemu nieograniczonego tytu u prawnego do takiego przedmiotu. Nale y

przechowywa  pe  dokumentacj  zawieraj  podj te decyzje o zbyciu, opis przedmiotów

zbywanych oraz ich przeznaczeniu. Zak ada si , e przed poj ciem decyzji o zbyciu

przedmiotu, zostanie on wcze nie zaproponowany innemu muzeum.

2.16. Dochód ze zbycia przedmiotów.



Skoro muzea tworzy si  dla spo ecze stwa, nie powinny one by  traktowane jako ród a

dochodu. Pieni dze lub inne rodki otrzymane ze zbycia przedmiotów lub okazów

znajduj cych si  w zbiorach nale y przeznaczy  wy cznie na rzecz zbiorów, a przede

wszystkim na ich wzbogacanie.

2.17. Nabywanie przedmiotów usuni tych ze zbiorów.

Pracownicy muzeum, cz onkowie ich rodzin lub osoby im bliskie, nie powinny  nabywa

przedmiotów usuni tych ze zbiorów muzeów, za które s  odpowiedzialni.

OPIEKA NAD ZBIORAMI

2.18. Kontynuacja zbierania.

Muzeum powinno ustali  zasady, a nast pnie stosowa  si  do nich, które zapewni  bie ce

udost pnianie zbiorów zarówno sta ych jak i czasowych z odpowiedni  o nich informacj ,

nale ycie zarejestrowanych, a tak e zagwarantuj  chronienie ich w najlepszych dla nich

warunkach dla przysz ych pokole , wykorzystuj c w tym celu najnowsze wskazania wiedzy i

wszystkie pozostaj ce do dyspozycji rodki.

2.19. Powierzanie odpowiedzialno ci za zbiory.

Odpowiedzialno ci  zawodow  za opiek  nad zbiorami nale y obarczy  osoby posiadaj ce

stosown  wiedz  i umiej tno ci lub takie, które s  poddane odpowiedniemu nadzorowi. (patrz

tak e 8.11).

   2.20. Dokumentacja zbiorów.

Zbiory muzealne powinny posiada  dokumentacj  prowadzon  zgodnie z obowi zuj cymi

regu ami zawodowymi. Dokumentacja ta powinna zawiera  pe ne dane identyfikacyjne,  opis

ka dego przedmiotu, a w szczególno ci proweniencj , stan zachowania, sposób post powania

z nim i miejsce przechowywania. Dane te nale y przechowywa  w bezpiecznym miejscu

zapewniaj c zarazem dzia anie systemu umo liwiaj cego dost p do niego  pracownikom

muzeum oraz innym uprawnionym u ytkownikom.

2.21. Ochrona przed zagro eniami.

Szczególna uwaga powinna by  po wi cona opracowaniu systemu ochrony zbiorów  w czasie

konfliktów zbrojnych i innych zagro  wywo anych przez ludzi lub si y przyrody.

2.22. Bezpiecze stwo danych dotycz cych  zbiorów i innych z nimi powi zanych.

Je eli udost pnia si  publicznie dane dotycz ce zbiorów, nale y do  szczególnej

staranno ci, aby zapobiec rozpowszechnianiu wiadomo ci maj cych charakter poufny,

osobisty i inny podobny.

2.23. Konserwacja zapobiegawcza.



Konserwacja zapobiegawcza odgrywa istotn  rol  w zasadach rz dz cych dzia alno ci

muzeum i w ochronie  zbiorów. Na pracownikach muzeum spoczywa obowi zek utworzenia i

utrzymywania rodowiska zapewniaj cego ochron  zbiorów zarówno w magazynach, na

ekspozycji, jak i w czasie transportu.

2.24. Konserwacja i restauracja zbiorów.

Muzeum powinno troskliwie ledzi  stan zbiorów, aby ustali  kiedy przedmiot lub okaz

wymaga zaj cia si  nim przez kwalifikowanego konserwatora – restauratora.  G ównym

celem powinno by  ustabilizowanie stanu przedmiotu lub okazu. Wszystkie prace

konserwatorskie powinny posiada  dokumentacj  i nie powinny powodowa  powstania

stanów nieodwracalnych, a wszelkie zmiany dopuszczalne s  tylko pod warunkiem, e b dzie

mo na je atwo zidentyfikowa .

