
 

 

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa 

za pierwsze półrocze 2018 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 poprzez swoje działania kontynuuje dorobek Ośrodka Dokumentacji Zabytków, 

Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu oraz Ośrodka Ochrony Dziedzictwa 

Archeologicznego, stanowi zaplecze eksperckie dla Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego oraz służb konserwatorskich, a także propaguje ideę ochrony zabytków oraz 

upowszechniania w społeczeństwie wiedzy 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 dokumentację dla następujących kategorii zabytków: 

 

 

 



Kategorie dokumentów 
Liczba dokumentów, która wpłynęła dla zabytków 

nieruchomych Ruchomych archeologicznych 

Nowe decyzje o wpisie do rejestru 

zabytków 
190 

145 

(1709 obiektów) 
2 

Decyzje o skreśleniu z rejestru zabytków 27 0 1 

Decyzje odmawiające skreśleń z rejestru 

zabytków 
57 0 1 

Postanowienia, informacje urzędowe oraz 

inne dokumenty związane z 

prowadzeniem rejestru zabytków 

104 72 6 

 

1.B  Krajowa Ewidencja Zabytków 

W okresie sprawozdawczym przyjęto 333 nowe karty ewidencyjne zabytków architektury 

i budownictwa oraz 50 kart dotyczących cmentarzy zabytkowych. W obszarze zabytków 

ruchomych zbiór powiększył się o 1470 kart obiektów sztuki i rzemiosła artystycznego oraz 

2034 karty zabytków techniki. W zakresie ewidencji archeologicznej KEZA przyjęto 535 kart  

ze 140 obszarów w tym 162 karty nowych stanowisk. 

Stan zasobu: 

Kategoria Zbiór Ilość jednostek 

Zabytki nieruchome 

Karty ewidencyjne architektury 

i budownictwa 

154 814 

Dokumentacje zabytkowej zieleni 9120 

Karty ewidencyjne cmentarzy 25 609 

Teczki urbanistyczne 1274 

Spis adresowy – karty adresowe 649 523 

Zabytki ruchome 

Karty ewidencyjne sztuki i rzemiosła 

artystycznego 

404 747 

Karty ruchomych zabytków techniki 30 139 

Zabytki archeologiczne 
Karty ewidencyjne stanowiska 

archeologicznego 

495 984 karty dla 463 459 

stanowisk 



 

Od początku roku, w ramach wspierania WUOZ, pracownicy NID wykonali 63 karty 

ewidencyjne obiektów zabytkowych.  

Zasoby dokumentacji Krajowej Ewidencji Zabytków udostępniono w okresie sprawozdawczym 

139 osobom, które w sumie skorzystały z 4166 jednostek archiwalnych, tj. około 40 m.b. 

dokumentacji. 

2. Ewidencjonowanie badań archeologicznych realizowanych na terenie kraju 

Od początku roku przyjęto ok. 4000 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 

Narodowy Instytut Dziedzictwa, uczestnicząc w prowadzonych przez Generalnego 

Konserwatora Zabytków postępowaniach administracyjnych dotyczących skreśleń obiektów  

z rejestru zabytków oraz wpływu planowanych prac na stan zachowania zabytków, 

przeprowadził 64 lustracje terenowe zabytków, oceniając ich wartości zabytkowe. 

Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach 

zainicjowanego przez Ministerstwo 

Kultury i  Dziedzictwa Narodowego 

Programu oznakowania cmentarzy 

żydowskich na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej prowadzi od  19 kwietnia 2018 r. 

terenową weryfikację cmentarzy  

na terenie całej Polski. Dotychczas zostało 

zweryfikowanych 314 obiektów. 

Program weryfikacji został przygotowany 

przy współpracy z Departamentem 

Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkimi 

Konserwatorami Zabytków, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Związkiem Gmin 

Wyznaniowych Żydowskich w RP, Żydowskim Instytutem Historycznym, Fundacją Ochrony 

Dziedzictwa Żydowskiego.  

Weryfikacja terenowa obiektów objętych wykazem cmentarzy żydowskich przygotowanych 

przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN obejmuje: 

identyfikację cmentarzy, potwierdzenie ich lokalizacji i stanu zachowania, czytelność 

historycznych granic, obecną funkcję, istnienie elementów informacyjnych lub 

upamiętniających, istnienie na ich terenie mogił ofiar Zagłady.  

Krzykawka, cmentarz żydowski, stan na 2015 r., fot. Tomasz 
Woźniak 



 

3.A. Program zwalczania zagrożeń i zapobiegania przestępczości przeciwko zabytkom 

archeologicznym 

W I półroczu 2018 r. kontynuowano monitoring rynku antykwarycznego podczas, którego 

zarchiwizowano 70 podejrzanych aukcji internetowych. Policji i innym służbom mundurowym 

zgłoszono 2 przypadki podejrzenia złamania prawa ochrony zabytków w większości na 

portalach Allegro i E-bay.  

Przeprowadzono 5 szkoleń dla Policji z komend powiatów woj. kujawsko-pomorskiego, 

wielkopolskiego i Komendy Powiatowej w Słupsku nt. ochrony dziedzictwa archeologicznego 

i zwalczania przestępczości.  

W ramach zadania kontynuowano program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości 

przeciw dziedzictwu archeologicznemu (we współpracy z Komendą Główną Policji, Służbą 

Celną, Strażą Graniczną, placówkami muzealnymi oraz służbami konserwatorskimi). W trybie 

roboczym wielokrotnie wspierano merytorycznie Policję i Krajową Administrację Skarbową, 

służby konserwatorskie oraz muzealników i środowisko naukowe. 

 

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, jednego Powiatowego Konserwatora Zabytków oraz siedmiu 

Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków, które podjęły współpracę z NID w zakresie 

aktualizacji repozytorium cyfrowej dokumentacji rejestru zabytków). W okresie 

rozliczeniowym, tj. w I półroczu 2018 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 I półroczu 2018 r. pozyskano do repozytorium cyfrowego NID 563 kopie cyfrowych 

dokumentacji rejestrowej zabytków nieruchomych i ruchomych i archeologicznych oraz  

44 dokumenty ewidencji zabytków archeologicznych. W wyniku przeprowadzonej walidacji 

danych, wycofano 5 dokumentacji ewidencji zabytków nieruchomych. Na koniec bieżącego 

okresu sprawozdawczego repozytorium cyfrowe NID zawiera 151 902 dokumenty cyfrowe 

obejmujące rejestr zabytków nieruchomych, ruchomych i archeologicznych, jak również 

ewidencję zabytków nieruchomych i archeologicznych. 

 

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


Na koniec pierwszego półrocza 2018 r. repozytorium cyfrowe NID zawierało: 

 76 344 dokumenty obejmujące rejestr zabytków nieruchomych 

 12 149 dokumentów obejmujących rejestr zabytków archeologicznych 

 21 868 dokumentów obejmujących rejestr zabytków ruchomych  

 16 758 dokumentów obejmujących ewidencję zabytków nieruchomych  

 24 783 dokumenty obejmujące ewidencję zabytków archeologicznych (pilotaż 

projektu). 

 

Na koniec pierwszego półrocza 2018 r. Centralna Baza Danych o Zabytkach NID zawiera: 

 89 992 obiekty przestrzenne reprezentujące rejestr zabytków nieruchomych; 

 7 776 obiektów przestrzennych reprezentujących rejestr zabytków nieruchomych 

archeologicznych; 

 102 obiekty przestrzenne reprezentujące Pomniki Historii; 

 32 obiekty przestrzenne reprezentujące obiekty z Listy światowego dziedzictwa 

UNESCO. 

 

 

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 II kwartału 2018 r. na geoportalu NID opublikowanych było 86% 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 do 

rejestru otoczenia zabytków. Nie są 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 wszystkie zabytki, 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 roku dostępne są również na portalu 

www.danepubliczne.gov.pl 

(https://danepubliczne.gov.pl/dataset?q=NID&organization=narodowy-instytut-

dziedzictwa).  

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) oraz lokalizacją obiektów. 

Zasoby portalu w końcu okresu sprawozdawczego liczą 83 187 obiektów opublikowanych  

na stronie. Pełnych not (wykonanych przez Ośrodki Terenowe NID) jest 4188, z czego 

przetłumaczono na język angielski 2617. 

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) 

 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 

http://www.danepubliczne.gov.pl/
https://danepubliczne.gov.pl/dataset?q=NID&organization=narodowy-instytut-dziedzictwa
https://danepubliczne.gov.pl/dataset?q=NID&organization=narodowy-instytut-dziedzictwa
https://zabytek.pl/


z popularnym portalem mapowym pozwala również użytkownikowi znaleźć drogę  

do interesującego go zabytku przy wykorzystaniu urządzenia mobilnego. 

 

Na koniec I półrocza 2018 r. 

portal zabytek.pl zawiera 

28 kolekcji tematycznych 

prezentujących dziedzictwo 

kulturowe z 15 województw 

Polski.  

 

Na koniec I półrocza 2018 r. w zasobach portalu dostępnych jest 60 filmów promujących 

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. W okresie sprawozdawczym umieszczono  

w serwisie 1 chmurę punktów oraz 18 rysunków inwentaryzacyjnych CAD. . Na portalu na 

koniec tego okresu sprawozdawczego jest dostępnych łącznie 29 chmur punktów, 25 modeli 

MESH oraz 70 rysunków inwentaryzacyjnych 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. 

W pierwszym półroczu 2018 r. wdrożono na portalu zabytek.pl nowe funkcjonalności:  

 tworzenie spersonalizowanych KONT użytkowników, dzięki którym zalogowany 

użytkownik ma możliwość m.in. dodawania obiektów do ulubionych, uzupełnianie 

treści poprzez dodawanie własnych zdjęć i opisów; 

 dodano moduł WYCIECZKI, w którym przedstawiono 42 wycieczki przygotowane przez 

pracowników NID. Każdy zalogowany użytkownik ma również możliwość stworzenia 

i opublikowania własnej wycieczki;  

 dodano moduł PANORAMY, który wykorzystuje dostępny moduł Google Street View, 

pokazujący najbliższe otoczenie 360° wokół obiektu; 



 dodano możliwość zgłaszania zagrożeń obiektów do Wojewódzkich Konserwatorów 

Zabytków. 

Narodowy Instytut Dziedzictwa opracował i wdrożył strategię promocji nowych 

funkcjonalności na portalu zabytek.pl. Kampanię informacyjną przeprowadzono w mediach 

społecznościowych, w internecie, w radiu i w telewizji. Wakacyjnym efektem kampanii 

promocyjnej jest, wspólny z TVP Kultura, konkurs „Zabytki z Kulturą”. Więcej o konkursie na 

stronie 31. 

Portal w okresie sprawozdawczym odwiedziło ponad 218 000  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 ramach programu wieloletniego 

„Kultura+” w dziedzinie digitalizacji zabytków w I półroczu 2018 r. wykonana została 

inwentaryzacja cerkwi w Kwiatoniu. Został wykonany skaning laserowy wraz z dokumentacją 

fotograficzną i przygotowane zostały materiały do wykonania rysunków inwentaryzacyjnych 

CAD. Ponadto w okresie sprawozdawczym w ramach prac CK została pozyskana chmura 

punktów oraz wykonane rysunki inwentaryzacyjne CAD dla kościoła w Lipnicy Murowanej, 

oraz rysunki inwentaryzacyjne CAD dla cerkwi w Brunarach. 

 

6. Gromadzenie, opracowywanie i archiwizowanie zbiorów naukowych związanych  

z ochroną dziedzictwa oraz ich digitalizowanie i upowszechnianie  

6.A. Archiwum 

Archiwum NID istnieje od 1962 roku. Zasób archiwalny obejmuje spuścizny, materiały 

użyczone po byłym Przedsiębiorstwie Państwowym Pracowniach Konserwacji Zabytków, 

zbiory fotograficzne oraz dokumentację archiwum zakładowego. 

