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Pan
Jarosław Gałęza
Przewodniczący Stowarzyszenia Muzeów
na Wolnym Powietrzu w Polsce 

Szanowny Panie Przewodniczący,

w odpowiedzi na pismo z dnia 20 kwietnia br. (l.dz. 56/2020), uprzejmie informuję, 

że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 491) nadal obowiązuje zakaz działalności instytucji kultury, w tym muzeów, który jednak 

w związku z podejmowanymi przez Rząd RP krokami w kierunku stopniowego znoszenia 

restrykcji związanych ze stanem epidemii, przestanie obowiązywać już od dnia 4 maja br.  

Jednocześnie informuję, że 20 kwietnia 2020 r. zostały udostępnione dla publiczności 

parki i ogrody należące do instytucji kultury, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 697). Jednak to 

w gestii dyrektorów poszczególnych instytucji kultury leżą decyzje dotyczące udostępnienia 

terenów zielonych do nich należących - w celach rekreacyjnych. Podstawą dla takiej decyzji, 

powinna być indywidualna, zależna od specyfiki danego muzeum ocena realnych możliwości 

zachowania bieżących zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego obowiązujących w stanie 

epidemii.  

Ponadto, mając na uwadze kolejne etapy uruchamiania gospodarki, Minister Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego skierował list do muzealników z dnia 22 kwietnia 2020 r. oraz 

wytyczne, udostępnione na stronie - https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-

muzeow-galerii-sztuki-oraz-innych-instytucji-kultury-dzialajacych-w-obszarze-polityki-

pamieci-i-ochrony-dziedzictwa, na podstawie których dyrektorzy powinni podjąć adekwatne 

dla każdego z muzeów działania, które pozwolą na ich stopniowe otwarcie dla publiczności. 

Z poważaniem 

Piotr Gliński

WICEPREZES RADY MINISTRÓW 
MINISTER

KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
prof. dr hab. Piotr Gliński
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