
Sprawozdanie z działalności 

Narodowego  
Instytutu Dziedzictwa 
za trzy kwartały 2014 roku.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje zadania określone w statucie obowiązującym  

od 23 stycznia 2014 roku.  

 
Z dniem 30 stycznia 2014 roku został wprowadzony nowy regulamin organizacyjny NID. 
Obecnie strukturę organizacyjną Instytutu tworzą: pion dokumentacji i zarządzania wiedzą  
o zabytkach, pion analiz i strategii zarzadzania dziedzictwem, pion organizacyjny oraz 
pozostałe komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy. 
 
Instytut poprzez swoje działania kontynuuje dorobek Ośrodka Dokumentacji Zabytków, 
powołanego w 1962 roku: stanowi zaplecze eksperckie dla Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz służb konserwatorskich, a także propaguje ideę ochrony oraz realizuje 
ideę upowszechniania w społeczeństwie wiedzy o dziedzictwie kulturowym.  
 

Misją Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej 
ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, 
wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości 
społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. 
 
Zgodnie z § 3 statutu NID Instytut realizuje zadania w zakresie zrównoważonej ochrony  
dziedzictwa kulturowego Polski w celu jego zachowania dla przyszłych pokoleń poprzez: 
 

1) gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie; 
2) wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony i konserwacji zabytków; 
3) kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa 

kulturowego. 
 

Strategia realizowana w latach 2013-2015 koncentruje się wokół następujących priorytetów: 

A. Tworzenie systemu skutecznej ochrony i opieki nad zabytkami  

B. Tworzenie bazy wiedzy o dziedzictwie kulturowym oraz warunków dla jej  

udostępniania i efektywnego wykorzystania, 

C. Upowszechnianie wiedzy/edukacja o dziedzictwie oraz działanie na rzecz  

efektywnego/kreatywnego wykorzystania społecznego i gospodarczego krajowego 

potencjału kulturowego  

 

Do zadań Instytutu należy w szczególności (§ 4 statutu NID): 
 

 W obszarze gromadzenia i upowszechniania wiedzy o dziedzictwie 
 

 Archiwizowanie zbiorów dokumentów związanych z ochroną zabytków oraz ich 
digitalizacja i upowszechnianie 

 
Zadanie to ma na celu zachowanie informacji o zasobie zabytkowym dla przyszłych pokoleń. 
Instytut na bieżąco zarządza zasobem archiwalnym, na który składają się 5252,34 metry 
bieżące (m.b.) archiwaliów oraz stale przyjmuje nowe zbiory.  



 
W okresie sprawozdawczym przyjęto i opracowano 262 decyzje o wpisie do rejestru 
zabytków nieruchomych, 92 decyzje o skreśleniu z rejestru zabytków, 78 decyzji 
odmawiających skreśleń, 260 postanowień zmieniających lub wyjaśniających treść wcześniej 
wydanych decyzji oraz informacji urzędowych dotyczących przenoszenia wpisów do nowych 
ksiąg rejestru, a także 213 decyzji o wpisie do rejestru zabytków ruchomych, obejmujących 
4126 obiektów sztuki i rzemiosła artystycznego. W zakresie zabytków ruchomych przyjęto 
114 postanowień zmieniających lub wyjaśniających treść wcześniej wydanych decyzji oraz 
informacji urzędowych dotyczących przenoszenia wpisów do nowych ksiąg rejestru.  
W przypadku zabytków techniki przyjęto 11 nowych decyzji obejmujących 43 obiekty.  
W przypadku zabytków archeologicznych przyjęto 97 nowych decyzji, 1 decyzję o skreśleniu  
z rejestru zabytków, 2 decyzje odmawiające skreśleń, 19 postanowień zmieniających lub 
wyjaśniających treść wcześniej wydanych decyzji oraz informacji urzędowych dotyczących 
przenoszenia wpisów do nowych ksiąg rejestru. 

 
W okresie sprawozdawczym zarchiwizowano 2 m.b. opracowań wyników badań 
archeologicznych realizowanych w związku z budową dróg krajowych i autostrad. 
 
Od stycznia do września zarchiwizowano 2,15 m.b. dokumentacji oraz opracowano wstępny 
spis 1085 pozycji materiałów przeznaczonych do archiwizacji. W trzech kwartałach 2014 roku 
dokonano przeglądu 48 m.b. akt poddanych archiwizacji przez firmę zewnętrzną w celu  
weryfikacji jakości wykonanego zlecenia oraz wykonania ewentualnych korekt; wypożyczono 
88 j.a. materiałów archiwum zakładowego dla pracowników. 
  
W ramach opracowywania spuścizny po G. Ciołku spisano 4 teki (611 stron, 4 j.a), przepisano 
w wersji elektronicznej 540 rekordów, uporządkowano i przepakowano wg. numeracji 8500 
j.a. Ponadto opracowano spis 1983 klatek z tzw. Rolek Marconiego, opisano 2131 zdjęć, 
przeprowadzono selekcje 28 m.b. zbioru fototeki ODZ, uporządkowano 2192 karty po OOZK 
dotyczące Starego Cmentarza w Żytomierzu i spaginowano 5670 fiszek z katalogu kartkowe-
go do Tek Łopacińskiego. Przepakowano i sprawdzono zawartość 150 kartonów  
zawierających spuścizny, spakowano ok. 100 materiałów wielkoformatowych (plansz  
i planów), związano 208 kartonów z dokumentacją PP PKZ, oraz opisano ok.1000 tubusów.   
  
 W ramach prac porządkowych i technicznych przy zbiorze przełożono 27 segregatorów  
(27 j.a) w klipsy archiwalne i pudła bezkwasowe, wstępnie rozpoznano zawartość 50 m.b. 
kartonów ze spuściznami przechowywanych w Grodzisku Mazowieckim (wymieniono  
17 teczek). W związku ze skażeniem mykologicznym w Grodzisku Mazowieckim zebrano  
9 ofert na wykonanie koniecznych prac (m.in. odgazowanie materiałów i ich pakowanie). 
  
W okresie sprawozdawczym przekazano prawa autorskie dla Narodowego Instytutu  
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów do rozbioru fiszek autorstwa prof. A. Ryszkiewicza pod  
nazwą „Katalog kolekcjonerów polskich XIX i XX wieku”.  

  
W trzech pierwszych kwartałach 2014 roku poddano skanowaniu lub reprodukcji 5773  
zdjęcia, dokumenty, negatywy i slajdy, a 6800 zostało poddanych dodatkowej obróbce  
w programie graficznym na potrzeby NID i zamówienia zewnętrzne. Ponadto kontynuowano 
digitalizacje mikrofilmów z Tek Glinki (162 teki, 4354 reprodukcje). Zgromadzono także 550 



fotografii cyfrowych zabytków Małopolski oraz rozpoznano 705 sztuk materiałów  
pozytywowych. 
  
Archiwalia zgromadzone w NID w formie tradycyjnej oraz dokumentacja już zdigitalizowana 
są udostępniane osobom zainteresowanym w oparciu o regulamin uwzględniający wszystkie 
obowiązujące ograniczenia prawne. W okresie sprawozdawczym zasób udostępniono 1027 
osobom – w sumie przeszło 586 m.b. archiwaliów.  

   
Na rzecz pracowników NID oraz podmiotów i instytucji zewnętrznych wykonano 175  
kwerend archiwalnych. 
  
W pierwszym półroczu 2014 roku miała miejsce kontrola archiwum zakładowego przez 
przedstawiciela Archiwum Akt Nowych.  Poprzedził ją przegląd dokumentacji  
przechowywanej w pomieszczeniach magazynowych siedziby NID przy ul. Kopernika,  
oddziale w Grodzisku Mazowieckim oraz spis zawartości kartonów (95) zawierających akta 
przeznaczone do archiwizacji. Zgodnie z zaleceniami Archiwum Akt Nowych poprawiono 53 
spisy zdawczo-odbiorcze. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace nad stworzeniem 
nowego jednolitego wykazu akt Narodowego Instytutu Dziedzictwa.  
 

 Gromadzenie dokumentacji Krajowej Ewidencji Zabytków 
 

Celem zadania jest realizacja w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
ustawowego obowiązku, którym jest gromadzenie dokumentacji Krajowej Ewidencji 
Zabytków. W okresie sprawozdawczym przyjęto 434 nowych kart architektury  
i budownictwa, 14 ewidencji parków i ogrodów, 5 kart WEZ cmentarzy. W obszarze 
zabytków ruchomych zbiór NID powiększył się o 3252  karty obiektów sztuki i rzemiosła 
artystycznego  i 1604  karty zabytków techniki. W zakresie ewidencji archeologicznej KEZA 
przyjęto 2950 kart dla 185 obszarów. 
 
W okresie sprawozdawczym, w ramach wsparcia WUOZ, pracownicy NID wykonali  
109 kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych. 

 Prowadzenie ewidencji badań archeologicznych realizowanych na terenie kraju 
 
Celem zadania jest pozyskiwanie informacji na temat stanu dziedzictwa archeologicznego.  
W przeciągu pierwszych trzech kwartałów 2014 roku zarejestrowano 5554 decyzje wydane 
przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków zezwalające na prowadzenie prac 
archeologicznych. 
W ramach administrowania bazą e-archeo zarejestrowano 6 nowych użytkowników. 
 

 •  Monitorowanie stanu zachowania i ocena wartości zasobu dziedzictwa 
 
Celem tego zadania jest pozyskiwanie aktualnych i rzetelnych danych na temat stanu zasobu 
dziedzictwa. W związku z tym, że NID prowadzi w imieniu Generalnego Konserwatora 
Zabytków postępowania administracyjne w zakresie wniosków o skreślenie z rejestru 
zabytków, w tym celu przeprowadzono 4 lustracje terenowe.   
 



Narodowy Instytut Dziedzictwa kontynuuje rozpoczęty w 2008 roku projekt terenowej 
weryfikacji rejestru zabytków nieruchomych i archeologicznych. W okresie sprawozdawczym 
kontynuowano weryfikację obiektów z rejestru zabytków nieruchomych – zweryfikowano 
970 obiektów. Dotychczas weryfikacji poddano łącznie 57 992 zabytki nieruchome, co 
stanowi około 93,3 % całości. W okresie sprawozdawczym zweryfikowano 583 stanowiska 
wpisane do rejestru zabytków archeologicznych. W sumie zweryfikowano 3237 zabytków 
archeologicznych, co stanowi 42,3% z 7641 stanowisk objętych wpisem do rejestru. Przy 
okazji weryfikacji ujawniono pilną konieczność uporządkowania rejestru oraz ujednolicenia 
standardów i polityki konserwatorskiej w zakresie rejestru zabytków. 

 Monitorowanie i analizowanie zagrożeń dla dziedzictwa i wypracowywanie metod 
przeciwdziałania tym zagrożeniom  

 
Celem zadania jest opracowanie skutecznej profilaktyki w ochronie zabytków. 
 
W ramach zadania kontynuowano program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości 
przeciw dziedzictwu archeologicznemu. Program ten obejmuje m.in. współpracę z Policją, 
Służbą Celną, Strażą Graniczną, placówkami muzealnymi oraz służbami konserwatorskimi.  
W okresie sprawozdawczym prowadzono monitoring rynku antykwarycznego. W sumie 
zarchiwizowano 681 aukcji; Policji i innym służbom mundurowym zgłoszono 17 przypadków 
złamania prawa ochrony zabytków na portalach Allegro i Ebay; usunięto 2 aukcje w ramach 
programu Współpraca w Ochronie Praw Allegro. Specjalista NID składał także zeznania  
w sprawie karnej z zakresu archeologii oraz wspierał merytorycznie Izbę Celną w Warszawie. 
 

 Budowa i rozwój ogólnopolskiej, geoprzestrzennej bazy danych o zabytkach 
 
Celem zadania jest realizacja zapisów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej dla 
obszarów chronionych ze względu na wartości kulturowe (zabytki), które organ wiodący - 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego -  powierzył do realizacji dyrektorowi Narodowe-
go Instytutu Dziedzictwa. Udostępnienie w ramach infrastruktury informacji przestrzennej  
danych lokalizacyjnych i opisowych nieruchomych oraz archeologicznych zabytków  
rejestrowych, Pomników Historii, a także miejsc uznanych za światowe dziedzictwo dzięki 
przyjętym standardom/wytycznym określonym poprzez europejską dyrektywę INSPIRE 
umożliwia efektywne porównywanie i wspólne analizowanie danych przestrzennych  
gromadzonych przez podmioty podległe wszystkim resortom uwzględnionym w ramach  
infrastruktury informacji przestrzennej. Nowe możliwości wynikające z wdrożenia  
jednolitego systemu gromadzenia i serwowania danych przestrzennych mogą pomóc  
w efektywnym i skutecznym zarządzaniu przestrzenią uwzględniającym wartości zabytkowe 
oraz zwiększyć poziom ochrony zabytków realizowanej przez powołane do tego organy.  
Łatwy i operacyjny dostęp do danych przestrzennych zabytków znacznie przyspiesza proces 
projektowania i uzgadniania lokalizacji inwestycji. Pomaga także przeciwdziałać wielu  
zagrożeniom np. minimalizuje ryzyko zniszczenia zabytków na skutek powodzi. 
 
W przedmiotowym zakresie, w okresie sprawozdawczym, trwały prace nad weryfikacją 
jakościową oraz przygotowaniami do publikacji danych przestrzennych na nowej platformie 
publikacyjnej – Portalu Mapowym (wersja 2014). 
 

  



W zakresie kontroli jakościowej kontynuowano kontrolę merytoryczną, która objęła 91 451 
rekordów. Tym samym zakończono kontrolę całego zbioru danych przestrzennych 
obejmującego wszystkie wymienione powyżej formy ochrony zabytków: 
 

  82 497 obiektów przestrzennych w zakresie zabytków nieruchomych  
  7 679 obiektów przestrzennych  w zakresie zabytków archeologicznych. 

 
W okresie sprawozdawczym w ramach utrzymania i rozwoju bazy, wykonano : 
- kontrolę jakości danych i zlecono ich poprawę w ramach gwarancji. W zakresie kontroli 
danych przeprowadzono sprawdzenie wprowadzenia poprawek do bazy; 
- sprawdzono błędy wykryte przez kontrole automatyczne (zweryfikowano ponad 2500 
rekordów); 
- poprawiono topologie 60 obiektów z klas Pomniki Historii oraz UNESCO; 
- zaktualizowano pole funkcja ogólna dla 77 227 rekordów dla rejestrowych zabytków 
nieruchomych  oraz archeologicznych; 
- wprowadzono 638 metadanych – zeskanowanych dokumentów (123 zabytków 
nieruchomych oraz 515 archeologicznych). 
 