Instytut na bieżąco zarządza zasobem dokumentacji rejestru zabytków. Cały zbiór materiałów 

składa się z 5271 metrów bieżących archiwaliów, który stale powiększa się o nowe zbiory. 

Dane o dokumentacji rejestrowej opracowywane są w centralnej bazie danych o zabytkach. 

W I półroczu 2018 r. Oddział Terenowy w Poznaniu przekazał dla WUOZ dwa foldery i mapy. 

Zarchiwizowano 6,4 m.b. dokumentacji oraz sprawdzono poprawność archiwizacji wykonanej 

przez firmę zewnętrzną. Ze spuścizn po prof. Gerardzie Ciołku i prof. Ignacym Tłoczku 

opracowywano 8 j.a., stworzono 982 rekordy oraz opisano 1230 negatywów. Ze zbiorów 

fotograficznych opracowano 10 540 negatywów, ułożono 14,4 m.b. fiszek opisujących 

negatywy, opracowano 948 zdjęć, stworzono 8 332 nowe opisy do zdjęć oraz uporządkowano 

75 m.b. pozytywów Ośrodka Dokumentacji Zabytków. Ponadto przeprowadzono skontrum 

348,4 m.b. dokumentacji.  



W okresie sprawozdawczym udostępniono 2089 j.a. dla 591 osób. W zakresie profilaktyki 

i konserwacji poprawiono 8 spisów zdawczo-odbiorczych i uporządkowano 1,9 m.b. 

dokumentacji. Wykonano 262 pomiary temperatury i wilgotności w pomieszczeniach, gdzie 

przechowywane są archiwalia. Digitalizacji poddano 60 fotografii, 500 stron dokumentacji 

konserwatorskiej oraz zdigitalizowano materiały dotyczące zabudowy rynku w Rydzynie 

i kościoła garnizonowego w Kaliszu. Wykonano 5320 nowych zdjęć cyfrowych, 3271 skanów 

i 3 reprodukcje oraz opracowano graficznie 2600 plików. Ponadto archiwum jednego Oddziału 

Terenowego poddane zostało kontroli przez właściwe terenowo Archiwum Państwowe,  

a jedno otrzymało zalecenia pokontrolne.  

Ponadto od początku 2018 r. zarchiwizowano ok. 0,3 m.b. opracowań wyników badań 

archeologicznych realizowanych w związku z budową dróg krajowych i autostrad. Stan zbioru 

obecnie wynosi 89,85 m.b. 

6.B. Biblioteka 

Narodowy Instytut Dziedzictwa prowadzi bibliotekę specjalistyczną w Warszawie oraz 

biblioteki w Oddziałach Terenowych na terenie całej Polski.  

W okresie sprawozdawczym biblioteka NID w Warszawie wpisała do inwentarzy łącznie 440 

woluminów książek i czasopism, w tym 132 woluminy zostały zakupione, 146 przyjęto 

w formie daru, natomiast 162 przyjęto w ramach wymiany. Ze zbiorów bibliotecznych NID 

w Warszawie skorzystało 371 osób, wypożyczając w sumie 549 publikacji i korzystając na 

miejscu z 433 woluminów. Ponadto, w ramach wymiany międzybibliotecznej, Biblioteka NID 

w Warszawie przekazała współpracującym z nią instytucjom 66 woluminów książek 

i czasopism. 

 

 

 

 

 

 

 

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 1710 opisów bibliograficznych (książek, 

czasopism, artykułów). W pierwszym półroczu 2018 r. z katalogów on-line skorzystało łącznie 

5015 osób. W ramach popularyzacji księgozbioru na stronie internetowej biblioteki NID 

zamieszczono 6 wykazów nabytków. 

Biblioteki Oddziałów Terenowych NID wpisały do inwentarzy łącznie 924 woluminy książek 

i czasopism, w tym 152 woluminy zakupiono, 699 przyjęto w formie daru a 73 w ramach 



wymiany. W okresie sprawozdawczym stworzono łącznie 756 opisów bibliograficznych.  

Ze zbiorów bibliotecznych oddziałów terenowych skorzystało 125 czytelników wypożyczając 

w sumie 460 publikacji. Ponadto, w ramach współpracy z innymi instytucjami, biblioteki 

przekazały łącznie 49 woluminów książek i czasopism.  

 

7. Publikowanie i upowszechnianie wyników badań naukowych, prac projektowych  

i konserwatorskich, a także innych wydawnictw z zakresu ochrony dziedzictwa  

Narodowy Instytut Dziedzictwa w kwietniu br. wydał 

Raport Roczny za 2017 rok. Opracowanie zawiera 

merytoryczne sprawozdanie roczne oraz wybrane 

zagadnienia, którymi zajmuje się Instytut.  

W 2018 r. planowane jest wydanie dwóch numerów 

„Ochrony Zabytków” – specjalistycznego czasopisma 

poświęconego zagadnieniom związanym  

z konserwacją i badaniami obiektów zabytkowych. 

Numer 2/2018 będzie jednocześnie numerem 

rocznicowym z okazji 100-lecia utworzenia służb 

konserwatorskich w Polsce. Obecnie trwają prace 

redakcyjne przewidzianych do publikacji tekstów. 

W przygotowaniu jest  kolejny numer biuletynu 

„Kurier Konserwatorski”, będący efektem seminarium poświęconego aktualnym problemom 

związanym z ewidencjonowaniem dziedzictwa archeologicznego, które odbyło się w dniach 

24-25 października 2017 r. w Warszawie pod tytułem „Dziedzictwo na powierzchni  

a powierzchnia dziedzictwa. Najważniejsze problemy ewidencjonowania stanowisk 

archeologicznych w Polsce”.  

Trwają także prace nad II tomem serii „Dziedzictwo kulturowe w badaniach”, który powstaje 

we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

8. Realizacja specjalistycznych programów szkoleniowych i informacyjnych na rzecz służb 

konserwatorskich i środowisk związanych z opieką nad zabytkami  

W pierwszym półroczu 2018 r. pracownicy NID zrealizowali następujące szkolenia: 

 od stycznia do czerwca odbyło się 20 szkoleń przeznaczonych dla Izby Architektów RP 

w: Krakowie, Olsztynie, Bielsku Białej, Katowicach, Białymstoku, Częstochowie, 

Poznaniu, Opolu, Łodzi, Lublinie, Gdańsku i Warszawie. Pracownicy NID przeprowadzili 

szkolenia z zakresu projektowania w obiektach zabytkowych (procedury prawne 

i konserwatorskie), ochrony krajobrazu kulturowego (zieleń zabytkowa w działaniach 

przedprojektowych), archeologii w praktyce architekta, standardach tworzenia 

rezerwatów archeologicznych oraz rewitalizacji miast i związanej z tym ochrony 



dziedzictwa archeologicznego. W szkoleniach uczestniczyło 400 architektów 

z 12 miast; 

 w marcu przeprowadzono cykl wykładów dla studentów wydziału Inżynierii Lądowej 

Politechniki Warszawskiej. Tematem spotkań była archeologia w procesie 

inwestycyjnym; 

 w marcu odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy Policji na temat postępowania  

w sprawach dotyczących dzieł sztuki zagrabionych w czasie II wojny światowej oraz 

skradzionych współcześnie. Omówiono w szczególności zmiany w przepisach karnych 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

 12 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Łambinowice odbyło się 

szkolenie z zarządzania dziedzictwem, dedykowane zainteresowanym grupom 

podmiotów lokalnych; 

 17 kwietnia ma Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w ramach Studium 

Podyplomowego dla studentów zrealizowano wykłady z zakresu standardów badań  

i konserwacji konstrukcji drewnianych oraz iluminacji zabytków  

 w maju przeprowadzono szkolenie na temat polityki zachowania dziedzictwa 

archeologicznego w związku z planowaniem gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa 

Karczma Borowa. Odbiorcami szkolenia byli pracownicy administracyjni nadleśnictwa; 

 11 maja odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Słupcy 

oraz Komendy Wojewódzkiej z Poznania w zakresie podstaw ochrony dziedzictwa 

archeologicznego przed nielegalnymi działaniami terenowymi; 

 w maju  prowadzono szkolenie w  Bydgoszczy w ramach szkoleń dotyczących 

zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom 

archeologicznym. Przedstawiciel NID omówił przepisy dotyczące rzeczy znalezionych  

w kontekście zabytków archeologicznych; 

 16 maja w Zakopanem zrealizowano szkolenie dla administracji samorządowej na 

temat ochrony krajobrazu i zarządzania parkiem kulturowym. Poruszono zagadnienia 

związane z metodyką architektury krajobrazu w planie ochrony parku kulturowego, 

planem zarządzania parkiem kulturowym oraz zabytkiem w krajobrazie, w kontekście 

praktyki i problemów jego ochrony; 

 4 i 5 czerwca przeprowadzono szkolenie z zakresu ochrony dziedzictwa 

archeologicznego przed działaniami terenowymi dla funkcjonariuszy Policji 

z wybranych przez Komendę Główną Policji komend powiatowych; 

 w maju i czerwcu prowadzono  warsztaty i szkolenia dla organizatorów Europejskich 

Dni Dziedzictwa, w szczególności omówiono projektowanie działań edukacyjnych  

w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe. Szkolenia odbyły się w 5 miejscowościach: 

we Wschowie, Białymstoku, Olsztynie, Trzcinicy i Lublinie. Wzięli w nich udział 



potencjalni organizatorzy Europejskich Dni Dziedzictwa tacy jak: szkoły, instytucje 

kultury, przedstawiciele władz gminnych, właściciele zabytków, muzealnicy oraz 

organizacje pozarządowe; 

 w czerwcu, w Mińsku na Białorusi, odbył się kolejny XXIV Kurs Międzynarodowej 

Letniej Szkoły „Akademia Nieświeska”. Wzięli w niej udział przedstawiciele służb 

konserwatorskich z Litwy, Białorusi i Ukrainy. W trakcie jej trwania omówiono 

zagadnienia związane z zasobem i charakterystyką zabytków architektury obronnej 

w Polsce, a także omówiono pryncypia ochrony i konserwacji tego typu zabytków. 

Tematem spotkań były również: Wykorzystanie gliny i sposoby jej obróbki przy 

rekonstrukcji glinianych ścian w architekturze obronnej na środkowym Mazowszu oraz 

Zagrody skupione jako odmiana założeń obronnych na wsi polskiej. 

W sumie pracownicy NID przeprowadzili 45 szkoleń, w których wzięło udział 771 osób. 

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

administracji publicznej  

W I półroczu 2018 r. specjaliści NID z Warszawy i Oddziałów Terenowych opracowali w sumie 

151 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.  

Opinie przygotowano: 

 Dla Generalnego Konserwatora Zabytków przygotowano 46 opinii dotyczących 

skreśleń obiektów i obszarów z rejestru zabytków oraz 12 opinii dotyczących 

spraw, które były przedmiotem postępowania odwoławczego; 

 Dla Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków wykonano 79 opinii i ekspertyz 

dotyczących rozpoznania i określenia wartości zabytkowych obiektów oraz 

oceny prowadzonych prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy 

zabytkach;  

 Dla Konserwatorów Samorządowych sporządzono 14 opinii nt. oceny 

planowanych prac przy zabytkach i innych działań;  

 Dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wykonano 53 opinie 

oceniające badania archeologiczne prowadzone na terenach przeznaczonych 

pod inwestycje drogowe;  

Poza opiniami i ekspertyzami na zlecenie organów konserwatorskich NID wykonał 

opracowania typu studialnego: Wałbrzych – wytyczne dla obszarów objętych programem 

rewitalizacji; Tykocin – założenie urbanistyczne oraz rozpoczął prace nad Koncepcją 



rewaloryzacji Parku Tężniowego w Ciechocinku wraz z wytycznymi konserwatorskimi do 

projektu rewaloryzacji (dotyczącą obiektu będącego Pomnikiem Historii). 

