
ZARZĄDZENIE Nr 3/MMW/2023  

Dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni  

z dnia 17 stycznia 2023 roku 

w sprawie: wprowadzenie procedury postępowania dotyczącej współpracy zespołu Muzeum 

Marynarki Wojennej w Gdyni z podmiotami zewnętrznymi przy tworzeniu 

wystaw czasowych na mobilnych nośnikach typu: plansze PCV, dibond, roll-up.  

Na podstawie § 14 ust. 4 punkt 4 Statutu Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni nadanego 

Zarządzeniem Nr 5/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09.03.2015 r. w sprawie nadania 

statutu Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, zarządzam co następuje: 

§1 

W Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni wprowadza się:  

1. Procedurę postępowania dotyczącą współpracy zespołu Muzeum Marynarki Wojennej 

w Gdyni z podmiotami zewnętrznymi przy tworzeniu wystaw czasowych na mobilnych 

nośnikach typu: plansze PCV, dibond, roll-up, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego 

Zarządzenia,  

2. Wniosek o współpracę z zespołem Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, stanowiący 

załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.  

§2 

Zobowiązuję wszystkich pracowników Działu Opracowań Muzealiów oraz Działu 

Historyczno- Naukowego do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem wraz z załącznikami 

do Zarządzenia oraz do przestrzegania zasad zawartych w tych dokumentach. 

§3 

Załączniki do niniejszego zarządzenia wymienione w § 1 Zarządzenia są dokumentami, które 

podlegają publikacji na stronie internetowej Muzeum oraz są dostępne w formie wydruku do 

wglądu dla osób zainteresowanych. 

§4 

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam: Kierownikowi Działu Opracowań 

Muzealiów, Kierownikowi Działu Historyczno-Naukowego oraz Głównemu 

Inwentaryzatorowi Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.  

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR 

Tomasz MIEGOŃ 

 



Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 3/MMW/2023 

z dnia 17.01.2023 roku 

 

PROCEDURA POSTEPOWANIA  

przy współpracy zespołu Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni  

(zwanym dalej w skrócie: “MMW”) z podmiotami zewnętrznymi przy tworzeniu wystaw 

czasowych na mobilnych nośnikach typu: plansze PCV, dibond, roll-up. 

1. Terminem, wystawa czasowa określamy wydruki graficzne zawierające: teksty, zdjęcia, 

skany dokumentów z towarzyszącymi im podpisami, umieszczone na następujących 

nośnikach treści merytorycznych: plansze PCV, plansze Dibond, roll-up. Wystawa 

czasowa ma charakter mobilny, a czas jej prezentacji w jednej instytucji nie przekracza 

6 miesięcy.  

2. Celem wystaw czasowych jest upowszechnianie szeroko rozumianej wiedzy na temat 

wszelkich aspektów związanych z historią Marynarki Wojennej.  

3. Instytucja, która zgłasza chęć współpracy z MMW przy tworzeniu wystawy czasowej 

jest zobowiązana w pierwszej kolejności do zwrócenia się z pisemnym wnioskiem do 

Dyrektora MMW o pomoc przy realizacji przedsięwzięcia. Wniosek powinien zostać 

skierowany do Dyrektora MMW na minimum 6 miesięcy przed planowanym terminem 

otwarcia/prezentacji wystawy. Wniosek musi zawierać:  

a) Proponowany zakres tematyczny wystawy, z krótkim wyjaśnieniem wybranego 

zagadnienia, czemu jest ono istotne dla Instytucji (np. rocznica historycznego 

wydarzenie, osoba powiązana z regionem bądź instytucji, nowe dokumenty, 

badania, które pozwolą na poszerzenie dotychczasowej wiedzy z zakresu historii 

Marynarki Wojennej, itd.)  

b) Informację o przeprowadzonych dotychczas w zakresie wystawy kwerendach, 

sprawdzeniu stanu badań, jak również zgromadzonych materiałach: dokumenty, 

fotografie, itp. (wraz z opisem prawa do użycia ich w planowanych treściach) 

c) Informacje o osobach oddelegowanych – liczba pracowników oraz określenie ich 

kompetencji podczas współpracy 

d) Podanie źródła finansowania wystawy: całościowo środki własne lub prośba  

o częściowe dofinansowanie z budżetu MMW (jeśli częściowe finansowanie – 

prośba o podanie wstępnego kosztorysu)  