2.25. Opieka nad  ywymi zwierz tami.

Muzeum, które przechowuje ywe zwierz ta, bierze na siebie pe  odpowiedzialno  za ich

zdrowie i warunki ycia. Muzeum powinno opracowa  i wcieli  w ycie kodeks

bezpiecze stwa pracowników muzeum, zwiedzaj cych i zwierz t, zaaprobowany przez

eksperta z zakresu weterynarii. Wszelkie modyfikacje genetyczne powinny by atwo

rozró nialne.

2.26. Prywatne u ytkowanie zbiorów muzealnych.

Zabrania si  pracownikom muzeum, cz onkom organów zarz dzaj cych i nadzoruj cych,

cz onkom ich rodzin i ich bliskim jakiegokolwiek  u ytkowania, nawet czasowego,

przedmiotów nale cych do zbiorów muzeum.

3. MUZEA PRZECHOWUJ  PIERWOTNE WIADECTWA UMO LIWIAJ CE

TWORZENIE I POG BIANIE WIEDZY .

Zasada: Na muzeach spoczywa szczególna odpowiedzialno  wobec spo ecze stwa za

ochron , udost pnianie  i opracowywanie pierwotnych wiadectw zebranych i

przechowywanych w ich zbiorach.

     3.1. Zbiory jako pierwotne wiadectwa.

W zasadach rz dz cych zbiorami muzealnymi nale y bardzo wyra nie podkre li  znaczenie

zbiorów jako pierwotnych wiadectw. Z zasad tych powinno wynika , e zbiory nie powsta y

pod wp ywem aktualnych tendencji intelektualnych lub  zwyczajów panuj cych w muzeum.

3.2. Dost p do informacji o  zbiorach.



Na muzeach spoczywa szczególna odpowiedzialno  za powstawanie zbiorów oraz  mo liwie

jak najszerszy dost p do informacji o nich, co nie wy cza jednak  koniecznych ogranicze  ze

wzgl du na uzasadnion  poufno  i bezpiecze stwo.

Pozyskiwanie zbiorów i badania

3.3. Pozyskiwanie zbiorów w terenie.

Je eli muzeum przyst puje do pozyskiwania zbiorów w terenie, powinno  przestrzega  zasad

post powania zgodnych ze  standardami akademickimi oraz przepisami prawa lokalnego i

mi dzynarodowego. Podczas prac w terenie nale y odnosi  si  z szacunkiem do  zapatrywa

panuj cych w spo eczno ciach lokalnych,  nie wolno narusza  zasobów rodowiska i nale y

stara  si  o zachowanie dziedzictwa kulturalnego oraz naturalnego.

3.4. Wyj tkowe pozyskiwanie pierwotnego wiadectwa.

W zupe nie wyj tkowym wypadku mo e si  zdarzy , e  przedmiot nieznanego pochodzenia

mo e sam w sobie posiada  tak du e znaczenie dla wzbogacania wiedzy, i  w interesie

publicznym b dzie jego przechowywanie. Decyzje o w czeniu takiego przedmiotu do

zbiorów muzeum  powinni podj  specjali ci  z dyscypliny wchodz cej nie kieruj c si

narodowymi i mi dzynarodowymi uwarunkowaniami (patrz tak e 2.11).

3.5. Badania.

Badania podejmowane przez muzeum powinny pozostawa  w zwi zku z  jego misj  i celami

dzia ania oraz odbywa  si  w zgodzie z zasadami prawa i etyki oraz akademickimi

standardami.

3.6. Badania niszcz ce.

Je eli podejmuje si  decyzj  o przeprowadzeniu badania przy pomocy technik niszcz cych

przedmiot badania, nale y takie badanie w ca ci utrwali  w odpowiedniej dokumentacji;

sta  cz  takiej dokumentacji powinny stanowi  wynik analizy i oparte o niego dalsze

badania, w tym publikacje.

3.7. Szcz tki ludzkie i materia  maj cy znaczenie religijne.

Badania szcz tków ludzkich oraz materia u maj cego znaczenie religijne nale y

przeprowadza  w sposób odpowiadaj cy standardom zawodowym i z poszanowaniem

interesów oraz wierze  spo eczno ci, grup etnicznych lub religijnych, w ród których

przedmioty te powsta y (patrz tak e 2.5; 4.3).