10. Tworzenie i upowszechnianie standardów dokumentacji, badania i konserwacji 

zabytków ruchomych, nieruchomych i archeologicznych  

W ramach wyznaczania i upowszechniania standardów ochrony i konserwacji zabytków 

opracowano propozycje problematyki standardów NID na rok 2018. W wyniku 

przedstawionych propozycji powołani zostali wykonawcy indywidualni i zespoły zadaniowe do 

wypracowania standardów dotyczących różnych działań i kategorii zabytków w tym  Zespół 

ds. rejestru zabytków, Zespół ds. archeologii, Zespół ds. parków, ogrodów i innych form 

zaprojektowanej zieleni oraz Zespół ds. translokacji zabytków.  

Kontynuowano cykl szkoleń przeznaczonych dla członków Krajowej Rady Izby Architektów RP. 

W związku z dużym zainteresowaniem odbiorców program szkoleń jest sukcesywnie 

rozwijany. W bieżącym roku poszerzono ofertę szkoleniową o dodatkowe  tematy z zakresu 

ochrony dziedzictwa archeologicznego:  

 „Architektoniczne wyzwanie – rekonstrukcje archeologiczne w świetle obowiązującej 

doktryny konserwatorskiej” – prezentacja zawiera omówienie obowiązujących 

standardów dotyczących rekonstrukcji obiektów o charakterze archeologicznym, 

tworzenia rezerwatów i parków archeologicznych oraz parków kulturowych, jak 

również sposobów zagospodarowania stanowisk archeologicznych; 

 „Rewitalizacja przestrzeni miejskich a ochrona dziedzictwa archeologicznego” – 

wykład obejmuje zagadnienia związane z planowaniem i prowadzeniem procesu 

rewitalizacji w aspekcie ochrony dziedzictwa archeologicznego. Na przykładach 

omawiane są zasadnicze problemy wynikające z prowadzenia prac ziemnych na 

obszarach miast historycznych. 

W związku z rozszerzonym programem opracowane zostały dodatkowe materiały szkoleniowe 

oraz zaktualizowano i dostosowano do obecnych wymogów prawa wszystkie materiały  

i prezentacje. 

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 ich stan, 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 11 opinii do oceny Rady Ochrony Zabytków przy 

Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla następujących zabytków: 

 Brzeg – zamek Piastów Śląskich wraz z kaplicą pw. św. Jadwigi; 

 Olesno – kościół odpustowy pw. św. Anny;  

 Oblęgorek – pałacyk Henryka Sienkiewicza;  

 Stary Sącz – zespół staromiejski wraz z klasztorem Klarysek;  

 Dobrzyca – zespół pałacowo-parkowy;                                                

 Tykocin – historyczny zespół miasta;  

 Rytwiany – pokamedulski zespół klasztorny "Pustelnia Złotego Lasu";  

 Wiślica – układ urbanistyczny z cennymi zabytkami architektonicznymi i stanowiskami 

archeologicznymi;  

 Włocławek – katedra biskupów kujawskich;  

 Gdańsk – Stocznia Gdańska miejsce narodzin Solidarności;  

 Bóbrka – XIX-wieczna kopalnia ropy naftowej w obszarze Muzeum Przemysłu 

Naftowego i Gazowego im. J. Łukasiewicza. 

Opracowano 10 projektów rozporządzeń w sprawie uznania zabytków za Pomnik Historii: 

 Koszuty – zespół dworsko-parkowy;  

 Krasiczyn – zespół zamkowo-parkowy;                                           

 Płock – Wzgórze Tumskie;  

 Strzelno – zespół dawnego klasztoru Norbertanek;                                       

 Gdańsk – Twierdza Wisłoujście;  

 Ujazd – ruiny zamku Krzyżtopór;  

 Święta Lipka – sanktuarium pielgrzymkowe;  

 Rogalin – zespół pałacowy z ogrodem i parkiem;  

 Lidzbark Warmiński – zamek biskupów warmińskich;  

 Kwidzyn – zespół katedralno-zamkowy. 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 8 lustracji terenowych zabytków kandydujących 

do tego tytułu: Rytwiany, Wiślica, Włocławek, Żelazowa Wola, Stary Sącz, Sulejówek, Olesno, 

Brzeg. 

NID uczestniczył w przygotowaniu uroczystości wręczenia przez Prezydenta RP rozporządzeń 

o uznaniu zabytku za Pomnik Historii poprzez opracowanie serwisu zdjęciowego i tekstów 



o zabytkach uznanych za Pomniki Historii do prezentacji i na stronę internetową Kancelarii 

Prezydenta RP i MKiDN.  

20 kwietnia 2018 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość, na której 

Prezydent RP Andrzej Duda wręczył oficjalne dokumenty potwierdzające uznanie 10 kolejnych 

zabytków za Pomniki Historii. 

Na uroczystość przybyli m.in.: prof. Piotr Gliński, wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego; prof. Magdalena Gawin, wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Generalny Konserwator Zabytków; Jarosław Sellin, wiceminister Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego; prof. Bogumiła Rouba, przewodnicząca Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bartosz Skaldawski, p.o. dyrektora Narodowego Instytutu 

Dziedzictwa oraz przedstawiciele nowych Pomników Historii.  

Teksty rozporządzeń z rąk Prezydenta odebrali przedstawiciele następujących obiektów: 

Koszuty – zespół dworsko-parkowy, Krasiczyn – zespół zamkowo-parkowy, Kwidzyn – zespół 

katedralno-zamkowy, Lidzbark Warmiński  – zamek biskupów warmińskich, Płock – Wzgórze 

Tumskie, Rogalin – zespół pałacowy z ogrodem i parkiem, Strzelno – zespół dawnego klasztoru 

Norbertanek, Święta Lipka – sanktuarium pielgrzymkowe, Ujazd – ruiny zamku Krzyżtopór, 

Gdańsk – Twierdza Wisłoujście. 

Uroczystość wręczenia rozporządzeń w Pałacu Prezydenckim była promowana przez NID we 

współpracy z Kancelarią Prezydenta poprzez przygotowanie i rozesłanie informacji prasowych 

Uroczystość wpisania przez Prezydenta RP nowych obiektów zabytkowych na listę Pomników Historii, Pałac Prezydencki 
20 kwietnia 2018 r., fot. J. Szymczuk, PPRP 



o nowych Pomnikach Historii do wszystkich mediów ogólnopolskich i mediów lokalnych  

z regionów, w których znajdują się nowe Pomniki Historii, publikacje na stronie internetowej 

NID oraz Facebook; przygotowanie i rozesłanie informacji prasowej o uroczystości w Pałacu 

Prezydenckim. 

W ramach realizacji projektu „100 Pomników Historii na stulecie odzyskania Niepodległości”, 

zawartego w rządowym programie wieloletnim „Niepodległa” na lata 2017-2021, trwają prace 

nad publikacją 100 Pomników 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 5-6 czerwca 2018 roku w Katowicach i Pszczynie odbyło się 8. Spotkanie Opiekunów 

Pomników Historii pt. „Po co nam Pomnik Historii? Czy duma i troska o zabytki stają się 

wyznacznikiem współczesnego patriotyzmu?”. 

Wybór miejsca, w którym odbyła się konferencja nie był przypadkowy. Jednym z dwóch 

katowickich zabytków uznanych decyzją Prezydenta RP za Pomnik Historii jest Gmach 

Województwa i Sejmu Śląskiego oraz zespół katedralny, w skład którego w wchodzi 

Archikatedra pw. Chrystusa Króla wraz z kurią i ogrodem. Goście Spotkania  mieli okazję 

zwiedzić oba te obiekty. 

8. Spotkanie Opiekunów Pomników Historii, Sejm Śląski, Katowice, fot. Paweł Kobek, NID 



W Sali Sejmu Śląskiego uczestników konferencji powitali Jan Chrząszcz  Wicewojewoda Śląski 

oraz Bartosz Skaldawski p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa.  

Konferencja podzielona była na dwa panele dyskusyjne. Pierwszy zatytułowany  „Patriotyzm 

a dziedzictwo” z udziałem prelegentów: prof. Antoniego Barciaka z Instytutu Historii 

Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Anety Borowik  z Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu 

Śląskiego, dr hab. Agnieszki Przybyły-Dumin z  Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego 

w Chorzowie, prof. Zygmunta Woźniczki z  Instytutu Nauk o Kulturze na Wydziale 

Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Panel  moderował dr Andrzej Krzystyniak, Pełnomocnik 

Wojewody Śląskiego ds. obchodów stulecia niepodległości. Podczas drugiego panelu „Pomniki 

Historii – nasze wspólne dziedzictwo” eksperci w składzie: dr Maciej Ambrosiewicz 

Pełnomocnik Burmistrza miasta Augustów ds. Kanału Augustowskiego, Artur Rolka  Burmistrz 

Paczkowa, Wit Karol Wojtowicz Dyrektor Muzeum – Zamek w Łańcucie, Marta Sztwiertnia  

z Fundacji Chronić Dobro oraz dr hab. Michał Gronowski OSB Kustosz Muzeum Opactwa 

Benedyktynów w Tyńcu dyskutowali nt. roli, jaką zabytki noszące tytuł Pomnika Historii 

odgrywają w rozwoju społecznym, gospodarczym i kulturowym regionu, w którym są 

położone. Merytoryczną opiekę  nad panelem sprawował Roman Marcinek specjalista  

z  Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Krakowie. 

Celem dorocznych Spotkań jest wymiana doświadczeń i budowanie współpracy pomiędzy 

opiekunami obiektów, które mocą zarządzenia Prezydenta RP zostały uznane za Pomnik 

Historii, a także wypracowywanie dobrych wzorców w zarządzaniu tymi wyjątkowymi 

miejscami oraz upowszechnianie wiedzy o ich potencjale i roli w rozwoju lokalnym. 

Drugiego dnia Spotkania uczestnicy 8. Spotkania Opiekunów Pomników Historii zwiedzili 

Muzeum Zamkowe w Pszczynie. Zwiedzanie zostało poprzedzone wykładem Dyrektora 

obiektu – Macieja Klussa. 

Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Andrzeja Dudy Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Spotkanie Opiekunów Pomników Historii zostało kompleksowo przygotowane pod kątem 

merytorycznym, organizacyjnym i promocyjnym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we 

współpracy ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach.  W tegorocznym spotkaniu 

wzięło udział ponad 120 osób. 



12.B. Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 2018 i konkurs Generalnego 

Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany” 

18 kwietnia 2018 r. w Kazamacie Wschodniej bastionu VII Twierdzy Zamość odbyła się 

uroczysta gala Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Gospodarzami spotkania byli 

Bartosz Skaldawski, p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Andrzej Wnuk, 

Prezydent Miasta Zamość. Przedsięwzięcie honorowym patronatem objęła prof. Magdalena 

Gawin, Generalny Konserwator Zabytków, Podsekretarz Stanu w MKiDN, Przemysław Czarnek, 

Wojewoda Lubelski i Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego. 

W gali wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

środowiska konserwatorskiego oraz naukowego i opiniotwórczego, specjaliści ochrony 

zabytków, a także osoby zasłużone w dziedzinie kultury i ochrony zabytków oraz nominowani 

w konkursie „Zabytek Zadbany”. W sumie na galę przybyło ponad 130 zaproszonych gości. 