Sporządzono również protokół rozbieżności pomiędzy bazą INSPIRE a bazami dotychczas 
prowadzonymi przez NID, obejmującymi obiekty wpisane do rejestru zabytków (w okresie 
sprawozdawczości rozbieżność dotyczyła 1339 rekordów). 
 
Niezależnie prowadzono digitalizację rejestru zabytków nieruchomych i archeologicznych 
polegającą na skanowaniu analogowych kopii  dokumentacji rejestru zabytków. W okresie 
sprawozdawczym pozyskano do repozytorium cyfrowego NID 4209 kopii cyfrowych 
dokumentacji rejestrowej. 

 
W trakcie prac przygotowawczych w zakresie budowy systemu do wizualizacji 
geoprzestrzennej bazy danych o zabytkach prowadzono konfigurację i testy wydajnościowe 
nowego Portalu Mapowego oraz efektywności działania usług sieciowych WMS, WFS, CSW, 
tzw. dynamicznej legendy, macierzy kartograficznej. Prowadzono analizę możliwości 
wykorzystania danych z Bazy Danych Obiektów Topograficznych jako warstwę podkładową 
do prezentowania zabytków w portalu www.mapy.zabytek.gov.pl.  W tym celu również 
zostały stworzone struktury do przechowywania danych oraz import danych TBD. 
 
Wdrażano nową i rozbudowaną wersję narzędzia do wspomagania procesu skanowania  
i zarządzania dokumentacją rejestrową – NID ScanManager.   Odbywały się spotkania 
wewnętrzne mające na celu dostosowanie narzędzia NID ScanManager do zarządzania 
dokumentacja dotyczącą rejestru zabytków ruchomych, ewidencji archeologicznej (AZP) oraz 
ewidencji zabytków nieruchomych (karty białe, karty zielone, ewidencja parkowa, karty 
cmentarzy). 
 
W czasie okresu sprawozdawczego prowadzono i administrowano strony: 
www.zabytek.gov.pl , www.mapy.zabytek.gov.pl  oraz forum wewnętrzne NID, a także 
aplikacje: NID Desktop, NID-SKAN. 
 
 

http://www.mapy.zabytek.gov.pl/
http://www.zabytek.gov.pl/
http://www.mapy.zabytek.gov.pl/


W trzecim kwartale opracowano specyfikacje przetargowe dotyczące: 
- nowych narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez aplikacje: Geoportal v. 2014, 
NID-SKAN, Macierz kartograficzna, NID Desktop, 
- zakupu sprzętu i oprogramowania. 

Prowadzono także badania rynku na potrzeby zakupu oprogramowania, sprzętu i usług 
szkoleniowych. 

 
Ponadto, w trzech pierwszych kwartałach 2014 roku do bazy danych „Multiarch” dodano: 
1115 rekordów zabytków nieruchomych, 4871 rekordów kart ewidencyjnych architektury  
i budownictwa, 1005 rekordów cmentarzy, 333 rekordy zabytków techniki, a także łącznie 
4204 zabytków ruchomych sztuki i rzemiosła artystycznego. Do bazy danych zabytków 
archeologicznych „Access” dodano natomiast 79 rekordów. 
 
W okresie sprawozdawczym przy realizacji przedmiotowych zadań NID, współpracował  
z wieloma podmiotami, m.in.: Kancelarią Prezydenta RP, Wydziałem Geodezji i Kartografii 
Politechniki Warszawskiej, Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej, Głównym 
Urzędem Geodezji i Kartografii, Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. 

 

 Centrum Kompetencji w ramach programu wieloletniego "KULTURA+" 

Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji zabytków i muzealiów zostało powołane  
w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, w ramach wieloletniego programu rządowego WPR 
„KULTURA+”. Obecnie NID realizuje zadania z obszaru digitalizacji/inwentaryzacji metodami 
cyfrowymi zabytków, w odróżnieniu od kompetencji Narodowego Instytutu Muzealnictwa  
i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) obejmujących digitalizację zasobów muzealnych.  

W przedmiotowym zakresie NID realizuje zadania dotyczące:  

 budowy infrastruktury technicznej służącej do digitalizacji, przechowywania  
i udostępniania zasobów cyfrowych (serwery, macierze dyskowe, biblioteki taśmowe 
itp.),  

 tworzenia i udostępniania za pośrednictwem internetu cyfrowych wizerunków 
najcenniejszych lub najbardziej zagrożonych zabytków w postaci: skanów 3D, modeli 
trójwymiarowych zabytków, filmów, zdjęć. 

W okresie sprawozdawczym pracownicy NID realizowali następujące zadania:  

 opracowano schemat opisu oraz instrukcję wprowadzania danych w portalu  
e-zabytek: www.zabytek.gov.pl ; 

 przygotowano zalecenia do opracowania not informacyjnych o zabytkach do 
publikacji  na portalu e-zabytek; 

 tworzono noty informacyjne o zabytkach do publikacji w portalu e-zabytek łącznie  
z cyfrowymi wizerunkami zabytków (w tym: dokonano wyboru wykonawcy redakcji 
językowej not oraz wykonawcy wytycznych dotyczących  przygotowania tekstów not 
do digitalizacji). Celem not jest przekazywanie zainteresowanym użytkownikom 
internatu rzetelnej wiedzy o zabytkach. W okresie sprawozdawczym pozyskano 382 
noty; 

 opublikowano dane na portalu e-zabytek. W okresie sprawozdawczym uzupełniono 
kolekcję publikowanych na portalu cyfrowych wizerunków Pomników Historii. Nowo 



udostępnione w e-zabytku zdjęcia i szczegółowe opisy dotyczyły: zespołu 
pocystersko-katedralnego w Pelplinie, dawnego zespołu opactwa cysterek  
w Trzebnicy, zabytkowego zespołu cmentarzy wyznaniowych na Powązkach oraz 
założenia dawnego klasztoru cystersów, późniejszej letniej rezydencji książąt 
pomorskich i domeny państwowej w Kołbaczu (wszystkie uznane w 2014 r. za Pomnik 
Historii ); 

 kontynuowano prace dokumentacyjne oraz kwerendy źródłowe dotyczące 
istniejących dokumentacji pomiarowych cerkwi i kościołów wpisanych na Listę 
światowego dziedzictwa UNESCO (m.in.: kwerenda w ISPAN i WAPW, transformacja 
danych, powtórna rejestracja i obróbka chmur punktów w nowym oprogramowaniu); 

 wdrożono aplikację do wizualizacji chmur punktów Cumulus: 
www.cumulus.zabytek.gov.pl  (m.in.: testy poszczególnych wersji oprogramowania, 
spotkania robocze z wykonawcą, opracowanie wytycznych dotyczących dalszego 
kierunku rozwoju aplikacji);  

 prowadzono przygotowania i uzgodnienia dotyczące repozytorium inwentaryzacji 
cyfrowych (154 pisma)  

 oceniono merytorycznie wnioski o dofinansowanie w ramach naboru 03_2014 
projektu WPR, we współpracy z NInA; 

 brano udział w konferencji pilotującej program „Wirtualne rekonstrukcje  
w międzynarodowych środowiskach naukowych – portal pałace i ogrody w byłych 
Prusach Wschodnich” – prezentacja doświadczeń NID w zakresie tematyki poruszanej 
na spotkaniu; 

 przeprowadzono szkolenie pracowników z programu GEXEL JRC Reconstructor; 
 opracowano treść porozumienia pomiędzy NID a Wyższą Szkołą Inżynieryjno-

Ekonomiczną w Rzeszowie; 
 przeprowadzono badania rynku cen usług dokumentacyjnych metodami skaningu 

laserowego; 
 przygotowano cennik usług dokumentacyjnych prowadzonych przez Zespół  

d/s Inwentaryzacji Zabytków. 

Narodowy Instytut Dziedzictwa podpisał umowę 
z Muzeum Warszawy na wykonanie prac 
dokumentacyjnych metodą skaningu 
laserowego, która obejmuje szereg działań 
podzielonych na 3 etapy. Ostateczne prace 
przewidziane są na sierpień 2015 r. W okresie 
sprawozdawczym rozpoczęto pierwszy etap prac 
związanych z zadokumentowaniem zabytkowych 
kamienic – siedziby Muzeum Warszawy. 
Inwentaryzacja 11 budynków położonych 
pomiędzy ulicami Nowomiejską i Krzywe Koło - 
na stronie Dekerta jest wykonywana metodą naziemnego skaningu laserowego. Efektem 
prac będzie trójwymiarowy model ścian zewnętrznych budynków, a także wybrane wnętrza 
klatek schodowych. Posłużą one do wykonania  dokumentacji architektonicznej elewacji, zaś 
trójwymiarowy model zostanie wykorzystany w działaniach promocyjnych muzeum.   
 
 
 



W okresie sprawozdawczym współpracowano z wieloma podmiotami, m.in.:  
Herder-Institut für Hhistorische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz-
Gemeinschaft w Marburgu, Wydziałem Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Wydziałem Mechatroniki 
Politechniki Warszawskiej, Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej (WAPW), 
Narodowym Instytutem Audiowizualnym (NInA), Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
(ISPAN). 
 

 Prowadzenie specjalistycznej biblioteki w zakresie ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami oraz zarządzania dziedzictwem kulturowym 

Narodowy Instytut Dziedzictwa prowadzi bibliotekę specjalistyczną w Warszawie oraz 
biblioteki w Oddziałach Terenowych na terenie całej Polski. Zadaniem bibliotek NID jest 
gromadzenie i udostępnianie publikacji specjalistycznych dotyczących zabytków w Polsce 
oraz ochrony, konserwacji i zarządzania dziedzictwem kulturowym. 

W okresie sprawozdawczym biblioteka NID w Warszawie wpisała do inwentarzy łącznie 689 
woluminów książek i czasopism. Z czego 213 woluminów zostało zakupionych, 206 przyjęto  
w formie darowizny, natomiast 270 przyjęto w ramach wymiany. Ze zbiorów bibliotecznych 
NID w Warszawie  skorzystały 363 osoby wypożyczając w sumie 568 publikacji i korzystając 
na miejscu z 1477 publikacji. Ponadto, w ramach współpracy z innymi instytucjami, 
biblioteka NID w Warszawie przekazała 50 woluminów.  

Biblioteki Oddziałów Terenowych NID wpisały do inwentarza łącznie 943 woluminy książek  
i czasopism, w tym 320 woluminów zakupionych, 528 przyjętych w formie darowizny i 95 
przyjętych w formie wymiany. Ze zbiorów bibliotecznych oddziałów terenowych skorzystało 
59 osób wypożyczając w sumie 124 publikacje. 

Biblioteka NID w Warszawie opracowuje księgozbiór w komputerowym programie 
bibliotecznym Prolib M21. W okresie sprawozdawczym stworzono  w sumie 2189 opisów 
bibliograficznych,  3555 rekordów w kartotece haseł wzorcowych, oraz oklejono kodami 
kreskowymi 814 woluminów. W pierwszych trzech kwartałach 2014 roku z katalogu on-line 
skorzystało łącznie 3579 osób. W ramach popularyzacji księgozbioru na stronie internetowej 
biblioteki NID zamieszczono 8 wykazów nabytków. 

 Realizacja programów szkoleniowych i informacyjnych na rzecz służb 

konserwatorskich i środowisk związanych z opieką nad zabytkami 

Celem zadania jest doskonalenie zawodowe w obszarze ochrony zabytków. 

W dniach 18-19 lutego 2014 roku na Zamku w Gniewie odbyła się konferencja służb 
konserwatorskich pt. „Dokąd zmierzamy”, zorganizowana przez Narodowy Instytut 
Dziedzictwa oraz Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Spotkanie odbyło się z udziałem 
Pana Piotra Żuchowskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków, a skierowane było do 
Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków oraz reprezentantów środowiska 
konserwatorskiego. W spotkaniu poświęconym prezentacji aktualnych i przyszłych zamierzeń 
związanych z zadaniami realizowanymi przez Departament Ochrony Zabytków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przez Narodowy Instytut Dziedzictwa uczestniczyli 



m.in. przedstawiciele Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN, Wojewódzcy Konserwatorzy 
Zabytków, członkowie Rady Programowej NID, przewodniczący Głównej Komisji 
Konserwatorskiej, przedstawiciele Rady Ochrony Zabytków, przewodniczący Polskiego 
Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS oraz 
reprezentanci Zarządu Głównego SKZ. 

24-25 marca 2014 roku w Radziejowicach odbyło się spotkanie dyrekcji NID z kierownikami 
działów i oddziałów terenowych. Tematem przewodnim było wdrożenie nowego regulaminu 
organizacyjnego Instytutu. 

W dniach 10-11 kwietnia 2014 roku w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie odbył się  
3.  Panel Ekspertów „Dziedzictwo”. Panel organizowany był w ramach prac nad Narodowym 
Programem Leśnym „Lasy i gospodarka leśna w kulturze i dziedzictwie narodowym”.  
W trakcie spotkania zostały poruszone następujące zagadnienia: kulturotwórcza rola lasu  
w dziejach cywilizacji; las w historii, kulturze i sztuce polskiej; wartości estetyczne lasu; 
elementy etyki i kultury w kontaktach z lasem; parki/krajobrazy kulturowe i Pomniki Historii; 
system ochrony przyrody zintegrowany z systemem ochrony historycznych zabytków  
i kultury materialnej; wartości patriotyczno-edukacyjne. Czynny udział w Panelu, jako 
ekspert, wzięła udział Dyrektor NID. 

24-25 kwietnia 2014 r. w Żyrardowie NID zorganizował doroczne obchody 
Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. W trakcie uroczystości odbyło się ogłoszenie 
wyników i wręczenie nagród dla laureatów i wyróżnionych w konkursie Generalnego 
Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”. Ponadto, Wiceminister wręczył nagrody  
w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów 
Zabytków za najlepsze prace z ochrony zabytków i muzealnictwa 2013 r. oraz odznaczenia 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej” i medale „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” osobom, które  
z wielkim zaangażowaniem poświęciły się kulturze i ochronie zabytków.  
W gali uczestniczyli przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, środowiska 
naukowe, konserwatorskie, laureaci, wyróżnieni oraz reprezentanci instytucji ochrony 
zabytków i kultury. W sumie udział wzięło około 130 osób. 

