
 

SPRAWOZDANIE  

MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI  

NARODOWEGO INSTYTUTU DZIEDZICTWA  

ZA 2019 R.  

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa jest państwową instytucją kultury, której zadania są określone w 

statucie obowiązującym od 23 stycznia 2014 roku. 

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym z dnia 30 stycznia 2014 roku strukturę organizacyjną 

Instytutu tworzą: pion dokumentacji i zarządzania wiedzą o zabytkach, pion analiz i strategii 

zarządzania dziedzictwem, pion organizacyjny, komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska 

pracy, Oddziały Terenowe w 16 miastach wojewódzkich oraz 3 Pracownie Terenowe: w Łęknicy, 

Trzebinach i Zamościu. 

Instytut stanowi zaplecze eksperckie dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz służb 

konserwatorskich, a także propaguje ideę ochrony zabytków oraz upowszechnia w 

społeczeństwie wiedzę o dziedzictwie kulturowym i jego wartościach.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Do zadań Instytutu należy w szczególności: 

1. Gromadzenie i zarządzanie zasobem dokumentacji rejestru zabytków i Krajowej 

Ewidencji Zabytków 

 

1.A. Rejestr Zabytków 

W okresie sprawozdawczym w zakresie dokumentacji rejestru zabytków przyjęto i opracowano 

następującą dokumentację: 

 

 

1.B Krajowa Ewidencja Zabytków 

W okresie sprawozdawczym przyjęto 3628 nowych kart ewidencyjnych zabytków architektury  

i budownictwa, 30 kart dotyczących cmentarzy zabytkowych oraz 9 kart ewidencji zabytkowej 

zieleni. W obszarze zabytków ruchomych zbiór powiększył się o 2375 kart obiektów sztuki i 

Kategorie 

dokumentów 

Liczba dokumentów, która wpłynęła dla 

zabytków 

Razem 

nieruchomych ruchomych archeologicznych 

Nowe decyzje o 

wpisie do rejestru 

zabytków 

339 
238 (2740 

obiektów) 
56 633 

Decyzje o skreśleniu z 

rejestru zabytków 
54 0 3 57 

Decyzje odmawiające 

skreśleń z rejestru 

zabytków 

114 0 3 117 

Postanowienia, 

informacje urzędowe 

oraz inne dokumenty 

związane z 

prowadzeniem 

rejestru zabytków 

253 37 4 

 

 

294 

Razem 760 275 66 1101 



rzemiosła artystycznego oraz 5154 karty zabytków techniki. W zakresie ewidencji 

archeologicznej KEZA przyjęto 2019 kart z 250 obszarów, w tym 1500 kart nowych stanowisk. 

Aktualny stan zasobu: 

Kategoria Zbiór Ilość jednostek 

Zabytki nieruchome 

Karty ewidencyjne architektury 

i budownictwa 
159 268 

Dokumentacje zabytkowej zieleni 9167 

Karty ewidencyjne cmentarzy 25 356 

Teczki urbanistyczne 1274 

Spis adresowy – karty adresowe 649 523 

Dokumenty dla zabytków 

nieruchomych razem 
844 588 

Zabytki ruchome 

Karty ewidencyjne sztuki 

i rzemiosła artystycznego 
407 746 

Karty ruchomych zabytków 

techniki 
37 589 

Dokumenty dla zabytków 

ruchomych razem 
445 335 

Zabytki archeologiczne 
Karty ewidencyjne stanowiska 

archeologicznego 

498 040 karty dla 464 989 

stanowisk 

Dokumenty dla wszystkich typów zabytków razem 1  787 963 

Od początku roku, w ramach wspierania WUOZ, pracownicy NID wykonali 152 karty ewidencyjne 

obiektów zabytkowych.  

Zasoby dokumentacji Krajowej Ewidencji Zabytków udostępniono w okresie sprawozdawczym 

383 osobom, które w sumie skorzystały z 10 000 jednostek archiwalnych, tj. około 43.5 mb. 

dokumentacji. 

 

2. Ewidencjonowanie badań archeologicznych realizowanych na terenie kraju 

Od początku roku przyjęto ok. 10 000 decyzji wydanych przez wojewódzkich konserwatorów 

zabytków, zezwalających na prowadzenie prac archeologicznych. 



 

3. Monitorowanie stanu zachowania i ocena wartości zasobu dziedzictwa, a także 

monitorowanie i analizowanie zagrożeń dla dziedzictwa i wypracowywanie metod 

przeciwdziałania tym zagrożeniom 

Celem zadania jest pozyskanie aktualnych i rzetelnych danych na temat stanu zasobu dziedzictwa.  

Instytut, uczestnicząc w prowadzonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków 

postępowaniach administracyjnych dotyczących skreśleń obiektów z rejestru zabytków oraz 

wpływu planowanych prac na stan zachowania wartości zabytków, przeprowadził 160 lustracji 

tych obiektów w terenie, oceniając stan zachowania ich wartości zabytkowych, w tym pomników 

historii. 

 

 
Narodowy Instytut Dziedzictwa w 2019 r. kontynuował zainicjowany przez Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Program „Oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej”. Na podstawie informacji zebranych w trakcie weryfikacji terenowej 

wszystkich cmentarzy przygotowywane są raporty wojewódzkie oraz raport podsumowujący, 

dane te wraz z lokalizacjami zostały wprowadzone do bazy danych prowadzonej w NID.  

We współpracy z Fundacją Dziedzictwa Kulturowego, Fundacją Ochrony Dziedzictwa 

Żydowskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN aktualizowano informacje o stanie 

zachowania i własności cmentarzy. Wytypowano z właścicielami cmentarzy (Fundacja Ochrony 

Dziedzictwa Żydowskiego oraz władzami samorządowymi) listę obiektów do oznakowania.   

W 2019 oznakowano w terenie 4 cmentarze żydowskie: 

 Cmentarz żydowski nowy w Wyszogrodzie, ul. Niepodległości , woj. mazowieckie, powiat 

płocki, gmina Wyszogród – miasto, obręb Wyszogród, dz. ew. 696/5; 

 Cmentarz żydowski w Łomży, ul. Boczna, woj. podlaskie, powiat łomżyński, gmina m. 

Łomża, obręb Łomża 1, dz. ew. nr 11740/2, wpisany do rej. zabytków pod nr A-241 decyzją 

WKZ  z dnia 10.02.1987 r.; 

 Cmentarz żydowski w Nasielsku, ul. Kwiatowa, woj. mazowieckie, powiat nowodworski, 

gmina m. Nasielsk, obręb Miasto Nasielsk, nr dz. 839; 

 Cmentarz żydowski w Orli, ul. Polna, woj. podlaskie, powiat bielski, gmina Orla, obręb 

Górki, nr dz. 616.   



Wykonane zostały tablice mosiężne znakujące cmentarze, ustawiono kamienie pamiątkowe i 

płyty określające ich granice.  

Wydano także folder „Oznakowanie cmentarzy żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej” 

prezentujący metodę weryfikacji i znakowania cmentarzy. 

Przedstawiciele NID brali udział w cyklicznych spotkaniach zespołu koordynacyjnego w MKiDN 

powołanego na mocy Porozumienia Generalnego Konserwatora Zabytków i Komendanta 

Głównego Policji z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie współdziałania w zakresie zapobiegania i 

zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom oraz innym dobrom kultury. 

Ponadto, realizowano kwerendy archiwalne w zasobach rejestru i ewidencji zabytków 

ruchomych w celu ustalenia szczegółowej proweniencji zabytków zatrzymanych przez Policję.      

3.A. Program zwalczania zagrożeń i zapobiegania przestępczości przeciwko 

zabytkom archeologicznym 

Celem zadania jest opracowanie skutecznej profilaktyki i zwalczania przestępczości przeciw 

dziedzictwu archeologicznemu.  

Program ten obejmuje m.in. współpracę z Policją, Służbą Celną, Strażą Graniczną, placówkami 

muzealnymi oraz służbami konserwatorskimi. Przeprowadzono konsultacje robocze w 30 

sprawach oraz zidentyfikowano wstępnie i opisano kilkaset zabytków archeologicznych w 

sprawie karnej prowadzonej przez Komendę Rejonową Policji Warszawa Mokotów. 

Przygotowano 2 wstępne opinie dotyczące obiektów zatrzymanych przez Policję (dla KRP II 

Warszawa Mokotów oraz KWP w Radomiu). Pracownik NID asystował w 6 interwencjach policji 

w sprawach karnych. 

W ramach programu w 2019 r. przeprowadzono 7 szkoleń dla koordynatorów policyjnych ds. 

przestępczości przeciwko zabytkom oraz dla koordynatorów ds. zabytków, funkcjonariuszy 

Policji oraz techników kryminalistycznych z komend woj. łódzkiego, pomorskiego, 

mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego nt. zwalczania przestępczości skierowanej przeciw 

dziedzictwu archeologicznemu. Zaprezentowano problematykę przestępczości przeciwko 

zabytkom archeologicznym i ochrony zabytków archeologicznych na 4 szkoleniach dla studentów 

Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz bieżące sprawy z zakresu archeologii 

drogowej dla GDDAiK. 

Częścią Programu jest także, kontynuowany w 2019 r. monitoring rynku antykwarycznego 

prowadzony m.in. na portalach Allegro i Ebay. Obserwowano 73 aukcje, 3 użytkowników.. Wyniki 

monitoringu na bieżąco przekazywane były krajowemu koordynatorowi ds. zwalczania 

przestępczości przeciwko zabytkom w KGP. Zgłoszono 1 przypadek złamania prawa ochrony 

zabytków na portalu aukcyjnym Allegro.  



Na zlecenie NID przygotowany został profesjonalny plan strategii komunikacyjnej trzyletniej 

kampanii mającej na celu zwiększenie wiedzy i świadomości społeczeństwa i wybranych grup 

docelowych na problem przestępczości przeciw zabytkom. Kampania zostanie rozpoczęta w 

pierwszym kwartale 2020 roku w ramach wdrażania Krajowego programu ochrony zabytków i 

opieki nad zabytkami na lata 2019-2022. 

 

4. Budowa i rozwój ogólnopolskiej geoprzestrzennej bazy danych o zabytkach 

W okresie sprawozdawczym Narodowy Instytut Dziedzictwa aktualizował dane przestrzenne na 

platformie publikacyjnej dostępnej dla każdego – Portalu Mapowym https://mapy.zabytek.gov.pl. 

Kontynuowano aktualizowanie repozytorium skanowanej dokumentacji rejestrowej, na 

podstawie której zaktualizowano bazy danych geoprzestrzennych o zabytkach. Dostęp do 

repozytorium cyfrowego dokumentacji rejestrowej jest możliwy dla zautoryzowanych 

użytkowników (pracowników Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Departamentu Ochrony 

Zabytków MKiDN, Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich, funkcjonariuszy Policji 

zajmujących się ochroną zabytków archeologicznych, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 

jednego Powiatowego Konserwatora Zabytków oraz dziesięciu Wojewódzkich Urzędów Ochrony 

Zabytków, którzy podjęli współpracę z NID w zakresie aktualizacji repozytorium cyfrowej 

dokumentacji rejestru zabytków). W 2019 r. w ramach utrzymania i rozwoju bazy prowadzono 

ciągłą digitalizację rejestru zabytków nieruchomych, ruchomych i archeologicznych, polegającą 

na skanowaniu analogowych kopii dokumentacji rejestru i ewidencji zabytków. 

W 2019 r. pozyskano do repozytorium cyfrowego NID 1212 kopii cyfrowych dokumentacji 

rejestrowej zabytków, a także 5724 kopii cyfrowych dokumentacji ewidencji zabytków. Na koniec 

bieżącego okresu sprawozdawczego repozytorium cyfrowe NID zawiera 159 316 dokumentów 

cyfrowych obejmujących rejestr zabytków nieruchomych, ruchomych i archeologicznych oraz 

krajową ewidencję zabytków nieruchomych i archeologicznych. 

W okresie sprawozdawczym repozytorium cyfrowe NID zawiera: 

 77 642 dokumentów obejmujących rejestr zabytków nieruchomych; 

 11 999 dokumentów obejmujących rejestr zabytków archeologicznych; 

 22 411 dokumentów obejmujących rejestr zabytków ruchomych; 

 16 759 dokumentów obejmujących ewidencję zabytków nieruchomych; 

 30 505 dokumentów obejmujących ewidencję zabytków archeologicznych. 

 

Na koniec 2019 roku Centralna Baza Danych o Zabytkach NID zawiera: 

https://mapy.zabytek.gov.pl/


 91 487 obiekty przestrzenne reprezentujące rejestr zabytków nieruchomych; 

 7 833 obiekty przestrzenne reprezentujące rejestr zabytków nieruchomych 

archeologicznych; 

 152 obiekty przestrzenne reprezentujące pomniki historii; 

 36 obiektów przestrzenne reprezentujących obiekty z Listy światowego dziedzictwa 

UNESCO; 

 322 obiekty przestrzenne reprezentujące ewidencję zabytków nieruchomych; 

 166 obiektów przestrzennych reprezentujących ewidencję zabytków archeologicznych.  

Tworzona w NID centralna baza danych 

geoprzestrzennych o zabytkach rejestrowych 

Polski zawiera obiekty wpisane do rejestru 

zabytków istniejące w terenie, obiekty wpisane 

do rejestru zabytków i nieistniejące w terenie, 

obiekty, które skreślono z rejestru zabytków, 

jak również obiekty, których dotyczą uchylenia 

decyzji. 

Na koniec 2019 roku na geoportalu NID 

opublikowanych było 85% danych dostępnych 

w bazie danych geoprzestrzennych. Geoportal 

publikuje informacje jedynie o obiektach 

wpisanych do rejestru zabytków, które istnieją 

lub nie istnieją w terenie oraz wpisane są do rejestru otoczenia zabytków. Nie są natomiast 

publikowane obiekty skreślone z rejestru oraz obiekty, których decyzje o wpisie do rejestru 

zostały uchylone. Aktualizacja danych na geoportalu odbywa się w cyklach półrocznych. 

Centralna baza danych geoprzestrzennych o zabytkach prowadzona jest w sposób ciągły, na 

bieżąco i przechowuje informację o wszystkich zabytkach, jakie są obecnie lub kiedykolwiek były 

wpisane do rejestru zabytków. 

Aktualizowane co pół roku dane w postaci zestawień statystycznych oraz wykazów zabytków 

wpisanych do rejestru, od grudnia 2016 r. dostępne są również na portalu 

https://dane.gov.pl/institution/64,narodowy-instytut-dziedzictwa). Obecnie na portalu 

publikowanych jest 7 zbiorów danych.  

Dane zgromadzone w centralnej bazie danych geoprzestrzennych o zabytkach są udostępniane 

do celów naukowych oraz podmiotom publicznym na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 

marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1382) i 

na warunkach określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

https://dane.gov.pl/institution/64,narodowy-instytut-dziedzictwa


działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 700 z 

późn. zm.). W okresie sprawozdawczym do Narodowego Instytutu Dziedzictwa wpłynęło 39 

wniosków o udostępnienie danych, z czego 28 zostało rozpatrzonych pozytywnie. 

 

Projekt Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów 

i cmentarzy wojennych 

Narodowy Instytut Dziedzictwa otrzymał dofinansowanie od Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

w III konkursie poddziałania 2.3.2. na projekt pn. „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr 

kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych” i zakwalifikował się do dofinansowania 

w wysokości 31,5 mln zł. Projekt, w ocenie członków Komisji Oceny Projektów, otrzymał 85,33 

pkt. i uplasował się na drugim miejscu listy rankingowej projektów wybranych do 

dofinansowania. Powstał on dzięki współpracy z ekspertami z Centrum Kompetencji „POPC 

Wsparcie” funkcjonującego w ramach Centralnego Ośrodka Informatyki, a także dzięki wsparciu 

i pomocy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w szczególności Departamentu 

Dziedzictwa Kulturowego, wojewodów i ich pracowników. 

Celem projektu jest cyfrowe odwzorowanie analogowych zasobów pozostających w dyspozycji 

Narodowego Instytutu Dziedzictwa dotyczących zabytków nieruchomych i stanowisk 

archeologicznych objętych Krajową Ewidencją Zabytków  oraz kart ewidencyjnych grobów i 

cmentarzy wojennych zgromadzonych przez Urzędy Wojewódzkie, a następnie powszechne 

udostępnienie za pośrednictwem Internetu. 

Projekt zakłada poddanie digitalizacji co najmniej 697 984 szt. dokumentów wraz z opatrzeniem 

właściwymi metadanymi opisowymi oraz odwzorowanie przestrzenne na mapie obiektów, 

których dotyczy dokumentacja poprzez proces wektoryzacji. 

Produktem projektu będzie rozbudowana dziedzinowa baza danych o obiektach zabytkowych, 

grobach oraz cmentarzach wojennych oraz teleinformatyczny system gromadzenia i 

udostępniania danych. Informacje dotyczące wspomnianych obiektów będą upowszechniane za 

pośrednictwem zarządzanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa portali: www.zabytek.pl oraz 

www.mapy.zabytek.gov.pl. 

W efekcie realizacji projektu zapewniony zostanie powszechny dostęp do zasobu stanowiącego 

dziedzictwo kulturowe Polski, zarówno dla ogółu społeczeństwa jak i na potrzeby badań , 

aktywności turystyczno-kulturalnej oraz działalności gospodarczej w określonych branżach. 

Otwarty dostęp do informacji w zakresie dokumentacji dotyczącej zabytków oraz grobów i 

cmentarzy wojennych ułatwi ponadto, wykonywanie działań statutowych dla organów i instytucji 



wykonujących zadania w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami bądź promocji kultury. 

Ponadto, utrwalenie danych w wersji cyfrowej zapewni ich lepszą ochronę oraz trwałość w czasie. 

Projekt zakłada realizację działań w okresie od 28 stycznia 2019 r. do 26 stycznia 2022 r. W tym 

czasie wykonane zostaną zadania w zakresie: skanowania dokumentacji wraz z opatrzeniem 

wersji cyfrowej metadanymi, odwzorowania obiektów przestrzennych w wyniku wektoryzacji, 

rozbudowy systemu teleinformatycznego służącego gromadzeniu i udostępnianiu posiadanych 

zasobów oraz zadania związane z wdrażaniem i zarządzaniem projektu i jego promocją.  

W okresie monitorowania została opracowana dokumentacja przetargowa dotycząca 

5 postępowań. Wszystkie postępowania zostały ogłoszone i znajdują się obecnie na różnych 

etapach realizacji.  

Postępowania dotyczące usługi doradczej, rozbudowy infrastruktury serwerowej  oraz zakupu 

usługi kolokacji zostały pomyślnie zakończone i rozliczone. 

W postępowaniu pn. „Usługa digitalizacji dokumentacji ewidencji zabytków oraz grobów 

i cmentarzy wojennych”  15 listopada 2019 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Pierwsze 

kopie cyfrowe dokumentacji oraz obiekty przestrzenne zasiliły repozytorium cyfrowe NID.   

W postępowaniu pn. „Rozbudowa systemu gromadzenia i powszechnego udostępniania zasobów 

cyfrowych o zabytkach, grobach i cmentarzach wojennych w zakresie oprogramowania”  23 

grudnia 2019 r. została ogłoszona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Na początku 

stycznia 2020 r. planowane jest podpisanie umowy z Wykonawcą. 

Portal o polskich zabytkach – zabytek.pl 

Zabytek.pl w nowoczesny sposób prezentuje informacje o polskich zabytkach wraz z ich opisami, 

towarzyszącymi zdjęciami, atrakcyjnymi zasobami cyfrowymi (np. modelami 3D obiektów, 

chmurami punktów, filmami dokumentalnymi) oraz lokalizacją obiektów. 

Zasoby portalu w końcu okresu sprawozdawczego prezentują 83 931 zabytków opublikowanych 

na stronie. Pełnych not (wykonanych przez pracowników NID) jest 5303, z czego przetłumaczono 

na język angielski 2656. Liczba not wprowadzonych lub zmodernizowanych przez użytkowników 

portalu wynosi 649. 

Funkcjonalna wyszukiwarka umożliwia precyzyjne przeglądanie zasobów: 

 grupując je w kategoriach tematycznych (np. pomniki historii, stanowiska archeologiczne, 

zabytki z Listy światowego dziedzictwa UNESCO itp.); 

 wyszukując według funkcji (np. kościoły, kamienice, zamki, grodziska, kurhany itp.); 

 wyszukując według nazw własnych (np. wezwania kościoła lub nazwy własnej obiektu); 
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 wyszukując według przynależności administracyjnej (np. zabytki z Zielonej Góry); 

 zawężając wyszukiwanie do wybranych przedziałów czasowych, korzystając z osi czasu. 