Podczas uroczystości prof. Magdalena Gawin Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

oraz Bartosz Skaldawski Dyrektor NID wręczyli wyróżnienia i nagrody laureatom konkursu 

Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”. Uczestnicy konkursu, jury oraz 

konserwatorzy zbytków spotkali się przed galą na spotkaniu, na którym omawiali poszczególne 

obiekty nominowane do konkursu oraz problematykę z jaką się spotkali przy pracach 

konserwatorsko remontowych. W spotkaniu wzięło udział około 60 osób.  

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

zabytkami, poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania 

i zagospodarowania zabytków. Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut 



Dziedzictwa.  W tegorocznej edycji 

konkursu Jury przyznało 5 nagród  

i 8 wyróżnień w sześciu kategoriach.  

W kategorii utrwalenie wartości 

zabytkowej obiektu nagrodę przyznano 

Kaplicy Hochberga przy kościele 

Świętego Wincentego i Świętego Jakuba 

(obecna katedra greckokatolicka we 

Wrocławiu). Wyróżnienia w tej kategorii 

otrzymały: Kościół parafialny Świętej 

Jadwigi Śląskiej w Miłkowie (woj. dolnośląskie), kościół parafialny Świętego Jacka  

w Chochołowie (woj. małopolskie), kościół parafialny salezjanów Świętego Józefa w Przemyślu 

(woj. podkarpackie).  

W kategorii rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu nagrodę otrzymał park-

arboretum w Gołuchowie, (woj. wielkopolskie). 

Zwycięzcą kategorii adaptacja obiektów zabytkowych został Dwór Purgoldów w Psieniu-

Ostrowie (woj. wielkopolskie).  Ponadto jury konkursu wyróżniło: dawną trafostację, obecnie 

Trafostacja Sztuki w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie) oraz zespół pałacowo-parkowy, 

obecnie siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie (woj. 

śląskie). 

Wyróżnienia w kategorii architektura i konstrukcje drewniane zostały przyznane: kościołowi 

parafialnemu Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi (woj. śląskie) i kościołowi filialnemu 

Świętego Krzyża w Obornikach (woj. wielkopolskie).   

Laureatem w kategorii architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne została dawna 

hala walcowni cynku, obecnie Muzeum Hutnictwa Cynku „Walcownia” w Katowicach-

Szopienicach (woj. śląskie), natomiast wyróżnienie otrzymała Główna Kluczowa Sztolnia 

Dziedziczna wraz z chodnikiem podstawowym w pokładzie 510, obecnie obiekt Muzeum 

Górnictwa Węglowego w Zabrzu (woj. śląskie).  

W kategorii specjalnej właściwe użytkowanie i trwała opieka nad zabytkiem zwyciężył kościół 

ewangelicko-augsburski w Pasymiu (woj. warmińsko-mazurskie). 

Uroczystość uświetnił koncert Kwartetu Smyczkowego Orkiestry Symfonicznej im. Karola 

Namysłowskiego w Zamościu. 

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków oraz rozstrzygnięcie konkursu „Zabytek Zadbany” 

w pełni został zrealizowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Miastem 

Zamość.   Wydarzenie zostało otoczone opieką medialna i promocyjną. Nawiązała się ścisła 

współpraca z mediami, szczególnie lokalnymi w tym TVP Lubin i Polskie Radio Lublin. 

Dziennikarze redakcji ogólnopolskich i regionalnych  otrzymali pakiet informacji o niniejszym 

wydarzeniu w efekcie czego informacje w mediach pojawiły się 384 razy.  



Ponadto przygotowano i opracowano video wywiady  z laureatami i wyróżnionymi  

w konkursie „Zabytek Zadbany”. 

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 pierwszej połowie 2018 r. na stronie samorzad.nid.pl regularnie uzupełniana była baza 

artykułów eksperckich. Co tydzień kolejny artykuł był promowany na fanpage’u Narodowego 

Instytutu Dziedzictwa. Dzięki temu portal osiągnął pod koniec okresu sprawozdawczego 

oglądalność na poziomie 4800 odsłon miesięcznie (2500 użytkowników). Przeprowadzone 

zostały również prace rozwojowe portalu (aktualizacja wyszukiwarki zabytków, implementacja 

logo i inne).  

12.D. Współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym  

Prowadzone od kilku lat przez Narodowy Instytut Dziedzictwa działania analityczne polegające 

na rozpoznaniu stanu wiedzy o zabytkach, skuteczności funkcjonowania systemu ich ochrony 

w Polsce, a także stanu świadomości Polaków dotyczącego dziedzictwa, wykazały istotny brak 

w dostępie do informacji umożliwiającej prowadzenie skutecznej polityki zmierzającej do 

zachowania zabytków dla dobra kolejnych pokoleń obywateli naszego kraju.  

Biorąc powyższe pod uwagę proponuje się wprowadzenie nowego sprawozdania do Programu 

Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2019, skierowanego do jednostek 

samorządu terytorialnego. Celem badania będzie pozyskanie informacji na temat realizacji 

zadań związanych z ochroną zabytków przez JST. 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono pilotażowy test ankiet GUS dotyczących 

zarządzania zabytkami przez zaproszone gminy (przygotowanie i wysyłka przez e-mail pism  

z zaproszeniem, zebranie i analiza odesłanych ankiet – otrzymaliśmy ok 140) oraz opracowano, 

w porozumieniu z GUS i MKiDN, finalny kwestionariusz KK-2 Sprawozdanie o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami w samorządzie gminnym. 

 

 

 



13. Ewaluacja i doskonalenie systemu ochrony oraz ewidencji dziedzictwa materialnego  

i niematerialnego  

Jednym z głównych projektów zrealizowanych 

w pierwszym półroczu 2018 r. w ramach 

realizacji zadania była kompleksowa 

merytoryczna i organizacyjna koordynacja 

międzynarodowej konferencji „The challenges 

of World Heritage recovery. International 

conference on reconstruction”, 

zorganizowanej na Zamku Królewskim  

w Warszawie w dniach 6-8 maja 2018 roku.  

Udział w konferencji wzięło ok. 200 osób  

z 31 krajów. Przedstawiciele organizacji 

międzynarodowych (UNESCO, ICCROM, 

Międzynarodowy Komitet ICOMOS, Bank 

Światowy, UNISDR, Global Alliance for Urban Crises), organizacji pozarządowych, środowisk 

akademickich, pracowni konserwatorskich oraz władz państwowych spotkali się, by wspólnie 

dyskutować o problemach związanych z odbudową miejsc światowego dziedzictwa, które 

ucierpiały w wyniku działań wojennych i katastrof naturalnych. 

Spotkanie ekspertów ds. światowego dziedzictwa poprzedziła konferencja prasowa, która 

odbyła się 7 maja w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim. W konferencji uczestniczyli:   

prof. Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków, dr Mechtild Rössler, Dyrektor Centrum 

Światowego Dziedzictwa, prof. Jadwiga Łukaszewicz, Prezes PKN ICOMOS oraz prof. Sławomir 

Ratajski, Sekretarz Generalny PK UNESCO.

Program obrad obejmował 20 podzielonych na pięć paneli:  

1. Integracyjne podejście do odbudowy – wyzwania i możliwości. Teoria i metodologia 

2. Procesy odbudowy – perspektywa dawnych doświadczeń – dokumentacja 

3. Historia i pamięć 

4. Społeczność i prawa kulturowe 

5. Wyzwania związane z odbudową dziedzictwa miejskiego. 

Konferencji towarzyszyły dwie wystawy. Pierwsza z nich przygotowana przez NID i PKN 

ICOMOS, pt. „Wizjonerzy. 100 lat służb konserwatorskich w Polsce” odnosiła się do obchodów 

100-lecia powołania służby konserwatorskiej w Polsce. 14 plansz, prezentujących sylwetki 

wybranych polskich konserwatorów została wyeksponowana w salach Zamku Królewskiego. 

Druga  przygotowana przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków odnosiła się do 



procesu odbudowy Starego Miasta w Warszawie i została zaprezentowana w Arkadach 

Kubickiego. 

Dwudniowe obrady zakończyły się wypracowaniem i przyjęciem tzw. „Rekomendacji 

Warszawskiej w sprawie odbudowy i rekonstrukcji dziedzictwa kulturowego”.  

Dokument ten zawiera jedenaście zasad, jakimi należy kierować się przy odbudowie miejsc 

światowego dziedzictwa, ze szczególnym uwzględnieniem historycznych miast, które zostały 

zniszczone na skutek konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych. Rekomendacja Warszawska 

odwołuje się do przykładu i doświadczeń związanych z odbudową Warszawy po II wojnie 

światowej. W uznaniu heroizmu i poświęcenia polskiego społeczeństwa, które pełne 

determinacji odbudowało swoją stolicę, Historyczne Centrum Warszawy zostało wpisane na 

Listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1980 r. „Rekomendacja Warszawska” została 

zaprezentowana i przyjęta na 42. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Manamie  

(24 czerwca – 4 lipca 2018 r., Bahrajn).  

Na potrzeby konferencji „The challenges of World Heritage recovery” przygotowano 

kompleksową identyfikację wizualną przedsięwzięcia i  wykorzystaną na dedykowanej stronie 

internetowej  http://whrecovery2018.pl/, w materiałach prasowych, gadżetach oraz w spocie 

promującym konferencję. Konferencja miała zapewnioną pełną oprawę medialną  

i promocyjną  przygotowaną przez Narodowy Instytut Dziedzictwa poprzez opracowanie 

scenariusza i realizację spotu promocyjnego, przygotowanie i prowadzenie konferencji 

prasowej, promowanie konferencji merytorycznej „The challenges…”. NID prowadził Biuro 

Prasowe konferencji i odpowiadało za komunikację medialną dzięki, której w telewizji, radiu, 

http://whrecovery2018.pl/


prasie i Internecie pojawiło się kilkadziesiąt informacji o trwającej w Warszawie 

międzynarodowej konferencji.  

Organizatorami konferencji byli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 

Narodowy Instytut Dziedzictwa, przy współpracy z: Centrum Światowego Dziedzictwa 

UNESCO, Polskim Komitetem ds. UNESCO, Polskim Komitetem Narodowym ICOMOS, 

Zamkiem Królewskim w  Warszawie, Łazienkami Królewskimi, Muzeum Powstania 

Warszawskiego, Stołecznym Konserwatorem Zabytków, Domem Spotkań z Historią i Centrum 

Interpretacji Zabytku. 

14. Realizacja w zakresie powierzonym przez Ministra zadań wynikających z porozumień, 

konwencji i innych dokumentów ratyfikowanych przez Polską związanych z ochroną i opieką 

nad dziedzictwem materialnym i niematerialnym 

14.A. Światowe dziedzictwo 

Kierownik Ośrodka ds. światowego dziedzictwa brał udział w pracach grupy ad-hoc Komitetu 

Światowego Dziedzictwa. Grupa została powołana w 2014 r. i w kolejnych latach jej mandat 

był przedłużany o kolejny rok i obejmował konkretne tematy, którymi się zajmowała. 

Tegoroczne spotkania były poświęcone wypracowaniu planu działań dotyczących kwestii 

budżetowych, a w szczególności Funduszu Światowego Dziedzictwa oraz procesowi  

„up-stream” (pomocy merytorycznej organizacji doradczych ICCROM, ICOMOS i IUCN 

w przygotowywaniu wniosków o wpis na Listę światowego dziedzictwa). Spotkania, 

organizowane przez Stałe Przedstawicielstwo Bahrajnu przy UNESCO, odbywały się co miesiąc 

w siedzibie UNESCO w Paryżu i zakończyły raportem wraz z rekomendacjami dla Komitetu 

Światowego Dziedzictwa, przedstawionym na 42. sesji w Manama/Bahrajn.  