Równie ważnym wydarzeniem była organizacja 4. Spotkania Opiekunów Pomników Historii 
(4-5 czerwca) w Paczkowie i Nysie,  które odbyło się pod hasłem "Marka Pomnik Historii 
narzędziem promocji. Jak wykorzystać Pomniki Historii jako instrument promocji? Jak 
sprawić, aby Pomniki Historii zagościły na stałe w świadomości Polaków?” Podczas Spotkania 
wygłoszono 10 referatów dotyczących miast uznanych za Pomniki Historii. Spotkanie 
zaszczycili swoją obecnością prezydenci miast, wojewódzcy i miejscy konserwatorzy 
zabytków, dyrektorzy instytucji kultury, władze rządowe i lokalne oraz przedstawiciele  
miejsc uznanych za Pomnik Historii. Goście zjazdu mieli okazję zapoznać się z zabytkami  
i problemami konserwatorskimi Paczkowa i Nysy. W dwudniowym spotkaniu udział wzięło 
około 120 osób. 



W dniach 11-13 września 2014 r. w Żaganiu 
Narodowy Instytut Dziedzictwa zorganizował 
Międzynarodowa konferencję z okazji 10. 
rocznicy wpisania Parku Mużakowskiego na 
Listę światowego dziedzictwa UNESCO  
połączoną z IV spotkaniem opiekunów miejsc 
światowego dziedzictwa UNESCO,  
podsumowującym II cykl sprawozdawczości 
okresowej z realizacji konwencji w sprawie 
ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego 

i naturalnego UNESCO. Konferencja odbyła się pod tytułem „Ogrody zabytkowe jako  
przedmiot pielęgnacji, konserwacji i restauracji”. Organizatorzy postawili sobie za cel  
przypomnienie o potrzebie odrębnego traktowania dzieł ogrodowych na tle innych rodzajów 
zabytków, wynikającej ze specyfiki ich tworzywa, trwałości i wartości kompozycji,  
prezentację europejskich poglądów odnoszących się do standardów postępowania oraz  
dyskusję nad spektrum możliwości w wyborze właściwej drogi postępowania. Zagadnienia  
te zostały przedstawione przez referentów krajowych i zagranicznych, zarówno w referatach, 
jak i podczas sesji terenowej w Parku Mużakowskim. W konferencji wzięli udział przybyli  
z kraju i z zagranicy (m.in. z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji), opiekunowie miejsc 
światowego dziedzictwa, zarządcy parków i ogrodów zabytkowych, pracownicy organów 
konserwatorskich, przedstawiciele władz samorządowych i centralnych oraz instytucji i orga-
nizacji związanych z tą problematyką. Uczestnicy konferencji wzięli także udział w  
uroczystości ogólnopolskiej inauguracji 22. Europejskich Dni Dziedzictwa, która w tym czasie 
odbywała się w Parku Mużakowskim.  
 
W kontekście realizacji programów informacyjnych NID 
prowadzi stałą działalność wydawniczą. W okresie 
sprawozdawczym przygotowano i wydrukowano kolejny 
numer recenzowanego czasopisma „Ochrona Zabytków” – 
1/2014., oraz opracowano 85 stron artykułów do nr 2/2014. 
Wydano, przygotowany do druku w 2013 roku, "Społeczno-
gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego. 
Raport z badań społecznych"  i rozesłano do podmiotów 
zainteresowanych. Raport ma na celu analizę wyników 
badań NID dotyczącą rozpoznania stanu świadomości  
i postaw społeczeństwa wobec dziedzictwa. Trwały także 
prace na publikacją „Kazimierza Stronczyńskiego opisy  
i widoki zabytków w Królestwie Polskim” – tomy V i VI – 
gubernie lubelska i augustowska (przygotowano materiały 
promocyjne, zweryfikowano indeksy, przygotowano 
postępowanie przetargowe).   

W okresie sprawozdawczym pracownicy NID w ramach uczestnictwa w różnych 
wydarzeniach (konferencjach, spotkaniach, warsztatach) przygotowali 39 wystąpień 
(referaty, wykłady) oraz 21 publikacje (artykuły, teksty).  

Pracownicy NID, wspólnie z WUOZ w Zielonej Górze, przeprowadzili szkolenie dla 
stowarzyszeń prowadzących poszukiwania zabytków, w którym udział wzięło 50 osób. 



 

Referaty:   

 
- Konferencja  w Lubostroniu. Ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. „Rewaloryzacja parku w 
Lubostroniu w świetle badań naukowych” oraz „Ogrody zabytkowe: wartości-wyobrażenia-wybory”.  

- Konferencja - Badania dawnej Pomezanii w latach 2012-2013 Zalewo, „Działania NID na rzecz ochrony zabytków archeologicznych”; 

-  Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa „Nadodrzańskie spotkania z Historią” w Mieszkowicach, referat: „Budownictwo ryglowe w 
gminie Mieszkowice” 

- XVII sesja Collegium Suprasliense, referaty:  "Kilka refleksji na temat miejskości Dąbrowy Białostockiej, Suchowoli i Zalesia w powiecie 
sokólskim"  oraz  "Przywilej lokacyjny Sokołowa Podlaskiego z 1424 r."  

3.  Panel Ekspertów „Dziedzictwo” w Gołuchowie, referat: „Budownictwo mieszkaniowe w Lasach Państwowych – dorobek projektowy i 
realizacyjny dwudziestolecia międzywojennego”. 

- Konferencja konserwatorska „Drogi i rozdroża ochrony zabytków w Polsce południowo-wschodniej po 1945 roku”, referaty:  

 „Ochrona krajobrazu kulturowego. Fikcja czy rzeczywistość?”,  

 „Zabytek po przejściach. Pytanie o granice rejestru zabytków na przykładzie spalonego kościoła w Libuszy.”,  

 „Drewniane obiekty sakralne Polski południowo-wschodniej na Liście światowego dziedzictwa UNESCO”,  

 „Zatopiony krajobraz warowny” 

- Konferencja "Światło i kolor w architekturze i przestrzeniach publicznych - o świadomym kreowaniu wizerunku miasta", referat:  pt. 
„Rewaloryzacja placów w zabytkowych układach urbanistycznych – studia przypadków” 

- Konferencja „Dziedzictwo wsi pomorskiej”, referat: „Kościoły ryglowe Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Zarządzanie zabytkiem i opieka 
nad obiektem zabytkowym” 

- XV Polsko-Niemiecka Konferencja ANTIKON 2014 w Szczecinie, referat:  „Osadnictwo szkatułowe na terenie dawnych Prus Książęcych” 

- Międzynarodowa konferencję z okazji 10. rocznicy wpisania Parku Mużakowskiego na Listę światowego dziedzictwa UNESCO połączoną z 
IV spotkaniem opiekunów miejsc światowego dziedzictwa UNESCO pt. Ogrody zabytkowe jako przedmiot pielęgnacji, konserwacji i restau-
racji – referaty: 

 „Tradycja konserwacji ogrodów w Polsce”, 

 „Historyczne parki i ogrody na Liście światowego dziedzictwa UNESCO”, 

 „Podsumowanie II cyklu sprawozdawczości okresowej z realizacji Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kultu-
ralnego i naturalnego UNESCO”, 

 „Park Mużakowski/Muskauer Park idea i praktyka odtwarzania historycznej kompozycji”, 

 „Konserwacja czy modernizacja różne odczytanie idei szaniorowskiej przebudowy Ogrodu Krasińskich w Warszawie”, 

 „Autentyzm i integralność w kontekście Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego UNE-
SCO”; 

- Konferencja  pt. "Zespół Kościoła NMP w Malborku - przeszłość i przyszłość" – referat: „Uwagi na temat prac konserwatorskich kościoła na 
Zamku Wysokim w Malborku w kontekście podobnych realizacji w Polsce” 

- Konferencja: Modernizm w Europie - Modernizm w Gdyni. Architektura XX wieku i jej waloryzacja – referaty: 
„Ochrony architektury XX w. w pracach NID – trzy podtematy składowe” 
„Modernistyczne obserwatoria, jako dopełnienie wysokogórskiego krajobrazu Karpat. Historia, teraźniejszość, przyszłość.” 
 
 
- Konferencja Polskiego Komitetu ds. UNESCO „Społeczny wymiar krajobrazu kulturowo-przyrodniczego”, „Problematyka ochrony krajobra-

zu kulturowo-przyrodniczego w Krajowym Programie Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami 2014-2017” 

 
- Krakowskie Spotkania z INSPIRE - „Od danych i informacji do wiedzy geoprzestrzennej – 10 lat Spotkań z INSPIRE”, referat: „Współpraca 
podstawą budowy bazy wiedzy geoprzestrzennej - doświadczenia Narodowego Instytutu Dziedzictwa”.  
 
- Forum nowych technologii  w Białce Tatrzańskiej, referat: „Wykorzystanie technologii Intergraph w zarządzaniu dziedzictwem Polski” 
 
 

Wykłady akademickie: 

– seria 5 wykładów z zakresu ochrony dziedzictwa archeologicznego dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej;  

- wykład z prezentacją dla studentów Wydziały Archeologii na Uniwersytecie Opolskim;  



 

 

- warsztaty dla studentów kierunku ochrony dóbr kultury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  na temat charakteru prac 
wykonywanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa; 

- udział w projekcie „Dziedzictwo Placu Czarnieckiego w Tykocinie”, współorganizacja  
i prowadzenie wykładów dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej z zakresu ochrony dziedzictwa 
archeologicznego w planowaniu i realizowaniu inwestycji budowlanych). 

 

Wykłady dla innych gremiów: 

- wykład monograficzny dla członków Lubuskiej Okręgowej Izby Budownictwa; „Dobre praktyki instytucji statutowo zajmujących się 
ochroną dziedzictwa, a możliwości wspierania lokalnych inicjatyw” podczas konferencji „Dziedzictwo kulturowe wsi podlaskiej  
i lubelskiej – wiedza, dobre praktyki, wyzwania”; 

- „Archeologia w procesie inwestycyjnym” dla członków SHS Oddział w Krakowie na temat Drewnianych cerkwi regionu Karpat z Polski  
i Ukrainy na Liście światowego dziedzictwa; 

-  „Charakterystyczne elementy dziedzictwa kulturowego regionu” - wygłoszony w ramach Majówki Kociewskiej organizowane przez LGD 
Wstęga Kociewia i Zamek Gniew; 

- „Zabytki budownictwa na Kociewiu i potrzeba ich ochrony” - wygłoszony w ramach Gniewskich Spotkań Zamkowych – „Kultura 
materialna Kociewia” zorganizowanych przez LGD Wstęga Kociewia, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków oraz Zamek Gniew; 

- III Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie, „Młyny wodne - źródła historycznej energii” „Budownictwo ryglowe w powiecie drawskim” 
oraz „Architektura ryglowa - doświadczenia konserwatorskie”; 

 
 

Publikacje: 

- The convention in action - Poland almost 20 years after the ratification of the Valletta Convention w: Victoria M.van den Haas, Peter A.C. 
Schut (red.) EAC Occasion Paper No.9. The Valletta Convention: Twenty Years After. Benefits, Problems, Challenges, Brussels 2014, s. 63-
68; 

- Lone Grenadier: An Episode from the Battle of Kunersdorf, 12 August 1759, Journal of Conflict Archaeology, Vol. 9 No. 1, January 2014, 
s.33-47; 

- „Zasady prowadzenia badań archeologicznych określone w przepisach ochrony zabytków”, w: Prawo ochrony zabytków, red. Kamil 
Zeidler, Warszawa-Gdański 2014; 

- Pałac i ogród Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie” - artykuł w "Ochrona Zabytków" (nr 1-
4/2013, str. 39-62); 

- Modernistyczne osiedla mieszkaniowe w Berlinie i w Szczecinie. Wartość zasobu - formy ochrony - teksty do Zachodniopomorskich 
Wiadomości Konserwatorskich R.VI/2014; 

-- „Meczety i mizary w Bohonikach i Kruszynianach Pomnikiem Historii” –  artykuł w „Ochrona zabytków” (nr 1/2014, str.175-184) 

- „Opracowanie mykologiczne dla zabytkowej więźby dachowej” – publikacja w ogólnopolskim miesięczniku „Dachy- Materiały, Konstruk-
cje, Technologie” nr 8 i 9.2014 (2 części) 

- „Nagrody za odkrycia. O uprawnieniach znalazców zabytków archeologicznych w teorii i praktyce”, Cenne Bezcenne Utracone, Nr 1(78), 
2(79) 2014 

- Park Mużakowski, der polnische Teil des Muskauer Parkes, [w] Historische Gärten im Klimawandel. Empfehlungen zur Bewahrung, pod 
red. Michaela Rohde, 2014 , s. 122-125 

Publikacje w przygotowaniu: 

-  . wykonano aktualizację i uzupełnienie informatora pt" Katalog zabytków powiatu piaseczyńskiego” przygotowanie publikacji do druku. 

- Prace nad publikacją ""Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim"" - t. V i VI - gubernie lubelska i 
augustowska 

- Prace nad publikacją „Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami 2014-2017” - powstała makieta publikacji, 
dokonano wyboru ilustracji oraz, po zatwierdzeniu projektu przez ministerstwo, przystąpiono do składu. 

 

 

 



NID podpisał porozumienie z bazą BazHum udostepniającą zawartość specjalistycznych 
czasopism i rozpoczęto prace związane z jej zasilaniem o periodyki: „Ochrona Zabytków”, 
„Kurier Konserwatorski” i „Informator Archeologiczny”. Porozumienie ma na celu 
upowszechnianie wiedzy o czasopismach wśród naukowców z Polski i zza granicy. W ramach 
tego zadania podpisano także umowę o współpracę z administratorem bazy czasopism 
naukowych CEJSH i rozpoczęto prace zmierzające do zasilenia bazy danymi dotyczącymi 
„Ochrony Zabytków”. 

Ponadto eksperci Instytutu uczestniczyli m.in. w Forum Inicjatyw Miast Turystycznych, 
spotkaniu z regionalistami w ramach Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego (w ramach 
obchodów Roku Kolberga), w konferencjach i warsztatach tematycznych związanych  
z ochroną dziedzictwa kulturowego, w spotkaniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego dotyczącego dalszej współpracy z Europeana, w spotkaniu z Pełnomocnikiem 
Dyrektora NID i Urzędu Marszałkowskiego na temat perspektyw miejsc światowego 
dziedzictwa w Małopolsce, w spotkaniach w ramach rządowego programu ograniczania 
przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” oraz w pracach w Zespole 
Opiniodawczo-Doradczym ds. Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego przy Marszałku 
Województwa Wielkopolskiego.  

Dodatkowo, pracownicy Instytutu  uczestniczyli w konferencjach organizowanych na terenie 
Polski i zagranicą związanych z obszarem działalności NID. 