Portal zabytek.pl zintegrowany jest z portalem mapowym administrowanym przez Instytut – 

każda informacja o lokalizacji obiektu oraz podstawowych cechach zabytku została umieszczona 

na podstawie szczegółowych informacji zawartych w bazie danych przestrzennych NID. Widok 

mapy wykorzystuje dodatkowo mechanizm Google Maps, który pozwala na łatwą identyfikację 

wszystkich obiektów umieszczonych na portalu. Integracja z popularnym portalem mapowym 

pozwala również użytkownikowi znaleźć drogę do interesującego go zabytku przy wykorzystaniu 

urządzenia mobilnego. 

Na koniec okresu sprawozdawczego 

portal zabytek.pl udostępnia ponad 69 

tys. zdjęć, przedstawiających obiekty 

zabytkowe wpisane do rejestru. Oprócz 

zdjęć i opisów zabytków na portalu 

można przeglądać 35 kolekcji 

tematycznych oraz 87 wycieczek 

prezentujących dziedzictwo kulturowe  z 16 województw Polski. 

 

W zasobach portalu dostępne są 77 filmy promujące pomniki historii pt.: „Szlakiem miejsc 

niezwykłych - pomniki historii”. Filmy te zostały opracowane przez NID we współpracy z TVP 

Kultura. 

W galerii portalu zabytek.pl obok filmów, zdjęć, map i opisów, umieszczone są obiekty 3D 

w postaci siatkowych modeli MESH lub zarejestrowanych w wyniku skanowania laserowego 

chmur punktów. Model MESH pokazuje uproszczoną bryłę budynku oraz fotorealistyczną 

teksturę powierzchni zewnętrznych, natomiast chmura punktów jest wynikiem rejestrowania 

przestrzeni z rozdzielczością do 5 mm, dając precyzyjny, złożony z miliardów punktów, wirtualny 

model obiektu. Na portalu na koniec okresu sprawozdawczego są dostępne łącznie 43 chmury 

punktów, 27 modeli MESH oraz 130 rysunki inwentaryzacyjne CAD. 

Użytkownik serwisu korzystać może z autorskiej aplikacji CUMULUS. To opracowane na zlecenie 

NID pionierskie rozwiązanie umożliwiające przeglądanie i pracę na chmurach punktów w zwykłej 

przeglądarce internetowej. Podstawowe funkcje aplikacji pozwalają na manewrowanie widokiem 

chmury – obroty, zbliżenia, ustalanie punktów obrotu widoku, definiowanie widoku 

prostopadłego lub perspektywicznego i zapisywanie efektów. 
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W dniach od 15 lutego do 25 marca 2019 r. na portalu zabytek.pl trwał konkurs „Kochamy 

gdyńskie zabytki”. Jego celem było upowszechnianie wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturowym  

i wzmacnianie świadomości społecznej dotyczącej wartości zabytków Gdyni, poprzez poznawanie 

i uzupełnianie zasobów portalu zabytek.pl oraz możliwość tworzenia własnych treści – w postaci 

wycieczek po mieście szlakiem zabytków. 

Rozstrzygniecie konkursu nastąpiło 24 kwietnia 2019 r. podczas uroczystej Gali, która z okazji 

Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków odbyła się w Muzeum Emigracji w Gdyni. 

Na portalu, w okresie sprawozdawczym, zarejestrowano ponad 690 000 sesji (prawie 552 000 

użytkowników). 

 

 

5. Realizacja zadań wynikających z powierzonej funkcji Centrum Kompetencji 

w ramach programu wieloletniego „Kultura+” w zakresie digitalizacji zabytków 

W ramach realizacji zadań Centrum Kompetencji w dziedzinie digitalizacji zabytków w 2019 r. 

wykonana została inwentaryzacja archikolegiaty w Tumie pod Łęczycą. Wykonano skaning 

laserowy wraz z dokumentacją fotograficzną oraz pomiary geodezyjne. Został również 

opracowany model oraz rysunki inwentaryzacyjne CAD. Zespół ds. inwentaryzacji zabytków 

wykonał również skaning i opracowanie inwentaryzacji „Willi u Dziadka” w Otwocku na potrzeby 

Tworzonego w NID Centrum Architektury Drewnianej. Ponadto w okresie sprawozdawczym w 

ramach prac CK została wykonana pełna inwentaryzacja architektoniczna CAD dla kościołów z 

Listy światowego dziedzictwa UNESCO w Binarowej i Bliznem, na podstawie modelu 



przekazanego w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w ramach Programu Kultura Cyfrowa.  

 

6. Gromadzenie, opracowywanie i archiwizowanie zbiorów naukowych związanych  

z ochroną dziedzictwa oraz ich digitalizowanie i upowszechnianie  

6.A. Archiwum 

Archiwum NID istnieje od 1962 r. Zasób archiwalny obejmuje spuścizny, materiały użyczone po 

byłym Przedsiębiorstwie Państwowym Pracowniach Konserwacji Zabytków, zbiory fotograficzne 

oraz dokumentację archiwum zakładowego. 

W 2019 r. przyjęto około 17,55 mb materiałów, przekazano innym instytucjom około 0,1 mb 

dokumentacji, zarchiwizowano 13,65 mb oraz przeprowadzono skontrum 8 mb dokumentacji. W 

ramach spuścizn znajdujących się w zasobie NID opracowano 4485 jednostek archiwalnych (j.a.) 

dokumentacji i 310 mikrofilmów, wykonano spis roboczy dla 0,5 mb materiałów oraz biogram 

autora spuścizny. Ponadto przepakowano 173 j.a. W ramach dokumentacji PP PKZ znajdującej się 

w zasobie NID opracowano 1 spis i jedną instrukcję, spisano 5525 j.a. i 10 j.a. mikrofilmów, 

wypakowano 16 mb dokumentacji oraz sprawdzono poprawność wykonania 16 spisów. 

Dodatkowo uporządkowano 54,9 mb. Natomiast w ramach archiwum zakładowego opracowano 

1106 pozytywów, 66004 negatywów oraz przeprowadzono prace porządkowe i weryfikacje 

sygnatur 22,9 mb dokumentacji i ponumerowano 1906 stron. W roku sprawozdawczym 

przeniesiono na nowe regały 27,5 mb dokumentacji oraz przekazano pomiędzy komórkami 

organizacyjnymi 52 j.a. 

W ramach przyznanej dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się 

m.in. zinwentaryzować 100 mb dokumentacji PP PKZ, poddano fumigacji 150 mb, 12 

pracowników Oddziałów Terenowych zajmujących się archiwaliami wzięło udział w kursach 

kancelaryjno-archiwalnych oraz przeprowadzono badania mikrobiologiczne dla 183 próbek 

pobranych w Oddziałach Terenowych NID. 

W okresie sprawozdawczym udostępniono 4187 j.a. dla 714 osób. Digitalizacji poddano 150 j.a. 

Wykonano 9875 zdjęć cyfrowych i reprodukcji, 8292 skany oraz opracowano graficznie 7005 

plików. Ponadto archiwum jednego Oddziału Terenowego poddane zostało kontroli przez 

właściwe terenowo Archiwum Państwowe. Dodatkowo przeszkolono 250 pracowników z 

normatywów kancelaryjno-archiwalnych oraz 17 osób wzięło udział w szkoleniu 

ze Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA).   



 

6.B. Biblioteka 

  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 703 

woluminy książek i czasopism, w tym 261 woluminów zostało zakupionych, 187 przyjęto 

w formie daru, natomiast 253 przyjęto w ramach wymiany. Ze zbiorów bibliotecznych NID 

w Warszawie skorzystały 542 osoby, wypożyczając łącznie 449 publikacji 

i korzystając na miejscu z 610 woluminów. Ponadto, w ramach wymiany międzybibliotecznej 

Biblioteka NID w Warszawie przekazała współpracującym z nią instytucjom 109 woluminów 

książek i czasopism. 

W zakresie ochrony księgozbioru Biblioteka wyselekcjonowała  i przekazała firmie 

introligatorskiej do oprawy (naprawy, konserwacji) 109 egzemplarzy czasopism i książek. W 

ramach konserwacji zapobiegawczej pracownicy Biblioteki wykonali również 28 pudeł 

ochronnych dla najbardziej zagrożonych i zniszczonych woluminów. 

Biblioteka NID opracowuje księgozbiór w komputerowym systemie bibliotecznym PROLIB 

i umożliwia korzystanie z katalogu on-line oraz z zeskanowanych katalogów kartkowych. 

W okresie sprawozdawczym stworzono w sumie 2579 opisów bibliograficznych (książek, 

czasopism, artykułów). W 2019 roku z katalogów on-line skorzystało łącznie 60 551 osób. W 

ramach popularyzacji księgozbioru na stronie internetowej biblioteki NID zamieszczono 12 

wykazów nabytków. 

Biblioteki Oddziałów Terenowych NID wpisały do inwentarzy łącznie 1698 woluminów książek  

i czasopism, w tym 500 woluminów zakupiono, 1067 przyjęto w formie daru, a 131 w ramach 

wymiany. W okresie sprawozdawczym stworzono łącznie 2020 opisów bibliograficznych. 

Ze zbiorów bibliotecznych oddziałów terenowych skorzystało  205 czytelników, wypożyczając w 

sumie 680 publikacji. Ponadto, w ramach współpracy z innymi instytucjami, biblioteki przekazały 

łącznie 163 woluminy książek i czasopism. 

 



7. Publikowanie i upowszechnianie wyników badań naukowych, prac projektowych  

i konserwatorskich oraz innych wydawnictw z zakresu ochrony dziedzictwa  

Narodowy Instytut Dziedzictwa działalność wydawniczą w 2019 r. zainaugurował wydaniem 

Raportu Rocznego za 2018 r. Opracowanie zawiera merytoryczne sprawozdanie roczne oraz 

prezentuje najważniejsze działania prowadzone przez Instytut. 

Ukazała się rozszerzona wersja popularyzatorskiego wydawnictwa Pomniki historii autorstwa 

Romana Marcinka. Nowe wydanie zostało uzupełnione o obiekty, które znalazły się na liście 

pomników historii w ostatnich latach. Zaproponowano też nowy, czytelny dla odbiorców podział 

– według województw. Pod koniec roku wznowiono również albumowe wydanie Pomników 

historii, przygotowane z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości przez zespół 

redakcyjny pod przewodnictwem Elżbiety Jagielskiej. 

W 2019 r. ukazały się dwa numery półrocznika „Ochrona Zabytków”. W drugim z nich, w 

odpowiedzi na współczesne wyzwania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego, 

zainicjowany został nowy dział tematyczny – „Zarządzanie dziedzictwem”. Publikowane w nim 

będę artykuły poświęcone obecności dziedzictwa w życiu społeczności, polityce lokalnej, 

planowaniu przestrzennemu, rewitalizacji, edukacji o dziedzictwie, jego promocji, turystyce i 

wielu innym zagadnieniom.  

 

W 2019 r. powstała również strona internetowa czasopisma, która znalazła się w sieci we 

wrześniu. Strona w przejrzysty sposób prezentuje informacje dotyczące „Ochrony Zabytków” – jej 

historię, twórców, obowiązujące procedury i zasady etyczne. W części „Archiwum” można 

zapoznać się z treścią wcześniejszych numerów czasopisma i pobrać pełnotekstowe wersje 

artykułów. Znalezienie potrzebnych treści ułatwia zintegrowana wyszukiwarka. Strona ma dwie 

wersje językowe – polską i angielską, dzięki czemu pozwala na promowanie dorobku polskich 

konserwatorów, historyków sztuki i archeologów za granicą. Strona znajduje się na domenie NID-

u, pod adresem: https://ochronazabytkow.nid.pl. 

 

Spośród wydawnictw specjalistycznych na uwagę zasługuje tom pokonferencyjny Zwalczanie 

przestępczości przeciwko dziedzictwu archeologicznemu pod redakcją Marcina Sabacińskiego. W 

dziedzinie archeologii ukazał się także nowy numer czasopisma „Raport”. W ramach programu 

„Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej” 

przygotowano folder poświęcony cmentarzom żydowskim. 

 

https://ochronazabytkow.nid.pl/


Ukazały się także wydawnictwa o charakterze popularyzatorskim. Opublikowany został trzeci 

tom skierowanej do dzieci Kroniki zabytkomaniaka. We współpracy z Zespołem ds. dziedzictwa 

niematerialnego NID przygotowano i wydano dwa foldery pt. Krajowa lista niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego, jak również opracowano dwie dwujęzyczne wystawy planszowe na 

temat niematerialnego dziedzictwa kulturowego krajów bałkańskich i Polski, prezentowane w 

podczas Szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu w lipcu 2019 r.  

 

8. Realizacja specjalistycznych programów szkoleniowych i informacyjnych na rzecz służb 

konserwatorskich i środowisk związanych z opieką nad zabytkami prowadzonych przez 

specjalistów z NID. 

 28 lutego przedstawiono dwa wykłady dla architektów zrzeszonych w Dolnośląskiej 

Okręgowej Izbie Architektów RP: „Postępowanie w pracach przedprojektowych z zielenią 

usytuowaną w obrębie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków” i „Realizowanie 

ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego w działaniach projektowych i 

planistycznych”. 

 Od marca do maja przeprowadzono cykl 2 szkoleń na temat zapobiegania i zwalczania 

przestępczości skierowanej przeciwko dziedzictwu archeologicznemu. Odbiorcami byli 

funkcjonariusze policji z województw: łódzkiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. 

 20 marca odbyło się szkolenie dla studentów i pracowników Instytutu Archeologii 

Uniwersytetu Warszawskiego na temat ochrony dziedzictwa archeologicznego 

w działaniach Narodowego Instytutu Dziedzictwa, przestępczości przeciwko dziedzictwu 

archeologicznemu oraz międzynarodowej współpracy instytucji wyspecjalizowanych w 

ochronie  dziedzictwa w Europie. 

 „Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w województwie 

zachodniopomorskim” był przedmiotem szkoleń zorganizowanych pod koniec marca  

w Szczecinie dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. 

 Na początku kwietnia, przeprowadzono cykl wykładów dla studentów wydziału Inżynierii 

Lądowej Politechniki Warszawskiej. Tematem zajęć była archeologia w procesie 

inwestycyjnym. 

 8 kwietnia wygłoszono wykład na temat monitoringu miejsc światowego dziedzictwa 

i pomników historii. Odbiorcami byli wojewódzcy konserwatorzy zabytków oraz 

samorządowi konserwatorzy zabytków. 

 3 kwietnia i 8 maja przeprowadzono wykłady i warsztaty  z zakresu rozpoznania zasobów 

dziedzictwa, edukacji, promocji i rozwoju lokalnego opartego o dziedzictwo dla 

studentów  Instytutu Historii Sztuki UKSW. 



 Zapobieganie i zwalczanie przestępczości skierowanej przeciwko dziedzictwu 

archeologicznemu było tematem wykładu wygłoszonego dla koordynatorów policyjnych 

ds. zabytków 10-12 kwietnia Niepołomicach. 

 15 kwietnia i 14 czerwca przeprowadzono szkolenia organizowane we współpracy 

z Narodowym Centrum Kultury na temat tworzenia oferty programowej w oparciu 

o lokalne dziedzictwo materialne i niematerialne. Odbiorcami były organizacje 

pozarządowe,  lokalne i regionalne instytucje kultury oraz biblioteki. 

 25 kwietnia w Muzeum Emigracji w Gdyni, w ramach Międzynarodowego Dnia Ochrony 

Zabytków odbyły się warsztaty pt. „Rozwój lokalny poprzez zabytki i dziedzictwo 

niematerialne (potencjał ekonomiczny, społeczny i kulturalny)” oraz „Dziedzictwo – 

szansa na sukces” warsztat poświęcony tworzeniu atrakcyjnej oferty turystycznej 

wykorzystującej potencjał lokalnego dziedzictwa kulturowego. 

 26 kwietnia zorganizowano dla urzędników Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, 

Urzędu Miasta w Bytomiu oraz przedstawicieli WUOZ w Katowicach szkolenie na temat 

problematyki termomodernizacji zabytków na przykładzie Bytomia oraz założeń do 

aktualizacji studium urbanistyczno-konserwatorskiego śródmieścia Bytomia.  

 21 maja odbył się wykład na szkoleniu dla koordynatorów ds. zabytków i technik 

kryminalistycznych w Sułkowicach. 

 18 czerwca przeprowadzono szkolenie dla Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa pn. „Prace budowlane a ochrona zabytków archeologicznych”. 

 21 lipca przeprowadzono warsztaty szkoleniowe w programie Narodowego Instytutu 

Architektury i Urbanistyki „Infrastruktura Niepodległości: „Architektura polskich 

powiatowych projektów modernizacyjnych” – dla uczestników programu. Temat 

warsztatów: Metody aktywizacji lokalnej społeczności wokół kwestii dziedzictwa 

(wolontariat, akcje społeczne). 

 29 sierpnia odbyły się w Humaniu warsztaty dla ukraińskich specjalistów dotyczące 

sztuki ogrodowej oraz spotkanie robocze dotyczące parku „Zofiówka”, podczas których 

przedstawiono wykłady pt. „Międzynarodowa Podyplomowa Letnia Szkoła „Akademia 

Nieświeska” oraz  „Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego w Polsce”. 

 W dniach 17-20 września przeprowadzono szkolenie z zakresu restytucji i ochrony dóbr 

kultury przeznaczone dla koordynatorów policyjnych ds. zabytków oraz przedstawicieli 

prokuratury. 

 18-20 września w Złotym Stoku odbyło się szkolenie skierowane do inspektorów ds. 

archeologii z wojewódzkich urzędów ochrony zabytków. Omówiono wybrane problemy 

ochrony dziedzictwa archeologicznego. 



 25 września policjanci komend rejonowych i komendy wojewódzkiej województwa 

warmińsko-mazurskiego odbyli szkolenie na temat przestępczości skierowanej 

przeciwko dziedzictwu archeologicznemu. 

 28 września odbyły się I regionalne warsztaty informacyjno-szkoleniowe organizowane 

przez NID we współpracy z Muzeum Wsi Opolskiej poświęcone zagadnieniom ochrony 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego w myśl Konwencji UNESCO z 2003 roku. 

 23 października przeprowadzono szkolenie dla pracowników GDDKiA dotyczące 

bieżących problemów archeologii drogowej/ Trudne dziedzictwo. Relikty działań 

militarnych XX wieku. 

 W listopadzie przeprowadzono warsztaty dotyczące sztuki ogrodowej dla pracowników 

parku w Humaniu na Ukrainie. 

 6 listopada w Sudole i Krzemionkach Opatowskich na seminarium samorządowym 

poświęconym stworzeniu parku kulturowego na terenach objętych wpisem UNESCO 

wygłoszono wykład pt. "Zasady tworzenia parku kulturowego". 

 25 listopada przeprowadzono szkolenie z zakresu zagadnień prawnych  w pracach 

projektowych i budowlanych w obiektach  zabytkowych skierowane do członków 

Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 26 listopada w Wieluniu odbyły się warsztaty dla szkół ponadpodstawowych, na których  

przedstawiono podstawowe informacje o ochronie zabytków oraz zabytkowych 

obiektach z terenu pow. Wieluńskiego. 

 5-6 grudnia w Olsztynie odbyły się szkolenia w zakresie zarządzania dziedzictwem 

lokalnym oraz strategii ochrony zabytków w planowaniu przestrzennym gmin dla 

jednostek samorządu terytorialnego. 

 10 grudnia zorganizowano warsztaty pt. "Design na usługach depozytariuszy" w ramach 

spotkania depozytariuszy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego pt. Cechy wspólne. 

W 2019 r. pracownicy NID przeprowadzili 27 szkoleń, w których wzięło udział około 900 

osób. 

 

 

 

9. Wydawanie opinii i ekspertyz dotyczących działań przy zabytkach na rzecz organów 

administracji publicznej  

NID aktywnie wspomaga służby konserwatorskie w działaniach na rzecz ochrony zabytków. 

W 2019 roku specjaliści NID z Warszawy i Oddziałów Terenowych opracowali łącznie 409 opinii, 

które posłużyły organom konserwatorskim jako merytoryczna podstawa przy podejmowaniu 



decyzji w sprawach szczególnie trudnych i ważnych dla ochrony wartości zabytkowych obiektów, 

zespołów i ich otoczenia.  

Przygotowanie większości opinii wymagało przeprowadzenia badań historycznych, kwerend 

materiałów źródłowych, analiz porównawczych, a czasem także poszerzonych studiów 

widokowych i krajobrazowych. 