W dniach 21-28 czerwca 2018 r. odbyło się drugie Forum Zarządców Miejsc Światowego 

Dziedzictwa pn. „World Heritage Site Manager: Role, Responsibility and Capacity-Building 

Needs”, towarzyszące tegorocznej sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w stolicy Bahrajnu 

– Manamie. Organizatorami spotkania byli Bahrain Authority for Culture and Antiquities oraz 

ICCROM, natomiast NID, razem z ICOMOS, IUCN i Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO 

– partnerem wydarzenia. W spotkaniu wzięło udział około 70 osób, w tym przedstawiciele  

43 miejsc światowego dziedzictwa, reprezentujących wszystkie regiony świata. Celem 

spotkania, podobnie jak w poprzednim roku, oprócz usprawnienia komunikacji pomiędzy 

poszczególnymi grupami w systemie światowego dziedzictwa, było włączenie zarządców, czyli 

tych, którzy są bezpośrednio zaangażowani w prace na rzecz ochrony poszczególnych miejsc 

światowego dziedzictwa, w proces decyzyjny na poziomie tworzenia i organizacji systemu. 

W końcu stycznia 2018 r. w Centrum Światowego Dziedzictwa w Paryżu złożono formalny 

wniosek o wpis „Krzemionkowskiego regionu prehistorycznego górnictwa krzemienia 

pasiastego” na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, który po pozytywnej ocenie 

kompletności dokumentacji wszedł w proces oceny. W związku z powyższym przygotowano  

i podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Muzeum Historyczno-Archeologicznym  



z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim a Narodowym 

Instytutem Dziedzictwa dotyczące opracowania planu 

zarządzania będącego obowiązkowym załącznikiem do 

wniosku o wpis na Listę światowego dziedzictwa. Prowadzone 

są prace przygotowawcze do wizyty eksperta ICOMOS, która 

jest jednym z elementów oceny wniosku. 

W okresie sprawozdawczym prowadzona była bieżąca 

współpraca z zarządcami miejsc światowego dziedzictwa  

i służbami konserwatorskimi dot. bieżących problemów 

ochrony i zarządzania: Królewskich kopalni soli w Wieliczce  

i Bochni, Puszczy Białowieskiej, Auschwitz Birkenau, 

Historycznego centrum Warszawy, Zamku krzyżackiego  

w Malborku, Kalwarii Zebrzydowskiej, Hali Stulecia  

we Wrocławiu, Drewnianych cerkwi w polskim i ukraińskim 

regionie Karpat oraz Kopalni rud ołowiu, srebra i cynku wraz 

z jej systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach. 

W pierwszym półroczu 2018 r. opracowano 8 opinii specjalistycznych dotyczących miejsc 

światowego dziedzictwa i ich stref buforowych. 

W ramach prac dotyczących kandydatur na polską Listę wstępną, opracowano treść zgłoszenia 

Młyna papierniczego w Dusznikach Zdroju i przekazano ją do MKiDN. 

Na zlecenie MKiDN w 2018 rozpoczęto prace nad nową wersją wniosku o wpis Stoczni 

Gdańskiej na listę światowego dziedzictwa. Wniosek opracowywany jest przez pracowników 

NID przy wsparciu ekspertów zewnętrznych. 

 

14.B. Niematerialne dziedzictwo kulturowe  

W okresie sprawozdawczym opracowano i skonsultowano 5 wniosków na Krajową listę 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz 2 wnioski do Krajowego rejestru dobrych 

praktyk: 

Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego: 

 Gajdy – umiejętność wytwarzania instrumentu i praktyka gry 

 Plecionkarstwo w Polsce 

 Barbórka górników węgla kamiennego na Górnym Śląsku 

 Tradycje kulturowe Bambrów Poznańskich 

 Piernik – dziedzictwo kulturowe Torunia 

    Krajowy rejestr dobrych praktyk: 

 Sejmiki Wiejskich Zespołów Teatralnych 

Rezerwat archeologiczny Krzemionki 
Opatowskie, fot. NID 



 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych 

W pierwszym półroczu 2018 r. pracownicy NID wzięli udział: 

 w czterech posiedzeniach Rady ds. NDK prezentując wnioski oraz działania 

prowadzone w NID. 

 w sympozjach regionalnych organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Konferencji 

Kultury, której organizatorem było MKiDN. Specjaliści NID koordynowali 5 spotkań 

grupy roboczej, które poświęcone były tematyce niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego w Polsce. Wyniki działań zostały zaprezentowane przez Dyrektora NID 

podczas posumowania OKK 19 czerwca 2018 r. w Teatrze Polskim. Zaproponowano 

wypracowany model ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, który miałby 

w przyszłości stać się systemem ochrony tego dziedzictwa w Polsce. Podstawowym 

założeniem jest współpraca w tym zakresie podmiotów centralnych takich jak MKiDN, 

NID, z podmiotami z poziomu wojewódzkiego – tj. jednostkami samorządu 

terytorialnego, a także z organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami środowisk 

społecznych oraz  reprezentantami jednostek naukowo-badawczych związanych  

z dziedzictwem niematerialnym. 

W związku z planowanym międzynarodowym wpisem tradycji dudziarskich na Listę 

reprezentatywną UNESCO, zorganizowano w NID spotkanie konsultacyjne, w którym wzięli 

udział przedstawiciele czterech środowisk dudziarzy z Polski, członkowie Rady ds. NDK, 

przedstawiciele Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz pracownicy NID. Efektem było podjęcie 

decyzji o wspólnych staraniach o wpis na Listę reprezentatywną UNESCO.  

Ponadto, kontynuowano bieżącą współpracę z przedstawicielami środowisk, których wnioski 

zostały wpisane na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz  

z indywidualnymi animatorami kultury, a także z instytucjami kultury i organizacjami NGO 

dotyczącą spraw merytorycznych i technicznych związanych z ochroną dziedzictwa 

niematerialnego. 

 

Wystawa „Dziedzictwo niematerialne Polski” w siedzibie UNESCO w Paryżu.  

W dniach 4-8 czerwca br. , w trakcie obrad Zgromadzenia Ogólnego Państw Stron Konwencji 

z 2003 roku, w siedzibie głównej UNESCO w Paryżu, została otwarta wystawa prezentująca 

29 zjawisk wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Po raz 

pierwszy od chwili ratyfikowania przez Polskę konwencji UNESCO o ochronie niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego w 2011 r., polskie dziedzictwo niematerialne zagościło w formie 

kilkudniowej wystawy w gmachu tej instytucji. 



W trakcie otwarcia swój repertuar muzyczny zaprezentowali dudziarze z Podhala oraz 

zatańczyli i zaśpiewali członkowie Biskupiańskiego Zespołu Folklorystycznego z Domachowa  

i okolic. Oprócz prezentacji zjawisk współczesnych, na wystawie zobaczyć można było również 

zdjęcia archiwalne z przełomu XIX i XX wieku, ukazujące portrety podhalańskich dudziarzy  

i mieszkańców Biskupizny w charakterystycznych dla tego regionu odświętnych strojach. 

Podczas wystawy trwały pokazy wytwarzania krakowskiej koronki klockowej, haftu 

kaszubskiego szkoły żukowskiej oraz rzeźbienia drewnianych zabawek z żywiecko–suskiego 

ośrodka zabawkarskiego. Zwiedzający mogli poznać i nauczyć się podstaw dawnych technik 

pod okiem najlepszych artystów. 

Wystawa została zorganizowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy  

ze Stałym Przedstawicielstwem RP w Paryżu i sfinansowana przez MKiDN. 

Podczas  Festiwalu w Szentendre na Węgrzech w dn. 18-21 maja 2018 r. odbyło się spotkanie 

z udziałem przedstawicieli środowisk dudziarskich z kilku państw, m.in. Polski, Czech, Słowacji, 

a także Chorwacji, Serbii, Macedonii i Bułgarii. Festiwal w skansenie Szentendre co roku gości 

przedstawicieli społeczności, których praktyki zostały wpisane na węgierską listę 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Tym razem zaproszono muzyków spoza Węgier,  

w związku z rozpoczęciem prac nad wnioskiem o wpis tradycji dudziarskich z Europy Środkowej 

i Wschodniej na reprezentatywną listę dziedzictwa niematerialnego UNESCO. W rozmowach 

uczestniczyli przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za wsparcie grup dudziarskich w tym 

przedsięwzięciu: pracownicy odpowiednich dla danego kraju ministerstw, specjalistów od 

dziedzictwa niematerialnego (m.in. pracownik NID), etnologów i muzykologów. Do wstępnej 

dyskusji zaproszono również kraje spoza grupy wyszehradzkiej i w efekcie zespół roboczy 

powiększył się o przedstawicieli Chorwacji, Serbii, Macedonii i Bułgarii. Koordynacji prac nad 

"Krajowa Lista Dziedzictwa Niematerialnego", wystawa w Paryżu 



wnioskiem międzynarodowym podjęły się Węgry. Wyjazd polskich dudziarzy koordynował 

NID.  

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

dziedzictwem materialnym i niematerialnym 

Kampania społeczna „Krajobraz mojego miasta” 

 20 lutego 2018 r. dzięki współpracy Narodowego Instytutu Dziedzictwa z Wojewodą 

Podlaskim w Białymstoku odbyła się wojewódzka premiera filmu „Krajobraz mojego 

miasta” i ekspercka konferencja poświęcona zagadnieniom gospodarowania 

przestrzenią miejską oraz ochronie świeckiej architektury drewnianej.  

Spotkanie otworzył Bohdan 

Paszkowski, Wojewoda Podlaski 

oraz Bartosz Skaldawski, p.o. 

Dyrektora Narodowego Instytutu 

Dziedzictwa. Kolejnym punktem 

wydarzenia były projekcje 

wybranych odcinków z filmów 

zrealizowanych w ramach kampanii: 

„Krajobraz mojego miasta”  

i „Piękne, polskie, drewniane”.  

 

Po projekcji filmów rozpoczęły się wystąpienia referentów. Jako pierwszy wystąpił 

Artur Gaweł, Dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, którego wystąpienie 

dotyczyło budownictwa drewnianego w krajobrazie województwa podlaskiego. 

Kolejny referat zaprezentowała Iwona Górska, Kierownik Oddziału Terenowego 

Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Białymstoku. Prezentacja dotyczyła adaptacji 

obiektów drewnianych do nowej funkcji – w poszukiwaniu złotego środka. Wystąpienie 

Adama Żywiczyńskiego, Miejskiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach, nosiło tytuł 

Zmiany w krajobrazie kulturowym Suwałk a rewitalizacja społeczna. Jako następny 

wystąpił Jakub Bobrowski, specjalista w zakresie systemów informacji przestrzennej,  

a jego referat dotyczył wykorzystania informacji przestrzennych do badania 

zanieczyszczenia krajobrazu miast przez nośniki reklamowe. Konferencję zamknął 

referat Piotra Firsowicza z Towarzystwa Urbanistów Polskich, Oddział w Białymstoku. 

Wystąpienie zatytułowane było Planowanie przestrzenne a ochrona krajobrazu  

na przykładzie Miasta Białegostoku.  

 18 kwietnia 2018 r. w kinie Stylowy w Zamościu odbył się pokaz filmu „Krajobraz 

mojego miasta” połączony z panelem merytorycznym na temat zarządzania 

przestrzenią publiczną. Spotkanie otworzyli: prof. Magdalena Gawin, Podsekretarz 

Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator 

Konferencja w ramach kampanii "Krajobraz mojego miasta" 
w Białymstoku, fot. M. Pawłowski 



Zabytków, Andrzej Wnuk Prezydent Zamościa, Przemysław Czarnek Wojewoda 

Lubelski oraz Bartosz Skaldawski p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa. 