3.8. Posiadanie prawa do przedmiotu badania.



Je eli pracownik muzeum przygotowuje materia  do prezentacji lub dokumentacj  badania w

terenie, powinien równocze nie zawrze  z muzeum nie budz ce w tpliwo ci porozumienie

normuj ce wszystkie uprawnienia do prowadzonych prac.

3.9. Dzielenie si  wiedz .

Na pracownikach muzeum spoczywa obowi zek dzielenia si  ich wiedz  i do wiadczeniem z

kolegami, pracownikami nauki i studentami w zakresie ich kompetencji. Powinni odnosi  si

z szacunkiem i uznaniem do tych, którzy im przekazali sw  wiedz , a tak e przekazywa

informacje o zaawansowanych technikach i do wiadczeniu tym, którym mog  by  przydatne.

3.10. Wspó praca muzeów z innymi instytucjami.

Pracownicy muzeum powinni uznawa  konieczno  i popiera  w praktyce wspó prac  oraz

konsultowanie si   instytucji maj cych podobne interesy i podobn  praktyk  w zakresie

pozyskiwania zbiorów. Zalecenie to odnosi si  szczególnie do instytucji szkolnictwa

wy szego i niektórych u yteczno ci publicznej, gdzie dzi ki prowadzonym w nich badaniom

mog  powstawa  zbiory o du ym znaczeniu, których bezpiecze stwo nie jest zapewnione na

sz  met .

4. MUZEA PRZYCZYNIJ  SI  DO POZNAWANIA, ROZUMIENIA I

PROMOWANIA DZIEDZICTWA NATURALNEGO I KULTURALNEGO.

Zasada: Na muzeach spoczywa wa ny obowi zek rozwijania dzia alno ci edukacyjnej oraz

przyci gania coraz szerszej publiczno ci z po ród spo ecze stwa, spo eczno ci lokalnych i

grup, którym s .  Wspó dzia anie z spo ecze stwem i promowanie jego dziedzictwa jest

nieod cznym elementem funkcji edukacyjnej muzeum.

Udost pnianie i wystawy

4.1. Udost pnianie, wystawy i dzia alno  szczególna.

Udost pnianie i wystawy czasowe zarówno w postaci materialnej jak i wirtualnej powinny

pozostawa  w zgodzie z misjami, zasadami dzia ania i celami muzeum. Taka dzia alno  nie

powinna  os abia  ochrony zbiorów ani pogarsza  ich stanu zachowania.

   4.2. Interpretacja wystawianych przedmiotów.

Muzea powinny d  do tego, aby informacje, jakie przekazuj  podczas udost pniania

zbiorów i na wystawach, by y wiarygodne, rzetelne i liczy y si  z  wierzeniami  lub ideami

reprezentowanych grup.

4.3. Wystawianie przedmiotów „dra liwych”.

Szcz tki ludzkie i przedmioty zwi zane z  kultem religijnym nale y wystawia  zgodnie z

zasadami post powania profesjonalnego, licz c si  z interesami oraz wierzeniami cz onków



spo eczno ci i grup etnicznych lub religijnych z których one si  wywodz .  Nale y je

przedstawia  z najwi kszym wyczuciem taktu i z poszanowaniem godno ci ludzkiej wspólnej

dla wszystkich ludzi.

4.4.  Wycofanie z publicznego udost pniania.

Na zg oszone danie wycofania z powszechnie dost pnej ekspozycji szcz tków ludzkich lub

przedmiotów maj cych znaczenie religijne, przez spo eczno  z której si  one wywodz ,

nale y reagowa  szybko, z szacunkiem i  taktownie. W ten sam sposób nale y post powa  w

razie dania zwrotu tych przedmiotów. Zasady post powania  obowi zuj ce w muzeum

powinny okre la  w sposób nie budz cy w tpliwo ci regu y stosowane w takich wypadkach.

     4.5. Udost pnianie przedmiotów, których pochodzenie nie jest znane.

Muzea powinny unika  udost pniania lub innego u ytkowania przedmiotów, których

pochodzenie nie jest znane lub budzi w tpliwo ci. Powinny mie wiadomo , e  taka

praktyka mo e zosta  odczytana jako zach ta do nielegalnego obrotu dobrami kultury.

Inne zasoby

4.6. Publikacje.

Informacje og aszane przez muzea, w jakichkolwiek rodkach przekazu, powinny by

dok adne, obiektywne oraz liczy  si   z zasadami przyj tymi w nauce, spo ecze stwach i

wierzeniami. Publikacje muzeum nie powinny narusza  standardów instytucji.