Na rzecz: 

 Generalnego Konserwatora Zabytków przygotowano 111 opinii dotyczących skreśleń 

obiektów i obszarów z rejestru zabytków oraz 12 opinii dotyczących spraw, które były 

przedmiotem postępowania odwoławczego; 

 wojewódzkich konserwatorów zabytków wykonano 140 opinii i ekspertyz dotyczących  

rozpoznania i określenia wartości zabytkowych obiektów oraz oceny prowadzonych prac 

konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytkach;  

 konserwatorów samorządowych sporządzono 33 opinie nt. oceny planowanych prac przy 

zabytkach i innych działań;  

 Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wykonano 113 opinii oceniających 

badania archeologiczne prowadzone na terenach przeznaczonych pod inwestycje 

drogowe.  

W okresie sprawozdawczym NID wykonał opracowania typu studialnego: Studium 

konserwatorsko-krajobrazowe dla cerkwi w Kwiatoniu oraz badania architektoniczne cerkwi 

w Turzańsku do Studium konserwatorsko-krajobrazowe dla cerkwi w Turzańsku, Studium 

historyczno-konserwatorskie północnej dzielnicy Elbląga o nazwie Próchnik; Gmach Dyrekcji 

Generalnej Ziemiaństwa Pomorskiego w Szczecinie, Otwock – Śródborów, opracowanie wartości 

zabytkowych historycznego układu urbanistycznego, Lusławice – zespół dworsko-parkowy. 

Inwentaryzacja opisowa i architektoniczna budowli zabytkowych, Wiślica – grodzisko, analiza 

historyczna z oceną projektowanych prac,  kontynuował prace nad Koncepcją rewaloryzacji 

Parku Tężniowego w Ciechocinku  wraz z wytycznymi konserwatorskimi do projektu 

rewaloryzacji – obiektu będącego pomnikiem historii oraz Studium ochrony pomnika historii, 

Kórnik – zespół zamkowo-parkowy z kościołem parafialnym nekropolia właścicieli. 

 

10. Tworzenie i upowszechnianie standardów dokumentacji, badań i konserwacji 

zabytków ruchomych, nieruchomych i archeologicznych  

Na zlecenie Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN przygotowano wytyczne do prowadzenia 

badań archeologicznych, cz. 2 Badania inwazyjne oraz związanych z zarządzaniem dziedzictwem 



archeologicznym Wytyczne dotyczą postępowania w przypadku inwestycji o charakterze 

rekonstrukcji, rewitalizacji, skansenu itp. obiektów archeologicznych na stanowiskach 

archeologicznych. Przedstawione założenia mają na uwadze przede wszystkim zachowanie 

dziedzictwa archeologicznego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, wskazując 

jednocześnie na szereg możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w ramach 

obowiązku udostępniania dziedzictwa i upowszechniania wiedzy na temat przeszłości, zgodnie z 

obowiązującymi zasadami i należytą starannością. Dokumenty przeznaczone są  dla 

wojewódzkich konserwatorów zabytków, jak również dla zarządców zabytków archeologicznych. 

W zakresie ochrony i konserwacji parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni 

opracowano:  

 zalecenia dla inwentaryzacji szaty roślinnej w parkach, ogrodach i innych formach 

zaprojektowanej zieleni,  

 zalecenia do wykonywania mapy zasadniczej na potrzeby opracowania dokumentacji 

studialno-projektowej, 

 zabezpieczenia drzew na placu budowy w parkach, ogrodach i innych formach 

zaprojektowanej zieleni.. 

 

11. 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 Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie uznania przez Prezydenta RP zabytku 

nieruchomego za pomnik historii. NID wydaje opinię co do zasadności uznania obiektu za pomnik 

historii oraz przygotowuje projekt rozporządzenia Prezydenta RP wraz z uzasadnieniem i 

załącznikiem graficznym. Instytut monitoruje także stan takich obiektów, a poprzez organizację 

corocznych Spotkań Opiekunów Pomników Historii promuje i buduje ich silną markę. NID jest 

także właścicielem oficjalnego logotypu pomnika historii. 

W okresie sprawozdawczym opracowano 7 opinii do oceny Rady Ochrony Zabytków dla 

następujących zabytków: 

 Nowy Wiśnicz – krajobraz kulturowy doby baroku;  

 Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach; 

 Dawne opactwo kanoników regularnych w Czerwińsku nad Wisłą; 

 Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Orawce; 



 Zespół pałacowo-parkowy w Pszczynie; 

 Zespół pałacowo-parkowy w Puławach; 

 Kościół i klasztor oo. Bernardynów w Radomiu.  

Opracowano 3 projekty rozporządzeń o uznaniu zabytku za pomnik historii: „Rogalin – zespół 

pałacowo-parkowy z obszarem dawnego majątku ziemskiego” (zmiana istniejącego 

rozporządzenia), „Nowy Wiśnicz - zespół architektoniczno-krajobrazowy” i „Staniątki - opactwo 

św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek".  

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 6 lustracji terenowych zabytków kandydujących 

do tego tytułu: Orawka – kościół św. Jana Chrzciciela; Pszczyna – zespół pałacowo-parkowy; Tum 

– archikolegiata NMP Królowej i św. Aleksego; Czerwińsk nad Wisłą – dawne opactwo kanoników 

regularnych; Puławy – zespół pałacowo-parkowy; Radom – kościół i klasztor oo. Bernardynów. 

W 2019 r. w ramach monitoringu przeprowadzono 45 wizji w obiektach będących pomnikami 

historii. Pracownicy NID uczestniczyli także w 8 komisjach konserwatorskich w sprawach prac 

prowadzonych w pomnikach historii.   

 

12. Podejmowanie współpracy z właścicielami i zarządcami zabytków na rzecz 

właściwego zarządzania zasobem dziedzictwa kulturowego oraz promowanie zasad 

opieki nad zabytkami 

 

12.A. Spotkanie Opiekunów Pomników Historii 



 

 

W dniach 12-13 czerwca 2019 roku w Krasiczynie i Kalwarii Pacławskiej odbyło się 9. Spotkanie 

Opiekunów Pomników Historii. 

Tradycją jest, że Spotkania odbywają się w miejscu uznanym za pomnik historii. W 2018 r. tytuł 

ten został nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Zamkowi w Krasiczynie 

(województwo podkarpackie) i to w jego zabytkowych murach odbył się tegoroczny zjazd 

opiekunów i zarządców wszystkich obiektów wpisanych na listę pomników historii. Tegoroczna 

9. edycja Spotkania miała charakter retrospektywny, podsumowujący i edukacyjny. 

Spotkanie na Zamku w Krasiczynie, w którym wzięło udział około 200 osób, zostało 

zorganizowane przez Narodowy Instytutu Dziedzictwa we współpracy z Fundacji PRO ARTE ET 

HISTORIA. Swoim patronatem honorowym Wydarzenie objął Andrzej Duda Prezydent 

Rzeczpospolitej Polskiej.  

Podczas  Spotkanie odbyła się prezentacja filmu Narodowego Instytutu Dziedzictwa i TVP Kultura 

„Szlakiem miejsc niezwykłych – Pomniki Historii – Zamek w Krasiczynie”, 

prezentacja albumu „100 pomników historii” wydanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w 

ramach programu „Niepodległa” na lata 2017-2022, wpisujący się w Obchody Stulecia Odzyskania 

Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ważną częścią spotkania były szkolenia przeprowadzone dla uczestników. Pierwsze dotyczyło 

różnych źródeł finansowania ochrony i opieki nad zabytkami. Kolejne szkolenie obejmowało 



tematykę zarządzania dziedzictwem kulturowym, budowania świadomości wartości pomnika 

historii wśród mieszkańców, tworzenia strategii rozwoju i wzmacnianie marki pomnika historii 

oraz jego roli w turystyce kulturowej. 

Podczas pobytu na Podkarpaciu goście spotkania mieli okazję zwiedzić zamek w Krasiczynie i 

Kalwarię Pacławską. 

 

 

W okresie sprawozdawczym podjęto intensywną współpracę w zakresie komunikacji społecznej 

z właścicielami i zarządcami miejsc wpisanych na listę pomników historii. Przygotowano wysyłkę 

filmów „Szlakiem miejsc niezwykłych – pomniki historii” oraz albumu „100 pomników historii” 

do opiekunów pomników historii (około 400 adresatów). Na bieżąco informowano właścicieli o 

premierach filmowych z 4. serii filmów o PH na antenie TVP Kultura, TVNID na kanale YouTube i  

na stronie NID na Facebooku oraz o innych przedsięwzięciach związanych z popularyzacją 

obiektów z listy pomników historii. Wysłano informacje wraz z filmami „Szlakiem miejsc 

niezwykłych – pomniki historii” do wszystkich dyrektorów 16 anten regionalnych TVP.  

 

Jednym z wydarzeń promujących i 

popularyzujących ideę pomnika historii 

była konferencja pt. „25 lat Pomników 

Historii - wczoraj, dziś, jutro” 

zorganizowana w dn. 21-22 listopada we 

Fromborku przy współudziale 

Narodowego Instytutu Dziedzictwa.  

Na konferencji poruszono kwestie 

aktualnych uwarunkowań prawnych, 

organizacyjnych, finansowych i społecznych wpływających na zarządzanie dziedzictwem 

uznanym za szczególnie cenne. Ponadto wskazano kierunki dalszych działań – zarówno 

właścicieli i zarządców jaki administracji wszystkich szczebli – w celu właściwego 

administrowania, wykorzystywaniai zachowania tych obiektów. Dodatkowo, konferencja 

posłużyła wymianie wiedzy i doświadczeń na temat najlepszych rozwiązań dotyczących ochrony, 

finansowania i zarządzania zabytkami noszącymi tytuł pomnika historii. 

 

 

12.B. Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków  



Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków odbyły się 24-25 kwietnia 2019 r. w 

Muzeum Emigracji w Gdyni. Na program tegorocznych obchodów składały się debaty, warsztaty, 

a także uroczysta gala, na której w sposób szczególny uhonorowano osoby, które dbają i chronią 

zabytki oraz popularyzują wiedzę o dziedzictwie kulturowym. Gospodarzami tegorocznego MDOZ 

byli: Bartosz Skaldawski, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz dr Wojciech Szczurek, 

Prezydent Miasta Gdyni. Wydarzenie patronatem honorowym objęła prof. Magdalena Gawin, 

Generalny Konserwator Zabytków, Podsekretarz Stanu w MKiDN.   

 

24 kwietnia goście MDOZ wzięli udział w debatach poświęconych zarządzaniu dziedzictwem 

kulturowym. Debatę „Jak tworzyć strategię zarządzania dziedzictwem kulturowym?” 

poprowadził Bartosz Skaldawski, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Ekspertami byli: 

Łukasz Galusek, Zastępca Dyrektora ds. Programowych Międzynarodowego Centrum Kultury, dr 

hab. inż. arch. Robert Hirsch, Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni, dr hab. Monika Murzyn-

Kupisz, pracownik naukowy w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 

Jagiellońskiego i dr hab. Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Prelegenci 

dzielili się swoim bogatym i różnorodnym doświadczeniem wskazując, jakie czynniki należy brać 

pod uwagę przy tworzeniu skutecznej strategii zarządzania dziedzictwem.  

  

 

Drugą debatę pt. „Harmonizacja procedur i standaryzacja działań z zakresu ochrony zabytków” 

poprowadził Mariusz Czuba, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa. W debacie 



zabrali głos: Mirosław Jonakowski, Dyrektor Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, prof. 

Andrzej Koss, Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w 

Warszawie, Marek Rubnikowicz, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu i prof. dr. hab. inż. 

arch. Maria Jolanta Sołtysik, zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale 

Architektury Politechniki Gdańskiej. Eksperci zwracali uwagę na korzyści płynące ze 

standaryzacji procedur, ale również wskazywali na trudności, z jakimi wiąże się 

ustandaryzowanie działań z zakresu opieki nad zabytkami. 

Kolejną debatę zatytułowaną „Jak zachęcić samorządy i organizacje pozarządowe do 

zaangażowania na rzecz lokalnego dziedzictwa kulturowego?” poprowadził Bartosz Skaldawski. 

Wzięli w niej dział: dr Monika Herkt, zastępca dyrektora Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 

dr Paulina Legutko-Kobus, doktor nauk ekonomicznych, Barbara Kazior, fundator i prezes 

Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych, dr inż. arch. Marek Stępa, naczelnik Wydziału Ochrony 

Dziedzictwa Urzędu Miasta Gdyni, Pełnomocnik Prezydenta Gdyni. Goście panelu, opierając się na 

swoich doświadczeniach w zakresie zarządzania dziedzictwem i prowadzenia projektów, dzielili 

się pomysłami na nawiązanie skutecznej współpracy z samorządami i organizacjami 

pozarządowymi w zakresie działań na rzecz lokalnego dziedzictwa kulturowego.  

W tym dniu odbyło się również spotkanie nominowanych w konkursie „Zabytek Zadbany” z 

Kapitułą oraz omówienie warunków i efektów prac konserwatorskich przy obiektach ocenianych 

w tegorocznej edycji konkursu. Spotkanie poprowadziła dr Iwona Liżewska, kierownik Oddziału 

Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Olsztynie. W trakcie spotkania uczestnicy 

konkursu opowiedzieli o prowadzonych przez siebie remontach konserwatorskich obiektów 

zabytkowych.  



Wieczorem odbyła się uroczysta gala, którą otworzyła prof. Magdalena Gawin, Generalny 

Konserwator Zabytków, Podsekretarz Stanu w MKiDN. W czasie uroczystości wręczone zostały 

odznaczenia Prezydenta RP oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, rozstrzygnięte 

zostały konkursy „Zabytek Zadbany” 2019 oraz „Kochamy gdyńskie zabytki”, wręczono także 

wyróżnienie dla najciekawszego projektu realizowanego w ramach programu „Wspólnie dla 

dziedzictwa”.  

 

„Zabytek Zadbany” to ogólnopolski konkurs, którego celem jest promocja opieki nad zabytkami 

poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania 

zabytków.  

W tegorocznej edycji konkursu Jury przyznało 7 nagród i 14 wyróżnień w sześciu kategoriach.  

W kategorii utrwalenie wartości zabytkowej obiektu laureatem został Zakład Karny w dawnym 

klasztorze karmelitańskim w Nowym Wiśniczu, woj. małopolskie. Nagrodę w kategorii  

rewaloryzacja przestrzeni kulturowej otrzymała Zagroda – Muzeum Wsi Markowa, woj. 

podkarpackie. Zespół dworca kolejowego w Kościerzynie, woj. pomorskie to laureat kategorii 

adaptacja obiektów zabytkowych. Zwycięzcą wśród obiektów architektury drewnianej został 

Kościół Pokoju w Jaworze, woj. dolnośląskie. Spośród zabytków techniki kapitula przyznała 

nagrodę Wieży ciśnień w Biedrusku, woj. wielkopolskie. W kategorii specjalnej właściwe 



użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem jury nagrodziło Gliwice-Ostropa, kościół Świętego 

Jerzego oraz Kaplica Świętego Jana Nepomucena w Zerwanej, woj. małopolskie. 

Szczegółowe informacje o nagrodzonych i wyróżnionych obiektach można znaleźć na stronie 

Narodowego Instytutu Dziedzictwa www.nid.pl  

W trakcie gali został również zaprezentowany konkurs „Kochamy gdyńskie zabytki” 

organizowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Miasto Gdynia. Żeby wziąć udział w 

konkursie, należało zarejestrować się w serwisie zabytek.pl i za jego pomocą stworzyć propozycję 

wycieczki szlakiem obiektów zabytkowych w Gdyni, znajdujących się na portalu. Laureatem 

konkursu został Tomasz Lelito za wycieczkę „Ikony wielkomiejskiej Gdyni”, a wyróżnienie 

otrzymał Bartłomiej Ponikiewski – za wycieczkę „Styl okrętowy”.  

Uhonorowani okolicznościowym dyplomem zostali Danuta i Jan Detlaff, koordynatorzy 

przedsięwzięcia „Wolontariat dla Domu Pomorskiego” – najciekawszego projektu 

dofinansowanego w ramach programu NID „Wspólnie dla dziedzictwa”.  

25 kwietnia br. uczestnicy Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków wzięli udział w 

warsztatach prowadzonych przez ekspertów Narodowego Instytutu Dziedzictwa.    

Uczestnicy warsztatów „Dziedzictwo – pomysł na sukces” mieli za zadanie zaprojektować ofertę 

turystyczną „Weekend w...”, wykorzystującą różne zasoby dziedzictwa, tworzoną przy 

współpracy podmiotów lokalnych.  

Warsztaty  „Rozwój lokalny poprzez zabytki i dziedzictwo niematerialne” dotyczyły istoty 

dziedzictwa w kontekście rozwoju lokalnego, jak również o zagrożeniach, jakie może powodować 

zbyt intensywna komercjalizacja dziedzictwa.  

Na zakończenie obchodów MDOZ w 2019 r., goście udali się na zwiedzanie gdyńskich 

modernistycznych  zabytków. 

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków został w pełni zrealizowany przez Narodowy Instytut 

Dziedzictwa we współpracy z Miastem Gdynia.  W wydarzeniu wzięło udział około 250 osób.  

 

MDOZ poprzedziły dwie konferencje prasowe, jedna zorganizowana 18 kwietnia br. w Kinie 

Kultura w Warszawie z udziałem Katarzyny Gruszeckiej-Spychały Wiceprezydent Gdyni, dr Marka 

Stępy Naczelnika Wydziału Dziedzictwa Kulturowego Miasta Gdynia oraz Bartosza Skaldawskiego 

Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Druga konferencja zainaugurowała 

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków i odbyła się w Muzeum Emigracji w Gdyni z udziałem 

dr Wojciecha Szczurka Prezydenta Miasta Gdyni i Bartosza Skaldawskiego Dyrektora NID.  

http://www.nid.pl/


Dziennikarze redakcji ogólnopolskich i regionalnych otrzymali pakiety informacji o wydarzeniu,  

w efekcie czego informacje na jego temat w mediach pojawiły się 432 razy. Rozpoczęcie MDOZ, 

debaty, gala i warsztaty były transmitowane przez Internet na żywo.  

 

12.C. Przygotowanie i prowadzenie portalu informacyjnego dla jednostek 

samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania dziedzictwem 

Głównym zadaniem serwisu samorzad.nid.pl jest dostarczenie samorządom gminnym konkretnej 

wiedzy i informacji na temat dziedzictwa, jego ochrony oraz możliwości jego wykorzystania dla 

dobra mieszkańców i samej gminy. Z portalu mogą korzystać wszystkie osoby i podmioty 

zainteresowane procesem zarządzania i ochrony dziedzictwa – urzędnicy, konserwatorzy, 

pracownicy instytucji kultury, liderzy NGO i pasjonaci zabytków. Stanowi on zarówno bazę wiedzy 

z dziedzin takich jak: dziedzictwo, prawo, finanse, zarządzanie i rozwój oraz społeczeństwo, jak i 

wskazuje ścieżki rozwiązywania konkretnych problemów, mające charakter instrukcji krok po 

kroku. 

W okresie sprawozdawczym na stronie samorzad.nid.pl systematycznie uzupełniana była baza 

artykułów eksperckich. Ukazały się 33 nowe artykuły oraz dodano możliwość przeglądania i 

pobierania 6 nowych publikacji zewnętrznych. Tematyka nowych artykułów dotyczyła m.in. 

funduszy europejskich, dziedzictwa niematerialnego oraz działań animacyjnych w kulturze. 

Łącznie na stronie opublikowano 157 artykuły eksperckie. Portal w omawianym czasie osiągnął 

prawie 35 000 odsłon (5000 użytkowników). Oznacza to systematyczny wzrost oglądalności 

portalu. 

 

13. Ewaluacja i doskonalenie systemu ochrony oraz ewidencji dziedzictwa 

materialnego i niematerialnego  

Współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym  

We wrześniu GUS przeprowadził przygotowane wraz z NID badanie będące częścią Programu 

Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2019 - Ochrona zabytków i opieka nad 

zabytkami w samorządzie gminnym. W ramach badania wszystkie urzędy gmin obowiązkowo 

sprawozdały się z realizacji ustawowych obowiązków gminy w zakresie ochrony i opieki nad 

zabytkami.  Badanie umożliwi rozpoznanie faktycznego stanu realizacji przez urzędy samorządu 

gminnego zadań związanych z prowadzeniem gminnej ewidencji zabytków, gminnego programu 

opieki nad zabytkami oraz finansowania opieki nad zabytkami, a także  uwzględniania 

dziedzictwa w gminnych programach rewitalizacji. Badanie to będzie powtarzane co 4 lata. 