Pracownicy Narodowego Instytutu Dziedzictwa przeprowadzili także szkolenia dla Policji z 
województwa lubelskiego, w tym szkolenie w zakresie specyfiki dziedzictwa 
archeologicznego oraz podstaw prawnych jego ochrony.  

 

 W obszarze wyznaczania i upowszechniania standardów ochrony  
i konserwacji zabytków 

 
 

 Wydawanie opinii i ekspertyz dotyczących działań przy zabytkach na rzecz organów 
administracji publicznej 

 

NID aktywnie wspomaga administrację państwową w skutecznej ochronie zabytków.  
W okresie sprawozdawczym Instytut przygotował w sumie 94 opinie dla Generalnego 
Konserwatora Zabytków dotyczące skreśleń z rejestru zabytków oraz 10 opinii w związku  
z prowadzonymi postępowaniami odwoławczymi, 140 opinii dla wojewódzkich 
konserwatorów zabytków oraz 45 opinii dla samorządowych konserwatorów zabytków  
i innych instytucji. 
 
Na potrzeby opracowania wydawanych przez Instytut opinii na rzecz organów administracji 
publicznej, w tym Generalnego Konserwatora Zabytków oraz wojewódzkich  
i samorządowych konserwatorów zabytków, przeprowadzono w trzech pierwszych 
kwartałach 2014 roku 261 lustracji terenowych. Kontrole te mają na celu ocenę stanu 
zachowania obiektów zabytkowych oraz wpływu prowadzonych inwestycji na stan ich 
zachowania, będących przedmiotem zapytań ze strony ww. podmiotów.  



 
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono również konsultacje merytoryczne dla 
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau dotyczące ustalenia przyczyn destrukcji 
drewnianej konstrukcji baraków obozowych w kontekście chemicznej korozji drewna.  
 

 Tworzenie i upowszechnianie standardów dokumentacji, badania i  konserwacji  
poszczególnych kategorii zabytków 

 
Celem zadania jest doskonalenie systemu ochrony zabytków. W okresie sprawozdawczym  
w ramach jego realizacji zakończono projekt koncepcyjny rewaloryzacji Parku w Tarnowskich 
Górach,  prowadzono prace nad studium analizy krajobrazu wielkoprzestrzennego założenia 
pałacowo-parkowego w Sztynorcie oraz nad opracowaniem studium historyczno-
konserwatorskiego, wytycznych konserwatorskich i projektu koncepcyjnego rewaloryzacji 
parku w Lubostroniu, a także nad wyznaczeniem granic historycznego układu ruralistycznego 
i krajobrazu kulturowego w rezydencji Wilanowskiej. 
 
W trzech pierwszych kwartałach 2014 roku opracowano wyniki badań archeologicznych 
przeprowadzonych na obszarze „Polakowej Górki” w miejscowości Zielonka (województwo 
mazowieckie) dla Samorządowej Instytucji Kultury „Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy 
Warszawskiej 1920 roku”. 
 
W ramach pracy zespołu ds. rejestrowych wpisów obszarowych opracowano ankietę 
weryfikacyjną oraz przygotowano korekty wzoru ankiety, ponadto przeprowadzono 
konsultacje wewnętrzne na temat formy i zakresu ankiet, a także sporządzono relację  
z podsumowania prac zespołu.  
 
W ramach zadania sporządzono również sprawozdanie z prac pomiarowych – 
inwentaryzacyjnych pola bitwy pod Kijami/Pałckiem stoczonej 25 lipca 1759 roku. Ekspert 
NID uczestniczył  w spotkaniu w skansenie w Ciechanowcu, w związku z programem polsko-
norweskim dotyczącym poprawy w zakresie zarządzania obiektami drewnianymi oraz 
wypracowania standardów ochrony i monitoringu architektury drewnianej.   
 
Eksperci Instytutu kontynuują prace przy badaniach architektonicznych i archeologicznych 
zespołu klasztornego w Sieciechowie oraz przygotowują obszerne opracowanie oceny 
wartości kulturowych  - pod kątem wpisu do rejestru zabytków - dla Nowego Miasta w Łodzi.  
 
Ponadto, została przeprowadzona analiza materiałów archiwalnych PP PKZ pod kątem 
zawartości przydatnej do sformułowania nowych standardów, a także kwerenda publikacji 
dotyczących standardów badań i dokumentacji zabytków nieruchomych.  Przeprowadzono 
też rozpoznanie standardów dokumentacji dotyczącej opracowań zabytków nieruchomych 
wypracowanych przez niektóre Biura Miejskich Konserwatorów Zabytków, rozpoznanie 
istniejących  opracowań naukowo-historyczno-konserwatorskich i projektowych przy 
zabytkach nieruchomych, materiałów dotyczących standardów badań archeologicznych  
w różnych krajach Europy oraz materiałów dotyczących standardów prowadzenia badań 
międzydyscyplinarnych podczas badań wykopaliskowych. Opracowano także  standardy 
sporządzania dokumentacji z badań powierzchniowych w ramach AZP i instrukcją 
wypełniania KEZA. 



 
W okresie sprawozdawczym określono  potrzeby w zakresie tworzenia standardów strategii 
ochrony założeń zabytkowej zieleni, zabytkowego krajobrazu kulturowego oraz dzieł 
budownictwa obronnego.  
 
Uchwałą Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2014 r. ogłoszono w Monitorze Polskim w dniu 
28 sierpnia 2014 r. „Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami ” na lata 
2014-2017. Pracownicy Narodowego Instytutu Dziedzictwa odpowiedzialni za realizację 
zadań ujętych w  wieloletnim Programie odbyli dwa spotkania organizacyjne: 5 i 28 sierpnia 
br. Wnioski ze spotkań zostały opracowane celem dalszego uszczegółowienia zadań na 
koniec roku 2014 i 2015.  
 
Kontynuowano prace zespołu ds. ochrony zabytków techniki. 
 
 

 Wyznaczanie standardów prowadzenia badań archeologicznych w oparciu  
o realizowane przez Instytut prace ratownicze przy zabytkach archeologicznych 
szczególnie zagrożonych 

 
W ramach kolejnego zadania statutowego, którego celem jest doskonalenie systemu 
ochrony dziedzictwa archeologicznego, NID realizował porozumienie o współpracy  
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).  

 
W okresie sprawozdawczym przedstawiciele Instytutu uczestniczyli w 51 odbiorach 
terenowych prac archeologicznych wykonywanych w związku z budową dróg krajowych  
i autostrad oraz przygotowali 127 opinii na rzecz GDDKiA.  
 
Ponadto, w ramach zadania, przedstawiciele NID wzięli udział w wizji lokalnej 
domniemanego grodziska stożkowatego w miejscowości Święte (powiat świecki)  
w związku z badaniami powierzchniowymi na trasie drogi ekspresowej S5,  
w archeologicznych badaniach powierzchniowych (organizowanych przez GDDiKA) w liniach 
rozgraniczenia Południowej Obwodnicy Warszawy i autostrady A2 (województwo 
mazowieckie) oraz w badaniach powierzchniowych w pasie projektowanej obwodnicy 
Mławy. Wsparto również merytorycznie GDDKiA podczas badań powierzchniowych na trasie 
drogi ekspresowej S7 na odcinku Strzegowo-Płońsk. 
 

 Monitorowanie stanu obiektów uznanych za Pomniki Historii oraz kontrola  
prowadzonych na ich terenie prac budowlanych i konserwatorskich oraz badań  
w zakresie posiadanych upoważnień 

 
Celem zadania jest opracowanie metod skutecznej profilaktyki w ochronie najcenniejszych 
zabytków. W tym zakresie Instytut, w trakcie trzech pierwszych kwartałów 2014 roku, 
przeprowadził łącznie 38 wizytacji, których celem był monitoring stanu zachowania i 
procesów konserwatorskich w obiektach uznanych za Pomniki Historii. Monitoring 
przeprowadzono m.in. w poaugustiańskim zespole klasztornym w Żaganiu, historycznym 
zespole miasta Poznania, historycznym zespole miasta Krakowa, Kopalni Soli w Wieliczce, 
krajobrazowym zespole manierystycznego parku pielgrzymkowego w Kalwarii 



Zebrzydowskiej, komponowanym krajobrazie kulturowo-przyrodniczym -  Góra Św. Anny,  
a także w zespole kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła  
i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy w Nysie, zespole staromiejskim ze średniowiecznym 
systemem fortyfikacji w Paczkowie, w zespole klasztornym oo. bernardynów w Leżajsku oraz 
w osiedlu robotniczym Nikiszowiec w Katowicach. Zorganizowano ponadto wizję lokalną  
w Żyrardowie, w sprawie oględzin zespołu maszyn włókienniczych, proponowanych jako 
ekspozycja do tworzonego muzeum lniarstwa oraz przygotowano drugie spotkanie 
ekspertów w Żyrardowie w zespole dawnej drukarni, w archiwum wzorników wydruków 
dawnych Zakładów Lniarskich.                                     
 

 Koordynowanie realizacji procedury występowania z wnioskiem do ministra  

o uznanie przez Prezydenta RP zabytku nieruchomego za Pomnik Historii 

Narodowy Instytut Dziedzictwa koordynuje realizację procedury występowania z wnioskiem 
do Ministra o uznanie przez Prezydenta RP zabytku nieruchomego za Pomnik Historii.  

W zakresie realizacji zadania, w trakcie trzech pierwszych kwartałów 2014 roku, 
przeprowadzono 19 lustracji terenowych obiektów potencjalnie kandydujących do tytułu 
Pomnika Historii.  Na potrzeby Rady Ochrony Zabytków opracowano 3 opinie na temat 
obiektów kandydujących (Łódź - wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego,   Gdynia - 
historyczny układ urbanistyczny śródmieścia, Baranów Sandomierski - zespół zamkowo-
parkowy). Opracowano również 3 projekty rozporządzeń w sprawie Pomników Historii.  

W lipcu 2014 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podpisał 
rozporządzenia w sprawie uznania za Pomniki Historii: Pelplina – zespołu pocystersko-
katedralnego, założenia dawnego klasztoru cystersów, późniejszej letniej rezydencji książąt 
pomorskich i domeny państwowej w Kołbaczu, zespołu dawnego opactwa cysterek  
w Trzebnicy oraz zespołu zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach  
w Warszawie.  

 

 

Ponadto, w okresie sprawozdawczym, przedstawiciel NID  wziął udział w konferencji Rady 
Miasta Krakowa na temat wniosku o uznanie za Pomnik Historii Krakowskich Przestrzeni 
Wolności. 

 

 Realizacja części zadań resortu kultury wynikających z przystąpienia Polski do  

Konwencji Światowego Dziedzictwa UNESCO z 1972 roku  

Celem zadania jest wspomaganie ochrony polskich miejsc wpisanych na Listę światowego 
dziedzictwa UNESCO.  



Konwencja UNESCO z 1972 roku nakłada na Państwa-Strony obowiązek składania 
sprawozdań z realizacji Konwencji światowego dziedzictwa w postaci całościowych raportów 
z realizacji Konwencji. W celu realizacji tego zadania Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego wyznaczył Narodowy Instytut Dziedzictwa na koordynatora raportu i 
pełniącego funkcję oficjalnego punktu kontaktowego. W 2012 roku w Instytucie podjęto 
prace w ramach przygotowań do sporządzenia drugiego sprawozdania okresowego. Zadanie 
to składa się z dwóch części: pierwszej – dotyczącej polityki państwa w zakresie ochrony 
dziedzictwa kulturowegoi przyrodniczego oraz drugiej – dotyczącej stanu zachowania 
poszczególnych dóbr wpisanych na Listę światowego dziedzictwa. Termin złożenia 
sprawozdania do Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO został wyznaczony na 31 lipca 
2014 roku.  

W ramach zadania w dniach 17-18 marca 2014 r. w Warszawie odbyły się VI warsztaty 
dotyczące przygotowania sprawozdania okresowego. W ich trakcie pracownicy NID 
przedstawili prezentację dotyczącą podsumowania pracy nad sekcją II raportu oraz 
zaprezentowali pierwszą część sprawozdania okresowego.  

Na bieżąco weryfikowano  bazę danych raportu okresowego wypełnianą przez opiekunów 
miejsc oraz przeprowadzano konsultacje z zarządcami. Udzielono także pomocy 
indywidualnej przy wypełnianiu formularzy dla Kalwarii Zebrzydowskiej, Auschwitz Birkenau i 
średniowiecznego miasta w Toruniu. Wyznaczeni pracownicy NID wypełnili bazę danych 
raportu okresowego dla Parku Mużakowskiego i Drewnianych kościołów południowej 
małopolski. Wykonano także ostateczną weryfikację i akceptację danych dotyczących 
poszczególnych miejsc światowego dziedzictwa. 

We współpracy z Ministerstwem Środowiska opracowano projekt sekcji I raportu dotyczącej 
polityki państwa, który po ostatecznym uzgodnieniu z Departamentem Ochrony Zabytków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Środowiska oraz Polskim 
Komitetem ds. UNESCO został w wyznaczonym terminie złożony w Centrum Światowego 
Dziedzictwa w Paryżu. 

Formalne zamknięcie zadania w Polsce miało miejsce w dniach 11-13 września 2014 r. w 
Żaganiu, podczas międzynarodowej konferencji z okazji 10. rocznicy wpisania Parku 
Mużakowskiego na Listę światowego dziedzictwa UNESCO połączonej z IV spotkaniem 
opiekunów miejsc światowego dziedzictwa UNESCO, gdzie przedstawiono jego ramowe 
podsumowanie. 

W 2013 roku Polska weszła do Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, najważniejszego 
organu wykonawczego Konwencji światowego dziedzictwa. Tę zaszczytną i prestiżową 
funkcję będzie pełniła do 2017 r. Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa została powierzona 
koordynacja merytoryczna i organizacyjna zadania z ramienia Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. W ramach przygotowań do 38. Sesji Komitetu Światowego 
Dziedzictwa, eksperci Instytutu przygotowali merytoryczną analizę dokumentów, brali udział 
także w sporządzeniu oficjalnych stanowisk Państwa-Strony Konwencji w wybranych 
przypadkach.  

W dniach 15-25 czerwca 2014 r. specjaliści NID wzięli udział w 38. Sesji Komitetu Światowego 
Dziedzictwa, która odbyła się w miejscowości Doha w Katarze. Pracownicy Instytutu wzięli 



aktywny udział zarówno w obradach plenarnych Komitetu, jak i w spotkaniach 
tematycznych.  