    4.7. Reprodukcje.

Na muzeum spoczywa obowi zek zagwarantowania nienaruszalno ci orygina u przedmiotu

nale cego do zbiorów podczas sporz dzania jego repliki, reprodukcji lub kopii. Na

wszystkich kopiach zawsze nale y umieszcza  informacje, e s  to facsimile.

5. ZASOBY POZOSTAJ CE W DYSPOZYCJI MUZEÓW UMO LIWIAJ

WYKONYWANIE INNYCH ZADA  ORAZ OSI GANIE KORZY CI

PUBLICZNYCH.

Zasada: Muzea korzystaj  z szerokiego wachlarza ró nych specjalno ci, umiej tno ci i

zasobów, które mog  by  wykorzystywanie w szerokiej mierze tak e poza muzeami. Fakt ten

mo e sk ania  do dzielenia si  tymi rodkami lub wiadczenia us ug, a tym samym do

rozszerzenia aktywno ci muzealnej. Nale y j  jednak tak organizowa , aby nie wej  w kolizj

ze statutow  misj  muzeum.

Us ugi w zakresie identyfikacji.



    5.1. Identyfikacja  nielegalnie pozyskanych przedmiotów.

Je eli muzeum podejmuje si wiadczenia us ug w zakresie identyfikacji, nie wolno dopu ci

do postrzegania jej jako dzia alno ci z której muzeum osi ga zysk. Publicznie uprawiana

identyfikacja i takie samo badanie autentyczno ci przedmiotów, co do których zachodzi

podejrzenie, e zosta y nielegalnie pozyskane, przewiezione lub wywiezione s

niedopuszczalne przed powiadomieniem w ciwych organów o takich podejrzeniach.

    5.2.  Badanie autentyczno ci i wycena (ekspertyza).

Muzeum mo e wycenia  zbiory w celu ich ubezpieczenia.  Opinie o pieni nej warto ci

innych przedmiotów wolno wydawa  tylko na oficjalne dania -  innych muzeów  lub

ciwych w adz s dowych, rz dowych lub innych publicznych. Gdyby jednak okaza o si ,

e muzeum mog oby odnie  korzy   z takiej wyceny przedmiotu lub okazu,  nale y zwróci

si  o przeprowadzenie jej do ekspertów niezale nych.

6. MUZEA CI LE WSPÓ PRACUJ  ZE SPO ECZNO CIAMI Z KTÓRYCH

WYWODZ  SI  ZBIORY ORAZ TYMI, KTÓRYM TE ZBIORY S .

Zasada: Zbiory muzeów odzwierciedlaj  dziedzictwo kulturalne i naturalne tych

spo eczno ci, z których si  wywodz . Z tego powodu zbiory muzealne nie mieszcz  si  w

powszechnie przyj tym poj ciu  w asno ci, mog  one wykazywa  bardzo silne wi zy

pokrewie stwa z to samo ci  narodow , regionaln , lokaln , etniczn , religijn  lub

polityczn . Liczenie si  z tymi faktami ma zatem du e znaczenie w formu owaniu zasad

rz dz cych dzia alno ci  muzeum.

Powstawanie zbiorów.

     6.1.  Wspó praca.

Muzea powinny popiera  dzielenie si  wiedz , dokumentacj  i zbiorami z muzeami i

organizacjami kultury w krajach i spo eczno ciach ich pochodzenia. Nale y poszukiwa

mo liwo ci rozwijania umów o partnerstwie z muzeami w krajach i  regionach, które straci y

znacz  cz  ich dziedzictwa.

6.2.  Zwrot dóbr kultury.

Muzea powinny by  przygotowane do podj cia dialogu na temat zwrotu dóbr kultury do

krajów lub  spo eczno ci ich pochodzenia. Nale y go prowadzi  w sposób bezstronny,

kieruj c si  zasadami nauki, uprawiania zawodu oraz humanitaryzmu, a tak e wchodz cymi

w rachub  przepisami prawa lokalnego, krajowego i mi dzynarodowego,  oddaj c

pierwsze stwo dzia aniom na szczeblu rz dowym lub politycznym.