Analiza tegorocznych wyników będzie przygotowana przez GUS w pierwszym kwartale 2020 

roku. 

 Badania informacji i opinii dotyczących Gminnego Programu Ochrony Zabytków i 

Opieki nad Zabytkami 

Na zlecenie NID zrealizowane zostało badanie ankietowe metodą CATI (Computer Aided 

Telephone Interview), mające na celu poznanie sposobu tworzenia, zakresu treściowego, 

napotykanych przeszkód  i sposobów wdrażania przez JST gminnych programów opieki nad 

zabytkami. Zbadanych zostało 300 gmin, które posiadają aktualny Gponz lub którego aktualność 

wygasła najpóźniej w 2018 roku. Raport z badania będzie przydatnym narzędziem planowania 

wsparcia dla gmin przy tworzeniu gponz-ów. 

 

14. Realizacja w zakresie powierzonym przez Ministra zadań wynikających 

z porozumień, konwencji i innych dokumentów ratyfikowanych przez Polskę 

związanych z ochroną i opieką nad dziedzictwem materialnym i niematerialnym 

14.A. Światowe dziedzictwo 

6 lipca 2019 r. w trakcie 43. sesji Komitetu 

Światowego Dziedzictwa w Baku 

(Azerbejdżan) Krzemionkowski Region 

Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia 

Pasiastego został wpisany na Listę 

światowego dziedzictwa UNESCO. 

 Krzemionkowski region  położony jest w 

województwie świętokrzyskim, w dorzeczu 

rzeki Kamiennej. Obszar o powierzchni ok. 350 ha, złożony jest z czterech części: głównego pola 

górniczego w Krzemionkach Opatowskich, dwóch mniejszych pól górniczych Borownia i 

Korycizna oraz stałej osady w Gawrońcu, której mieszkańcy dokonywali obróbki otrzymywanego 

z kopalni materiału. Komitet Światowego Dziedzictwa zdecydował o wpisie krzemionkowskiego 

regionu na Listę światowego dziedzictwa, ponieważ jest on kompleksem wyjątkowym, 

pozwalającym odtworzyć sposób organizacji pracy i życia górników, co w przypadku większości 

innych miejsc pochodzących z tego samego okresu jest niemożliwe. Dzięki zachowaniu 

prehistorycznego krajobrazu górniczego można zrozumieć proces wydobywczy i obróbki 

krzemienia. Ponadto cechy charakterystyczne złoża w połączeniu z umiejętnościami górników 

umożliwiały wydrążenie bardzo dużych podziemnych komór, największych znanych z 



prehistorycznych kopalni krzemienia, które razem z pozostałymi typami są wyjątkową ilustracją 

szerokiego zakresu prehistorycznych technik wydobywczych. 

Inicjatorem zgłoszenia Krzemionek na Listę światowego dziedzictwa było Muzeum Historyczno-

Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim. Narodowy Instytut Dziedzictwa podjął współpracę  

z Muzeum w 2016 roku wspierając merytorycznie opracowanie koncepcji wpisu i przygotowanie 

koniecznej dokumentacji. W okresie sprawozdawczym, w odpowiedzi na wniosek ICOMOS, 

organizacji doradczej Komitetu Światowego Dziedzictwa oceniającej wnioski o wpis na Listę, 

Instytut we współpracy z Muzeum przygotował informacje uzupełniające do złożonego wniosku 

oraz  prowadził spotkania i konsultacje z interesariuszami procesu zarządzania regionem 

krzemionkowskim. Konsultacje te dotyczyły realizacji planu zarządzania, będącego załącznikiem 

do wniosku o wpis Krzemionek na Listę. Plan zarządzania został wykonany w 2018 r. na zlecenie 

Instytutu w ramach wsparcia Muzeum w działaniach na rzecz wpisu i usprawnienia zarządzania 

regionem krzemionkowskim, niezwykle bogatym w pradziejowe stanowiska archeologiczne. 

Współpraca Muzeum i Instytutu skutkowała wypełnieniem najistotniejszych rekomendacji 

ICOMOS zawartych w raporcie z oceny wniosku, który został przygotowany na tegoroczną sesję 

Komitetu Światowego Dziedzictwa i umożliwiła wpis Krzemionek bez odraczania na kolejny rok.  

Narodowy Instytut Dziedzictwa jest odpowiedzialny za koordynację procedury składania 

wniosków o wpis na Listę. Był również zaangażowany w działania promocyjne bezpośrednio 

poprzedzające spotkanie Komitetu Światowego Dziedzictwa w 2019 r., jak i wcześniejsze 

działania; m.in. wydanie w 2017 r. informatora poświęconego Krzemionkom, przygotowanie i 

produkcję wystawy pn. Historyczne kopalnie – dzieło przyrody, sztuka człowieka (ang. Historic 

Mines – Art of Nature, Work of People), która była prezentowana przy okazji sesji Komitetu 

Światowego Dziedzictwa w Stambule w 2016 r. a następnie w siedzibie UNESCO w Paryżu w 2017 

r.  

Instytut kontynuuje pracę nad przygotowaniem wniosku i wymaganych załączników dotyczących 

wpisania Stoczni Gdańskiej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. W tym celu został 

powołany specjalistyczny  zespół zadaniowy składający się z pracowników NID i ekspertów 

zewnętrznych, którzy pracują zarówno nad promocją obiektu, jak i opracowaniem planu 

zarządzania, a także konieczną aktualizację treści wniosku o wpis Stoczni Gdańskiej – miejsca 

narodzin Solidarności i symbolu upadku „Żelaznej Kurtyny” w Europie na Listę Światowego 

Dziedzictwa. W okresie sprawozdawczym Zespół prowadził rozmowy z przedstawicielami władz 

samorządowych Miasta Gdańska, Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i licznymi 

właścicielami działek na terenie Stoczni Gdańskiej – potencjalnego miejsca światowego 

dziedzictwa oraz działania związane z przygotowaniem tekstu planu zarządzania miejscem 



proponowanym do wpisu na Listę. Ostateczny tekst Wniosku oraz projekt Planu Zarzadzania 

powstanie do końca stycznia 2020 r. tak aby opublikowany mógł zostać formalnie złożony w 

Centrum Światowego Dziedzictwa w Paryżu do dnia 31 stycznia 2020 r.   

W trakcie prac nad planem zarządzania zainicjowano wiele działań w celu promocji idei wpisu 

Stoczni Gdańskiej na Listę światowego dziedzictwa jak również takich, które będą kontynuowane 

jako stały element promocji miejsca w przyszłości. 

Na wstępie stworzono strategię promocji oraz logo i hasło akcji 

„Stocznia Gdańska na Listę UNESCO”. Przygotowano i wyprodukowano 

gadżety promocyjne, powstały dedykowane profile w social mediach, 

otwarto wystawę fotografii Michała Szlagi, który od wielu lat 

dokumentuje historię Stoczni Gdańskiej (merytoryczny opis wystawy 

przygotował dr Waldemar Affelt), zrealizowano filmy popularyzujące 

historię tego obiektu („Kolebka Solidarności”, „Hanza, statki, 

Solidarność - polski przemysł stoczniowy” oraz film dokumentalny 

będący szczegółowym opisem historii Stoczni Gdańkiej), jak również 

nagrano wywiady z uczestnikami festiwalu Camerimage 2019 

mówiącymi o swoim rozumieniu idei wolności i solidarności.  

Dodatkowo ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs dla młodych twórców 

na bluzę i czapkę inspirowane historią Stoczni Gdańskiej, podjęto 

współpracę z influencerami, którzy łącznie docierają do ok. miliona użytkowników Internetu.   

Odbyły się również dwa spotkania z dziennikarzami na temat idei wpisu Stoczni Gdańskiej na 

Listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz przygotowano i przesłano do mediów 10 

komunikatów prasowych. 

Ponadto do członków sejmowej i senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu przesłano 

informację nt. działań podejmowanych na rzecz wpisania Stoczni Gdańskiej na Listę światowego 

dziedzictwa UNESCO. 

 

W dniach 25-27 listopada br., w klasztorze oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej 

zorganizowano spotkanie opiekunów miejsc światowego dziedzictwa pn. „Światowe dziedzictwo 

– ochrona, interpretacja, użytkowanie”, połączone z uroczystościami 20. rocznicy wpisu 

manierystycznego zespołu architektoniczno-krajobrazowego oraz parku pielgrzymkowego w 

Kalwarii Zebrzydowskiej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.  

Miejsce spotkania, założenie pielgrzymkowe w Kalwarii Zebrzydowskiej, w naturalny sposób 

ukierunkowało tematykę obrad, która skupiała się szczególnie na dziedzictwie sakralnym.  



Podczas spotkania wprowadzono w tematykę światowego dziedzictwa, a także zwrócono uwagę 

na oczekiwania, zobowiązania i konsekwencje związane z wpisem na Listę światowego 

dziedzictwa.  

W spotkaniu wzięli też udział goście z zagranicy: dr Hae Un Rii z Korei, Prezydent ICOMOS 

PRERICO – Naukowego komitetu ds. miejsc religii i rytuałów, która przedstawiła program 

UNESCO „Światowe dziedzictwo o znaczeniu religijnym” oraz dziedzictwo koreańskie, Manana 

Vardzelashvili reprezentująca Krajową Agencję Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Gruzji, która 

opowiedziała o zarządzaniu dobrem światowego dziedzictwa o znaczeniu religijnym – Mtskheta. 

W okresie sprawozdawczym prowadzona była bieżąca współpraca z zarządcami miejsc 

światowego dziedzictwa i służbami konserwatorskimi dot. aktualnych problemów ochrony i 

zarządzania: Królewskich kopalni soli w Wieliczce i Bochni, Puszczy Białowieskiej, Auschwitz-

Birkenau byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady (1940-1945), 

Historycznego centrum Warszawy, Kalwarii Zebrzydowskiej, drewnianych cerkwi w polskim i 

ukraińskim regionie Karpat, Starego Miasta w Zamościu oraz Kopalni rud ołowiu, srebra i cynku 

wraz z jej systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach, a także Hali 

Stulecia we Wrocławiu. 

W okresie sprawozdawczym opracowano szereg opinii specjalistycznych dotyczących miejsc 

światowego dziedzictwa i ich stref buforowych oraz raporty rządowe dot. stanu zachowania 

Królewskich kopalni soli w Wieliczce i Bochni, Auschwitz-Birkenau byłego niemieckiego 

nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady (1940-1945) oraz Kopalni rud ołowiu, srebra i 

cynku wraz z jej systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach. 

Narodowy Instytut Dziedzictwa rozpoczął realizację wytycznych Generalnego Konserwatora  

Zabytków dotyczących monitoringu pomników historii i miejsc światowego dziedzictwa. We 

współpracy z Departamentem Ochrony Zabytków MKiDN przygotowano i przeprowadzono 

pierwsze spotkanie i szkolenie dla przedstawicieli Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków, 

które odbyło się 8 kwietnia 2019 r. 

Kontynuowana jest współpraca z Międzynarodowym Centrum Badań nad Ochroną i Konserwacją 

Dziedzictwa Kulturowego ICCROM w organizacji Forum Zarządców Miejsc Światowego 

Dziedzictwa, spotkania zainicjowanego przez NID, odbywającego się od 2017 r. w powiązaniu z 

doroczną sesją Komitetu Światowego Dziedzictwa. Trzecie Forum odbyło się w ramach 43. sesji 

Komitetu w Baku, Azerbejdżan, w dniach 26 czerwca – 4 lipca 2019 r. 

Narodowy Instytut Dziedzictwa przygotował spotkanie pn. „The Challenges of World Heritage 

Recovery - strategy and planning”, które odbyło się w trakcie 43. sesji Komitetu Światowego 



Dziedzictwa w Baku (Azerbejdżan) 2 lipca 2019 r. Spotkanie to było kontynuacją 

międzynarodowej dyskusji rozpoczętej podczas konferencji „Odbudowa światowego dziedzictwa 

– wyzwania”, która miała miejsce 6-8 maja 2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Jego 

celem było omówienie zagadnień związanych z odbudową dziedzictwa po konfliktach zbrojnych 

i katastrofach naturalnych, rozpowszechnienie zapisów Rekomendacji Warszawskiej w sprawie  

odbudowy i rekonstrukcji dziedzictwa kulturowego oraz promocja książki pokonferencyjnej pt. 

„The Challenges of World Heritage Recovery”. 

 

14.B. Niematerialne dziedzictwo kulturowe  

W okresie sprawozdawczym procedowano 11 wniosków na Krajową Listę Niematerialnego 

Dziedzictwa Kulturowego: 

 Polonez 

 Umiejętność ręcznego malowania wzoru opolskiego 

 Zwyczaj wodzenia niedźwiedzia 

 Kroszonka opolska 

 Babski comber na Śląsku opolskim 

 Kaszubska Gwiazda 

 Babski comber na Śląsku Opolskim 

 Krzyżoki w Borkach Małych 

 Wycinanka ludowa na Kurpiach Zielonych. Tradycyjne formy, techniki wykonania i drogi 

przekazu 

 Staropolska szermierka polską szablą husarską 

 Polska kultura łowiecka 

oraz 1 wniosek do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk 

 działalność Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu na rzecz 

ochrony NDK. 

 



W lipcu 2019r. w Poznaniu 

przygotowano dwie wystawy 

prezentujące  niematerialne 

dziedzictwo kulturowe krajów 

bałkańskich i Polski w ramach Szczytu 

Krajów Bałkanów Zachodnich.  

W 2019 r. rozpoczęto monitoring 

zjawisk wpisanych na Krajową Listę 

NDK. Procedurę rozpoczęto poprzez 

odwiedzenie depozytariuszy 

reprezentujących: dudy podhalańskie, procesję Bożego Ciała w Łowiczu, pochód Lajkonika w 

Krakowie, a także Dziady żywieckie.  

28 września 2019 r.  specjaliści NID 

we współpracy z Muzeum Wsi 

Opolskiej zorganizowali warsztaty 

poświęcone tematyce 

niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego. Było to  pierwsze 

spotkanie z cyklu „Niematerialne 

dziedzictwo kulturowe w regionie”. 

Spotkania mają na celu zaznajomienie 

uczestników z koncepcją ochrony 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprzez prezentowanie ogólnych zagadnień, jak 

również poprzez analizę konkretnych przypadków. W części warsztatowej słuchacze aktywnie 

uczestniczyli w rozwiązywaniu zadań związanych z organizacją konsultacji społecznych, 

sporządzeniem planu ochrony czy też z uzasadnieniem potencjalnego wpisu.  

 

W dniach 15-18 października 2019 r. w Nowym Sączu odbył się jubileuszowy V Kongres Kultury 

Regionów, którego współorganizatorem był NID. Każde z dotychczasowych wydarzeń to 

spotkanie znawców, pasjonatów i miłośników tradycji i lokalności. Tegoroczny temat kongresu – 

„SACRUM–PROFANUM. Oś istnienia” – zachęcać miał  do refleksji nad duchowym i świeckim 

wymiarem ludzkiej egzystencji, który barwnie i różnorodnie przejawia się w kulturach 

tradycyjnych. Zauważenie dychotomii sacrum/profanum i zrozumienie jej konsekwencji miało w 

swej idei posłużyć głębszemu pojmowaniu wielowymiarowości dziedzictwa.  

 



10 grudnia 2019 r. na Zamku w Cieszynie odbyło się potkanie depozytariuszy zjawisk wpisanych 

na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego pn.: CECHY WSPÓLNE, dedykowane 

twórcom oraz rzemieślnikom. W trakcie zjazdu zorganizowanego przez Narodowy Instytut 

Dziedzictwa we współpracy z Zamkiem Cieszyn oraz Wydziałem Sztuki i Nauki o Edukacji 

Uniwersytetu Śląskiego uczestnicy mieli m.in. możliwość zapoznania się z  wstępną analizę badań 

prowadzonych wspólnie z Oddziałem Terenowym Narodowego Instytutu Dziedzictwa w 

Katowicach Podczas spotkania prezentowane były także zagadnienia dotyczące ochrony oraz 

promocji rzemiosła, a także budowania marki, czy wykorzystania masowych środków przekazu 

do promocji dziedzictwa. 

Głównym celem organizatorów było nawiązanie współpracy, a także integracja środowiska i 

wypracowanie wspólnej polityki odnośnie kierunku działań Narodowego Instytutu Dziedzictwa, 

w ramach prac związanych z  ochroną i promocją niematerialnego dziedzictwa kulturowego.   

 

15. Realizacja programów społecznych w zakresie edukacji na rzecz ochrony i opieki 

nad dziedzictwem materialnym i niematerialnym 

Kampania społeczna „Najcenniejsze dziedzictwo. Odkryj nasze Pomniki Historii” 

Głównym wydarzeniem kampanii jest wystawa uroczyście zainaugurowana na warszawskim 

Lotnisko Chopina w dniu 8 października 2019 r.  Wystawa zatytułowana „Najcenniejsze 

dziedzictwo. Odkryj nasze Pomniki Historii” prezentuje 105 obiektów o statucie Pomnika Historii. 

Wielkoformatowe wydruki fotografii Pomników istorii, opatrzone eksperckim komentarzem, 

towarzyszą pasażerom na każdym etapie podróży: od stacji kolejowej, przez terminal odlotów po 

halę odbioru bagaży i przylotów. Główna część wystawy znajduje się za strefą kontroli 

bezpieczeństwa, gdzie pasażerowie oczekują na swój lot.   Wystawa będzie eksponowana do 

końca sierpnia 2020 roku. Ekspozycja będzie składała się z dwóch części – pierwsza pokaże 53 

Pomniki Historii, a w marcu przyszłego roku pokażemy pozostałe 52 Pomniki. Ekspozycja 

sfinansowana została za środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz funduszy 

przekazanych przez Mecenasa Wystawy – PKN Orlen SA. Wystawa otrzymała ponadto Patronat 

Honorowy Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Organizatorem wystawy jest Biuro Programu 

"Niepodległa", przy współpracy Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Przedsiębiorstwa 

Państwowego „Porty Lotnicze”. Narodowy Instytut Dziedzictwa dostarczył eksperckie opisy i 

materiał zdjęciowy stanowiące treść wystawy. 

Drugim elementem kampanii społecznej była odbywająca się w listopadzie i grudniu akcja 

Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz PKP S.A. promująca Pomniki Historii na wybranych 

dworcach kolejowych i pociągach Intercity. W kampanii wykorzystano plakaty pokazujące 

najważniejsze PH z danego województwa (zależnie od miejsca ekspozycji plakatów) oraz 



informacje o PH i odniesienie do strony zabytek.pl poprzez QR kod. Dodatkowo w dwóch miastach 

(Warszawa, Poznań) na ekranach wielkoformatowych wyświetlano spot o PH. Spot promocyjny 

był również emitowany w terminie 4.11-4.12.2019 w pociągach PKP IC (Dart, Flirt, Pendolino). 

Szacuje się, że spoty w PKP w okresie trwania kampanii obejrzało ponad milion odbiorców. 

Oprócz tego, w miesięczniku „W podróż” został zamieszczony 1 stronicowy tekst dotyczący 

obiektów z Listy pomników historii.  Miesięcznik był dystrybuowany w nakładzie 35 tys. 

egzemplarzy w pociągach EIP, IC DART, IC FLIRT, Express Intercity oraz w COK- Centrum Obsługi 

Klienta.  

Kampania społeczna „Krajobraz mojego miasta” 

 11 marca 2019 r. Urząd Miasta Niemodlin i Zamek w Niemodlinie we współpracy 

z Narodowym Instytutem Dziedzictwa zorganizowały konferencję poświęconą kampanii 

Krajobraz mojego miasta pod hasłem „Dlaczego i dla kogo się zmieniamy?". Podczas 

spotkania zachęcano lokalnych przedsiębiorców do dialogu społecznego związanego z 

rewitalizacją i uporządkowaniem miasta. 

 8 maja  2019 r. dzięki współpracy Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Podkarpackiego 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  i Urzędu Wojewódzkiego  odbyła się w 

Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu premiera filmu Krajobraz mojego 

miasta i ekspercka konferencja poświęcona parkom kulturowym i gospodarowaniu 

przestrzenią publiczną z poszanowaniem kulturowego krajobrazu regionu.  

Głównym celem konferencji 

było omówienie warunków 

do powołania w Przemyślu – 

a dokładnie w jego centrum, 

które od zeszłego roku 

należy do grona pomników 

historii – parku kulturowego. 