Podczas sesji Komitetu, 23 czerwca br., podjęto decyzję o rozszerzeniu granic wpisu Puszczy 
Białowieskiej, polsko-białoruskiego transgranicznego miejsca światowego dziedzictwa. 
Przyjęta renominacja znacznie rozszerza granice miejsca światowego dziedzictwa UNESCO, w 
większości po stronie polskiej. Nowa strefa buforowa obejmuje teraz obszar 166,708 ha. 
Dzięki temu wszystkie najcenniejsze obszary Puszczy Białowieskiej znalazły się w granicach 
dobra.  

W okresie sprawozdawczym opracowano ponadto sprawozdanie okresowe UNESCO dla  
drewnianych kościołów południowej Małopolski. 

Przygotowano również raporty o stanie konserwacji miejsc światowego dziedzictwa: 
Historycznego Centrum Warszawy, Hali Stulecia we Wrocławiu,  Auschwitz Birkenau, 
niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady (1940-1945).  

W ramach zadania, w trzech pierwszych kwartałach 2014 roku prowadzono bieżące sprawy 
dotyczące miejsc światowego dziedzictwa w Polsce: Belovezhskaya Pushcha/Puszczy 
Białowieskiej, Auschwitz Birkenau, niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i 
zagłady (1940-1945), Hali Stulecia we Wrocławiu, Kalwarii Zebrzydowskiej: zespołu 
architektoniczno-krajobrazowego oraz parku pielgrzymkowego, Historycznego Centrum 
Warszawy, Parku Mużakowskiego, drewnianych cerkwi w polskim i ukraińskim regionie 
Karpat, a także kościołów drewnianych południowej Małopolski. 

W przypadku Puszczy Białowieskiej prowadzono prace nad planem zarządzania oraz nad 
procesem renominacyjnym, powołano także komitet sterujący miejscem światowego 
dziedzictwa. Przedstawiciel NID wziął ponadto udział w sesji naukowej z okazji 35. rocznicy 
wpisu Puszczy Białowieskiej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, która odbyła się  
w dniach 18-22 września.  

W tym czasie dokonano również rozpoznania sprawy i dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego przygotowano stanowisko Narodowego Instytutu Dziedzictwa dotyczące zgody 
na koncesję na wykonanie odwiertów sondażowych w bliskim sąsiedztwie Auschwitz 
Birkenau, prowadzono korespondencję z GDDKiA w sprawie projektu budowy drogi 
ekspresowej S1 i południowej obwodnicy Oświęcimia oraz sporządzono formalną odpowiedź 
dla World Heritage Centre w sprawie zamknięcia "Wystawy włoskiej" na terenie 
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. 

Dla Hali Stulecia we Wrocławiu przygotowano na potrzeby  kalendarium spraw  MKiDN, oraz 
stanowisko w najważniejszych kwestiach poruszanych w ocenie ICOMOS-u, a także 
opracowano  odpowiedź dla Centrum Światowego Dziedzictwa dotyczącą kolejnych 
zarzutów w sprawie projektu Alei Wielkiej Wyspy, w związku z czym eksperci NID 
uczestniczyli w posiedzeniu Głównej Komisji Konserwatorskiej 3-4 kwietnia 2014 r.  

W przypadku Kalwarii Zebrzydowskiej dokonano kwerendy archiwalnej i bibliotecznej. 
Przeprowadzono  badania terenowe miejsca światowego dziedzictwa oraz opracowano 
mapy z inwentaryzacją krajobrazową terenu dobra. Ponadto, dokonano weryfikacji granic 
wpisu na Listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz przygotowano analizę stanu 
zachowania miejsca od czasu wpisu (opracowanie studialne inwentaryzacji obszaru miejsca 



światowego dziedzictwa). Przygotowano również opinię dla klasztoru oo. Bernardynów 
dotyczącą lokalizacji boiska na terenie miejsca światowego dziedzictwa UNESCO. 

W odniesieniu do dobra Historyczne Centrum Warszawy uzyskano informacje dotyczące 
uwag zarządcy do zaleceń zawartych w raporcie eksperta oraz zweryfikowano rekomendacje 
zawarte w projekcie decyzji dotyczące granic strefy buforowej dobra. Przygotowano ponadto 
opinię (w odpowiedzi na zapytanie Stołecznego Konserwatora Zabytków) dotyczącą wymiany 
latarni na ul. Dziekana Kanonia, Jezuicka.  

Prowadzono również bieżące sprawy dotyczące drewnianych cerkwi w polskim i ukraińskim 
regionie Karpat. 21 lipca 2014 r. odbyła się komisja konserwatorska dotycząca prac 
restauratorskich ikonostasu z kościoła pw. św. Jakuba Młodszego w Powroźniku. W dniach 
28-29 sierpnia 2014 r. miały miejsce kolejne komisje konserwatorskie, dotyczące także prac 
restauratorskich i aranżacji malowidła z kościoła pw. św. Paraskiewy w Kwiatoniu. 

W kwestii drewnianych kościołów południowej Małopolski, w dniach 28-29 sierpnia 2014 r., 
odbyła się komisja konserwatorska dotycząca prac restauratorskich kaplicy w kościele pw. 
św. Michała Archanioła w Binarowej.  

W ramach zadania przygotowano również tłumaczenie przyjętej przez Komitet Światowego 
Dziedzictwa UNESCO deklaracji wyjątkowej uniwersalnej wartości (SoUOV) dla Historycznego 
Centrum Warszawy, Hali Stulecia we Wrocławiu i Parku Mużakowskiego oraz przekazano ją 
zarządcom miejsc.       

Prowadzono także bieżące sprawy dla potencjalnych miejsc światowego dziedzictwa. 
Podjęto współpracę ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej (SMZT) w celu 
udzielenia pomocy w przygotowywaniu wniosku o wpis na Listę światowego dziedzictwa 
UNESCO podziemi tarnogórskich. W dniu 13 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Miasta Góry 
Tarnogórskie odbyło się spotkanie w tej sprawie z udziałem SMZT, WUOZ oraz dyrekcji NID. 

Dnia 26 sierpnia 2014 r. miała również miejsce wizja terenowa oraz spotkanie z dyrektorem 
Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie 
przygotowania wniosku o wpis na Listę światowego dziedzictwa UNESCO Krzemionek 
Opatowskich. 

W ramach zadania pracownicy Instytutu przygotowali również, we współpracy z Polskim 
Komitetem ds. UNESCO, materiały dotyczące nowych logotypów oraz ich użytkowania dla 
miejsc światowego dziedzictwa w Polsce. 

22 lutego 2014 roku w Bochni odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków 
Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO”, 
którego hasłem przewodnim było „Poznajemy Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce  
i Bochni”. W spotkaniu uczestniczyli Dyrektor oraz Wicedyrektor Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa. W trakcie spotkania w poczet członków Ligi zostało przyjęte miasto Bochnia 
oraz Muzeum Zamkowe w Malborku. Przyjęty również został plan działań na najbliższy rok.  

Nadrzędnym celem spotkania było inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do 
utrzymania w dobrym stanie, właściwego wykorzystania i promocji polskich miast i miejsc 
wpisanych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.  



Wicedyrektor NID uczestniczył w konferencji podsumowującej efekty projektu 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt: „Toruńska Starówka – ochrona  
i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO”. Konferencja odbyła się 12 czerwca 2014 r. 
w Toruniu. 

 

 Ewaluacja i doskonalenie systemu ochrony i ewidencji dziedzictwa materialnego  
i niematerialnego 

 
Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje znaczną część zapisów międzynarodowych 
konwencji dotyczących dziedzictwa, ratyfikowanych przez Polskę. Jedną z nich jest przyjęta 
przez Polskę (na początku 2011 roku) Konwencja UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a zadanie wdrożenia jej zapisów Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego powierzył Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa. 
 
W okresie sprawozdawczym, w ramach pracy nad Krajową listą niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, prowadzono weryfikację wpływających wniosków oraz przygotowano 
materiały na posiedzenie Rady ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego.  
 
Eksperci Instytutu uczestniczyli ponadto w 3 posiedzeniach Rady ds. niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, które odbyły się w dniach 26 lutego, 9 kwietnia oraz 18 czerwca 
2014 roku. 
 
W tym okresie zorganizowano i przeprowadzono ekspercką wizję lokalną dotyczącą oceny 
wniosku o wpis na Krajowa listę NDK elementu „Rusznikarstwo artystyczne i historyczne – 
wyroby według tradycyjnej szkoły cieszyńskiej”.  
 
 
Przeprowadzono również warsztaty wewnętrzne dla pracowników Oddziałów Terenowych 
NID z realizacji postanowień Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego. Ponadto, opracowano koncepcję warsztatów „Jak chronić 
niematerialne dziedzictwo kulturowe?, które odbędą się w dniach 28-29 października 2014 
roku w Sandomierzu.  
 
W dniach 28-29 marca 2014 r. w Białowieży odbyła się konferencja  pt. „Dziedzictwo 
kulturowe wsi woj. podlaskiego i lubelskiego – wiedza, dobre praktyki, wyzwania”. 
Specjalista NID wziął udział w wydarzeniu oraz wygłosił referat  pt. "Ochrona i wykorzystanie 
zasobów dziedzictwa na poziomie lokalnym". 
 
Ekspert Instytutu uczestniczył również w międzynarodowej konferencji "Dzieło Oskara 
Kolberga jako dziedzictwo narodowe i europejskie", która odbyła się w dniach 22-23 maja 
2014 r. w Poznaniu. 
 
W dniach 11-12 czerwca 2014 r. w Chorzowie specjalista NID uczestniczył w konferencji 
naukowej "Narracja, obyczaj, wiedza… O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego", podczas której wystąpił z referatem zatytułowanym „Szanse i wyzwania dla 



Polski po ratyfikacji Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego.” 
 

4 sierpnia 2014 roku w Sali Koncertowej 
Zamku Królewskiego w Warszawie  
prof. Małgorzata Omilanowska Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
wręczyła pierwsze w Polsce decyzje 
dotyczące wpisów na Krajową listę 
niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. Należą do nich: 
rusznikarstwo artystyczne i historyczne – 
wyroby według tradycyjnej szkoły 
cieszyńskiej, Szopkarstwo krakowskie, 

Pochód Lajkonika, Flisackie tradycje w Ulanowie oraz Procesja Bożego Ciała w Łowiczu. 
Eksperci NID uczestniczyli w pracach nad organizacją konferencji we współpracy z Centrum 
Informacyjnym MKiDN.  
 
 
Przedstawiciel NID uczestniczył w Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem w dniach 
22-24 sierpnia 2014 r. 
 
W ramach zadania prowadzono również konwersatorium dla studentów Instytutu Etnologii  
i Antropologii Kulturowej UW na temat ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
według konwencji UNESCO z 2003 roku oraz zorganizowano szkolenie wewnętrzne dla 
Koordynatorów NID ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Prowadzono również 
współpracę z instytucjami, organizacjami i osobami zajmującymi się ochroną dziedzictwa 
niematerialnego.  
 
W okresie sprawozdawczym NID opracował pierwszy w Polsce oficjalny materiał UNESCO 
dotyczący ochrony dziedzictwa niematerialnego. Publikacja wydana została pod nazwą 
"Niematerialne dziedzictwo kulturowe". Prowadzono również prace nad wydaniem  
publikacji „Niematerialne dziedzictwo w Polsce”. 
 
Opracowano materiały prasowe na potrzeby Departamentu Ochrony Zabytków, Kancelarii 
Prezydenta RP a także materiały na potrzeby Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Opracowano również odpowiedzi do ankiety autoewaluacyjnej UNESCO do celów audytu 
wewnętrznego oraz wskazówki dotyczące budowy bazy danych NDK.       
 
W ramach zadania przedstawiciele NID współpracowali z Departamentem Ochrony 
Zabytków MKiDN, oraz z instytucjami i osobami zajmującymi się ochroną dziedzictwa 
niematerialnego. 
 
Pracownicy NID administrują stronę internetową znajdującą się pod adresem: 
http://niematerialne.nid.pl, która skupia informacje dotyczące zagadnień związanych  
z dziedzictwem niematerialnym i jego ochroną w Polsce, w myśl ratyfikowanej w 2011 r. 

http://niematerialne.nid.pl/


przez nasz kraj Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego z 2003 r. 

 

 W obszarze kształtowania świadomości społecznej w zakresie wartości  
            i zachowania dziedzictwa kulturowego 
 

 Realizacja programów i kampanii społecznych w zakresie edukacji na rzecz  

dziedzictwa 

NID, realizując swoją misję, prowadzi szereg projektów z zakresu informowania opinii 
publicznej o wartości dziedzictwa, których celem jest m.in. wzmocnienie społecznej 
odpowiedzialności za stan zabytków.  

W ramach zadania dla pracowników Instytutu codziennie przygotowywany jest mailowy 
przegląd prasy, zawierający publikacje zarówno z prasy papierowej, jak i internetowej, które 
dostarczają pracownikom Instytutu niezbędnych informacji z zakresu ochrony i opieki nad 
zabytkami, dziedzictwa kulturowego, UNESCO, Pomników Historii oraz kultury i sztuki. 
Monitoring mediów przygotowywany jest w celu bieżącego informowania pracowników 
Instytutu o wszystkich wydarzeniach związanych z działalnością NID lub bezpośrednio tej 
działalności dotyczących.  

W dniach 24-25 kwietnia br. w Żyrardowie odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego 
Dnia Ochrony Zabytków, które w ramach zadania merytorycznie oraz organizacyjnie 
opracowali pracownicy Instytutu. W okresie sprawozdawczym została przeprowadzona 

szeroka kampania informacyjna dotycząca 
wydarzenia. Opracowane zostały materiały 
promujące MDOZ, w tym: komunikat prasowy 
zapowiadający wydarzenie, komunikat prasowy 
podsumowujący wydarzenie oraz materiał prasowy 
dla dziennikarzy z niezbędnymi informacjami 
dotyczącymi MDOZ. Opracowane materiały zostały 
zamieszczone na stronie internetowej NID, na profilu 
mediów społecznościowych oraz rozdystrybuowane 

do mediów ogólnopolskich i regionalnych. W ramach obchodów MDOZ w Żyrardowie został 
rozstrzygnięty konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”, którego 
organizacją i promocją zajmowali się pracownicy NID.  
W ramach promocji w okresie sprawozdawczym przygotowano  
16 komunikatów prasowych (w tym 15 z nich dedykowanych do 
mediów regionalnych) w celu bieżącej informacji mediów  
o poszczególnych etapach konkursu. W wyniku przeprowadzonych 
działań media opublikowały 82 artykuły poświęcone 
Międzynarodowemu Dniu Ochrony Zabytków oraz konkursowi 
„Zabytek Zadbany”. Odnotowano również 1697 wejść na stronę 
internetową NID. Na potrzeby wydarzenia pracownicy Instytutu 
przygotowali również wystawę prezentującą tegorocznych laureatów i 
wyróżnionych konkursu „Zabytek Zadbany”.  