 

 

W eksperckim panelu dyskusyjnym udział wzięli: prof. Magdalena Gawin, dr Dariusz 

Kopciowski, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Ewa Furlepa z Delegatury 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zamościu, Piotr Zając, Dyrektor 

Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Zamość i Andrzej Ćwiek, Burmistrz Nałęczowa. 

Moderowała Wioletta Łabuda-Iwaniak rzecznik prasowa NID.  

 9 maja 2018 r. w Karpaczu odbyła się premiera filmu „Krajobraz mojego miasta” oraz 

debata z udziałem ekspertów przygotowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa 

i Urząd Miasta Karpacza. Gości przywitał Radosław Jęcek, Burmistrz Karpacza. 

Debatę poprzedziła projekcja filmu oraz przedstawienie założeń  kampanii społecznej 

„Krajobraz mojego miasta” przez rzecznik prasową NID, Wiolettę Łabuda-Iwaniak. 

W panelu uczestniczyli: Katarzyna Arasiewicz z Biura Rozwoju Gospodarczego 

w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu, Robert Szymala Kierownik Biura Urbanistyki 

i Planowania Przestrzennego Miasta Wałbrzych oraz Krzysztof Kurek Kierownik 

Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze. Debatę 

moderował dr Grzegorz Grajewski Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego 

Instytutu Dziedzictwa we Wrocławiu. 



Ponadto, w dyskusji udział 

wzięli: Barbara Nowak-

Obelinda Dolnośląska 

Wojewódzka Konserwator 

Zabytków, Janusz Korzeń, 

architekt, urbanista, Prezes 

Fundacji Karkonoskiej i 

Towarzystwa Karkonoskiego, 

redaktor naczelny 

"Karkonoszy". Radni  Miasta 

Karpacz, przedstawiciele 

stowarzyszeń i fundacji zajmujących się tematem ochrony dziedzictwa kulturowego, 

samorządowcy, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy miasta.  

Wszystkie premiery filmów „Krajobraz mojego miasta” połączone z częścią merytoryczną były 

promowane w mediach, miały swoją oprawę promocyjna oraz były szeroko komunikowane 

społecznie w miastach, w których się odbyły. 

 

Europejskie Dni Dziedzictwa 

W 2018 r. świętujemy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten niezwykle 

ważny jubileusz jest również motywem przewodnim 26. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, 

która w dniach 8-9 i 15-16 września 2018 r. odbędzie się pod hasłem „Niepodległa dla 

wszystkich”. Ogólnopolskie obchody Europejskich Dni Dziedzictwa rozpoczną się 8 września 

2018 r. w Oleśnie w województwie opolskim. Organizatorem inauguracji jest gmina Olesno we 

współpracy z Wojewodą Opolskim. 

W procesie przygotowań do tegorocznej edycji EDD 

podejmowane były działania, które mają na celu 

wzmocnienie marki EDD. W kwietniu i maju zostały 

przygotowane warsztaty dla organizatorów wydarzeń  

w celu zainspirowania ich do tworzenia atrakcyjnej 

oferty z wykorzystaniem lokalnych zasobów dziedzictwa 

materialnego i niematerialnego w ramach EDD. 

Spotkania odbyły się w Białymstoku, Trzcinicy, Olsztynie, 

Lubinie, Wschowie. W warsztatach uczestniczyli 

pracownicy instytucji kultury, urzędów gminnych, 

właściciele zabytków, działacze organizacji 

pozarządowych, nauczyciele, bibliotekarze. W  czasie 

sprawozdawczym trwały również prace nad 

wdrożeniem nowej identyfikacji wizualnej EDD  

i popularyzacją jej wśród organizatorów wydarzeń.  



W ramach materiałów promocyjnych został opracowany plakat ogólnopolski, wydarzenia, 

plakat poddruk, grafika do prasy. Obecnie trwają prace na przygotowaniem informatorów  

w poszczególnych województwach, spotu EDD, produkcją gadżetów. W ramach działań 

związanych z organizacją EDD i promocją Instytut prowadzi także stałą współpracę z Biurem 

Programu „Niepodległa”.  

W celu popularyzacji wydarzenia przygotowana została specyfikacja funkcjonalna nowej 

strony internetowej, której wykonawca został wybrany w drodze przetargu. 

Europejskie Dni Dziedzictwa są również częścią obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa 

Kulturowego 2018, ogłoszonego przez Komisję Europejską. W ramach tego wydarzenia NID 

ściśle kooperuje przy działaniach promocyjnych z Międzynarodowym Centrum Kultury 

w Krakowie, które jest koordynatorem obchodów.   

Wystawy 

W okresie sprawozdawczym NID koordynował merytorycznie, przygotował i przedstawił 

następujące wystawy: 

 „Zabytkowe rezydencje w krajobrazie przygranicznych regionów Polski i Niemiec” – 

ekspozycja w siedzibie Parlamentu Krajowego Saksonii w Dreźnie; 

 „Krajowa Lista Dziedzictwa Niematerialnego” – wersja angielsko-francuska 

eksponowana w siedzibie UNESCO w Paryżu (więcej na str. 25) 

 „Wizjonerzy. 100 lat służb konserwatorskich w Polsce” – przygotowana z okazji 

międzynarodowej konferencji „The Challenges of World Heritage Recovery. 

International Conference on Reconstruction” w Zamku Królewski w Warszawie (więcej 

na str. 21) 

 

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 (SOPH, MDOZ, konferencje w ramach kampanii „Krajobraz mojego miasta” i in.), jak 

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

opracowywane są teksty oraz przeprowadzane są autoryzacje wypowiedzi pracowników 

Instytutu, a także nawiązuje i utrzymuje kontakt z przedstawicielami mediów, służący 

współpracy merytorycznej związanej z popularyzacją dziedzictwa kulturowego. 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 498 razy. 

 



Konkurs  NID i TVP Kultura „Zabytki z Kulturą” 

Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy  

z TVP Kultura zorganizował konkurs „Zabytki 

z Kulturą”, którego celem jest upowszechnianie 

wiedzy o dziedzictwie poprzez promocję portalu 

zabytek.pl i jego nowych funkcjonalności. 

Uczestnicy konkursu mają za zadanie 

przygotować trasę wycieczki szlakiem zabytków  

w oparciu o dane obiektów znajdujących się na 

portalu. Mają także możliwość uzupełniania 

informacji o zabytkach w serwisie poprzez  

dodanie zdjęć i opisów.  

W ramach przygotowań do konkursu, Narodowy 

Instytut Dziedzictwa opracował regulamin 

konkursu, powołał skład jury, ufundował nagrody, 

przygotował strategię promocyjną projektu 

(obejmującą m.in. dystrybucję materiałów 

prasowych do mediów oraz samorządów, WKZ, 

MKW, WUOZ, wykorzystanie kanałów w social media i własnych serwisach NID, a także 

współpracę z TVP), koordynował przygotowanie spotu konkursowego i uzgodnił z TVP zasady 

emisji spotu. Rozpoczęcie konkursu przewidziane jest na 2 lipca 2018 r. 

Kampanie medialne i działania promocyjne są nieodłącznym elementem większości 

przedsięwzięć realizowanych przez NID. W okresie sprawozdawczym działania te skierowane 

były głównie na:  Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków (str. 18), uroczyste wręczenie 

rozporządzeń ustanawiających Pomniki Historii (str. 15), 8. Spotkanie Opiekunów Pomników 

Historii  (str. 16),World Heritage Recovery (str. 24), nowe funkcjonalności portalu zabytek.pl 

(str. 7)  

W okresie sprawozdawczym NID uruchomił Instagram - fotograficzny serwis społecznościowy 

-  w celu promowania zabytków w Polsce oraz wydarzeń organizowanych przez Instytut.  

Patronaty 

Narodowy Instytut Dziedzictwa udziela patronatu wydarzeniom (m.in. konferencjom, 

spotkaniom, wystawom) i wydawnictwom (m.in. książkowym i płytowym), które związane  

są z ochroną dziedzictwa narodowego. W okresie sprawozdawczym udzielono 34 patronaty. 

Informacja publiczna 

W okresie sprawozdawczym do NID wpłynęło 20 wniosków o udostępnienie informacji 

publicznej. Narodowy Instytut Dziedzictwa przygotował odpowiedzi na wszelkie pytania  

w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i prowadziło 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. samorzad.nid.pl – portal skierowany do przedstawicieli samorządów, będący bazą 

praktycznej i rzetelnej wiedzy nt. zarządzania dziedzictwem w gminach; 

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

„Krajobraz Mojego Miasta”; 

4. swiatowedziedzictwo.nid.pl – portal zawierający informacje nt. Światowego 

Dziedzictwa UNESCO w Polsce; 

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

kulturowemu; 

6.  Edd.nid.pl – portal poświęcony Europejskim Dniom Dziedzictwa; 

7. wolontariat.nid.pl – portal poświęcony programowi własnemu Narodowego 

Instytutu Dziedzictwa „Wolontariat dla dziedzictwa”, 

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

– miejscu światowego dziedzictwa UNESCO; 

11. http://whrecovery2018.pl/ – portal poświęcony międzynarodowej konferencji 

„The challenges of World Heritage recovery. International conference on 

reconstruction”, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie w dniach 6-8 

maja 2018 r. 

W okresie sprawozdawczym strony internetowe były odwiedzane: 

 NID  ponad 145 000 razy; 

 geoportal 250 968 razy; 

 zabytek.pl ok. 218 077 razy. 

http://www.nid.pl/
http://www.zabytek.pl/
file:///C:/Users/bskaldawski/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/C77XQJJP/samorzad.nid.pl
http://www.krajobrazmojegomiasta.pl/
http://swiatowedziedzictwo.nid.pl/
http://niematerialne.nid.pl/
http://edd.nid.pl/
http://wolontariat.nid.pl/
http://mapy.zabytek.gov.pl/
http://cumulus.zabytek.gov.pl/
http://www.park-muzakowski.pl/
http://whrecovery2018.pl/


Na fanpage NID na Facebooku przybyło 575 fanów, co daje ogółem 13 841 fanów. 

Liczba wyświetleń filmów na kanale  NID YouTube TV NID wynosi 679 232 odtworzeń; 

16. Organizowanie i prowadzenie innych prac związanych z ochroną dziedzictwa 

kulturowego na zlecenie Ministra i Generalnego Konserwatora Zabytków   

16.A. Program „Ochrona zabytków archeologicznych” 

Narodowy Instytut Dziedzictwa jest instytucją zarządzającą programem Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego "Ochrona zabytków archeologicznych". Jest to program służący 

wspieraniu wyłonionych w trybie konkursowym zadań służących ochronie dziedzictwa 

archeologicznego, polegających na niedestrukcyjnym rozpoznaniu i dokumentacji zasobów 

dziedzictwa archeologicznego oraz opracowaniu i publikacji wyników badań archeologicznych. 

Minister KiDN, pismem z dnia 7 lutego 2018 roku, powierzył bezterminowo Dyrektorowi NID 

prowadzenie spraw określonych w art. 82a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami, w przedmiocie udzielania i rozliczania dotacji na przeprowadzenie 

badań archeologicznych oraz wykonanie ich dokumentacji. W pierwszym półroczu 2018 r. do 

NID wpłynęło do rozpatrzenia 5 wniosków. 

W pierwszym półroczu 2018 r. zadania NID obejmowały prowadzenie rozstrzygnięcia naboru 

wniosków do edycji Programu na 2018 r. oraz na rozliczeniu zadań wykonanych w ramach 

dofinansowania przyznanego w edycjach poprzednich. 