Rozwiązanie to, wdrażane 

coraz częściej na terenie 

naszego kraju, pozwala m. in. 

na uporządkowanie chaosu reklamowego, ujednolicenie małej architektury i odsłonięcie 

zabytkowej przestrzeni. Pozwala też na wyznaczenie standardów dotyczących umieszczania 

reklam i ogłoszeń przez przedsiębiorstwa i firmy usługowe. 

 



Program konferencji został ułożony tak, aby poruszyć jak najwięcej zagadnień związanych 

z porządkowaniem przestrzeni publicznej.  

Pokłosiem konferencji w Przemyślu był wspólny list Wojewody Podkarpackiego, Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków i Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa do wszystkich 

samorządów województwa podkarpackiego, zachęcający do pozytywnych zmian w zarzadzaniu 

przestrzenią publiczną i popularyzującą idee akcji społecznej „Krajobraz mojego miasta”. 

Korespondencja zawierała list, folder oraz pendrive z filmami oraz materiałami dydaktycznymi, 

przygotowanymi przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. 

 4 czerwca 2019 r. odbyła się w Garwolinie konferencja „Dziedzictwo Kulturowe Powiatu 

Garwolińskiego – szanse i zagrożenia”, zorganizowana przez Narodowy Instytut 

Dziedzictwa, we współpracy ze Stowarzyszeniem Akademia Łucznica oraz Centrum 

Sportu i Kultury w Garwolinie. Konferencja poświęcona była sposobom i możliwościom 

ochrony budownictwa regionalnego, szczególnie architektury drewnianej.  

 W drugiej połowie czerwca br. zainicjowano i przeprowadzono ogólnopolską akcję „Kino 

letnie z Narodowym Instytutem Dziedzictwa” poprzez wysłanie do przedstawicieli 

samorządów i instytucji kultury propozycji emisji filmów „Krajobraz mojego miasta” oraz 

„Piękne, polskie, drewniane”. Zainteresowane podmioty otrzymały materiały potrzebne 

do projekcji oraz informacje na potrzeby prelekcji. 

 19 września 2019 r. podczas konferencji popularno-naukowej „Miasto moje, a w nim...” w 

ramach kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta” przedstawiono zagadnienia 

związane z pojmowaniem  Przestrzeni publicznej jako dobrem wspólnym i kształtowanie 

krajobrazu kulturowego  

 2 grudnia 2019 r. z inicjatywy Fundacji na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin pn.  

#MójZabytek!MamToDbam! odbyła się debata z mieszkańcami i przedsiębiorcami o 

możliwościach wprowadzenia parku kulturowego w mieście. Podczas spotkania 

przedstawiciel NID wygłosił referat pn. Zarządzanie przestrzenią wspólną - Krajobraz 

mojego miasta. 

W ostatnich miesiącach roku opracowano strategię promocyjną nowej odsłony kampanii 

społecznej „Krajobraz mojego miasta” w ramach Krajowego Programu Ochrony i Opieki nad 

Zabytkami 2019-2020. Druga edycja kampanii będzie poświęcona parkom kulturowym.   

 

Europejskie Dni Dziedzictwa 



7-8 oraz 14-15 września 2019 r. odbyła się 27. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa, której 

hasło przewodnie brzmiało „Polski splot”. 

Motyw przewodni tegorocznej edycji dotyczy kwestii związanych z rozwojem niepodległej Polski 

po latach rozbiorów, a czytany w sposób bezpośredni umożliwia organizację wydarzeń 

poruszających m.in. kwestię mody polskiej, tradycji tkackich czy zabytkowych obiektów 

związanych z przemysłem włókienniczym.  

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w całej Polsce można było wziąć udział w ponad 700 

wydarzeniach kulturalnych poświęconych lokalnemu dziedzictwu (liczba wydarzeń ze strony 

www.edd.nid.pl).   

Uroczysta inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa odbyła się 7 września we Wschowie 

w województwie lubuskim. Organizatorem było Miasto i Gmina Wschowa we współpracy z 

Muzeum Ziemi Wschowskiej,  Lubuską Wojewódzką Konserwator Zabytków oraz 

Stowarzyszeniem Czas A.R.T. Ogólnopolska inauguracja została objęta Patronatem Narodowym 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Program inauguracji obejmował wiele 

różnorodnych atrakcji skierowanych do osób w każdym wieku m.in. warsztaty tkackie, spektakl 

teatralny zorganizowany w Lapidarium, grę terenową pt. „Wschowskie opowieści”. Podczas 

inauguracji zostało przygotowane stoisko EDD z materiałami  promocyjnymi oraz publikacjami o 

zabytkach.   

W ramach przygotowywań 27. Edycji EDD w marcu i kwietniu odbyło się 5 jednodniowych 

szkoleń, w których wzięli udział organizatorzy lokalnych wydarzeń: pracownicy instytucji 

kultury, urzędów gminnych, właściciele zabytków, działacze organizacji pozarządowych, 

nauczyciele, bibliotekarze. Celem szkoleń 

było dostarczenie wiedzy oraz wskazówek 

związanych z promocją lokalnego 

dziedzictwa, a także zainspirowanie do 

tworzenia atrakcyjnych wydarzeń 

wpisujących się w motyw przewodni 

tegorocznej edycji. Spotkania odbyły się we 

Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Bydgoszczy 

oraz Poznaniu. 

W związku z przygotowaniami do obchodów, 

wyprodukowane zostały materiały 

promocyjne oraz gadżety odpowiadające 

identyfikacji wizualnej EDD. Materiały promocyjne obejmowały plakaty ogólne, plakaty 

http://www.edd.nid.pl/


wydarzenia, afisze wojewódzkie, pocztówko-ulotki oraz wojewódzkie informatory. Tegorocznej 

edycji EDD towarzyszyła nowa strona internetowa zgodna z identyfikacją graficzną.  Strona 

zawiera wbudowany formularz zgłoszeniowy, za pośrednictwem którego organizatorzy dodawali 

swoje wydarzenia. Powstał również animowany spot EDD w wersji 30 oraz 15-sekundowej.   

W dniach 2-15 września była realizowana kampania informacyjno-promocyjna o EDD. Kampania 

obejmowała reklamę w Internecie (kampania SEM, display, geotrapping, video, social media) oraz 

emisję spotu w kolei dolnośląskiej, śląskiej, a także w tramwajach i autobusach w wybranych 

miastach. Dzięki współpracy z Biurem Programu Niepodległa spot video był emitowany również 

na lotnisku Chopina oraz w warszawskim metrze. Odbyła się także kampania w radiu RMF FM, 

która objęła emisję 59 spotów radiowych, zapowiedzi sponsorskie, zamieszczenie informacji o 

EDD na stronie „Bajeczna Polska”, artykuł sponsorowany na stronie www.rmf24.pl, emisję 

reklamy EDD na stronie  www.rmf.pl, www.rmf24.pl, www.rmfmaxxx.pl, www.rmfon.pl.   

W trakcie trwania EDD, strona internetowa miała 126 351 wyświetleń, 65 786 unikalnych 

użytkowników oraz 78 143 sesji. 

6 września br. w kawiarni Niepodległa. Miejsce spotkań w warszawskich Łazienkach Królewskich 

odbyła się konferencja prasowa poświęcona EDD.  

Podsumowując: w EDD wzięło udział 186 925 uczestników, odbyło się 974 wydarzeń w 378 

miejscowościach. 

W dniach 16-18 października 2019 r.  w Strasbourgu koordynator EDD wzięła udział w 

corocznym spotkaniu koordynatorów europejskich. Spotkanie posłużyło wymianie dobrych 

praktyk w przeprowadzaniu EDD w poszczególnych krajach.  

Europejskie Dni Dziedzictwa zostały zakończone uroczystą Galą w Forcie Sokolnickiego w 

Warszawie, gdzie zostały wręczone plakiety dla organizatorów, którzy zdaniem koordynatorów 

wojewódzkich zorganizowali obiektywnie najlepsze wydarzenia EDD w 2019 roku. Gala została 

uświetniona koncertem zespołu Mikromusic. Ponadto w dniach 18-19 listopada  odbyły się 

warsztaty dla koordynatorów wojewódzkich oraz chętnych organizatorów. Oferta była na tyle 

różnorodna, że każdy mógł wybrać coś dla siebie: spacer z przewodnikiem po warszawskiej 

Pradze, wykład i pokaz kuchni dawnej w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, warsztaty z 

praw autorskich i wykorzystania wizerunku, warsztat jak dygitalizować dziedzictwo lokalne oraz 

warsztat digital storytelling,   

Wyłoniono także hasło na 2020 rok – „Moja droga”. 

Ogólnopolski Konkurs Filmowy „Zabytkomania”– V edycja 

http://www.rmf24.pl/
http://www.rmf.pl/
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Zabytkomania to konkurs skierowany do pasjonatów sztuki filmowej oraz historii, którzy poprzez 

swoje prace chcą pokazywać i popularyzować dorobek materialny oraz duchowy poprzednich 

pokoleń. Celem konkursu, obok rozwijania pasji filmowej wśród młodych ludzi, jest 

upowszechnianie wiedzy o zabytkach oraz nawiązywanie więzi społecznej z lokalnym 

dziedzictwem. „Zabytkomania” to nie tylko konkurs filmowy, ale także projekt edukacyjny, w 

ramach którego we wrześniu i październiku odbyło się 10 warsztatów. Pod okiem 

profesjonalnych zawodowych filmowców uczniowie szkół podstawowych i średnich 

przygotowali  filmy nawiązujące do lokalnego dziedzictwa kulturowego. Warsztaty odbywały się 

w: Puławach, Kazimierzu Dolnym, Janowcu, Stołpiu, Chełmie, Krasnymstawie, Zwierzyńcu, 

Biłgoraju, Janowie Podlaskim i Kraśniku. Efekty warsztatów - filmy dotyczące regionalnego 

dziedzictwa kulturowego - były publikowane na stronie internetowej NID i kanale You Tube. 

Łącznie wzięło w nich udział ok. 400 dzieci i młodzieży 

Filmowy projekt edukacyjny (realizowany wspólnie z  Biurem Programu „Niepodległa”) miał na 

celu wzbudzanie wśród uczniów zainteresowania dziedzictwem kulturowym oraz uświadomienie 

im jego wielowymiarowej wartości.  

Tegoroczne hasło: „Droga do wolności” skupiało się na idei przedstawienia drogi Polaków do 

odzyskania niepodległości w 1918 r. oraz budowania tożsamości narodowej. 

 

Na konkurs zgłoszone zostały 94 filmy. Uczestnicy mogli nadsyłać filmy dokumentalne, reportaże 

lub animacje. Jury konkursowe oceniło nadesłane prace według kryteriów wartości artystycznej, 

technicznej i merytorycznej. Zgłoszenia były przyjmowane w trzech grupach:  

I: młodzież między 13 a 18 rokiem życia, 

II: osoby powyżej 18 roku życia amatorsko zajmujące się sztuką filmową,  

III: osoby powyżej 18 roku życia tworzące filmy jako profesjonaliści.  

Nagrodzonych wyłoniono 25 listopada 2019 r. na posiedzeniu jury.  

W dniach 3-5 grudnia 2019 r. odbyły się w Radziejowiach warsztaty filmowe zwieńczone galą, 

podczas której wręczono nagrody. W czasie gali zaprezentowane zostały nakręcone w czasie 

warsztatów etiudy i spoty promocyjne. 

 

 

Wystawa „Zabytkowe rezydencje w krajobrazie przygranicznych regionów Polski 

i Niemiec” w Poczdamie 



8 stycznia 2019 r. w siedzibie Brandenburskiego Landtagu w Poczdamie odbyło się oficjalne 

otwarcie wystawy „Zabytkowe rezydencje w krajobrazie przygranicznych regionów Polski 

i Niemiec”, która przygotowana została w ramach współpracy Narodowego Instytutu Dziedzictwa 

z polskimi i niemieckimi konserwatorami zabytków z regionów przygranicznych (województw: 

lubuskiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego i niemieckich krajów związkowych: 

Brandenburgii, Meklemburgii - Pomorza Przedniego oraz Saksonii). Poczdam był kolejnym 

miejscem, w którym zaprezentowano wystawę poświęconą problematyce ochrony zabytków 

rezydencjonalnych na pograniczu Polski i Niemiec. Wcześniej wystawa prezentowana była na 

Targach DENKMAL w Lipsku, Landtagu Saksonii w Dreźnie i Dolnośląskim Urzędzie 

Wojewódzkim we Wrocławiu. 

 

15.A. Komunikacja społeczna  

Współpraca z mediami 

Narodowy Instytut Dziedzictwa dba o wizerunek oraz dobre relacje z mediami. Pozostaje 

w stałym kontakcie z przedstawicielami mediów, zarówno przy okazji organizowanych 

wydarzeń, jak i w przypadkach próśb o udzielenie eksperckiego komentarza. Na potrzeby mediów 

opracowywane są teksty oraz przeprowadzane są autoryzacje wypowiedzi pracowników 

Instytutu, a także nawiązywany i utrzymywany jest kontakt z przedstawicielami mediów, służący 

współpracy merytorycznej związanej z popularyzacją dziedzictwa kulturowego. W okresie 

sprawozdawczym podpisano umowę z TVP Kultura na realizację 22 odcinków filmów z serii 

„Szlakiem miejsc niezwykłych – pomniki historii”, podjęto współpracę z radiem RMF FM w celu 

partnerstwa medialnego przy projekcie Europejskie Dni Dziedzictwa, zrealizowano spot 

promujący serię „Szlakiem miejsc niezwykłych – pomniki historii” oraz spot promujący pomniki 

historii w aspekcie współpracy z PKP.  Opracowano i dystrybuowano informacje prasowe m.in. 

dla Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, Spotkania Opiekunów Pomników Historii, 

kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta”, Święta Parku Mużakowskiego, Jabłoniowego 

Zawrotu Głowy, albumu „100 pomników historii”, Raportu Rocznego 2018, konferencji KMM w 

Przemyślu, wernisażu wystawy Michała Szlagi, konkursów: „Zabytek Zadbany”, „Kochamy 

Gdyńskie Zabytki”, „Zabytkomania” oraz inne jak np. na projekt bluzy i czapki inspirowanych 

historią Stoczni Gdańskiej. Zorganizowano konferencję prasową Międzynarodowego Dnia 

Ochrony Zabytków, Europejskich Dni Dziedzictwa oraz dwa śniadania prasowe Stocznia Gdańska 

warta UNESCO! 

W terminie wrzesień – grudzień emitowany był spot na antenie TVP Info i TVP Kultura promujący 

nową serie filmów „Szlakiem miejsc niezwykłych – pomniki historii” oraz od 5 do 12 czerwca  na 



antenach TVP: 1, 2, 3, Info, Kultura oraz Historia emitowany był spot promujący wolontariat w 

dziedzictwie. 

NID stale monitoruje publikacje w mediach i przygotowuje dla pracowników codzienny 

monitoring.  Z pozyskanych danych wynika, że w okresie sprawozdawczym media publikowały 

informacje o NID ponad 2 000  razy. 

Patronaty 

Narodowy Instytut Dziedzictwa udziela patronatu przedsięwzięciom i publikacjom, które swoim 

charakterem i programem nawiązują do ochrony dziedzictwa narodowego. W okresie 

sprawozdawczym udzielono 37 patronatów. 

Informacja publiczna 

W okresie sprawozdawczym do NID wpłynęło 38 wniosków o udostępnienie informacji 

publicznej. Narodowy Instytut Dziedzictwa przygotował odpowiedzi na wszelkie pytania  

w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i prowadził korespondencję  

z wnioskodawcami. 

Działania w Internecie 

Działania NID skierowane są w dużej mierze do użytkowników Internetu. Pierwszą platformą 

kontaktu pomiędzy osobami zainteresowanymi szeroko pojętą tematyką dziedzictwa 

kulturowego a Instytutem jest strona znajdująca się pod adresem www.NID.pl.  

Narodowy Instytut Dziedzictwa zarządza i administruje następującymi portalami tematycznymi: 

1. www.zabytek.pl – portal umożliwiający dostęp do opisów, cyfrowych wizerunków 

(zdjęć, filmów i modeli 3D) wybranych zabytków oraz informacji o ich lokalizacji; 

2. edd.nid.pl – portal poświęcony Europejskim Dniom Dziedzictwa; 

3. niematerialne.nid.pl – portal poświęcony niematerialnemu dziedzictwu 

kulturowemu; 

4. samorzad.nid.pl – portal skierowany do przedstawicieli samorządów, będący bazą 

praktycznej i rzetelnej wiedzy na temat zarządzania dziedzictwem w gminach; 

5. www.krajobrazmojegomiasta.pl – portal poświęcony kampanii społecznej 

„Krajobraz Mojego Miasta”; 

6. www.park-muzakowski.pl – portal poświęcony Parkowi Mużakowskiemu 

7. swiatowedziedzictwo.nid.pl – portal zawierający informacje na temat światowego 

dziedzictwa UNESCO w Polsce; 

http://www.nid.pl/
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8. mapy.zabytek.gov.pl – portal umożliwiający analizowanie danych przestrzennych 

zabytków nieruchomych i archeologicznych wpisanych do rejestru; 

9. cumulus.zabytek.gov.pl – portal umożliwiający przeglądanie chmur punktów 

pochodzących ze skaningu laserowego; 

10. Ochronazabytkow.nid.pl – strona internetowa wydawanego przez NID czasopisma 

„Ochrona Zabytków”. 

W okresie sprawozdawczym strony internetowe były odwiedzane: 

 www.NID.pl: ponad 281 774 

 zabytek.pl: 485 210 razy, 

 edd.nid.pl: 126 351 razy 

 samorząd.nid.pl: 34 940 razy  

 Fanpage NID na Facebooku ma 18 242 fanów, 

 Liczba wyświetleń filmów na kanale YouTube TV NID wyniosła 473 862, 

 Instagram NID obserwuje ponad 1200  osób. 

 

16. Organizowanie i prowadzenie innych prac związanych z ochroną dziedzictwa 

kulturowego na zlecenie Ministra i Generalnego Konserwatora Zabytków   

16.A. Program MKiDN „Ochrona zabytków archeologicznych”  

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona zabytków archeologicznych” ma 

na celu wspieranie zadań służących nieniszczącemu rozpoznaniu i dokumentacji dziedzictwa 

archeologicznego oraz opracowaniu i upowszechnieniu wyników badań archeologicznych. 

Zgłaszane projekty są rozpatrywane w trybie konkursowym, a Narodowy Instytut Dziedzictwa, 

jako instytucja zarządzająca, sprawuje pieczę nad przebiegiem procedury konkursowej oraz 

realizacją wyłonionych zadań. 

W pierwszym półroczu 2019 r. zadania NID obejmowały rozliczenie projektów dofinansowanych 

w poprzednich edycjach oraz prowadzenie rozstrzygnięcia naboru wniosków w edycji 2019. W 

trzecim kwartale monitorowano realizację zadań i przygotowano ostateczny tekst regulaminu 

programu na 2020 r. 

Rozliczenia zadań dofinansowanych w poprzednich edycjach programu były składane w końcu 

stycznia 2019 r. Pracownicy NID sprawdzili złożone materiały pod względem formalnym, 

rachunkowym i merytorycznym, w tym pod względem zgodności z zakresem rzeczowym projektu 

http://mapy.zabytek.gov.pl/
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oraz warunkami zawartych umów. Do 30 kwietnia 2019 r. rozliczone zostały łącznie 53 zadania 

(czyli wszystkie dofinansowane), w tym: 

 18 raportów końcowych z wykonania zadań dwuletnich rozpoczętych w 2017 r., 

 15 raportów końcowych z wykonania zadań jednorocznych, dofinansowanych w 2018 r., 

 20 raportów częściowych z wykonania w 2018 r. pierwszego etapu zadań dwuletnich, 

przewidzianych do zakończenia w 2019 r. 

W ramach naboru prowadzonego do 30 listopada 2018 r. złożono łącznie 71 wniosków 

o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 5,6 mln zł (w tym 3,9 mln zł na 2019 r. i 1,7 mln na 2020 

r.).  

Ostatecznie budżet na realizację programu w 2019 r. został przyznany w wys. 2.300.000 zł. 

Strukturę kosztów przedstawia tabela: 

Budżet programu w 2019 r. 

do 

wydatkowania 

w 2019 r. 

do 

wydatkowania 

w 2020 r. 

liczba zadań 

środki na realizację w 2019 r. zadań 

dwuletnich (ich drugich etapów), 

dofinansowanych w edycji 2018 

784 000 zł  20 

środki na realizację zadań 

dofinansowanych po rozpatrzeniu 

wniosków z naboru w edycji 2019 r. 