4. Po uzyskaniu zgody Dyrektora MMW na częściowe dofinansowanie wystawy, MMW 

zastrzega sobie prawo do wyboru: grafika, jak również firmy wykonującej wydruki 

plansz merytorycznych (procedura wyboru zostanie przeprowadzona w oparciu  

o regulamin zamówień publicznych MMW obowiązujący w danym roku)  

5. Instytucja powinna wskazać minimum dwie placówki kultury, w których  - oprócz jego 

siedziby oraz siedziby MMW  - wystawa czasowa będzie prezentowana  

6. Przy braku wskazania placówek MMW może pomóc przey kolportowaniu wystawy do 

innych palcówek muzealnych – w liczbie nie większej niż 3 

7. Wystawa czasowa powinna składać się maksymalnie z: 12 roll-up (o przybliżonych 

wymiarach 100 cm x 160 cm), bądź maksymalnie 8- 10 plansz o wymiarach 

przybliżonych 100 cm x 160 cm (wydruk dwustronny) – plansze muszą zostać 



umieszczone w stelażach wystawienniczych tzw. indoor lub outdoor. MMW posiada 

stelaże do plansz w ilości ograniczonej.  

8. Treści powinny zostać rozmieszczone według następującego schematu: 1 plansza lub 

roll-up maksymalnie: 700 znaków z uwzględnieniem spacji, ilość zdjęć: 2 - 4, ilość 

skanów dokumentów 1 - 4, podpisy pod zdjęciami bądź skanami dokumentów nie mogą 

przekroczyć 150 znaków ze spacjami.  

9. Zamieszczenie logotypu MMW, jako partnera/współautora wystawy na wydrukach 

planszowych/roll-up, jak również we wszystkich kanałach oraz nośnikach 

promocyjnych wystawy 

10. Obie strony są zobowiązane do promowania wystawy wszystkimi dostępnymi sobie 

kanałami medialnymi (strona internetowa, FB, Instagram) 

11. Koszt wydruku plakatów reklamowych oraz ulotek, folderów pokrywa każda  

z instytucji wg. swoich potrzeb z, tzn. MMW pokrywa wyłącznie koszt plakatu, ulotek 

oraz folderów, które są dystrybułowane na terenie MMW. 

12. Dyrektor MMW ma prawo nie wyrazić zgody na współpracę lub dofinansowanie 

w każdym przypadku, w szczególności jeżeli środki przeznaczone na cele 

wystawiennicze w danym roku okażą się niewystarczające, jak również praca przy 

przedsięwzięciu zakłóci bądź uniemożliwi prowadzenie statutowych prac  

w działach merytorycznych, które mają być zaangażowane w wystawę czasową  

13. Podpisanie umowy o współpracy przez strony, określającej szczegóły współpracy przy 

tworzeniu wystawy czasowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

do Zarządzenia Nr 3/MMW/2023 

z dnia 17.01.2023 roku 

 

Dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 

ul. Zawiszy Czarnego 1 B 

81 - 374 Gdynia  

 

WNIOSEK O WSPÓŁPRACĘ  

Z ZESPOŁEM MMW PRZY TWORZENIU WYSTAWY CZASOWEJ 

 

Zakres tematyczny 

wystawy wraz z jego 

krótkim omówieniem 

 

Informacje o 

przeprowadzonych 

kwerendach, stanie badań 

 

Zgromadzone materiały 

(dokumenty, fotografie – 

wraz z prawem do ich 

użycia w treściach 

wystawy) 

 

Źródło finansowania – 

środki własne lub zasilenie 

z budżetu MMW * 

 

Wstępny kosztorys  

(jeśli zasilenie finansowe z 

budżetu MMW) 

 

Miejsca prezentacji 

wystawy 

 

 

 

 