6.3.  Restytucja dóbr kultury.



Je eli  kraj lub spo eczno , z którego wywodzi si  dobro kultury, da restytucji przedmiotu

lub okazu co do którego mo na wykaza , e zosta  wywieziony lub w inn sposób

przemieszczony z naruszeniem zasad okre lonych w mi dzynarodowych i narodowych

konwencjach oraz e jest on cz ci  dziedzictwa kulturalnego lub naturalnego tego kraju lub

spo eczno ci, muzeum powinno, o ile prawo je do tego uprawnia, niezw ocznie podj

niezb dne dzia ania umo liwiaj ce dokonanie restytucji.

6.4. Dobra kultury pochodz ce z kraju okupowanego.

Muzeum powinno powstrzymywa  si  przed nabywaniem lub innym pozyskiwaniem dóbr

kultury pochodz cych z kraju okupowanego i  bezwzgl dnie przestrzega  wszelkich ustaw i

konwencji, które normuj  import, eksport i przewóz dóbr kultury lub natury.

Poszanowanie praw spo eczno ci z któr  muzeum wspó pracuje.

   6.5. Wspó czesne spo eczno ci.

Je eli dzia alno  muzeum dotyczy wspó cze nie istniej cej spo eczno ci lub jej dziedzictwa,

badanie i pozyskiwanie zbiorów dopuszczalne jest tylko na podstawie nie  budz cego

tpliwo ci wzajemnego porozumienia, nie powoduj cego pokrzywdzenia w ciciela lub

informatora. W razie konfliktu yczenia spo eczno ci musz  przewa .

6.6.  Finansowanie dzia alno ci muzeum a spo eczno .

Starania o fundusze na dzia alno  muzeum, która dotyczy wspó czesn  spo eczno ,  nie

mog  narusza  interesów tej spo eczno ci (patrz te  1.10).

6.7. U ytkowanie zbiorów pochodz cych si  ze wspó czesnych spo eczno ci.

ytkowanie zbiorów pochodz cych  ze wspó czesnych spo eczno ci nak ada na muzeum

obowi zek poszanowania godno ci ludzkiej, tradycji i kultury tych e spo eczno ci. Takie

zbiory powinny przyczynia  do poprawy bytu, rozwoju spo ecznego, pog bienia tolerancji i

szacunku dla spo ecze stw zró nicowanych spo ecznie, wielokulturowych i ró noj zycznych.

6.8. Organizacja wspieraj ca.

Muzeum powinno tworzy  warunki zach caj ce do wspierania jego dzia alno ci przez

spo ecze stwo (na przyk ad powo uj c do ycia stowarzyszenia przyjació  muzeum i innych

organizacji popieraj cych), uznawa  jego przyczynianie si  do dzia alno ci muzeum oraz

przyczynia  si  do harmonijnego rozwoju stosunków mi dzy spo ecze stwem a

pracownikami muzeum.

7. MUZEA DZIA AJ  ZGODNIE Z PRAWEM.

Zasada: Muzea musz  w pe ni przestrzega  przepisy prawa mi dzynarodowego,

regionalnego, krajowego lub lokalnego i zobowi za  traktatowych. Ponadto, organ



zarz dzaj cy powinien stosowa  si  do wszelkich wi cych je prawnych zobowi za

powierniczych lub warunków odnosz cych si  do ró nych aspektów organizacji muzeum, jego

zbiorów i dzia alno ci.

Zakres wyznaczony przez prawo

    7.1. Porz dek prawny lokalny i  krajowy.

Muzea powinny dzia  zgodnie z wszystkimi przepisami prawa krajowego i lokalnego, a

tak e liczy  si  prawem innych pa stw, je eli wchodzi ono w rachub  w zwi zku z

dzia alno ci  muzeum.

    7.2. Prawo mi dzynarodowe.

Zasady post powania muzeum musz  wynika   z za enia, e nast puj ce akty prawa

mi dzynarodowego s  traktowane jako dyrektywy interpretacyjne Kodeksu Etyki ICOM:

     - Konwencja UNESCO w sprawie ochrony w asno ci kulturalnej w razie konfliktu

zbrojnego (Konwencja haska, Pierwszy Protokó , 1954, Drugi Protokó , 1999);

     - Konwencja UNESCO o rodkach zakazywania i zapobiegania nielegalnemu

importowi, eksportowi i przewozu dóbr kultury (1970);