 

W dniach 4-5 czerwca br. w Paczkowie i Nysie odbyło się 4. Spotkanie Opiekunów Pomników 
Historii, za przygotowanie którego pod kątem merytorycznym i organizacyjnym 
odpowiedzialni byli pracownicy NID we współpracy z władzami Paczkowa i Nysy. Spotkanie 
odbyło się pod hasłem „Marka Pomnik Historii narzędziem promocji. Jak wykorzystać 
Pomniki Historii jako instrument promocji? Jak sprawić, aby Pomniki Historii zagościły na 
stałe w świadomości Polaków?”. O wydarzeniu na bieżąco informowane były osoby 
zainteresowane poprzez komunikaty prasowe opublikowane w mediach (łącznie  
4 publikacje). Informacja o wydarzeniu zamieszczona została również na profilu mediów 
społecznościowych Instytutu oraz na stronie internetowej (liczba wejść na stronę  
z informacją o wydarzeniu wyniosła 1573). W trakcie wydarzenia pracownicy NID udzielali 
wywiadów mediom regionalnym.  

   

W dniach 23-26 czerwca 2014 roku, w Nowym Sączu, odbyło się Międzynarodowe 
Seminarium „Ochrona drewnianych świątyń wpisanych na Listę światowego dziedzictwa 
UNESCO w regionie Karpat (z Polski, Ukrainy i Słowacji)” zorganizowane przez Narodowy 
Instytut Dziedzictwa. Obradom przewodniczył Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa. Wśród uczestników znaleźli się reprezentanci gospodarzy drewnianych cerkwi 
wpisanych na Listę światowego dziedzictwa, przedstawiciele duchowieństwa, oraz 
administracji państwowej i samorządowej z terenu Polski i Ukrainy. Doświadczeniami  
w zakresie konserwacji, ochrony, zarządzania i udostępniania zabytkowych cerkwi  
i kościołów dzielili się specjaliści z agend rządowych i samorządowych, wśród nich Małopolski 
Wojewódzki Konserwator Zabytków i pracownicy Delegatury WUOZ w Nowym Sączu, Ks. 
Konserwator Diecezji Tarnowskiej, reprezentanci Departamentu Kultury i Ochrony 
Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 
Małopolskiej Organizacji Turystycznej oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa z Warszawy, 
Rzeszowa i Krakowa. Obradom towarzyszyły wizyty studialne w obiektach z Listy światowego 
dziedzictwa z terenu Małopolski i północnej Słowacji. Seminarium odbyło się w ramach 
współpracy z  Międzynarodowym Centrum Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Żółkwi.  
W spotkaniu wzięło udział 40 osób. 

W dniach 1-4 września 2014 r., w Wieliczce, odbyło się międzynarodowe seminarium 
„Ochrona konserwatorska i zarządzanie zamkami oraz budowlami o charakterze obronnym”, 
którego organizatorem był Narodowy Instytut Dziedzictwa. Obradom przewodniczył 
Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Na czele grupy gości z Ukrainy stał 
Dyrektor Rezerwatu Architektonicznego z Żółkwi. Wśród uczestników znaleźli się gospodarze 
obiektów o charakterze obronnym, przedstawiciele służb ochrony zabytków oraz 



administracji państwowej i samorządowej z 
Polski, Ukrainy i Słowacji. Doświadczeniami w 
zakresie konserwacji, ochrony, zarządzania i 
udostępniania zabytkowych zamków dzielili się 
specjaliści z agend państwowych i 
samorządowych oraz pracownicy NID  
z Warszawy i Krakowa. Obradom towarzyszyły 
wizyty studialne w wybranych obiektach 
znajdujących się na terenie historycznej 
Małopolski (Niepołomice, Ojców, Pieskowa 
Skała, Ogrodzieniec, Siewierz, Będzin, Rudno, 
Lipowiec, Sucha Beskidzka, Kalwaria Zebrzydowska, Wieliczka). Celem spotkania była 
robocza wymiana doświadczeń i ugruntowanie wiedzy o pragmatyce ochrony i zarządzania 
dobrami kultury oraz kontynuacja współpracy polsko–ukraińsko-słowackiej w zakresie badań 
i ochrony zabytków. Istotnym celem było również zintegrowanie grupy zarządzających tymi 
obiektami, pozwalające na nawiązanie dwustronnych relacji oraz dzielenie się dobrymi 
praktykami. W trakcie spotkania zapowiedziana została kontynuacja dyskusji o metodach i 
zasadach postępowania z zabytkami architektury obronnej podczas kolejnych edycji spotkań 
w gronie specjalistów z Polski, Ukrainy i Słowacji. 

W okresie sprawozdawczym NID zorganizował konferencję naukową z okazji 10. rocznicy 
wpisania Parku Mużakowskiego na Listę światowego dziedzictwa UNESCO połączoną  
z IV spotkaniem opiekunów miejsc światowego dziedzictwa UNESCO pt. Ogrody zabytkowe 
jako przedmiot pielęgnacji, konserwacji i restauracji. Konferencja odbyła się w dniach 11-13 
września br. w Żaganiu. W konferencji uczestniczyło 170 osób. 

W okresie sprawozdawczym trwały prace nad  22. edycją Europejskich Dni Dziedzictwa, która 
w tym roku odbyła się pod hasłem „Dziedzictwo - źródło tożsamości”. Temat podkreślał 
znaczenie wspólnej historii dla naszej kultury, języka i tradycji. Poprzez zawarte w nim słowo 
„źródło”, zachęcał do zwrócenia szczególnej uwagi na te aspekty rodzimej kultury, które 
powiązane są z wodą: budownictwo okrętowe, porty, latarnie morskie, mosty, młyny wodne, 
a także obrzędowość i zwyczaje marynistyczne. 

W ramach przygotowań nad organizacją wydarzenia ustalono harmonogram prac, 
przygotowano informatory EDD dla poszczególnych województw (woj. śląskie, małopolskie, 
świętokrzyskie i opolskie), odbyły się liczne spotkania z instytucjami zewnętrznymi 
współpracującymi przy organizacji EDD, podjęto prace nad przygotowaniem publikacji 
związanej z tegoroczną edycją EDD pt. „Dziedzictwo źródłem tożsamości. Młyny wodne  
w podlaskim krajobrazie”, podjęto działania zmierzające do powołania nowych 
koordynatorów regionalnych i zmiany formuły koordynacji regionalnej EDD (spotkania z 
przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich poszczególnych województw oraz podmiotów 
mających przejąć koordynację regionalną, negocjacje i konsultacje w sprawie przejęcia 
koordynacji regionalnej, podpisywanie umów o współpracy przy koordynacji regionalnej), 
przeprowadzono szkolenia dla nowych koordynatorów regionalnych EDD oraz szkolenie  
z zakresu promocji wydarzenia i kontaktów z mediami. Ponadto, w ramach zadania,  
w okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto konkurs „Nakręcona historia”. Decyzją jury 
nagrodzono 6 filmów.  



W okresie sprawozdawczym przeprowadzona została również szeroko zakrojona kampania 
promująca wydarzenie: pozyskano honorowe patronaty dla wydarzenia (Polskie Radio, 
Polskapresse, Polska Agencja Prasowa, Stroer, Wirtualna Polska, Spotkania z Zabytkami), 
podjęto działania promocyjne wydarzenia: opracowanie wizualizacji tegorocznej edycji EDD, 
spoty radiowe (72), bilbordy (120 lokalizacji), kampania banerowa Wirtualnej Polski  
(ok. 2 mln odsłon), artykuł w czasopiśmie „Spotkania z Zabytkami”, spot TV (60 emisji w 
TVP), współpraca redakcyjna Polskapresse, materiały drukowane (45 tys. ulotek, 7000 
plakatów), wywiady radiowe (6), komunikaty prasowe dedykowane dla mediów 
ogólnopolskich oraz regionalnych (20). EDD było również szeroko promowane na profilu 
społecznościowym NID (informacje o wydarzeniach, prezentacja spotów, promocja 
konferencji, promocja inauguracji).  

11 września br. w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie odbyła się 
konferencja prasowa Narodowego Instytutu Dziedzictwa dotyczącą 22. Europejskich Dni 
Dziedzictwa. W konferencji uczestniczył Piotr Żuchowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków, Marek Cieślak 
Starosta Powiatu Żarskiego, prof. Małgorzata Rozbicka Dyrektor Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa oraz Marcin Rembacz ogólnopolski koordynator EDD. W trakcie konferencji 
zaprezentowano spot promujący tegoroczne EDD.  

Uroczysta inauguracja tegorocznej, 22. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa odbyła się  
13 września br. w Parku Mużakowskim w Łęknicy. Miejsce inauguracji zostało wybrane 
nieprzypadkowo. W tym roku przypada 10. rocznica wpisania Parku Mużakowskiego na Listę 
światowego dziedzictwa UNESCO, a także uznania Parku przez Prezydenta RP za Pomnik 
Historii. Dla uczestników inauguracji przygotowano wiele atrakcji m.in. Piastowski Turniej 
Rycerski, koncerty stoiska z produktami regionalnymi i rzemiosłem artystycznym oraz wiele 
innych.  



 

W ramach zadania, w okresie sprawozdawczym, 4 października br. w Parku Mużakowskim 
odbył się kiermasz roślin i owoców pn. „Jabłoniowy zawrót głowy”. Wydarzenie nawiązywało 
do tradycji miejsca, pełniącego od początku istnienia parku funkcję zaplecza ogrodniczego. 
Zachowana w parku kolekcja drzew użytkowych, reprezentowana przez liczny zasób 
dawnych odmian jabłoni to znakomity pretekst do poszerzania zainteresowań użytkowników 
parku i pogłębiania ich wiedzy o wartościach kulturowych i przyrodniczych tkwiących w tym 
zabytkowym obiekcie, co było nadrzędnym celem organizacji wydarzenia.  

Działania NID skierowane są w dużej mierze do użytkowników Internetu. Pierwszą platformą 
kontaktu pomiędzy zainteresowanymi szeroko pojętą tematyką dziedzictwa kulturowego  
a Instytucją jest strona znajdująca się pod adresem www.nid.pl   alias www.zabytek.pl .   
W okresie sprawozdawczym strona zarejestrowała 122 714 odwiedzin. Na stronie 
internetowej NID Internauci mogą znaleźć informacje na temat zabytków ruchomych, 
nieruchomych, archeologicznych, działań z zakresu edukacji i popularyzacji przedsięwzięć 
związanych z  dziedzictwem narodowym. Strona poświęcona jest Pomnikom Historii oraz 
miejscom UNESCO.  Ponadto, publikowane są informacje dotyczące konferencji, wydarzeń  
i projektów związanych z zabytkami.  

Spośród innych stron, którymi administruje NID należy wymienić portale tematyczne: 
poświęcone EDD http://edd.nid.pl, dziedzictwu niematerialnemu 
http://niematerialne.nid.pl, Parkowi Mużakowskiemu - miejscu światowego dziedzictwa 
http://www.park-muzakowski.pl. Z kolei platforma znajdująca się pod adresem  
http://e-zabytek.nid.pl  alias www.zabytek.gov.pl umożliwia dostęp do opisów, cyfrowych 
wizerunków (zdjęć, filmów i modeli 3D) wybranych zabytków oraz informacji o ich lokalizacji. 
Komplementarny do strony jest serwis mapowy http://geoportal.nid.pl/SDIPortal, który 
umożliwia analizowanie danych przestrzennych zabytków nieruchomych i archeologicznych 
wpisanych do rejestru.  

Dostrzegając potencjał mediów społecznościowych, pracownicy Instytutu animują profil NID 
na portalach społecznościowych Facebook oraz YouTube. Na profilu 
www.facebook.com/zabytek zarejestrowało się do tej pory 5165 fanów (w tym 1117                        
w omawianym okresie sprawozdawczym), natomiast kanał www.youtube.com/TVNID 
odnotował  1692 wyświetleń filmów (w tym w okresie sprawozdawczym przybyło 5 nowych 
subskrybentów kanału).  

http://www.nid.pl/
http://www.zabytek.pl/
http://edd.nid.pl/
http://niematerialne.nid.pl/
http://www.park-muzakowski.pl/
http://e-zabytek.nid.pl/
http://www.zabytek.gov.pl/
http://geoportal.nid.pl/SDIPortal


Instytut aktywnie włącza się we współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami 
realizującymi programy na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. W tym zakresie NID 
obejmuje patronatem różnego typu wydarzenia i akcje propagujące ochronę zabytków.  
W okresie sprawozdawczym NID objął patronat nad 20 przedsięwzięciami:  

Konferencjami: „Modernizm w Europie – modernizm  
w Gdyni. Architektura XX wieku i jej waloryzacja” (Dyrektor NID w 
komitecie naukowym konferencji),  „Drogi i rozdroża ochrony 
zabytków w Polsce południowo-wschodniej po 1945 roku”, 
„Ochrona dziedzictwa kulturowego i materialnego na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego. Plany, realizacja, stan 
faktyczny”,  „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 
2014”, „Działania wojenne w Prusach Wschodnich i na Północnym 
Mazowszu 1914-1915 i ich skutki”, międzynarodową konferencją 
„Viva basket”, sesją naukową pt. „In Arce Grafenortum”,  IV 
Seminarium Muzealnictwa Wojskowego. 

Projektami: „S.O.S dla żuławskich domów podcieniowych”,  „Spotkania z Duchem Miejsca, 
Zębem Czasu, Białym Krukiem i Łaskawą Muzą”, „Drogowskazy. Dolnośląska mapa legend i 
rzemiosła”, Art Muskau Project, „Sztuka na kółkach”. 

Wydarzeniami i inne: „III Krzemionkowskie Spotkania z Epoką Kamienia”, „Classic Auto Moto 
Show”,  wystawą „ArtNorblin. Tu współczesność łączy się z historią”, festiwalem „Otwarte 
ogrody”, ogólnopolskim Konkursem Historycznym „Polska – nasza Niepodległa. Polacy w 
walce o niepodległość w latach 1795-1918/22”, konkursem fotograficznym „Wiki Lubi 
Zabytki”, działalnością Ośrodka Książki Obrazkowej. 