1 216 000 zł 539 000 zł 30 

środki przyznane z puli dodatkowej, w 

ramach trybu odwoławczego 
300 000 zł 60 000 zł 6 

razem: 2 300 000 zł 599 000 zł 56 

 

Do połowy października 2019 r. podpisano wszystkie umowy dotyczące dofinansowania, wszyscy 

Beneficjenci podjęli się realizacji zgłoszonych zadań. 

Od połowy sierpnia w MKIDN prowadzone były intensywne prace nad regulaminami programów 

Ministra, a także dokumentami związanymi z naborem na 2020 r., BRPS na bieżąco analizowało 

dokumenty i zgłaszało ewentualne uwagi. 

Programy MKiDN na 2020 r. zostały ogłoszone 16 października 2019. - z terminem składania 

wniosków do 29 listopada. Procedura naboru do wszystkich programów została uproszczona, 

m.in. złożenie wniosku wymagało wyłącznie przesłania wypełnionego elektronicznego 



formularza, zmienił się też nieco zakres rzeczowy programu "Ochrona zabytków 

archeologicznych". Do końca naboru wpłynęło 67 wniosków, ich ocena zakończy się w styczniu 

2020 r. 

 

16.B. Program własny NID „Wspólnie dla dziedzictwa”  

Program „Wspólnie dla dziedzictwa” jest adresowany do organizacji pozarządowych a jego 

zadaniem jest wsparcie działań dotyczących identyfikacji, dokumentacji i szerokiego 

upowszechniania dziedzictwa kulturowego. 

W ramach programu 15 projektów zostało rozliczonych do końca 2018 r., zaś 19 projektów z 2018 

r. zostało rozliczonych do końca lutego 2019 r.  Jedno z zadań z 2018 r. nie zostało rozliczone. 

Umowa na jego realizację została rozwiązana a sprawa przekazana do Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego w celu wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie 

określenia kwoty dotacji do zwrotu.  

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wszystkie działania, które były niezbędne do 

uruchomienia nowej edycji programu dotacyjnego na rok 2019. W ramach naboru prowadzonego 

do 30 kwietnia 2019 r. organizacje pozarządowe złożyły 193 wnioski na łączną kwotę 8 463 

945,96 zł.  

164 wnioski spełniały wymogi formalne i zostały poddane ocenie merytorycznej i organizacyjnej. 

Każdy wniosek został oceniony organizacyjnie przez wybranych losowo 2 pracowników 

Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz merytorycznie przez wybranych losowo 4 członków 

Zespołu Oceniającego. 

24 maja 2019 r. odbyło się spotkanie Zespołu Oceniającego, którego celem było omówienie 

ocenianych wniosków. Po podsumowaniu ocen stwierdzono, że 93 zadania otrzymały łączną 

ocenę powyżej 70 punktów, która zgodnie z warunkami regulaminu programu jest minimalną 

oceną uprawniającą do dofinansowania. Limit finansowy programu nie pozwolił na 

dofinansowanie wszystkich wniosków, które otrzymały ocenę powyżej 70 punktów, w związku z 

tym została podjęta decyzja o podniesieniu progu punktacji do 83 punktów. 

W efekcie dofinansowanie otrzymało 30 projektów na łączną kwotę 1 000 000,00 zł.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 6 czerwca 2019 r.  

Przeprowadzono kontrole monitorujące 7 projektów. W trakcie kontroli stwierdzono, że projekty 

są realizowane zgodnie z założeniami.  

Od połowy października rozpoczęto weryfikację raportów końcowych. Do końca grudnia 

zatwierdzono 11 raportów, pozostałe są w trakcie weryfikacji i nadsyłania uzupełnień.   



Jednocześnie prowadzono działania promocyjne Programu m.in. na stronie internetowej i profilu 

Facebook, jak również w trakcie wystąpień pracowników na spotkaniach i konferencjach. 

 

28 listopada 2019 r. we współpracy z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie  i 

Fundacjami „European Heritage Volunteers” oraz „Chronić Dobro” NID zorganizował konferencję 

międzynarodową "Wolontariat dla Dziedzictwa. Działajmy razem w Europie. Volunteering for 

Heritage. Acting together in Europe” -  podsumowującą program „WdD”, oraz dostarczającą NGO  

wiedzę o możliwościach współpracy międzynarodowej. Konferencja była przeznaczona dla 

organizacji pozarządowych i wolontariuszy. Uczestniczyło w niej ponad 90 osób, w tym 

przedstawiciele NGO z  Niemiec, Irlandii, Słowacji, Kosowa, Rosji, Gruzji, Rumunii, Hiszpanii, 

Portugalii, Serbii, Ukrainy, Bułgarii, Syrii, Chorwacji i Finlandii. 

W przygotowaniu jest nowa edycja programu. „Wspólnie dla dziedzictwa 2020”. Trwają prace nad 

regulaminem programu. Propozycja składu  Zespołu Sterującego oceniającego wnioski w nowej 

edycji została przekazana do akceptacji  Ministra KiDN. 

 

 

16.C. Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami 

Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022, zwany dalej 

„Programem 2019–2022”, ma na celu realizację przepisu art. 84 w związku z art. 86 ust. 1 ustawy  

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, z 

późn. zm.). Program 2019–2022 jest głównym dokumentem strategicznym określającym cele 

administracji rządowej oraz podległych jej służb i instytucji w zakresie ochrony zabytków i opieki 

nad zabytkami, a także środki służące do realizacji wyznaczonych celów. 

Program 2019-2022 został przyjęty uchwałą Rady Ministrów 13 sierpnia 2019 r. a następnie 

ogłoszony w Monitorze Polskim 11 września 2019 r. (MP z 2019 r., poz. 808 ). 8 października 

2019 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał na Koordynatora Programu 

Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa (Dziennik Urzędowy MKiDN z 2019 r., poz. 98). 

 

Głównym celem Programu 2019-2022 jest stworzenie warunków dla zapewnienia efektywnej 

ochrony i opieki nad zabytkami, który realizowany jest poprzez trzy cele szczegółowe, podzielone 

na kierunki działania a te z kolei na ściśle określone zadania i przypisane do nich wskaźniki.  

 

Przygotowania do realizacji Programu 2019-2022 rozpoczęto niezwłocznie po jego oficjalnym 

ogłoszeniu we wrześniu. 20 września 2019 r. pismem NID-D/7854/1112/19/BS Narodowy 



Instytut Dziedzictwa zgłosił konieczne korekty do Programu 2019-2022, pytania oraz 

przewidywane zagrożenia w jego realizacji.  

W dniach 21, 22 i 29 października odbyły się spotkania zatwierdzające założenia merytoryczne i 

budżetowe zadań i działań do realizacji w 2019 r. oraz założenia i budżet ogólny na lata 2020-

2022.   

6 listopada 2019 r. pismem NID-BRPS/9215/1280/19/AS Narodowy Instytut Dziedzictwa 

zgodnie z założeniami Programu 2019-2022 przedstawił Szczegółowe rozplanowanie wydatków 

w ramach budżetu Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-

2022. 

18 listopada 2019 r. pismem NID-D/9563/1309/19/BS Narodowy Instytut Dziedzictwa zgodnie  

z zasadami zarządzania Programem 2019-2022, przedstawił Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa 

narodowego listę osób odpowiedzialnych za każde dające się merytorycznie wydzielić działanie 

w ramach zadań tworzących Program będących pracownikami NID. 

19 listopada 2019 zarządzeniem Dyrektora NID powołany został Zespół zarządzający "Krajowego 

Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami 2019-2022",  

 

Szczegółowa informacja o zrealizowanych w 2019 r. działaniach znajduje się w Aneksie nr 3 

 

 

16.D. Rewaloryzacja Parku Mużakowskiego 

W 2019 r. NID realizował zadania związane z bieżącym utrzymaniem i rewaloryzacją Parku 

Mużakowskiego, w tym działania przewidziane projektem INTERREG (wydarzenia plenerowe, 

infrastruktura budowlana). 

Narodowy Instytut Dziedzictwa kontynuował realizację projektu rewaloryzacji Parku 

Mużakowskiego, zabytkowego parku w stylu krajobrazowym, położonego na granicy Polski 

i Niemiec. Park Mużakowski jest największym zabytkowym parkiem krajobrazowym w Europie, 

uznanym za Pomnik Historii i miejsce światowego dziedzictwa UNESCO. NID zarządza polską 

częścią parku w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o pow. ponad 300 ha. Projekt 

rewaloryzacji realizowany jest od 1989 r. we współpracy z zarządcą niemieckiej części parku oraz 

samorządem miasta Łęknica. Merytorycznie wspiera go Międzynarodowa Rada Konserwatorska. 

W ramach transgranicznej współpracy w zarządzaniu parkiem, zorganizowano doroczne 

posiedzenie Międzynarodowej Rady Konserwatorskiej. W trakcie spotkania zarządcy 

przedstawili aktualną problematykę konserwatorską obu części Parku Mużakowskiego oraz 

Parku Branitz, w tym zagrożenia wynikające z inwestycji w strefach buforowych tych parków oraz 



zmian klimatycznych. Zaprezentowano rezultaty prowadzonych projektów, dyskutowano o 

potrzebach rozszerzenia monitoringu stanu zdrowotnego zadrzewień ze względu na 

obserwowane niekorzystne zjawiska narastające pod wpływem czynników środowiskowych. 

Odbyło się także doroczne spotkanie tzw. Konwentu Pücklera.  

 

Zadania realizowane przez NID koncentrowały się głównie na kontynuacji projektu pn. „Park 

Mużakowski – ochrona, rozwój i promocja europejskiego dziedzictwa kulturowego”, 

dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020, który Instytut realizuje we współpracy z 

zarządcą niemieckiej części parku. Zakres tematyczny projektu odnosi się do dziedzictwa 

Fryderyka Niderlandzkiego, kolejnego, po założycielu parku Hermannie von Pückler-Muskau, 

właściciela majątku w latach 1847-1881, a zarazem jego znakomitego mecenasa. Najważniejszym 

zadaniem zakończonego projektu był remont konserwatorski Wiaduktu, będącego jedną z trzech 

budowli zachowanych w polskiej części parku. Obiekt, powstały dzięki mecenatowi księcia 

Fryderyka Niderlandzkiego, pełni nie tylko funkcję bramy do parku i zapewnia ciągłość dróg 

parkowych, ale jest również charakterystycznym elementem sztafażu. Wyremontowany obiekt 

udostępniono do użytkowania.  

Ponadto, przez cały rok realizowano zadania zapewniające kontynuację projektu rewaloryzacji w 

zakresie odtwarzania historycznego układu przestrzennego i bieżącej pielęgnacji parku. 

Zrealizowano m.in.: korekty drzewostanu w obrębie otwarć widokowych i wnętrz parkowych, tj. 

w rejonie Dębu Hermanna i Mostu Królewskiego. W konsekwencji wycinek w tych rejonach 

uporządkowano teren – wykonano frezowanie pni, równanie terenu, przygotowujące do koszeń 

mechanicznych, a następnie zakładanie nowych łąk połączone z pełną uprawą gleby.  

Kontynuowano tworzenie regionalnej kolekcji historycznych odmian jabłoni w historycznej 

Szkółce. Posadzono 200 szt. młodych drzew. Wcześniejsze nasadzenia (250 szt.) systematycznie 

pielęgnowano. Wykonywano prace poprawiające warunki wzrostu młodych roślin jak 

systematyczne podlewanie, pielenie i ściółkowanie mis, w których nasadzone są drzewka oraz – 

pielęgnacja koron starych drzew i grup krzewów oraz intensywne podlewanie w okresie suszy 



wiosennej. Ponadto na całym terenie zarządzanym przez NID w trybie ciągłym wykonywano 

koszenia, zajmowano się utrzymaniem porządku, usuwaniem szkód w zadrzewieniach oraz szkód 

w zadarnieniach łąk wyrządzonych przez dziki. Zapewniano również utrzymanie właściwego 

stanu dróg i ścieżek.  

Ważnym aspektem działań NID była promocja parku i realizowanych prac konserwatorskich. W 

bieżącym roku NID współorganizował wraz z zarządcą niemieckiej części parku, Miastem Łęknica 

i Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Łużycka coroczne Święto Parku, w ramach którego odbyło się 

Święto Produktu Regionalnego. W 2019 r. odbyły się dwie edycje (wiosenna i jesienna) kiermaszu 

roślin i owoców pn. „Jabłoniowy zawrót głowy – kiermasz roślin i owoców”. Ideą imprezy jest 

popularyzacja historycznej funkcji Szkółki oraz zachowanych wartości miejsca. Edycja wiosenna 

zrealizowana w ramach projektu Interreg była dużym wydarzeniem plenerowym 

zorganizowanym. Poza tradycyjnym kiermaszem roślin i produktów pochodzenia roślinnego 

oferowanych przez producentów z regionu, w programie znalazły się dodatkowe komponenty 

promujące dziedzictwo Parku Mużakowskiego, tj. pokaz kulinarny na żywo pn. „Pogawędki 

kulinarne w Parku Mużakowskim”, warsztaty florystyczne, spacery tematyczne oraz koncert 

plenerowy i pokaz iluminacji. Przygotowano i zaprezentowano wystawę o historii i przemianach 

Szkółki i zrealizowanych w ramach projektu Interreg pracach konserwatorskich i badawczych 

dotyczących Szkółki i Wiaduktu.  

  

 

W ramach programu edukacyjnego, realizowanego przez Pracownię Terenową w Łęknicy, 

przeprowadzono łącznie 10 spacerów: 5 spacerów edukacyjnych dla najmłodszych dzieci 

połączonych ze zwiedzaniem obiektów architektonicznych mieszczących się po zachodniej części 

parku, 1 spacer polsko-niemiecki zorganizowany w formie podchodów, 4 spacery dla młodzieży 

połączone z  pracą w terenie na zeszytach edukacyjnych. W spacerach i piknikach wzięło udział 

405 dzieci i młodzieży oraz ich opiekunowie, każdorazowo były one połączone z piknikiem i 

zabawami. Ponadto w ramach EDD zorganizowano polsko-niemiecką grę terenową dla ponad 100 

uczestników oraz warsztaty artystyczne dla ok. 200 osób. Do realizacji działań edukacyjnych 



zakupiono materiały edukacyjne. Ponadto 7 uczniów szkoły średniej o kierunku technik 

architektury krajobrazu odbyło praktyki na terenie parku. 

Ponadto NID uczestniczył w realizacji programu aktywizacji bezrobotnych, którzy znaleźli 

zatrudnienie na terenie parku przy jego bieżącej konserwacji. 

16.E. Prowadzenie w porozumieniu z Ministrem współpracy międzynarodowej  

w zakresie ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym 

 

 EAC (Europeae Archaeologiae Consilium) 

28 lutego – 2 marca 2019 r. w Dublinie odbyło się walne zgromadzenie EAC, 

poświęcone kwestiom organizacyjno-administracyjnych Rady, oraz 20th Heritage 

Management Symposium „Archaeological sites and monuments in the care of the 

state”, na którym zaprezentowano 21 wystąpień dotyczących wymiany praktyk i 

doświadczeń, napięć  

w równoważeniu potrzeb grup w różny sposób korzystających z zasobów dziedzictwa 

kulturowego, korzyści publicznych płynących z dziedzictwa kulturowego, 

praktycznych zagadnień konserwacji i zarządzania,  różnych modeli własności oraz 

sposobów udostępniania stanowisk archeologicznych zwiedzającym. W obydwu 

wydarzeniach udział wzięła przedstawicielka NID. 

W ramach działalności Zarządu EAC odbyły się trzy spotkania z udziałem 

przedstawicielki NID: 

 27 lutego 2019 r. w Dublinie, podczas którego omówiono kwestie 

organizacyjne, takie jak budżet i plany na 2019 r. Wybrano nowe władze EAC. 

Dyskutowano nad organizacją sympozjum w 2020 r. Wysłuchano raportów z 

działań grup roboczych zajmujących się różnymi aspektami selekcji w 

archeologii, omawiano kwestie koordynacji ich działań; 

 7 czerwca 2019 r. w Brukseli, podczas którego ustalono harmonogram 

wprowadzania zmian statutowych. Zaproponowano kilka ewentualnych 

tematów Heritage Management Symposium w 2021 r. Przedstawiono do 

akceptacji wyniki prac grupy roboczej Archaeological Archives; 

 18-19 października 2019 r. w Reykjaviku, podczas którego omówiono kwestie 

organizacyjne, m.in.: przedyskutowano brzmienie zmienionego statutu, 

wybrano dwa tematy Heritage Management Symposium w 2021 – do 



ostatecznego wyboru przez organizatora. Zapoznano się z bieżącymi 

działaniami grup roboczych. 

Grupa robocza EAC „Archaeological Archives” kierowana przez przedstawicielkę 

NID zajmowała się opracowaniem wytycznych dot. selekcji dokumentacji i źródeł 

archeologicznych oraz zagadnieniem zarządzania danymi cyfrowymi w archeologii.  

W 2019 r., oprócz zdalnej współpracy, odbyły się dwa spotkania robocze (27 lutego – 

Dublin, 8-9 października – Drezno).  

 EUSBSR  (EU Strategy for the Baltic Sea Region)  

26-27 marca 2019 r. w Helsinkach odbyło się spotkanie konsultacyjne dla państw 

makroregionu Morza Bałtyckiego. Miało ono na celu rozpoznanie możliwości 

rozwoju szlaków kulturowych Rady Europy na terenie tego makroregionu. Na 

spotkaniu omówione zostały tematy związane ze wzmocnieniem zarządzania, 

rozpoznawalności, współpracy – na istniejących szlakach Rady Europy i o 

tworzeniu przyszłych, które mocno promowałyby region Bałtyku i niwelowały 

peryferyjne znaczenie regionu, zwłaszcza w kontekście kulturowym. 

 EHLF (European Heritage Legal Forum) 

24-25 kwietnia 2019 r. w Berlinie obyło się spotkanie grupy EHLF, na którym 

omówiono zagadnienia związane z bieżącą działalnością Forum, a także aktualne 

kwestie problemowe dotyczące wpływu przepisów UE na ochronę dziedzictwa 

(zakaz stosowania nitrogenu azotu w przepisach rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie 

udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych z punktu widzenia 

metod konserwacji obiektów muzealnych, problem ponownego wykorzystania 

materiałów budowlanych w kontekście Construction Products Directive). Na 

spotkaniu dokonano wyboru nowego składu Sekretariatu EHLF na okres 2019-

2023, w skład którego ponownie wszedł przedstawiciel NID. Ponadto, dokonano 

zmiany Operational Guidelines EHLF rozszerzającą zakres działania Forum 

również na kwestie dotyczące legislacji i zasad zarządzania dziedzictwem na 

płaszczyźnie krajowej. Ustalono, że celem Forum jest  podjęcie działań służących 

uzupełnieniu składu Forum o przedstawicieli 12 państw EOG, które nie są 

członkami Forum lub de facto zawiesiły w nim uczestnictwo. 

 EHHF (European Heritage Heads Forum) 

W dniach 22-24 maja 2019 r. w Sztokholmie odbyło się 14. doroczne spotkanie 

European Heritage Heads Forum. Uczestnicy spotkania debatowali podczas sesji 



plenarnej oraz spotkań w grupach roboczych na temat roli i polityki zarządzania 

dziedzictwem kulturowym w dzisiejszym społeczeństwie. Narodowy Instytut 

Dziedzictwa reprezentował Dyrektor Bartosz Skaldawski. 

 HEREIN (Council of Europe Working group on HEREIN national reports) 

10 maja 2019 r. w Paryżu odbyło się spotkanie grupy, na którym pracowano nad 

nowym formularzem raportu krajowego w bazie wiedzy HEREIN. Prace zostały 

zakończone podczas spotkania w dniach 27-28 sierpnia w Paryżu; wtedy także 

zaplanowano kolejne ankiety tematyczne. Po wprowadzeniu proponowanych 

zmian zostanie przesłany koordynatorom krajowym do zaakceptowania oraz 

zostanie wprowadzony w system bazodanowy - do wypełniania przez 

koordynatorów z krajów członkowskich. W obydwu spotkaniach grupy wzięła 

udział koordynator krajowa HEREIN z ramienia Narodowego Instytutu 

Dziedzictwa.  