           - Konwencja o  handlu mi dzynarodowym zagro onych gatunków dzikiej   fauny i flory

(1973);

           - Konwencja ONZ o  ró norodno ci  biologicznej (1992);

           -  Konwencja UNIDROIT  w sprawie skradzionych i nielegalnie wywiezionych dóbr

kultury (1995);

           -  Konwencja UNESCO o  ochronie podwodnego dziedzictwa kultury (2001);

           -  Konwencja UNESCO w sprawie bezpiecze stwa ratowania i chronienia dziedzictwa

kultury (2003);

8. MUZEA DZIA AJ  PROFESJONALNIE.

Zasada: Osoby uprawiaj ce zawód muzealnika powinny  post powa  zgodnie z przyj tymi

zasadami oraz przepisami prawa i dba  o godno  oraz cze  ich zawodu. Powinny chroni

spo ecze stwo przed bezprawnym i nieetycznym zachowaniem. Nale y wykorzysta  ka

sposobno  do edukacji i informowania spo ecze stwa o zamiarach, celach i staraniach w

czasie wykonywania tego zawodu, aby osi gn  lepsze rozumienie roli muzeów w

spo ecze stwie.

Zachowanie  w zwi zku z wykonywaniem zawodu

    8.1. Znajomo  stosowanego prawa



Ka da osoba uprawiaj ca zawód muzealnika  powinna wykazywa  znajomo  odpowiednich

przepisów prawa mi dzynarodowego, krajowego i lokalnego oraz sposobu ich stosowania.

Powinny unika  sytuacji, które b  postrzegane jako zachowanie naganne.

    8.2. Odpowiedzialno  zawodowa.

Osoby uprawiaj ce zawód muzealnika zobowi zane s  post powa  zgodnie z regu ami

dzia alno ci i post powania obowi zuj cymi w zatrudniaj cych ich instytucjach. Maj  prawo

jednak e zg osi  we w ciwy sposób sprzeciw wobec takiego post powania, które ich

zdaniem wyrz dza szkod  muzeum lub zawodowi albo narusza zasady etyki zawodowej.

    8.3. Zachowanie w zwi zku z wykonywaniem zawodu.

Lojalno  wobec kolegów i kole anek oraz  muzeum jako pracodawcy   jest bardzo istotnym

obowi zkiem zawodowym; musi ona wynika  z szacunku wobec zasad etyki  odnosz cych

si  do zawodu jako takiego. Pracownicy muzeów musz  przestrzega  normy Kodeksu Etyki

ICOM dla Muzeów oraz wszystkich innych kodeksów lub zasady post powania reguluj ce

prac  w muzeum.

8.4. Powinno ci intelektualne i naukowe.

Osoby uprawiaj ce zawód  muzealnika powinny popiera  badania naukowe, dba  o ochron  i

wykorzystanie informacji dotycz cych zbiorów. Z tego powodu powinny si  powstrzymywa

przed jakimikolwiek czynno ciami lub stwarzaniem sytuacji w wyniku których mog aby

nast pi  utrata tych danych intelektualnych i naukowych.

8.5. Nielegalny obrót handlowy.

Osoby uprawiaj ce zawód muzealnika nie powinny uczestniczy , bez wzgl du na

okoliczno ci, bezpo rednio lub po rednio, w nielegalnym obrocie lub handlu dobrami

naturalnymi lub kultury.

8.6. Poufno .

Osoby uprawiaj ce zawód  muzealnika musz  traktowa  jako poufne  informacje uzyskane w

czasie ich pracy. Co wi cej, informacja o przedmiotach sprowadzonych do muzeum celem ich

identyfikacji jest poufna i nie wolno jej og asza ,  ani  przekazywa  jakiejkolwiek innej

instytucji lub osobie bez upowa nienia w ciciela.

8.7. Muzeum i bezpiecze stwo zbiorów.

Pracownicy muzeum zobowi zani s  traktowa  jako ci le poufne informacje o

bezpiecze stwie muzeum lub zbiorów oraz o miejscach prywatnych w których przebywali

podczas pe nienia obowi zków s bowych.

8.8. Zwolnienia z obowi zku zachowania w tajemnicy.



Obowi zek zachowania tajemnicy nie zwalnia z prawnego obowi zku udzielania pomocy

policji lub innym w ciwym organom prowadz cym dochodzenie w sprawie

prawdopodobnych kradzie y, nielegalnego pozyskania mienia lub jego nielegalnego

przewozu.