Instytut prowadzi również, w ramach promocji poszczególnych projektów, bliską współpracę 
z mediami polegającą m.in. na uczestniczeniu w konferencjach prasowych, na rozsyłaniu 
komunikatów prasowych czy bezpośrednim informowaniu dziennikarzy o bieżących 
wydarzeniach w NID. W okresie sprawozdawczym media wspominały o Instytucie 413 razy      
(w tym okresie rozesłano do mediów 39 komunikatów prasowych). W ramach pracy nad 
pozytywnym wizerunkiem NID w mediach w okresie sprawozdawczym dokonano 32 
autoryzacji wywiadów udzielonych przez ekspertów NID (wywiady radiowe, telewizyjne, 
prasowe). Ponadto Instytut podjął współpracę z miesięcznikiem RowerTour, której efektem 
są regularne publikacje artykułów dotyczących Pomników Historii. NID prowadzi również 
stałą współpracę z czasopismem popularno-naukowym „Spotkania z Zabytkami”, polegającą 
na przygotowaniu tekstów.  W okresie sprawozdawczym udzielono odpowiedzi na 24 
wnioski o dostęp do informacji publicznej, rozstrzygnięto przetarg na tłumaczenia, 
opracowano merytorycznie i redakcyjnie sprawozdanie oraz opublikowano Raport z 
działalności Instytutu za 2013 rok (Raport rozdystrybuowano do podmiotów zewnętrznych), 
prowadzono archiwum foto NID oraz Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
współdziałano przy organizacji wystawy grafiki „Luigi Kasimir – Wojenna Teka, Galicja 1915” 
w Krakowie, prowadzono nadzór nad realizacją porozumienia dotyczącego publikacji 
czasopisma „Spotkania z Zabytkami”, ukończono aktualizację i dodrukowano II edycję 
publikacji ”Katalog zabytków powiatu piaseczyńskiego”, przygotowano do druku „Polski 
informator dziedzictwa niematerialnego” oraz kontynuowano prace nad publikacją 
„Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim” – tom V i VI 
(gubernia lubelska i augustowska).  



 Podejmowanie współpracy z właścicielami i zarządcami zabytków na rzecz 

właściwego zarządzania zasobem dziedzictwa kulturowego zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju oraz promowanie zasad opieki nad zabytkami 

Jedną z kluczowych inicjatyw, której celem jest promowanie dobrych praktyk w zakresie 
opieki nad zabytkami jest coroczny konkurs „Zabytek Zadbany”. Konkurs ogłaszany jest przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nadzór nad nim sprawuje Generalny 
Konserwator Zabytków, a Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje procedurę konkursową. 
Charakter edukacyjny konkursu polega na popularyzacji wiedzy dotyczącej właściwego 
postępowania z zabytkami architektury podczas ich użytkowania oraz w trakcie 
przeprowadzanych remontów wśród właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych 
obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Na konkurs wpłynęło łącznie 80 wniosków  
z 10 województw, w 5 kategoriach. Pracownicy Instytutu przygotowali 73 opinie na rzecz 
obiektów zgłoszonych do konkursu Zabytek Zadbany. W 2014 roku jury konkursu wyłoniło  
5 laureatów oraz 15 wyróżnionych. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 24 kwietnia 2014 
roku podczas uroczystej gali Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków  
w Żyrardowie. W okresie sprawozdawczym podjęto prace nad przygotowaniem kolejnej 
edycji konkursu, które obejmowały objazdy terenowe, przeprowadzenie wywiadów  
z zarządcami zabytków (liczba obiektów 5) oraz przygotowanie publikacji dotyczącej 
konkursu. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem publikacji „Zabytek Zadbany”. 

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację projektu "DOM. Dziedzictwo obok Mnie. 
Wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczności lokalnych", w ramach którego odbyły się 
warsztaty dla gmin polskich i objazdy studyjne. Pracownicy NID w ramach realizacji projektu 
kontynuowali prace nad poradnikiem o tytule roboczym „Zarządzanie lokalnym 
dziedzictwem kulturowym dla rozwoju gminy” z zakresu zarządzania dziedzictwem 
skierowanym do przedstawicieli władz gminnych (m.in. opracowanie wytycznych dla 
autorów treści potrzebnych do opracowania poradnika, spotkania indywidualne z autorami 
poradnika) oraz podjęli prace nad stroną internetową, zawierającą informacje na temat 
projektu. Ponadto rozpoczęto prace związane z organizacją objazdu studyjnego dla polskich  
i norweskich uczestników projektu, który zaplanowany jest na październik br. (m.in. 
przygotowywanie dokumentacji przetargowej, pilotowanie zawierania umów związanych  
z organizacją objazdu, opracowywanie merytoryczne programu objazdu, kontakt  
z uczestnikami projektu, spotkanie organizacyjne z gminami uczestniczącymi w projekcie).  

W projekcie wzięli udział uczestnicy gmin polskich, norweskich oraz eksperci (liczba 
uczestników oraz ekspertów zaangażowanych w projekt: 55).  

8 sierpnia br. odbyło się spotkanie ekspertów NID z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego w sprawie realizacji Wojewódzkiego programu opieki nad 
zabytkami w Małopolsce na lata 2014-2017 w zakresie Konwencji światowego dziedzictwa  
w powiązaniu z wizją terenową.  

Pracownicy NID wykonali także 65 lustracji terenowych obiektów zgłoszonych do „Konkursu 
na zadbany zabytek drewniany województwa podlaskiego”.  

W trakcie III kwartałów br. zapoczątkowano współpracę z Urzędem Miasta i Gminy  
w Luboniu na temat zagospodarowania tzw. domu włodarza z dawnego majątku  
A. Cieszkowskiego w Luboniu-Żabikowie.  



W okresie sprawozdawczym pracownicy NID przygotowali noty informacyjne o zabytkach na 
potrzeby portalu e-zabytek (zakończonych 382, w opracowaniu 130).  

 

 Realizacja współpracy międzynarodowej na rzecz dziedzictwa kulturowego i jego 

ochrony w zakresie powierzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Celem zadania jest aktywne uczestnictwo w międzynarodowych forach i organizacjach 
związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego. 

26 marca 2014 r. odbyło się posiedzenie Polsko-Białoruskiej Komisji Konsultacyjnej ds. 
Dziedzictwa Kulturalnego w Warszawie, w którym jako ekspert uczestniczyła Dyrektor NID. 
Posiedzenie  zakończyło się podpisaniem Protokołu , w którym odnotowano, że w  ramach 
współpracy zostało podpisane porozumienie z Instytutem Kultury Białorusi dotyczącej 
Podyplomowej Letniej Szkoły  „Akademii Nieświeskiej”. Ponadto, Strony zapoznały się z 
opiniami na temat potencjalnych możliwości opracowania nowego wniosku o transgraniczny 
wpis Kanału Augustowskiej na Listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 
UNESCO. 
 
W dniach 2 - 4 kwietnia 2014 r. w Wilnie, Dyrektor NID wzięła udział  w 8. Posiedzeniu 
Polsko-Litewskiej Grupy Ekspertów ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego zakończonym 
podpisaniem przez Strony Protokołu, w którym m.in. Państwa Strony wyraziły wolę 
podpisania umowy o współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Dziedzictwa  
a Departamentem Dziedzictwa Kulturowego przy Ministerstwie Kultury Republiki Litewskiej. 
W protokole został ujęty zapis, że będą kontynuowane staże specjalistów litewskich  
w Międzynarodowej Podyplomowej Szkole Letniej „Akademia Nieświeska”. 
 
Narodowy Instytut Dziedzictwa i Politechnika Wrocławska podjęli wspólną inicjatywę  
i zgłosili do programu badawczego  Heritage Plus Joints: dwa projekty: „NEXT GENERATION 
METHODOLOGY FOR A SUSTAINABLE INTERVENTION IN TIMBER STRUCTURES“ oraz 
„TRANSPARENT AND REMOVABLE STRAIN GAUGES BASED ON NANOTUBES FOR CULTURAL 
HERITAGE MONITORING”. 

W dniach 21-23 maja 2014 roku Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa wzięła udział  
w dorocznej konferencji European Heritage Heads Forum, która w tym roku odbyła się  
w Leuven, w Belgii. Tematem tegorocznej konferencji było dziedzictwo kulturowe  
w środowisku miejskim. W trakcie trzydniowego spotkania przedstawiciele europejskich 
instytucji dziedzictwa wzięli udział w sesjach plenarnych, a także warsztatach tematycznych. 
Podsumowano także wyniki internetowej sondy „Heritage in urban contex”, o której 
wypełnienie proszeni byli przed przyjazdem wszyscy uczestnicy konferencji. Goście Forum 
zaproszeni zostali przez gospodarzy do wspólnego odwiedzenia i zapoznania się  
z problemami konserwatorskimi dotyczącymi ważnych zabytków belgijskich. W trakcie 
objazdu zaprezentowano miejsce Bitwy pod Waterloo, a także obszar Groot Begijnhof  – 
jedno z pierwszych belgijskich miejsc wpisanych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. 

W dniach 12-16 maja br. pracownicy NID uczestniczyli w szkoleniu UNESCO "Training  
of Trainers" z zasad i sposobu realizacji Konwencji UNESCO w sprawie ochrony 



niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 r., które odbyło się w Trondheim  
w Norwegii.  

W dniach 15-25 czerwca 2014 r. specjaliści NID wzięli udział w 38. Sesji Komitetu Światowego 
Dziedzictwa, która odbyła się w miejscowości Doha w Katarze. 

W dniach 2-5 czerwca br. w Paryżu odbyło się Zgromadzenie Ogólne Państw-Stron Konwencji 
UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w którym 
uczestniczyli eksperci Instytutu.  

W okresie sprawozdawczym Instytut realizował 
działania z zakresu realizacji projektu „DoM. 
Dziedzictwo obok Mnie. Wartości dziedzictwa dla 
społeczności lokalnych". W ramach zadania w 
dniach 2-6 czerwca br. odbył się objazd studyjny w 
Norwegii, który był okazją do pierwszego 
spotkania uczestników z gmin polskich i 
norweskich oraz miał na celu wymianę 
doświadczeń na temat procesu zarządzania 
lokalnym dziedzictwem kulturowym i jego etapów. 
Ponadto odbyło się spotkanie ewaluacyjne 
ekspertów w Oslo, spotkanie organizacyjne z gminami zaangażowanymi w projekt, 
opracowano warsztaty oraz ankiety ewaluacyjne dla uczestników projektu, podjęto 
przygotowania do objazdu studyjnego, który ma się odbyć na terenie Polski w październiku 
br. oraz kontynuowano prace nad poradnikiem dla gmin.  

Projekt „DoM” ma  na celu poprawę systemu zarządzania zasobami lokalnego dziedzictwa  
w uczestniczących w nim gminach w Polsce i Norwegii. W ramach tego projektu badane są 
możliwości optymalizacji ochrony dziedzictwa i jego potencjału społeczno-ekonomicznego 
przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków prawnych, ekonomicznych i społecznych 
odnoszących się do ochrony i zarządzania zasobami dziedzictwa. 

W dniach 7-19 lipca br. w Mińsku (Białoruś) odbyła się I część XX Kursu Międzynarodowej 
Podyplomowej Szkoły „Akademia Nieświeska” pt. „Integralność jako wartość zabytków”.  
II część Kursu pt. „Autentyczność jako wartość zabytku” odbyła się w okresie 
sprawozdawczym na terenie Polski i obejmowała objazd studialny po Warszawie, Gdańsku, 
Gdyni, Malborku, Krakowie, Auschwitz oraz Wieliczce. "Akademia Nieświeska" jest polsko-
białoruskim przedsięwzięciem, którego misją jest szkolenie kadr konserwatorskich Europy 
Środkowo-Wschodniej z krajów powstałych w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego,  
a przede wszystkim: Białorusi, Ukrainy, Litwy, Rosji i Mołdowy. II część XIX kursu 
Międzynarodowej Podyplomowej Letniej Szkoły „Akademia Nieświeska” pt. „Autentyczność 
jako wartość zabytku” była zorganizowana przez NID  w Polsce w formie objazdu studialnego 
obejmującego Warszawę, Gdańsk, Gdynię, Westerplatte, Wisłoujście,  Malbork, Kraków, 
Auschwitz, Wieliczkę w dniach od 18 do 31 sierpnia. W II części kursu uczestniczyło 13 
słuchaczy z Białorusi, Ukrainy i Litwy. Uroczystość wręczenia dyplomów słuchaczom 
Akademii Nieświeskiej przez Pana Piotra Żuchowskiego, Generalnego Konserwatora 
Zabytków, Sekretarza w MKiDN, odbyła się dnia 29 sierpnia w Pałacu Myśliwskim w 
Łazienkach Królewskich. 



19 września br. odbyło się robocze spotkanie dotyczące współpracy między instytucjami 
zarządzającymi ochroną zabytków na terenie Polski i Niemiec. Inicjatorem polsko-
niemieckich rozmów pod hasłem „Krajobrazy z zabytkami architektury pałacowej na 
obszarze przygranicznym” było Brandenburskie Ministerstwo Nauki, Badań Naukowych i 
Kultury. W spotkaniu wziął udział z-ca dyrektora NID. 

W dniach 22-24 września br. w Szczecinie odbyła się XV Polsko-Niemiecka Konferencja 
ANTIKON 2014, której Narodowy Instytut Dziedzictwa był współorganizatorem.  Eksperci NID 
uczestniczyli w Radzie Naukowej Konferencji oraz przedstawili referaty. 

W okresie sprawozdawczym eksperci Instytutu przygotowali oraz przeprowadzili seminarium 
terenowe dla gospodarzy zamków i rezydencji obronnych w Polsce, na Słowacji i na Ukrainie 
pt. Ochrona konserwatorska i zarządzanie zamkami oraz budowlami o charakterze 
obronnym. 

W ramach zadania Narodowy Instytut Dziedzictwa uczestniczył w konsultacjach publicznych 
dotyczących strategii Europa 2020. W ramach członkostwa Dyrektor NID w European 
Heritage Heads Forum (EHHF), będącym europejskim forum szefów narodowych agencji  
ds. dziedzictwa, Narodowy Instytut Dziedzictwa został zaproszony do konsultacji w sprawie 
zainaugurowanej w 2010 roku strategii Unii Europejskiej mającej na celu promowanie 
mądrego, zrównoważonego i globalnego rozwoju. Po czterech latach zdecydowano się na 
dokonanie przeglądu strategii Europa 2020 (w tym w formie publicznych konsultacji), który 
pozwoliłby na sformułowanie wstępnych wniosków z pierwszych lat wdrażania strategii. 