Ponadto: 

 10-12 kwietnia 2019 r. w Luoyang odbyło się II Forum Dziedzictwa Kulturowego 

Chin i Państw Europy Środkowej i Wschodniej, w którym wzięli udział liczni 

reprezentanci z chińskich uczelni i instytucji zajmujących się dziedzictwem 

kulturowym, a także przedstawiciele 11 zaproszonych państw Europy centralnej 

i wschodniej: Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czech, Słowacji, Polski, Litwy, Łotwy, 

Czarnogóry, Północnej Macedonii, Rumunii i Serbii. W wystąpieniach 

zaprezentowano: działanie systemów światowego dziedzictwa w Chinach oraz 

wybranych państwach europejskich, sposób implementacji Konwencji 

światowego dziedzictwa (1972), ochronę, zarządzanie  

i monitoring miejsc światowego dziedzictwa, przedstawiono szczegółowo 

wybrane miejsca i powiązane z nimi problemy konserwatorskie, czy projekty 

badawcze, omawiano też kwestie rozwiązań systemowych. Zorganizowano 

wystawę dziedzictwa kulturowego z wszystkich krajów uczestniczących w 

spotkaniu. Polskę reprezentowały przedstawicielki NID z tematami wystąpień: 

Protection and Management of Cultural Heritage in Poland” oraz „Preventive 

Archaeology in Poland”. 

 W dniach 8-9 sierpnia 2019 r. w Jaremczy (Ukraina) odbyło się posiedzenie 

Międzynarodowej Rady Dobra Światowego Dziedzictwa Dawne cerkwie w 

polskim i ukraińskim regionie Karpat, podczas którego obie strony zdały relacje z 

podejmowanych działań konserwatorskich we wszystkich 16 drewnianych 



cerkwiach. Pracownicy NID zaprezentowali wyniki opracowań studialnych dla 

cerkwi w Brunarach, Kwiatoniu oraz Owczarach. Opracowania te, wykonane na 

podstawie oryginalnej metodologii diagnozowania problemów konserwatorskich 

sformułowanej w NID, stanowią istotny element budowy systemu zarządzania 

dobrem światowego dziedzictwa. Odbyła się również wizyta studialna w 

świątyniach Zakarpacia oraz w Rohatynie, gdzie zapoznano się z wybranymi 

problemami konserwatorskimi.    

 W dniach 28-30 września 2019 r. odbyły się warsztaty dotyczące ochrony i 

konserwacji zabytków sztuki ogrodowej i krajobrazu kulturowego oraz 

spotkanie robocze w Parku „Zofiówka” w Humaniu na Ukrainie w ramach 

działań Międzynarodowego Centrum Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w 

Żółkwi. W spotkaniu uczestniczyli specjaliści z NID oraz ukraińscy eksperci z 

Parku „Zofiówka”. Przedstawiciele NID zaprezentowali interdyscyplinarne 

prace wykonane w Dziale Ekspertyz i Analiz Konserwatorskich ze 

szczególnym uwzględnieniem prac rewaloryzacyjnych Parku Mużakowskiego 

problematykę krajobrazu kulturowego w Polsce oraz przedsięwzięcia 

realizowane w ramach Międzynarodowej Podyplomowej letniej Szkoły 

„Akademia Nieświeska”.  Uzupełnieniem spotkania była wizyta w siedzibie 

rezerwatu muzeum kultury trypolskiej. Rekonstrukcja budynku sprzed 5 tyś. 

lat była przykładem działań pracowników rezerwatu na rzecz ochrony 

historycznego krajobrazu kulturowego poprzez zajęcia edukacyjne 

prowadzone w ramach archeologii doświadczalnej. Spotkanie w Parku 

„Zofiówka” było ważnym etapem w planowanej dalszej współpracy dotyczącej 

ochrony parków i ogrodów oraz krajobrazu kulturowego. 

 W dniach 23-25 października 2019 r. w Muzeum Narodowym Ziemi 

Przemyskiej w Przemyślu odbyło się międzynarodowe sympozjum 

„Drewniane cerkwie obszaru Karpat i wschodniego pogranicza” z udziałem 

merytorycznym Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Podczas konferencji 

odbył się przygotowany przez NID wernisaż wystawy poświęconej 16 

drewnianym  cerkwiom w obszarze polskich i ukraińskich Karpat NID. 

Otwarcia dokonał Mariusz Czuba Zastępca Dyrektora NID i Jan Jarosz Dyrektor 

MNZP 

 

 



16.F. Międzynarodowa Podyplomowa Letnia Szkoła „Akademia Nieświeska” – wspólny 

polsko-białoruski program współpracy w zakresie ochrony zabytków 

 

W dniach od 19 maja do 2 czerwca 2019 r. 

przeprowadzona została w Polsce, w formie 

objazdu studialnego, druga część XXIV Kursu pt. 

„Ochrona i zagospodarowanie zabytków 

architektury obronnej”. Uczestnicy, specjaliści 

pracujący w instytucjach związanych z ochroną 

zabytków pochodzący z Białorusi, Ukrainy i z 

Litwy odbyli wizyty w Warszawie, Modlinie, 

Gdańsku, Malborku, Helu, Krakowie i w 

Lanckoronie. Zapoznali się z problematyką ochrony, konserwacji i zagospodarowaniem dla 

współczesnych celów zabytków architektury obronnej. Uroczystość wręczenia dyplomów 

słuchaczom XXIV Kursu Akademii Nieświeskiej miała miejsce w Pałacu Myślewickim w 

Łazienkach Królewskich w Warszawie. 

 

Pierwsza część jubileuszowego, XXV Kursu 

Międzynarodowej Podyplomowej Letniej 

Szkoły „Akademia Nieświeska” pt. „Ochrona i 

zagospodarowanie zabytkowych zespołów 

pałacowych i dworskich” odbyła się w Mińsku 

na Białorusi w dniach od 7 do 20 października 

2019 r. Współorganizatorem projektu ze 

strony białoruskiej był Białoruski Państwowy 

Uniwersytet Kultury i Sztuki, a słuchaczami 

tegorocznego kursu byli profesjonaliści zajmujący się ochroną zabytków pochodzący z Białorusi, 

Litwy, Łotwy i Ukrainy. Uroczysta inauguracja XXV Kursu miała miejsce w zamku Radziwiłów w 

Nieswieżu. Teoretycznym wykładom polskich i białoruskich specjalistów towarzyszyły wizyty 

naukowe do pałaców i dworów w Skokach, Wysokim, Prużanej, Różanej, Zalesiu, Kosowiem 

Kuszlanach, Lubczy oraz  dworach Lubańskich, Wańkowiczów i Przeździeckich w Mińsku. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks nr 1 do sprawozdania za 2019 r. 

Wystąpienia specjalistów NID 

KONFERENCJE KRAJOWE 

Nazwisko i imię 
Tytuł, termin i miejsce 

konferencji 
Tytuł referatu 

Błyskosz Tomasz 

"Jakie Młode Miasto" w 

ramach europejskiego 

programu "Memory of 

Water", 14.03.2019 r., 

Gdańsk 

Nie chcemy skansenu 

Błyskosz Tomasz 

Polski Komitet Ochrony 

Dziedzictwa 

Przemysłowego 

TICCIH POLSKA, spotkanie 

IEH (Europa Nostra 

Industrial and Engineering 

Heritage Committee) na 

The Gdańsk Shipyard 

- the birthplace of „Solidarity” 

and the symbol of the fall of 

Communism in East-Central 

Europe  



terenie Stoczni Gdańskiej, 

15.03.2019 r. 

Błyskosz Tomasz 

„Stocznia Gdańska – dla 

wszystkich i na zawsze", 

9.05.2019 r., Warszawa 

Uwarunkowania 

konserwatorskie dla 

zagospodarowania terenów 

dawnej Stoczni Gdańskiej w 

kontekście planowanego wpisu 

na listę UNESCO 

Błyskosz Tomasz 

"Ratification and 

Implementation of the 1995 

UNIDROIT Convention in 

Poland", "Orivate 

Collections: Historical and 

Legal Perspective", 6-

7.06.2019 r. 

Wartości materialne i 

niematerialne Stoczni Gdańskiej 

Chabiera Aleksandra 

Międzynarodowy Dzień 

Ochrony Zabytków, 24-

25.04.2019 r., Gdynia 

Warsztat: Dziedzictwo - pomysł 

na sukces 

Chabiera Aleksandra 

IV Ogólnopolska 

konferencja naukowa - 

międzykulturowa turystyka 

kulinarna pokoleń, 23-

24.05.2019 r. 

Referat: Dziedzictwo od kuchni - 

edukacyjne menu rozwoju 

turystyki kulinarnej; Warsztat: 

Jak połączyć kulinaria z innymi 

zasobami lokalnymi i stworzyć 

złożony produkt turystyczny 

(współpraca wielu podmiotów); 

Udział w Radzie Programowej 

Chabiera Aleksandra 

Brama Poznania ICHOT,  

konferencja DZIEDZICTWO: 

interpretacja w działaniu, 

27 września, Poznań 

Ludzie i ich dziedzictwo. Co 

interesuje Polaków 

Chabiera Aleksandra 
Targi Dziedzictwo, Kraków 

11 października 

Od wiedzy do zarządzania  

szacowanie zasobów lokalnego 

dziedzictwa, a oddolne 

tworzenie baz danych i 



archiwów. Garść dobrych 

praktyk w Polsce 

Czartoryski Krzysztof 

ICOMOS Polska – szkoła 

letnia, 28-31.08.2019 r., 

Bydgoszcz 

Sobięciński szyb Glückauf - 

przyczynek do rozpoznania 

niestniejącego obiektu 

Czuba Mariusz  

Spotkanie dyrektorów 

muzeów kościelnych i 

diecezjalnych 

konserwatorów zabytków, 

25.03.2019 r., Przemyśl 

Doświadczenia i perspektywy 

współpracy NID w ochronie 

zabytków sakralnych 

Czuba Mariusz 

Europejski Kongres 

Informacji Renowacyjnej, 1-

2.04.2019 r., Kraków 

Odbudowa miast historycznych – 

bilans i nowe perspektywy 

Czuba Mariusz 

9. Spotkanie Opiekunów 

Pomników Historii, 12-

13.06.2019 r., Krasiczyn 

Retrospekcja - geneza, rozwój i 

potencjał obiektów wpisanych 

na Listę Pomników Historii 

Czuba Mariusz 

25 lat Pomników Historii – 

wczoraj, dziś, jutro, 21-22. 

11. 2019 r., Frombork 

Pomniki Historii jako forma 

ochrony zabytków 

Dymek Anna 

XXVI Ogólnopolska 

Konferencja Naukowa w 

zakresie sztuki ogrodowej i 

dendrologii historycznej 

"Aspekty konserwatorskie i 

ekologiczne  w ochronie 

krajobrazu", 24-25. 10.2019 

r., Kraków 

Zwierzyniec  jako element 

wielkoprzestrzennego założenia 

krajobrazowego z XVIII 

podmiejskiej rezydencji 

Bielińskich w Otwocku Wlk.  W 

aspekcie konserwatorskim  

Dyszkant Anna  

„Powszechna Wystawa 

Krajowa 1929 roku - 

obszary znaczeń”, 6-

7.06.2019 r., Poznań 

Dziedzictwo architektoniczne 

Powszechnej Wystawy Krajowej 

1929 roku w świetle ustawowych 

form ochrony zabytków 

Eckert Wojciech 
Wykład dla studentów 

Uniwersytetu 
Zabytki z listy UNESCO w Polsce 



Zielonogórskiego, 

12.03.2019 r., Zielona Góra 

Eckert Wojciech 

Wykład dla studentów 

Uniwersytetu 

Zielonogórskiego, 

26.03.2019 r., Zielona Góra 

Drewniane kościoły 

województwa lubuskiego 

Eckert Wojciech 

Wykład dla studentów 

Uniwersytetu 

Zielonogórskiego, 

04.06.2019 r., Zielona Góra 

Wykład monograficzny pt. 

Architektura obronna 

województwa lubuskiego 

Eckert Wojciech 

Wykład dla studentów 

Uniwersytetu 

Zielonogórskiego, 

25.11.2019 r., Zielona Góra 

Park Mużakowski - historia - 

teraźniejszość - przyszłość 

Fortuna-Marek Anna 

„Opracowania planistyczne 

i konserwatorskie w 

procesie rewitalizacji”, 25-

26.03.2019 r., Wałbrzych 

Wytyczne konserwatorskie do 

elewacji przyrynkowych 

Rozwadowa. Metoda - cele - 

zakres - wykorzystanie 

Fortuna-Marek Anna 

Konferencja poświęcona 

parkom kulturowym w 

ramach kampanii 

„Krajobraz mojego miasta”, 

08.05.2019 r., Przemyśl 

Park Kulturowy jako forma 

ochrony i zarządzania 

dziedzictwem 

Filipowicz Paweł 

„Brzeziny i region - 

przeszłość w narracji 

interdyscyplinarnej. 

Archeologia – historia – 

architektura – sztuka”, 28-

29.06.2019 r., Brzeziny 

Kościół pw. Podwyższenia Św. 

Krzyża w Brzezinach wyniki 

badań architektonicznych 

realizowanych w latach 2014-

2018 

Filipowicz Paweł 

Wydział Nauk 

Geograficznych 

Uniwersytetu Łódzkiego, VI 

Badania przestrzeni kulturowej 

w treści KPONZ na lata 2019- 

2022. Działania OTŁ w zakresie 



Ogólnopolska Konferencja 

Geografii Historycznej,  

14-15.11.2019 r. 

badań nad zab. obszarami woj. 

łódzkiego.  

Glińska Nina, Młynarski 

Łukasz 

Posiedzenie naukowe 

kieleckiego oddziału 

Stowarzyszenia Historyków 

Sztuki, 

27.02.2019 r., Kielce 

Zarys historii cmentarzy 

żydowskich na terenie obecnego 

województwa świętokrzyskiego 

w latach 1939-2018 i ich stan 

obecny 

Glińska Nina 

„Badania archeologiczne 

prowadzone na terenie 

południowo-wschodniej 

Polski, zachodniej Ukrainy i 

północnej Słowacji”, 2-

3.04.2019 r., Rzeszów 

Cmentarzyska na tzw. Regii na 

tle pozostałych 

wczesnośredniowiecznych 

nekropolii Wiślicy 

Glińska Nina 

„Konferencja 

Sprawozdawcza 

Krakowskiego Ośrodka 

Archeologicznego”, 4-

5.06.2019 r., Igołomia 

Stanowiska archeologiczne 

wpisane do rejestru zabytków 

woj. świętokrzyskiego w świetle 

"Raportu o stanie zachowania 

zabytków nieruchomych w 

Polsce" 

Glińska Nina  

Zakład Historii Kultury 

Materialnej Średniowiecza i 

Czasów Nowożytnych 

Instytutu Archeologii i 

Etnologii PAN, 22.10.2019 

r. 

Wiślica-Regia i Wiślica-

Grodzisko. Zagadka dwóch 

wczesnośredniowiecznych 

grodów w Wiślicy.  

Grajewski Grzegorz 

„Opracowania planistyczne 

i konserwatorskie w 

procesie rewitalizacji”, 25-

26.03.2019 r., Wałbrzych 

Wytyczne konserwatorskie dla 6 

podobszarów rewitalizacji 

Wałbrzycha - prezentacja 

metodologii 

Grajewski Grzegorz  

XV/19 sesja Rady Miejskiej 

w Niemczy, 20.12.2019 r., 

Niemcza 

Konserwacja fortyfikacji 

miejskich Niemczy 



 

Grajewski Grzegorz  

Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu - 

Inwentaryzacja zabytków w 

Polsce - dzieje, metody, 

osiągnięcia,  

23-25.10.2019 r., Toruń

   

Inwentaryzacja zabytków na 

pruskim Śląsku od poł. XIX wieku 

do 1945 roku  

Jagielska Elżbieta 

Spotkanie Opiekunów 

Pomników Historii, 12-

13.06.2019 r., Krasiczyn 

100 pomników historii 

Kola Robert 

VI edycja Szkoły Letniej 

PKN ICOMOS, 28-

31.08.2019 r., Bydgoszcz 

Dziedzictwo techniki 

województwa kujawsko-

pomorskiego. Jakie ono jest? 

Kola Robert 

Technika i Nauka w 

Muzeum V Konferencja 

Naukowa z cyklu MUZEUM- 

FORMY I ŚRODKI 

PREZENTACJI, 25-

27.09.2019 r., Bydgoszcz 

Wytyczne Generalnego 

Konserwatora Zabytków z 22 

marca 2019 r. dotyczące ochrony 

zabytków techniki – 

wprowadzenie i komentarz do 

dokumentu 

Kotlewski Leszek 

Kujawsko-pomorski WKZ; 

IX Konferencja 

Sprawozdawcza, 23-

24.05.2019 r. Biskupin

  

Badania archeologiczne w woj. 

kujawsko-pomorskim w latach 

2017-2018 

Łabuda-Iwaniak Wioletta 

Miejski Dom Kultury w 

Niemodlinie, 11 marca 

2019 r., Niemodlin 

Krajobraz Mojego Miasta  

„Dlaczego i dla kogo się 

zmieniamy?" 

Łabuda-Iwaniak Wioletta 

Konferencja poświęcona 

parkom kulturowym w 

ramach kampanii 

Założenia kampanii społecznej 

„Krajobraz Mojego Miasta” 



„Krajobraz mojego miasta”, 

08.05.2019 r., Przemyśl 

Łabuda-Iwaniak Wioletta 

„Dziedzictwo kulturowe 

powiatu garwolińskiego – 

szanse i zagrożenia”, 

4.06.2019 r., Garwolin 

Architektura drewniana w 

polskim krajobrazie na 

przykładzie kampanii społecznej 

”Krajobraz mojego miasta” 

Łabuda-Iwaniak Wioletta 
Moje miasto, a w nim… 

19.09.2019 r., Świecie  

Przestrzeń publiczna dobrem 

wspólnym. Kształtowanie 

krajobrazu kulturowego w 

ramach kampanii społecznej 

„Krajobraz mojego miasta”. 

Łabuda-Iwaniak Wioletta 

Fundacja na rzecz Zamku 

Książęcego Niemodlin pn.  

#MójZabytek!MamToDba, 

2.12 2019 r., Zamek w 

Niemodlinie 

Zarządzanie przestrzenią 

wspólną - Krajobraz mojego 

miasta  

Łabuda-Iwaniak Wioletta 

Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków w Opolu - 

Turystyka dziedzictwa 

kulturowego, 3.1.2019 r., 

Zamek w Mosznej 

Marka POMNIK HISTORII 

strategicznym narzędziem w 

promocji i turystyce kulturowej 

regionu  

Łuczak Tomasz 

Dziedzictwo rzemiosła 

artystycznego - tradycyjne 

techniki i nowoczesna 

konserwacja, Toruń, 

29.11.2019 r. 

 

"Zabytkowe dzwony. Stan 

zachowania, praktyki 

konserwatorskie i perspektywy 

ochrony"  

Młynarski Łukasz 27.02.2019 r., Kielce 

Zarys historii cmentarzy 

żydowskich na terenie obecnego 

województwa świętokrzyskiego 

w latach 1939-2018 i ich stan 

obecny 



Młynarski Łukasz 

„Skarby Archiwum 

Diecezjalnego w Kielcach”, 

11.06.2019 r., Kielce 

Dzieje kultu Matki Bożej Bolesnej 

Młodzawskiej i jego artystycznej 

oprawy w 4. ćwierci XVII i XVIII 

w. w świetle źródeł z zasobu 

Archiwum Diecezjalnego w 

Kielcach 

Młynarski Łukasz 

25.09.2019 r., Biuro 

Wystaw Artystycznych w 

Kielcach 

Wielka historia…, skromnego 

dziś nadwiślańskiego założenia 

rezydencjonalnego w Winiarach 

koło Nowego Korczyna. 

Przyczynek do współczesnej 

ochrony konserwatorskiej tego 

zabytku. 

Mączyński Dominik 

Forum Konserwatorskie 

Politechnika Wrocławska, 

Wrocław, 22-23.03.2019 r. 

Pokrycia dachowe w Warszawie 

w 18 w. – badania i wnioski  

Mączyński Dominik 

Europejski Kongres 

Informacji Renowacyjnej, 1-

2.04.2019 r., Kraków 

Standardy iluminacji zabytków – 

nowe tendencje 

Mączyński Dominik 

Międzynarodowa 

Konferencja Ochrona dóbr 

kultury na wypadek 

szczególnych zagrożeń 

Kraków 18-21.09.2019 r.  

Standardy ochrony 

przeciwpożarowej – pożar 

katedry Notre Dame w Paryżu – 

case study 

Olczyk Agnieszka (wraz z D. 