8.9.  Niezale no  osobista.

Mimo e osoby uprawiaj ce zawód muzealnika maj  prawo do pewnej niezale no ci, musz

mie wiadomo , e nie ma mo liwo ci ca kowitego oddzielenia jakiejkolwiek dzia alno ci

prywatnej lub zawodowej  od dzia alno ci zatrudniaj cych ich instytucji.

8.10.  Stosunki zawodowe.

Osoby uprawiaj ce zawód muzealnika zawi zuj  stosunki pracownicze z wieloma osobami w

muzeum, które ich zatrudnia jak i poza nim. Powinny one wykonywa  swoje obowi zki

zawodowe skutecznie,  nienagannie i na najwy szym poziomie.

8.11. Porozumiewanie si  zawodowe.

Do obowi zków zawodowych nale y udzielanie rad kolegom w muzeum lub poza nim, gdy

muzeum nie posiada wystarczaj cych danych pozwalaj cych w okre lonym zakresie na

podejmowanie nale ytych decyzji.

Konflikt interesów

    8.12. Dary, przys ugi, po yczki i inne korzy ci osobiste.

Pracownikom muzeum nie wolno przyjmowa adnych darów, przys ug, po yczek lub

jakichkolwiek innych korzy ci osobistych, które móg by kto  zaproponowa  im w zwi zku z

wykonywaniem ich obowi zków. Zakaz ten nie wyklucza przyjmowania   okoliczno ciowych

darów, ale tylko pod warunkiem, e zawsze b dzie odbywa  si  to  w imieniu zatrudniaj cej

instytucji.

8.13.  Zatrudnienie lub dzia alno  zarobkowa poza muzeum.

Osoby uprawiaj ce zawód muzealnika mimo posiadania prawa do pewnej osobistej

niezale no ci, musz  mie wiadomo , e nie da si  w pe ni oddzieli  dzia alno ci

prywatnej lub zawodowej od dzia alno ci zatrudniaj cych ich instytucji. Nie powinni

podejmowa  innego p atnego zatrudnienia lub przyjmowa  zlece  z zewn trz, które

pozostawa yby w konflikcie lub mog yby zosta  co najmniej uznane za pozostaj ce w

konflikcie z muzeum.

8.14.  Udzia  w obrocie handlowym, którego przedmiotem jest dziedzictwo natury lub

kultury.



Osoby uprawiaj ce zawód muzealnika nie powinny uczestniczy  bezpo rednio lub nawet

po rednio w obrocie handlowym (kupno lub sprzeda ) którego przedmiotem jest dziedzictwo

naturalne lub kulturalne.

8.15.  Zwi zki z osobami uprawiaj cymi handel.

Osoba uprawiaj ca zawód muzealnika nie powinna akceptowa  jakiegokolwiek  daru, go ciny

albo   innej formy nagrody od handlarza, prowadz cego aukcj  lub innej osoby, b cej

zach  do nabycia albo rozporz dzenia  przedmiotem muzealnym lub rezygnacji z

przestrzegania przepisów prawa. Nie powinna ona ponadto   nigdy rekomendowa

komukolwiek z poza muzeum   konkretnego handlarza, osob  prowadz  aukcj  lub

bieg ego, który ocenia przedmioty lub okazy.

    8.16. Prywatne kolekcjonerstwo.

Osoby uprawiaj ce zawód pracownika muzeum nie powinny konkurowa  z ich instytucj , ani

zakresie pozyskiwania przedmiotów, ani  jak kolwiek osobist  dzia alno ci  kolekcjonersk .

Pracownicy muzeum powinni zawrze  z jego kierownictwem  porozumienie w sprawie

prywatnego kolekcjonerstwa i powinno by  ono przestrzegane skrupulatnie.

8.17.  U ywanie nazwy i logo ICOM.

Cz onkowie ICOM nie maj  prawa do pos ugiwania si  s owami „Mi dzynarodowa Rada

Muzeów”, „ICOM” lub jego logo w celu promowania  lub popierania jakiegokolwiek

produktu albo dzia alno ci maj cej na celu osi gni cie zysku.

8.18. Inne konflikty interesów.

W razie innego konfliktu interesów mi dzy osob  a muzeum, dobro muzeum musi

przewa .