W ramach naboru prowadzonego do 31 stycznia 2018 r. złożono łącznie 86 wniosków 

o dofinansowanie, z czego 8 zostało odrzucone z powodu błędów formalnych. Pozostałe 78 

wniosków przeszło pełną procedurę oceny:  

• ocenę organizacyjną, obejmującą poprawność i profesjonalizm przygotowania wniosku oraz 

wysokość deklarowanego wkładu własnego,  

• ocenę zgodności z celami strategicznymi programu  

• oceny wartości merytorycznej zadań  

Po przeprowadzeniu procedury oceny powstała lista rankingowa wniosków, która została 

przedstawiona do decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W efekcie 

rekomendację dofinansowania otrzymało 27 projektów na łączną kwotę 1.750.000 zł, z czego 

1.210.000 zł zostało przeznaczone na wydatki do poniesienia w 2018 r. 

Ponadto, została przeprowadzona procedura odwoławcza, wynikająca z regulaminu 

programu, gdzie wnioski, które uzyskały co najmniej 50 pkt., mogły ubiegać się o przyznanie 

dofinansowania z dodatkowej puli przewidzianej na ten cel. W efekcie dofinansowanie 

uzyskało jeszcze 8 zadań (decyzja MKiDN z dn. 23.05.2018 r.). 

Budżet na realizację programu w 2018 r. został przyznany w wys. 2.000.000 zł plus pula 

przyznana dodatkowo: 



Budżet programu w 2018 r. 

do 

wydatkowania 

w 2018 r. 

do 

wydatkowania 

w 2019 r. 

liczba zadań 

środki na realizację w 2018 r. zadań 

dwuletnich (ich drugich etapów), 

dofinansowanych w edycji 2017 

790 000 zł   18 

środki na realizację zadań 

dofinansowanych po rozpatrzeniu 

wniosków z naboru w edycji 2018 r. 

1 210 000 zł 540 000 zł 27 

środki przyznane z puli dodatkowej, w 

ramach trybu odwoławczego 
300 000 zł 244 000 zł 8 

razem: 2 300 000 zł 784 000 zł 53 

 

W I półroczu 2017 r. zostało zawartych 30 umów dotyczących dofinansowania, pozostałe są 

w trakcie dopełniania koniecznych formalności. 

Rozliczenia zadań dofinansowanych w poprzednich edycjach priorytetu zostały złożone  

w  styczniu br. Proces rozliczenia zadań zakończono do 28 maja 2018 r. 

 

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wszystkie działania, które były niezbędne do 

uruchomienia nowego programu dotacyjnego na rok 2018 pn. „Wspólnie dla dziedzictwa”: 

 wdrożono podstawowe elementy platformy www.witkac.pl służącej do składania m.in. 

wniosków aplikacyjnych, ocenie tych wniosków oraz utworzenia listy rankingowej; 

 opracowano niezbędne dokumenty do zaimplementowania na platformę: formularz 

wniosku o dofinansowanie, formularz umowy, karty oceny merytorycznej, 

organizacyjnej, strategicznej i formalnej; 

 opracowano niezbędne instrukcje dla wnioskodawców 

 przeprowadzono nabór wniosków. 

Zorganizowano spotkanie zespołu oceniającego wnioski (wraz z ekspertami zewnętrznymi, 

z którymi NID podpisał umowy), którego celem było omówienie ocenionych wniosków 

i opracowanie wstępnej listy rankingowej. 

W ramach konkursu organizacje pozarządowe złożyły 151 wniosków. Na etapie oceny 

formalnej ocenę pozytywną otrzymało 115 wniosków. Ostateczna lista rankingowa zostanie 

ogłoszona na początku lipca br. 

 

http://www.witkac.pl/


16.C. Rewaloryzacja Parku Mużakowskiego  

 

 

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. 

Tegoroczne posiedzenie Międzynarodowej Rady odbyło się wiosną 2018 r. Zarządcy polskiej  

i niemieckiej części parku oraz parku w Branitz przedstawili na nim swoje plany inwestycyjne  

i bieżącą problematykę konserwatorską. 

NID uczestniczył w posiedzeniu zarządu fundacji „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau”, na którym 

również przedstawiał aktualną problematykę konserwatorską polskiej części parku. 

Zadania realizowane przez NID w I półroczu 2018 r. koncentrowały się głównie na kontynuacji 

dwuletniego 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 

NID realizuje we współpracy z zarządcą niemieckiej części parku. Zakres tematyczny projektu 

odnosi się do dziedzictwa Fryderyka Niderlandzkiego, kolejnego, po Hermannie von Pückler-



Muskau – założycielu parku, właściciela majątku w latach 1847-1881, a zarazem jego 

znakomitego mecenasa. 

W omawianym okresie zakończono archeologiczne badania rozpoznawcze odnoszące się do 

historycznej szkółki, których rezultatem jest obszerna dokumentacja reliktów zabudowy 

gospodarczej i mieszkalnej. Badania mają przełomowe znaczenie dla określenia przemian 

zagospodarowania szkółki i oceny jej roli jako zaplecza ogrodniczego wieloprzestrzennego 

parku, ważnego ośrodka uprawy rzadkich roślin ozdobnych i produkcji ogrodniczej na skalę 

towarową. 

Na terenie szkółki i w jej otoczeniu wykonano II i III etap 

pielęgnacji drzewostanu, kończąc tym samym realizację 

tego działania.  

Uruchomiono także nową stronę internetową Parku 

Mużakowskiego (www.park-muzakowski.pl), która, po 

modernizacji, jest dostępna także w niemieckiej wersji 

językowej i na urządzeniach mobilnych.  

Ponadto od początku roku realizowano zadania bieżące 

zapewniające kontynuację projektu rewaloryzacji w 

zakresie odtwarzania historycznego układu 

przestrzennego i bieżącej pielęgnacji parku. 

Przygotowano merytorycznie i zrealizowano m.in.: 

korekty drzewostanu w obrębie otwarć widokowych i 

wnętrz parkowych, tj. w rejonie Dębu Hermanna, Mostu 

Angielskiego i Wiaduktu. 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, 

Pielęgnowano nowe nasadzenia jabłoni (250 szt.), posadzone w szkółce w ramach kontynuacji 

historycznej kolekcji. Były to prace poprawiające warunki wzrostu roślin – systematyczne 

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

koron starych drzew i grup krzewów. Ponadto na całym terenie zarządzanym przez NID 

w trybie ciągłym wykonywano koszenia, zajmowano się utrzymaniem porządku, stanu dróg 

i ścieżek.  

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

przeprowadzono łącznie 7 spacerów: 3 spacery edukacyjne dla dzieci połączone 

ze zwiedzaniem obiektów architektonicznych mieszczących się w zachodniej części parku wraz 

z piknikiem i zabawami, 2 spacery dla dzieci w formie podchodów, z piknikiem i zabawami, 

2 spacery dla młodzieży gimnazjalnej, połączone z piknikami i pracą w terenie 

z wykorzystaniem zeszytów edukacyjnych. W programie edukacyjnym wzięło udział ponad 

250 osób. 

Prace pielęgnacyjne na terenie szkółki, fot. A. 
Staśkiewicz 2018,  



NID był współorganizatorem Święta Parku Mużakowskiego, imprezy plenerowej podczas, 

której odbył  się koncert, spektakl teatralny, gry i zabawy dla dzieci.  

Ponadto kontynuowano współpracę regionalną i lokalną. NID uczestniczył w realizacji 

programu aktywizacji bezrobotnych, którzy znaleźli zatrudnienie na terenie parku przy jego 

bieżącej konserwacji. 

16.D. Prowadzenie w porozumieniu z Ministrem współpracy międzynarodowej  

w zakresie ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym 

 EAC (Europeae Archaeologiae Consilium) 

W ramach niniejszej grupy przedstawiciel NID wziął udział w spotkaniach: 

- EAC Board Meeting, które odbyło się w Bułgarii w dniu 21 marca 2018 r. podczas, 

którego omówiono zmiany władz EAC, oficjalnej siedziby EAC, końcowych ustaleń 

organizacyjnych dot. 19. sympozjum, organizacji 20. sympozjum, oferty filmowania 

i rozpowszechniania wystąpień, publikacji sympozjów z lat 2017 i 2018, dystrybucji 

nr archiwalnych Occasional Papers, końcowego raportu grupy roboczej Making 

Choices, raportów innych grup roboczych, projektu CARE-MSoC zgłoszonego przez 

prof. Carenzę Lewis (archeologia społeczna) oraz 7-8 czerwca 2018 r., które odbyło się 

w Rydze. Dotyczyło ono planowanych zmian statutu (członkostwo korporacyjne, 

członkowie stowarzyszeni), nowego członka Zarządu, organizacji sympozjum w 2019 

r., sympozjum w 2020 r., upamiętnienia 20. rocznicy EAC, komunikacji zewnętrznej 

EAC, wyników pracy Making Choices Working Group.  

- Annual EAC (Europeae Archaeologiae Consilium) Members Meeting. Consilium  

& General Assembly które odbyło się w Bułgarii w dniach 22 – 24 marca 2018 r. 

podczas, którego omówiono przyjęcia protokołu walnego zebrania z 2017 r., przyjęcia 

nowych członków, wyboru członków Zarządu w miejsce kończących kadencje, przyjęcia 

sprawozdania z działalności Przewodniczącego w 2017 r., przyjęcia sprawozdania 

finansowego za 2017 r. oraz budżetu na rok 2018. Wysłuchano także raportów 

rocznych z działalności grup roboczych w 2017. 

- Meeting of the EAC Working Group for Archaeological Archiving in Europe które 

odbyło się w Bułgarii w dniu 25 marca 2018 r. podczas, którego sfinalizowano formę 

kwestionariusza dotyczącego selekcji dokumentacji i źródeł archeologicznych. 

Ustalono plan działania na przyszły rok. 

 Grupa ekspertów „Zabytkowe rezydencje w krajobrazie przygranicznych 

regionów Polski i Niemiec” 

Z inicjatywy Narodowego Instytutu Dziedzictwa w celu popularyzacji problematyki 

ochrony zabytków rezydencjonalnych i wspólnych działań w tym zakresie 

przygotowana została dwujęzyczna wystawa. Na kilkudziesięciu tablicach zostały 

zaprezentowane wybrane obiekty z Meklemburgii, Brandenburgii, Saksonii oraz 

województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Obok prawidłowo 



zagospodarowanych i doskonale funkcjonujących zabytków, zostały przedstawione 

również budynki w umiarkowanym stanie lub wymagające natychmiastowego 

zabezpieczenia. Dzięki temu udało się  realistycznie zilustrować nie tylko piękno, ale 

także pilną potrzebę ratowania opuszczonych i zagrożonych obiektów. 

1 marca 2018 roku wystawa została uroczyście otwarta w siedzibie saksońskiego 

Landtagu w Dreźnie. 

2 marca 2018 roku w Dreźnie odbyło się kolejne, 7. spotkanie robocze Grupy 

Ekspertów podczas którego omówiono dalsze formy współpracy i plany związane  

z popularyzacją tematyki ochrony zabytków architektury pałacowej i rezydencjonalnej 

po obu stronach polsko-niemieckiej granicy.  