Ponadto w ramach zadania, w okresie sprawozdawczym, eksperci NID uczestniczyli w 
następujących wydarzeniach międzynarodowych: w posiedzeniu Międzynarodowej Rady 
Konserwatorskiej Parku Mużakowskiego, w spotkaniu  przedstawicieli grupy państw 
nadbałtyckich oraz grupy roboczej przygotowującej konferencję w Kilonii dotyczącej 
architektury współczesnej (Sztokholm), na której specjalista NID przedstawił prezentacje 
pt: Architektura XX wieku w Polsce”, udział w pracach związanych z HEREIN (kontakt z 
instytucją prowadzącą, aktualizacja danych w bazie danych o systemie ochrony zabytków w 
poszczególnych europejskich krajach), a także wzięli  udział w przygotowaniach do cyklicznej 
międzynarodowej konferencji w Gdyni dotyczącej architektury modernistycznej, która 
odbyła się we wrześniu br. W ramach Konferencji  NID we współpracy z Urzędem Miasta 
Gdyni zorganizował spotkanie członków grupy roboczej Monitoring Group on Cultural 
Heritage in the Baltic Sea States, poświęcone przygotowaniom do zaplanowanej na 2016 r., 
poświęconej architekturze współczesnej, konferencji w Kilonii. 
 
Instytut uczestniczył także w organizacji następujących przedsięwzięć międzynarodowych: 
przygotowanie projektu współpracy polsko-słowackiej w zakresie architektury drewnianej 
oraz przygotowanie w ramach tej współpracy projektu terenowej prezentacji cmentarzy z I 
wojny światowej, przygotowanie i przeprowadzenie seminarium dla gospodarzy 
drewnianych cerkwi regionu Karpat w Polsce i na Ukrainie wpisanych na Listę światowego 
dziedzictwa UNESCO oraz przygotowanie XV polsko-niemieckiej Konferencji ANTIKON 2014 
„Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo, spotkanie Sekretariatu European Heritage 
Legal w Turynie w dniu 25 września br. (bieżąca analiza projektów aktów prawnych 
tworzonych na poziomie UE pod kątem ich wpływu na zachowanie dziedzictwa kulturowego. 
Ponadto, specjaliści NID na potrzeby konferencji międzynarodowej Expert meeting 
'Restoration Quality in European perspective", organizowanej w dniu 07.10.2014 r. w 



Amersfoort przez Cultural Heritage Agency of the Netherlands – przygotowali opracowanie 
badawcze "Survey on International quality assurance for work on historic buildings in the 
whole building process from design to completion – input from Poland". 

 
 

 Inne zadania zlecone przez MKiDN 

Wśród innych zadań zleconych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Generalnego Konserwatora Zabytków realizowanych w III kwartale 2014 roku przez NID 
należy wymienić wykonywanie zadań instytucji zarządzającej priorytetem „Ochrona 
zabytków archeologicznych” w ramach programu Ministra „Dziedzictwo kulturowe” edycja 
2014. W tej edycji spośród 131 złożonych wniosków dofinansowanie ze środków Ministra 
otrzymało 37 zadań (25 zadań jednorocznych i 12 zadań dwuletnich), na łączną kwotę 2 107 
000 zł do realizacji w roku 2014 i 590 000 zł do realizacji w roku 2015. W okresie 
sprawozdawczym zawarte zostały ostatnie umowy (3) dotyczące zadań dofinansowanych w 
tej edycji.   

Ponadto zadania instytucji zarządzającej obejmowały ocenę merytoryczną i formalną 
rozliczeń projektów dofinansowanych w poprzednich edycjach priorytetu „Ochrona 
zabytków archeologicznych”. W roku 2013 zakończono realizację 50 zadań (w tym 13 
rozpoczętych jeszcze w 2012 r.), spośród których 44 zostały zaakceptowane pod względem 
merytorycznym i formalnym w pierwszym półroczu 2014 r. W trzecim kwartale zakończono 
rozliczenie 4 umów. Wyniki wszystkich wykonanych zadań, tj. dokumentacja ewidencyjna 
zabytków archeologicznych, wyniki badań nieinwazyjnych oraz publikacje opracowań 
wyników badań są udostępniane w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. 

Najważniejszym zadaniem wykonanym w trzecim kwartale 2014 r. było przygotowanie 
kolejnej edycji priorytetu - na rok 2015. Obejmowało to opracowanie (na podstawie 
wytycznych MKiDN oraz ewaluacji poprzedniego regulaminu) projektu regulaminu 
priorytetu, towarzyszącego mu formularza wniosku, a także udział w tworzeniu dokumentów 
wspólnych stosowanych w ramach Programów Ministra. Priorytet „Ochrona zabytków 
archeologicznych” na 2015 został ogłoszony przez Ministra 1 października  2014 r. W ramach 
zadania koordynowano proces tworzenia ekspertyz i wykonano 3 opinie  
ws. nagród za odkrycie zabytku archeologicznego, uczestniczono w szkoleniu dotyczącym 
dziedzictwa niematerialnego, prowadzono sekretariat Komitetu ds. Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego w Polsce, przygotowano XVII posiedzenie Komitetu, koordynowano 
organizacyjnie i merytorycznie członkostwo Polski w Komitecie Światowego Dziedzictwa ze 
strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uczestniczono w spotkaniu 
podsumowującym 38. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa z udziałem Ministerstwa 
Środowiska i Ministerstwa Spraw Zagranicznych (7 lipca br.), opracowano sprawozdanie  
z przebiegu 38. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, a także uczestniczono w pracach 
grupy roboczej powołanej przez Komitet Światowego Dziedzictwa w celu przeanalizowania 
zasad oceny i procesu podejmowania decyzji w sprawie kandydatur na Listę światowego 
dziedzictwa (przygotowanie materiałów oraz udział w spotkaniu w dniu 15 września, Paryż).  



Narodowy Instytut Dziedzictwa zarządza 
polską częścią Parku Mużakowskiego  
we współpracy z zarządcą części 
niemieckiej oraz z lokalnym samorządem. 
W okresie sprawozdawczym w ramach 
bieżących prac związanych z rewaloryzacją, 
pielęgnacją i zabezpieczaniem terenu 
Parku dla zwiedzających NID prowadził 
działalność z zakresu utrzymania porządku, 
utrzymania dróg i ścieżek, utrzymania 
ścieżki pomologicznej (odnowienie 
słupków, wymiana tabliczek, bielenie pni i pielęgnacja drzew owocowych), koszenie 
(dodatkowe z okazji inauguracji EDD 2014). Instytut zrealizował również zatwierdzone 
projekty cięć kompozycyjnych w rejonie Grobu Nieznajomego, Szkółek, Łąki w Kotlinie, 
porządkowanie terenu Centralnego Wnętrza oraz frezowanie pni. Dokonano rekonstrukcji 
fragmentów dróg w rejonie Domku Angielskiego oraz drogi w kierunku Alt Kobeln. 
Przeprowadzono prace melioracyjne – odwodnienie terenów podmokłych w rejonach: 
wzgórze przy Kamieniu Pucklera i Łąka Trzcinowa przy Wzgórzu Marii. W ramach zarządzania 
Parkiem podjęto prace przygotowawcze do realizacji projektu współfinansowanego  
z funduszy strukturalnych związanego z odtworzeniem ogrodzenia na Szkółkach i Grobu 
Nieznajomego (bieżący nadzór nad pracami, kontynuacja prac archeologicznych, prace 
porządkowe i odtworzeniowe w rejonie inwestycji  - kompleksowe odsłonięcie układu dróg  
i ścieżek w rejonie wejścia na Szkółki, uporządkowanie rejonów zielonych, założenie nowych 
łąk na fragmencie pomiędzy szpalerami grabowymi, założenie nowej nawierzchni na 
odsłoniętych drogach - kontynuacja prac). Kontynuowano również prace porządkowe na 
całym przebiegu planowanego ogrodzenia (wycinka samosiewów i odrośli, równanie terenu, 
frezowanie pni). Ponadto NID koordynuje i nadzoruje program prac bezrobotnych w Parku 
Mużakowskim, współpracuje przy aktualizacji profilu społecznościowego NID, współpracuje  
ze służbami Parku Krajobrazowego Łuk Mużakowa, specjalistami ds. ochrony środowiska, 
służbami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony zabytków w Zielonej Górze; realizuje decyzje 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a także prowadzi bieżącą dokumentację 
fotograficzną wszystkich działań przeprowadzonych w Parku oraz jej archiwizację.  

W ramach współpracy międzynarodowej w okresie sprawozdawczym odbyły się spotkania  
z partnerem po stronie niemieckiej, z pracownikami Geopark Muskauer Faltenbogen oraz 
przedstawicielami Miasta Bad Muskau, pracownicy NID 
uczestniczyli także w posiedzeniach Rady Naukowej Parku i 
Konwentu.  

W okresie sprawozdawczym NID angażował się w różnego 
rodzaju projekty o charakterze edukacyjnym. Instytut był 
współorganizatorem dorocznego Święta Parku 
Mużakowskiego oraz inauguracji 22. edycji Europejskich Dni 
Dziedzictwa, która odbyła się w Łęknicy 13 września br. 
Ponadto Instytut współpracował przy szeregu imprez 
edukacyjnych realizowanych przez jednostki edukacyjne z 
terenu powiatu żarskiego oraz kilku innych wydarzeń w tym: 
polsko-niemieckiego konkursu fotograficznego „Park 



Mużakowski wczoraj i dziś”, wernisażu „Muskau Art Project – W poszukiwaniu tożsamości 
miejsca”, Nocnego Spaceru z Lampionami, czy pikników dla przedszkoli i szkół. W ramach 
zadania pracownicy NID zrealizowali grę terenową na obszarze Parku pt. Mużakowska 
przygoda (5 i 28 września 2014 r.), rozpoczęli przygotowania do Questu pt. Opowieść o Parku 
Mużakowskim (planowana realizacja październik 2014), przygotowali konferencję w Żaganiu 
pt. Ogrody zabytkowe jako przedmiot pielęgnacji, konserwacji i restauracji (11-12 września 
br.), rozpoczęli pracę nad przygotowaniem kiermaszu roślin i owoców Jabłoniowy zawrót 
głowy inaugurujący realizacje projektu pn. Odtworzenie historycznej infrastruktury w Parku 
Mużakowskim w Łęknicy (termin realizacji: 4 października 2014 r.). Ponadto pracownicy NID 
uczestniczyli w seminariach i konferencjach w tym m.in. w obchodach Wojewódzkiego 
Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Łęknicy, prowadzili sprzedaż wydawnictw 
związanych z Parkiem Mużakowskim, przeprowadzili praktyki na stanowisku obsługa ruchu 
turystycznego oraz staż na stanowisku ogrodnika.  
 
Kontynuowano również prace związane z przygotowaniem wniosków flagowych w ramach 
Europejskiej Współpracy Terytorialnej pod nazwą „Poprawa dostępności oraz atrakcyjności 
turystycznej Parku Mużakowskiego w Łęknicy” oraz „”Odtworzenie zabytkowej infrastruktury 
w Parku Mużakowskim w Łęknicy”.  
 
Instytut promuje także wartości kulturowe Parku Mużakowskiego poprzez prowadzenie 
poświęconej mu strony http://www.park-muzakowski.pl/ oraz poprzez współpracę  
z niemieckimi i polskimi mediami.  
 
 

 Inne zadania wynikające z pracy bieżącej działów/oddziałów terenowych 

W okresie sprawozdawczym w ramach pracy bieżącej pracownicy NID uczestniczyli ponadto: 
- w pracach terenowych związanych z publikacją „Cmentarze z I wojny światowej na terenie 
województwa podlaskiego” (liczba lustracji terenowych: 60) 
- w znakowaniu zabytków ruchomych przez Policję przy współpracy Wojewódzkich 
Konserwatorów Zabytków (liczba wyjazdów: 3, liczba oznakowanych miejsc: 500) 
- w pracach Rady Redakcyjnej „Kuriera Konserwatorskiego” 
- w realizacji umowy dotyczącej Miejsc pamięci rejonu Puszczy Augustowskiej 
- w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w Szczecinie 
- w posiedzeniu komitetu Europejskiego Znaku Dziedzictwa (1 lipca br.) 
- w jury wojewódzkiego Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo (14 sierpnia br., Poznań) 
- w pracach Zespołu Opiniodawczo-Doradczego ds. Europejskiej Sieci Dziedzictwa 
Kulinarnego przy Marszałku województwa Wielkopolskiego 
- w wewnętrznym szkoleniu NID nt. niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
- w przygotowaniach do konferencji w Kilonii dotyczącej dziedzictwa architektury XX wieku 
- w konsultacjach z Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Miasta w Łodzi oraz Wojewódzkim 
Urzędem Planowania Przestrzennego, 
- a także w kontroli i rekontroli w ramach przygotowania geoprzestrzennej bazy danych  
o zabytkach (466 obiektów poddanych kontroli).  
 
 
 

http://www.park-muzakowski.pl/


Do zadań pracowników NID w ramach prac bieżących należało również: 
- administrowanie wewnętrznym forum pracowników NID  
- kontynuowanie digitalizacji i opracowania skanów dokumentacji konserwatorskiej  
w ramach prowadzonych prac gabinetowych przy weryfikacji zabytków województwa 
zachodniopomorskiego 
- współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie w zakresie przygotowania 
sprawozdania z realizacji w latach 2012-2013 Wojewódzkiego Programu Opieki 
- nadzór nad realizacją budżetu, przygotowanie do szkoleń wewnętrznych (szkolenie 
Przekazywanie wiedzy, 24-25 września br.) 
- opieka nad studentami odbywającymi praktyki w Instytucie (16 praktykantów), stażystami 
(2 stażystów) oraz wolontariuszami (2 wolontariuszy).  
 
 
 
 Informacje dodatkowe: 

 Od 12 maja do 17 czerwca 2014 r. w Narodowym Instytucie Dziedzictwa planowaną 
kontrolę przeprowadziła Najwyższa Izba Kontroli pod nazwą „Digitalizacja dóbr 
kultury w Polsce”; 

 17 czerwca 2014 w NID przeprowadzono kontrolę archiwum zakładowego przez 
przedstawiciela Archiwum Akt Nowych 

 Dyrektor NID na nowo powołała Oddział Terenowy w Kielcach, nowa siedziba mieści 
się przy Al. IX Wieków Kielc 16/13; 

 W ramach zmian organizacyjnych dokonano przeniesienia Oddziału Terenowego  
w Warszawie z ul. Pawiej na ul. Szeroki Dunaj 5. Pod tym adresem również 
funkcjonuje zespół ds. wydawnictw NID. 

 
 

Sprawozdanie za 3 kwartały 2014  
opracowane przez  

Biuro ds. Komunikacji NID 
 


