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Działalność muzeów 
w województwie dolnośląskim w 2020 r. 

W końcu 2020 r. w województwie dolnośląskim dzia-
łało 69 muzeów i oddziałów muzealnych, tj. o 4 mniej 
niż rok wcześniej. W porównaniu z 2019 r. zmniejszyła 
się liczba muzealiów będących w posiadaniu tych 
instytucji (o 12,1%) oraz liczba wystaw czasowych 
własnych (o 21,2%) i współorganizowanych (o 36,5%), 
a także liczba zwiedzających (o 63,7%). 
 

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, od 12 marca 2020 r. 
ograniczona została możliwość prowadzenia działalności m.in. przez podmioty kultury. 
Obostrzenia wynikające z pandemii spowodowały, że znacząco pogorszyły się wskaźniki 
dotyczące podmiotów działających w tym obszarze, m.in. muzeów. 
W dniu 31 grudnia 2020 r. w województwie dolnośląskim działało 69 muzeów i oddziałów 
muzealnych (7,4% ogólnej ich liczby w kraju) i ich liczba zmniejszyła się w porównaniu do 
roku poprzedniego o 4 (tj. o 5,5%), natomiast była większa o 11 (tj. 19,0%) niż w 2010 r. 
Najwięcej było muzeów historycznych (24), a także muzeów sztuki (11) oraz techniki i nauki 
(7). Najliczniej odwiedzane były muzea historyczne − 221,7 tys., tj. 30,8% ogólnej liczby 
zwiedzających. 
W 2020 r. ponad 40% ww. instytucji funkcjonowało w obiektach posiadających wejście przy-
stosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a 37,7% − udogodnienia 
wewnątrz budynku. Liczba muzeów wraz z oddziałami plasowała województwo dolnośląskie  
na 6. miejscu w kraju po województwach: mazowieckim (143), małopolskim (101), pomorskim 
(90), wielkopolskim (86) i śląskim (83). 

Dolnośląskie muzea i oddziały muzealne posiadały w swoich zbiorach 0,9 mln muzealiów, 
tj. o 12,1% mniej niż w 2019 r.; w porównaniu do 2010 r. było to mniej o 40,0%. Dziedziną 
najczęś-ciej reprezentowaną wśród muzealiów była sztuka − 357,3 tys., tj. 39,1%, a następnie 
numizma-ty − 177,7 tys., tj. 19,4%. Pod względem liczby zgromadzonych muzealiów nasze 
województwo zaj-mowało 3. miejsce w kraju po województwach mazowieckim (2,0 mln) i 
małopolskim (1,6 mln). 

Instytucje muzealne zorganizowały w 2020 r. 175 wystaw czasowych własnych i 73 
współorganizo-wanych, tj. mniej niż rok wcześniej odpowiednio o 21,2% i 36,5%. Pod względem 
liczby zorgani-zowanych wystaw czasowych własnych dolnośląskie zajmowało 3. miejsce w 
kraju, a współorga-nizowanych − 2. miejsce w kraju.  

W 2020 r. dolnośląskie muzea i wystawy zwiedziło 721,0 tys. osób, tj. o 63,7% mniej niż w 2019 r. 
Pod względem liczby zwiedzających muzea i ich oddziały województwo dolnośląskie zajmowa-
ło 4. miejsce w kraju po województwach: mazowieckim (7,0 mln), małopolskim (3,3 mln) i pomor-
skim (1,7 mln).  
W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców muzea i oddziały muzealne zwiedziło w 2020 r. 2,5 tys. 
osób (w kraju 4,3 tys.) i było to znacznie mniej niż przed rokiem (6,9 tys.). 

W 2020 r. dolnośląskie muzea i oddziały muzealne zorganizowały 4,4 tys. imprez oświatowych, 
tj. mniej o 68,4% niż w 2019 r.; w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców było to 15 imprez (w kraju − 13).  

W końcu 2020 r. w województwie dolnośląskim działało ponadto 35 instytucji paramuzealnych, 
w tym 5 ogrodów botanicznych i 2 zoologiczne, które w ciągu roku łącznie zwiedziło 2,3 mln osób. 
Tablica 1.  Muzea w województwie dolnośląskim 

Wyszczególnienie 2000 2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020 

Muzea i oddziały muzealne a 40 45 58 67 74 73 73 69 

Muzealia a w tys. 1111,4 1224,0 1524,7 1575,6 1030,9 993,8 1040,8 914,7 
Wystawy czasowe własne b 176 172 270 349 323 249 222 175 

Zwiedzający muzea i wystawy w tys. 1134,0 1086,3 1689,7 1838,1 1978,1 2035,7 1988,9 721,0 

   w tym młodzież szkolna d 462,3 337,5 375,8 495,7 552,8 548,7 381,2 59,2 
a Stan w dniu 31 grudnia.  b W kraju.  c Krajowe i z zagranicy.  d Zwiedzająca muzea w zorganizowanych grupach. 

    63,7% 

Spadek liczby zwiedzających 
muzea i wystawy r/r 

Dolnośląskie było w 2020 r. 
szóstym województwem 
w Polsce pod względem liczby 
muzeów i oddziałów muzeal-
nych działających na jego  
terenie  

Województwo dolnośląskie 
w 2020 r. należało do liderów 
pod względem liczby posiada-
nych muzealiów 

INFORMACJA PRASOWA 

Dolnośląskie zajmowało w 2020 r. 
3. miejsce w kraju pod względem 
liczby zorganizowanych wystaw  
czasowych własnych 

14.05.2021 r. 
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Powiązane opracowania 

Działalność muzeów w 2020 r. 

Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2020 

Kultura w 2019 r. 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych  

Strateg 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Instytucja paramuzealna 

Muzealia 

Muzeum 

Oddział muzeum 

Udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich 

Wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich 

Zwiedzający 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło: dane GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych 
opublikowanych przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu prosimy o zamieszczenie informacji: 
„Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu 

p.o. Dyrektora Halina Woźniak 

tel: 71 37 16 400 

Osoba do kontaktu z mediami: 

Alicja Pietrusiewicz 

Tel: 71 3716 363 

e-mail: A.Pietrusiewicz@stat.gov.pl 

Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych 

tel. 71 37 16 371 

e-mail: A.Ilczuk@stat.gov.pl 

 wroclaw.stat.gov.pl 

 @WROCLAW_STAT 

 @USWroclaw 
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