 Wystawa „Dziedzictwo niematerialne Polski” w paryskiej siedzibie UNESCO 

Wystawa zorganizowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy  

ze Stałym Przedstawicielstwem RP w Paryżu i sfinansowana przez MKiDN 

prezentowana była w paryskiej siedzibie UNESCO w dn. 4-8 czerwca 2018 r. (więcej na 

str.25)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aneks nr 1 do sprawozdania za pierwsze półrocze 2018 rok 

Wystąpienia specjalistów NID 

KONFERENCJE KRAJOWE 

Imię i nazwisko 
Tytuł, termin i miejsce 

konferencji 
Tytuł referatu 

Bugaj Michał 

Gdzie te zabytki? Problem migracji 
muzealiów w dobie konfliktów 
zbrojnych, 21 czerwca, Muzeum 
Górnośląskie w Bytomiu 

(Nie)znana historia. Miecz z epoki brązu z 
Kielczy 

Bugaj Michał 
Noc Muzeów, 19 maja, Muzeum 

Górnośląskie w Bytomiu 
(Nie)znana historia. Miecz z epoki brązu z 
Kielczy 

Bugaj Michał 

Inwentaryzacja zabytków 
archeologicznych - aspekty prawne, 

praktyka i potrzeby, 23-24 maja, 
Muzeum Podkarpackie w Krośnie 

Magazyny archeologiczne - kwestia 
przechowywania zabytków archeologicznych 

Byszewska Agata 
"Archeologia obszarów leśnych", 19-

21 kwietnia, Białowieża 
Archeologia obszarów leśnych - wspólna 

odpowiedzialność. 

Chabiera Aleksandra 

„Alternatywne modele rozwoju 
miast -  wyzwania i problemy 

małych miast i ich otoczenia”, 11-12 
maja, Lidzbark Warmiński 

Ludzie – dziedzictwo – przestrzeń. Potencjał 
dziedzictwa w oczach mieszkańców małych 

miast. 

Czuba Mariusz 

Europejski Kongres Informacji 
Renowacyjnej - EKIR 2018  

(Agencja Informacyjno-Promocyjna 
"raport"), 18-20 marca, Kraków 

Zabytki budownictwa drewnianego w Polsce – 
zasób, ochrona, konserwacja 

Czuba Mariusz 
„Dziedzictwo Stoczni Gdańskiej. Dla 

wszystkich i na zawsze", 16 maja, 
Gdańsk 

Stocznia gdańska pomnikiem historii i dobrem 
światowego dziedzictwa – perspektywy i 

wyzwania 

Filipowicz Paweł  
„Glina w obiektach zabytkowych - 

ochrona i konserwacja”, 20-22 
marca, Malbork 

Badania sklerometryczne cegieł jako próba 
rozpoznania cech wytrzymałościowych 
materiału w celach stratygraficznych. 

Fortuna-Marek Anna  

"Wiosenne porządki - sprzątamy 
reklamy" w ramach Festiwalu 

Przestrzeni Miejskiej, 8 czerwca, 
Rzeszów 

Zasady projektowania i sytuowania nośników 
informacji wizualnej i reklam na obiektach w 

obszarach zabytkowych - dobre i złe przykłady 

Glińska Nina  

XXXIV Rzeszowska Konferencja 
Archeologiczna pt. Badania 

archeologiczne prowadzone na 
terenie południowo-wschodniej 

Polski, zachodniej Ukrainy i 
północnej Słowacji, 12-13 kwietnia, 

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 

Kilka uwag o wynikach weryfikacji stanowisk 
archeologicznych wpisanych do rejestru 

zabytków (księga C) woj. świętokrzyskiego 

Grajewski Grzegorz  

„500 lat Reformacji na Śląsku”, 1-2 
czerwca, Parafia Ewangelicko-

Augsburska w Jaworze, Muzeum w 
Jaworze  

O projektach i potrzebie konserwacji ruiny 
kościoła w Nowym Kościele 

Kola Robert  

Ochrona zabytków na Pomorzu i 
Kujawach w 100. rocznicę 

organizacji urzędów 
konserwatorskich w Polsce, 20 

kwietnia, Zakład Konserwatorstwa 
UMK w Toruniu 

Cechy ochrony konserwatorskiej nieruchomych 
zabytków techniki w woj. kujawsko-pomorskim 

Łabuda-Iwaniak Wioletta 
„Krajobraz mojego miasta”, 9 maja,  

Karpacz 
Założenia kampanii społecznej  

„Krajobraz Mojego Miasta” 

Kozioł Anna  
"Granice dziedzictwa. Rozpoznać 

przeszłość w teraźniejszości”, 20-21 
kwietnia 

Ekonomia i dziedzictwo - małżeństwo z 
rozsądku? 

 

Kozioł Anna  

The 3rd CEEC-China Cultural and 

Creative Industries Forum, 12-15 

czerwca, Łódź, Katowice 

1. Moderacja panelu  

2. Creativity at the intersection of cultural 

heritage and urban revitalisation 



Mackiewicz Hanna  
„Glina w obiektach zabytkowych - 

ochrona i konserwacja”, 20-22 
marca, Malbork 

Średniowieczne domy na garnkach z Nidzicy - 
przykład ceramicznej izolacji poziomej 

Makowska Agnieszka, Skaldawski 
Bartosz 

Posiedzenie Poznańskiego Oddziału 
Stowarzyszenia Naukowego 

Archeologów Polskich 

Kierunki ewolucji w metodzie identyfikacji 
dziedzictwa archeologicznego i granice jego 

ochrony — od AZP do AZP+ 

Mączyński Dominik  
ICOMOS, 11 stycznia, Politechnika 

Warszawska 
Badania zabytkowych obiektów architektury 

po pożarze  

Mucha Agata  

Dziedzictwo Niematerialne - Lokalna 
Tożsamość - Wspólne dziedzictwo, 

21 kwietnia, Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu 

Uczestnictwo w panelu ekspertów 

Mucha Agata  

konferencja w ramach XXII Święta 
Zabawki Ludowej, 1 czerwca, 
Beskidzkie Centrum Zabawki 

Ludowej w Stryszawie 

Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe - od 
Konwencji UNESCO z 2003 r. po Krajową Listę 

Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego 

Myczkowski Zbigniew  

 „Twierdze Kraków i Przemyśl 
Rewitalizacja fortów”, 27 marca, 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 

Małopolski - 

Parki kulturowe w ochronie twierdz w Polsce 

Myczkowski Zbigniew, Siwek 
Andrzej  

7 marca, Towarzystwo Urbanistów 
Polskich, Oddział w Krakowie 

Parki Kulturowe w Polsce  
- Stan obecny i przyszłość 

Piotrowska Joanna  
„Witraże – sztuka wciąż odkrywana”, 

25-27 maja, Legionowo 

Współczesna forma, niezmienne treści. Zespół 
witraży w kościele Świętego Jakuba Apostoła w 

Olsztynie 

Siwek Andrzej  
„Glina w obiektach zabytkowych - 

ochrona i konserwacja”, 20-22 
marca, Malbork 

Pobielane ściany małopolskich dworów 

Siwek Andrzej  

„Twierdze Kraków i Przemyśl 
Rewitalizacja fortów”, 27 marca, 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 

Małopolski - 

Formy ochrony konserwatorskiej 

Siwek Andrzej (wraz z Magdaleną 
Trafas Wołoszyn z WUOZ w 

Krakowie) 

"Historyczne Ruiny - Ochrona, 
Użytkowanie, Zarządzanie", 16-17 

kwietnia, PKN ICOMOS 

Hammershus – dobre praktyki ochrony i 
zarządzania trwałą ruiną 

Sadowska-Mazur Katarzyna 
Ogólnopolska Konferencja 

Kultury, 
18-19 czerwca, Warszawa 

Udział w panelu ekspertów pt.: Ochrona 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego – 

założenia, definicje, struktura, narzędzia 

Skaldawski Bartosz 
„Dziedzictwo Stoczni Gdańskiej. 

Dla wszystkich i na zawsze", 16 
maja, Gdańsk 

Po co chronić dziedzictwo, czyli wartość 
dziedzictwa w procesach rewitalizacji 

przestrzeni miejskiej 

Skaldawski Bartosz 
Konferencja PragaOdNova, 19 

czerwca, Warszawa 
Dziedzictwo w rewitalizacji 

Skaldawski Bartosz 
Ogólnopolska Konferencja 

Kultury, 
18-19 czerwca, Warszawa 

Udział w panelu ekspertów pt.: Ochrona 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego – 

założenia, definicje, struktura, narzędzia 

Słomiński Maciej  
Uniwersytet Szczeciński, „XVIII 

Zachodniopomorski Festiwal Nauki", 
06 czerwca, Szczecin 

Architektura i wyposażenia romańsko-
gotyckiego kościoła w Gryfinie 

Szałygin Jerzy  

Glina w obiektach zabytkowych - 
ochrona i konserwacja, 

20-22 marca 2018, Muzeum 
Zamkowe w Malborku 

Wykorzystanie gliny w budownictwie 
olęderskim na środkowym Mazowszu jako 

przyczynek do rozpoznania technologii 
glinobitki 

Witek Waldemar  
„Glina w obiektach zabytkowych - 

ochrona i konserwacja”, 20-22 
marca, Malbork 

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków - 
„Glina w obiektach zabytkowych – ochrona i 

konserwacja” 

KONFERENCJE ZAGRANICZNE 

Imię i nazwisko Tytuł, termin i miejsce 

konferencji 

Tytuł referatu 

Piotrowska Katarzyna  Regional Thematic Expert 
Consultation meeting on sustainable 

management of World Heritage 

World Heritage properties of religious 
interest in Poland – main challenges in 

protection, management and use 



properties of Religious Interest 
focused on Eastern Europe, 18-22 

kwietnia, Erewań, Armenia 

 

Rutkowska Amudena  Hungarian Open Air Museum, 18-21 
maja, Szentendre, Węgry 

Tradycje dudziarskie na Krajowej liście 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego w 

Polsce 

 

 

Aneks nr 2 do sprawozdania za pierwsze półrocze 2018 

ARTYKUŁY I OPRACOWANIA PRACOWNIKÓW NID 

Nazwisko i imię 
Tytuł i numer czasopisma 

lub tytuł publikacji 
Tytuł referatu lub artykułu 

Banik Joanna Wystawa „Śląskie kobiety – polskie 
twierdze” wraz z katalogiem 

Śląskie kobiety – polskie twierdze 

Banik Joanna Wystawa “Poland. A country of 
remarkable women” wraz z katalogiem 

Poland. A country of remarkable women 

Banik Joanna 
Informator EDD 2018 "Niepodległa dla 

wszystkich", woj. opolskie 
Niepodległa dla wszystkich 

Banik Joanna Informator EDD 2018 "Niepodległa dla 
wszystkich" woj. małopolskie 

Niepodległa dla wszystkich 

Banik Joanna Wystawa „Niezwykłe Polki” (w ramach 
EDD 2018) wraz z katalogiem 

Niezwykłe Polki 

Bugaj Michał Raport 
Magazynowanie zabytków 

archeologicznych 

Byszewska Agata Materiały Pokonferencyjne XXII Sesji 
Pomorzoznawczej 

Ochrona archeologicznego dziedzictwa 
podwodnego 

Kola Robert „Kurier Konserwatorski” 
Stan ochrony dziedzictwa kolejowego w 

Polsce 

Łabuda-Iwaniak Wioletta Raport Roczny NID 2017 Opracowanie merytoryczne publikacji 

Marcinek Roman „Ochrona Zabytków” 
Józef Pieniążek. Niestrudzony 
dokumentator zabytków 

Mączyński Dominik „Kurier Konserwatorski” 
Iluminacje zabytków - nowa jakość 

oświetlenia 

Olczyk Agnieszka „Kurier Konserwatorski” 
Hala wystawowa "Kapelusz" w 

Chorzowie - modernizm z lat 60. XX w. w 
rejestrze zabytków 

Paczuski Adam „Ochrona Zabytków” 

Przygotowanie części historycznej do 
zbiorowego artykułu na temat obiektów 

wydobytych podczas badań 
archeologicznych w Kałuszynie 

Palacz Teresa „Kurier Konserwatorski” 

Wąsowo w pow. nowotomyskim (woj. 
Wielkopolskie) jako przykład udanej 

adaptacji przy zachowaniu integralności 
historycznego zespołu pałacowo- parkowo-

folwarcznego 

 