Kściuczyk, MKZ w Bytomiu) 

„Opracowania planistyczne 

i konserwatorskie w 

procesie rewitalizacji”, 25-

26.03.2019 r., Wałbrzych 

Aktualizacja części 

konserwatorskiej studium 

urbanistyczno-

konserwatorskiego dla 

śródmieścia Bytomia 

Olczyk Agnieszka  

II Raciborska konferencja 

poświęcona zabytkom 

"Zobacz, znaj, zachowaj", 

Racibórz, 28.11.2019 r. 

Pomnik Historii jako szczególna 

forma nobilitacji zabytku  



Paczuski Adam 

Muzeum Ziemiaństwa w 

Dobrzycy; Na szlakach 

ziemiańskich podróży w 

XIX i XX w., 12.09.2019 r., 

Dobrzyca 

Podróże pozasłużbowe i 

wycieczki oficerów polskich w 

okresie napoleońskim 

Piotrowska Joanna   

"Sapientia aedificavit sibi 

domum… Mądrość 

zbudowała sobie dom… 

Państwo krzyżackie w 

Prusach", 15-17.11.2019 r., 

Malbork 

Nieznana rzeźba późnogotycka z 

Bisztynka - przyczynek do 

rekonstrukcji form pobożności 

maryjnej na obszarze diecezji 

pruskich  

Sabaciński Marcin 

„Zagrożenia dla dziedzictwa 

kulturowego i 

podejmowanie działań 

przeciwko przestępczości 

archeologicznej i sakralnej”, 

8.05.2019 r., Ląd 

Przestępczość przeciwko 

zabytkom archeologicznym 

Sapeta Adam  

"Tryniecki weekend z 

historią. Walczymy do 

końca! Wrzesień 1939", 06.  

09. 2019 r., Chodaczów

  

„Historia strażnicy kolejowej i 

mostu kolejowego w 

Chodaczowie” 

Sadowska – Mazur 

Katarzyna, Mucha Agata 

Międzynarodowy Dzień 

Ochrony Zabytków, 24-

25.04.2019 r., Gdynia 

Warsztat: rozwój lokalny 

poprzez zabytki i dziedzictwo 

Siwek Andrzej 

„Pomniki historii - Ochrona, 

Zarządzanie, Promocja”, 8-

9.04.2019 r., Warszawa 

Pomnik Historii, a doświadczenia 

Światowego Dziedzictwa. 

Rozważania na przykładzie 

drewnianej architektury 

sakralnej 

Siwek Andrzej 

V Babiogórska Konferencja 

Naukowa “Górale 

Babiogórscy w badaniach 

"Hanna Pieńkowska - 

konserwator zabytków na 

drogach "Skalnej Ziemi" 



XX-wiecznych naukowców”, 

27.09.2019 r. 

Skaldawski Bartosz 

VI Międzynarodowa 

Konferencja Naukowa 

Turystyka na obszarach 

przyrodniczo cennych, 

17-18.10.2019 r. 

Cyfryzacja w procesach 

turystycznego udostępniania 

dziedzictwa kulturowegp  

Skaldawski Bartosz 

European Shipbuilding 

Heritage 

4-5.10.2018 r. ,Politechnika 

Wrocławska 

Gdańsk Shipyard actual 

situation. 

Skaldawski Bartosz 

„Szkolenie dla 

przedstawicieli Głównego 

Urzędu Statystycznego” 

27.08.2019 r. 

Dziedzictwo kulturowe w 

samorządach – Badania 

Głównego Urzędu Statystycznego 

Skaldawski Bartosz 

„Spotkanie z 

przedstawicielami Urzędów 

Marszałkowskich dot. 

współpracy w zakresie 

wzmacniania zdolności 

gmin do programowania i 

wdrażania działań 

rewitalizacyjnych” 

04.07.2019 r. 

„Potencjał dziedzictwa 

kulturowego w rewitalizacji” 

Skaldawski Bartosz 

Spotkanie Opiekunów 

Pomników Historii, 12-

13.06.2019 r., Krasiczyn 

Monitoring miejsc wpisanych na 

Listę Pomników Historii  

Skaldawski Bartosz 

Spotkanie Dyrektorów 

Muzeów 

29-31.05.2019 r. 

Obszary współpracy muzeów z 

Narodowym Instytutem 

Dziedzictwa 



Skaldawski Bartosz 

Wykłady dla słuchaczy 

studiów podyplomowych 

"Gospodarka Przestrzenna 

w Praktyce” na Politechnice 

Warszawskiej 

18.05.2019 r. 

Ochrona dziedzictwa 

kulturowego 

Skaldawski Bartosz 

Konwent Zrzeszenia Gmin 

Województwa Lubuskiego, 

27-29.03.2019 r., Karpaczu 

Działania Narodowego Instytutu 

Dziedzictwa wspierające 

administrację samorządową w 

ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami 

Skaldawski Bartosz 

Seminarium pn. 

„Opracowania planistyczne 

i konserwatorskie w 

procesie rewitalizacji”, 25-

26.03.2019 r., Wałbrzych 

Plany dotyczące wsparcia gmin 

związane z rewitalizacją 

Słomiński Maciej 

XVI Henrykowskie Dni w 

Siemczynie: konferencja - 

"koloryt barok", 29.06.2019 

r. 

Barokowe wyposażenia 

kościołów zachodniopomorskich 

Spychała Krzysztof 

Muzeum Ziemi Kozielskiej 

w Kędzierzynie-Koźlu; 

Archeologia Ziemi 

Kozielskiej i Górnego 

Śląska,  

21.11.2019 r. 

„Specyfika dziedzictwa 

kulturowego Podkarpacia” 

Poszukiwania przy użyciu 

detektora - współczesne 

zagrożenia dla stanowisk 

archeologicznych 

Spychała Krzysztof 

Łambinowickie Spotkania 

Muzealne, 19.04.2019 r., 

Łambinowice 

 "Detektoryści w świetle prawa” 

Stęchły Jadwiga 

„Wielokulturowe 

dziedzictwo euroregionu 

karpackiego na przestrzeni 

„Specyfika dziedzictwa 

kulturowego Podkarpacia” 



wieków”, 08-09.07. 2019 r., 

Szczawne   

Szałygin Jerzy  

"Drewniane dziedzictwo 

Mazowsza – społeczne 

wytyczanie szlaków 

turystycznych", 17.10.2019 

r. 

Architektura i budownictwo 

drewniane na Mazowszu 

Warchoł Maciej 

Lipska Dąbrówka 

Architektura ryglowa -

wspólne dziedzictwo 

ANTIKON 2019, Zgorzelec 16-

18.09.2019r. 

Studia konserwatorsko-

krajobrazowe dla Drewnianych 

cerkwi w polskim i ukraińskim 

regionie Karpat, miejsca 

światowego dziedzictwa UNESCO 

 

 

Witek Waldemar 

Fundacja Wirtualizacji 

Narodowego Dziedzictwa 

Kulturowego oraz Biuro 

Dokumentacji Zabytków w 

Szczecinie, 09-10.10.2019 r.

  

Kościół w Iwięcinie w świetle 

wniosku o wpisanie zabytku na 

listę Pomników Historii  

Witek Waldemar 

XVI Henrykowskie Dni w 

Siemczynie: konferencja - 

"koloryt barok", 29.06.2019 

r. 

Budownictwo ryglowe doby 

baroku na Pomorzu Zachodnim 

Witkowski Włodzimierz 

Architektura Sakralna w 

Karpatach, Biblioteka 

Politechniki Lubelskiej, 

Lublin 23.11.2019 r. 

Cerkiew huculska- wszystko, co 

chcielibyście wiedzieć, ale boicie 

się zapytać  

Zubkiewicz Anna 

Politechnika Krakowska, 

Aspekty konserwatorskie i 

ekologiczne w ochronie 

krajobrazu, Kraków 24-

25.10.2019 r. 

Spuścizna do G. Ciołku w 

zbiorach Narodowego Instytutu 

Dziedzictwa 

 



KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE 

Nazwisko i imię 
Tytuł, termin i miejsce 

konferencji 
Tytuł referatu 

Błyskosz Tomasz 

Reconstruction and 

Recovery of Towns after 

war damage in the different 

part of the world. Theory, 

methodology, practice, 

25.08.2019 r. 

Reconstruction and recovery the 

town after war damage. Case 

study Gdańsk 

Chabiera Aleksandra 

FINCH  5th Interregional 

Workshop Meeting , Lódź, 

Zgierz - wystąpienie i udział 

w peer review studiów 

przypadku 

Cultural Heritage protection in 

Poland Heritage in local 

development 

Chabiera Aleksandra  

„Multicultural heritage and 

tourism in the city”, 

17.01.2019 r., Kraków 

Mine/not mine. Unwanted 

heritage vs. desired development 

Czuba Mariusz 

Międzynarodowa 

konferencja „Inženýrské 

problémy obnovy památek“ 

(Inżynieryjne problemy 

konserwacji zabytków), 20-

23.06.2019 r., Teplá 

(Czechy) 

Odbudowa miast historycznych 

w Polsce w aspekcie przemian 

doktrynalnych i społecznych 

Czuba Mariusz 

Drewniane cerkwie obszaru 

Karpat i wschodniego 

pogranicza, 24.10.2019 r., 

Przemyśl 

Drewniane cerkwie w polskim i 

ukraińskim regionie Karpat na 

Liście UNESCO 

Fortuna-Marek Anna (B. 

Szmygin, A. Siwek) 

15. Światowy Kongres 

Organizacji Miast 

Światowego Dziedzictwa, 

02-03.06.19 r., Kraków 

Management Plan as a tool for 

sustainable tourism development 

of WH City /Zamość case/ 



Klupsz Lidia 

Warsztaty dotyczące sztuki 

ogrodowej, spotkanie 

robocze dotyczące parku 

„Zofiówka”, 29.08.2019, 

Humań, Ukraina 

Międzynarodowa Podyplomowa 

Letnia Szkoła „Akademia 

Nieświeska” 

Klupsz Lidia 

Warsztaty dotyczące sztuki 

ogrodowej, spotkanie 

robocze dotyczące parku 

„Zofiówka”, 29.08.2019, 

Humań, Ukraina 

Ochrona zabytkowego 

krajobrazu kulturowego w 

Polsce 

Piotrowska Katarzyna 

Living Religious and Sacred 

World Heritage in a Historic 

Urban Context. 

International Expert 

Meeting on the 

Conservation and 

Sustainable Use of the 

Historical Monuments of 

Mtskheta World Heritage 

Property and its setting, 12-

14.05.2019 r., Tbilisi 

(Gruzja) 

Kalwaria Zebrzydowska: the 

Mannerist Architectural and 

Park Landscape Complex and 

Pilgrimage Park 

Agata Byszewska-Łasińska 

European Association of 

Archaeologists  : 25th 

Annual Meeting of 

European Association of 

Archaeologists, 

Berno (Szwjacaria) 

1. The management of inland 

waters archaeological heritage - 

the polish achievements, 

problems, challanges …   

2. The archaeological tourism in 

Poland - threats and 

opportunities (case study)   

Szałygin Jerzy 

Uniwersytet Warszawski , 

Konferencja „The Jewish 

Inn: From Architecture to 

Phantasm”, 27.06.2019 r., 

Architektura karczmy i jej 

znaczenie w krajobrazie 

kulturowym 



Muzeum Historii Żydów 

Polskich POLIN 

Szałygin Jerzy 

XXV Kurs Międzynarodowej 

Letniej Szkoły „Akademii 

Nieświeskiej” pt. „Ochrona i 

zagospodarowanie 

zabytkowych zespołów 

pałacowych i dworskich”, 

15.10.2019 r., Mińsk 

(Białoruś) 

1. „Zasady konserwacji 

drewnianej zabytkowej 

architektury rezydencjonalnej na 

przykładzie dworu Karniewskich 

w Warszawie”,  

2. „Projektowa dokumentacja 

konserwatorska dworu Rejtanów 

w Hruszówce jako podstawa 

racjonalnej ochrony i 

konserwacji obiektu 

zabytkowego” 

Wendlandt Juliusz 

XXV kurs „Akademia 

Nieświeska“, 14-17.10.2019 

r., Mińsk (Białoruś) 

Opracowanie dokumentacji 

ewidencyjnej, z uwzględnieniem 

specyfiki zabytkowych zespołów 

pałacowych i dworskich, jako 

podstawy do obejmowania 

ochroną prawną. 

Wendlandt Juliusz 

XXV kurs „Akademia 

Nieświeska“, 14-17.10.2019 

r., Mińsk (Białoruś) 

Pałace i dwory - przechowanie 

dziedzictwa w nowych funkcjach 

muzealnych. 

Witkowski Włodzimierz 

Drewniane cerkwie obszaru 

Karpat i wschodniego 

pogranicza, 24.10.2019 r., 

Przemyśl 

Cerkiew huculska  w świetle 

najnowszych badań terenowych 

 

Aneks nr 2 do sprawozdania za 2019 r. 

Artykuły i opracowania pracowników NID 



Nazwisko i imię 

Tytuł i numer 

czasopisma lub 

tytuł publikacji 

Tytuł referatu lub artykułu 

Banik Joanna 
Informator EDD 

2019 
Informator EDD 2019 woj. opolskie 

Banik Joanna 
Folder 

informacyjny 

Zwyczaj wodzenia niedźwiedzia na 

Śląsku Opolskim 

Banik Joanna / 

współautorstwo 

Wystawa 

multimedialna 
Plebiscytowe Opole 

Chabiera Aleksandra ARCHAEOLOGICA 

HEREDITAS 16 – 

2019, UKSW, 

Warszawa 

Niechciane dziedzictwo – pożądany 

rozwój. Przezwyciężanie paradoksów 

Chabiera Aleksandra 

Zarządzanie 

Publiczne 1 (45) 

2019, Uniwersytet 

Jagielloński 

People – heritage – space: Heritage 

potential in the eyes of towns residents 

Czuba Mariusz 

Muzea kościelne 

wobec nowych 

wyzwań, Warszawa 

2019, 

Zabytki sakralne na liście Pomników 

Historii 

Czuba Mariusz  
Renowacje i 

zabytki, 2/2019 

Odbudowa zespołów staromiejskich w 

Polsce po II wojnie światowej w aspekcie 

przemian doktrynalnych i społecznych 

Dyba Olga 

Ochrona 

Zabytków nr 1 i 2 / 

2019 

Wprowadzenie do bazy Polindex 

rocznika 2018 OZ 

Dyba Olga, Woźniak 

Tomasz, Siwek Andrzej 

Ochrona 

Zabytków nr 1 i 2 / 

2019 

Ochrona Zabytków nr 1 i 2 /2019 – 

prace redakcyjne 

 

Eckert Wojciech, 

Kłaczkowska Marta 

Kurier 

Konserwatorski 

Tajemniczy dom na winnicy w 

Gurzykowie koło Sulechowa. Nieznane 

miejsce spotkań pastora Wilhelma 

Gabriela Wegenera z Aleksandrem 

Humboldtem. 



Filipowicz Paweł, 

Filipowicz Maciej  

Brzeziny i region. 

Przeszłość w 

narracji 

interdyscyplinarnej. 

Archeologia – 

architektura – 

sztuka – historia, 

pod redakcją 

Lubomiry Tyszler, 

Brzeziny-Łódź 2019 

Wyniki badań architektonicznych 

kościoła pw. Podwyższenia Świętego 

Krzyża w Brzezinach, realizowanych w 

latach 2014, 2018 s. 71-88. 

Hanaka Anna, 

Wawrzyńczuk Anna 

Ochrona 

Zabytków 
„100 pomników historii” 

Klupsz Lidia  

CONGRESO 

INTERNACIONAL 

ICOFORT 2018, 

Ministerio de 

Defensa. Secretaría 

General Técnica, 

2019 

Conservation and re-use of the 1st half 

19th century fortress in Poland 

 

Lechowicz Zbigniew 
Rocznik 

Wieluński 

Kościół św. Trójcy w miejscowości 

Grębień, pow. Wieluń. Archeologia i 

architektura, s. 25-49 

Lipska Dąbrówka 

The Challenges of 

World Heritage 

Recovery 

Before the Old Town in Warsaw Was 

Rebuilt 

Lipska Dąbrówka 

The Challenges of 

World Heritage 

Recovery 

Redakcja materiałów 

pokonferencyjnych 

Liżewska Iwona, 

Piotrowska Joanna 
Broszura Zabytek Zadbany AD 2019 

Liżewska Iwona, 

Piotrowska Joanna 

Kalendarz 

ścienny 
Zabytek Zadbany 

Łabuda-Iwaniak Wioletta / 

opracowanie zbiorowe 
Raport  Raport Roczny NID 2018 



Marcinek Roman 
Informator 

„Pomniki Historii" 

52 noty do kolejnej edycji informatora 

„Pomniki Historii” 

Marcinek Roman 
Ochrona 

Zabytków 

Cmentarz rodziny von Luttwitz 

w Sobótce-Górce 

Mucha Agata 

Informator EDD 

2019 dla woj. 

śląskiego 

Polski Splot 

Olczyk Agnieszka 

Wiadomości 

Konserwatorskie 

Województwa 

Śląskiego T. 11 

(wyd. Regionalny 

Instytut Kultury w 

Katowicach) 

Ogród Kurii Metropolitarnej 

w Katowicach. Pomnik historii okresu 

dwudziestolecia międzywojennego na 

Górnym Śląsku 

Olczyk Agnieszka 

"Zobacz, znaj, 

zachowaj" - katalog 

z materiałami z II 

Raciborskiej 

Konferencji 

poświęconej 

zabytkom 

Pomnik Historii jako szczególna forma 

nobilitacji zabytku 

Oniszczuk Agnieszka 

seria wydawnicza 

NID i UJ 

„Dziedzictwo 

kulturowe w 

badaniach" 

Archeologia – trudny temat. 

Dziedzictwo archeologiczne i jego 

potencjał ekonomiczno-społeczny w 

badaniach opinii 

Rymkiewicz Maciej 

Folder poświęcony 

cmentarzom 

żydowskim 

Projekt oznakowania cmentarzy 

żydowskich na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej 

Sabaciński Marcin 
Publikacja 

pokonferencyjna 

Publikacja po konferencji "Zwalczanie 

przestępczości przeciwko dziedzictwu 

kulturowemu" 

Sabaciński Marcin 

Dziedzictwo Obok 

Mnie – aktualizacja 

poradnika 

aktualizacja rozdziału dotyczącego 

zagrożeń, uzupełnienie o przepisy dot. 

rzeczy znalezionych 



Sabaciński Marcin / praca 

zbiorowa 

Zwalczanie 

przestępczości 

przeciwko 

dziedzictwu 

archeologicznemu 

Opracowanie i przygotowanie 

publikacji 

Sadowska-Mazur 

Katarzyna,  

Amudena Rutkowska 

Krajowa lista 

niematerialnego 

dziedzictwa 

kulturowego 

Opracowanie tekstów 

Sadowska-Mazur 

Katarzyna,  

Amudena Rutkowska 

Krajowa lista 

niematerialnego 

dziedzictwa 

kulturowego – 

wydanie 

rozszerzone  

Opracowanie tekstów 

Sadowska-Mazur 

Katarzyna,  

Rutkowska Amudena 

Wystawa 

prezentująca 

niematerialne 

dziedzictwo 

kulturowe krajów 

bałkańskich i Polski 

Opracowanie tekstów 

Spychała Krzysztof Folder Kirkuty na Śląsku Opolskim 

Stachańczyk Renata 
Kurier 

Konserwatorski 

Aleja lipowa w ul. Powstańców 

Warszawy w Sopocie - możliwości 

zachowania i rekonstrukcji 

Stęchły Jadwiga 
Ochrona 

Zabytków 

Opactwo benedyktyńskie w 

Jarosławiu. Ochrona, konserwacja 

i zarządzanie po II wojnie światowej 

Warnel Ewelina / 

wydawnictwo zbiorowe 

Informatory 

Europejskich Dni 

Dziedzictwa  

Redakcja informatorów EDD 

Wildner-Nurek Iwona 

Wiadomości 

Konserwatorskie 

Województwa 

Śląskiego, t. 11 

Karta ewidencyjna ogrodu 

historycznego - nowa forma 

katalogowania zabytków ogrodowych 



Wrzosek Jakub, 

Oniszczuk Agnieszka 
Rocznik  Raport 14 

wydawnictwo zbiorowe 

(Oddział Terenowy NID w  

Toruniu) 

Książka, katalog 

(w ramach 

współpracy z 

GDDKiA) 

Archeologia obwodnicy Inowrocławia. 

Badania archeologiczne w pasie budowy 

obwodnicy Inowrocławia. Katalog 

zabytków 

wydawnictwo zbiorowe

  
czasopismo Ochrona Zabytków nr 1/2019 

 

 

 

 

 

 

 


