
Sprawozdanie z działalności 

Narodowego Instytutu Dziedzictwa 

za 2016 rok 

  

Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje zadania 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 oraz 16 

Oddziałów Terenowych: w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, 

Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze 

oraz Pracownia Terenowa „Park Mużakowski” w Łęknicy. 

 

Instytut poprzez swoje działania kontynuuje dorobek Ośrodka Dokumentacji Zabytków, powołanego 

w 1962 roku stanowi zaplecze eksperckie dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz służb 

konserwatorskich, a także propaguje ideę ochrony i upowszechniania w społeczeństwie wiedzy o 

dziedzictwie kulturowym.  

 

Misją Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony 

dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich 

ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa 

kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. 

 

Zgodnie z § 3 statutu NID Instytut realizuje zadania w zakresie zrównoważonej ochrony dziedzictwa 

kulturowego Polski w celu jego zachowania dla przyszłych pokoleń poprzez: 

 

1) gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie; 

2) wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony i konserwacji zabytków; 

3) kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego. 

 

Strategia Narodowego Instytutu Dziedzictwa koncentruje się wokół następujących priorytetów: 

A. tworzenie systemu skutecznej ochrony i opieki nad zabytkami; 

B. tworzenie bazy wiedzy o dziedzictwie kulturowym oraz warunków dla jej udostępniania 

i efektywnego wykorzystania; 

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

efektywnego/kreatywnego wykorzystania społecznego i gospodarczego krajowego potencjału 

kulturowego. 

 

Działalność Narodowego Instytutu Dziedzictwa wpisuje się też bądź wynika z zadań Krajowego 

Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014 – 2017. 

 

Do zadań Instytutu należy w szczególności: 

 



1. GROMADZENIE I UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O DZIEDZICTWIE  

1.A. EWIDENCJA, REJESTR I MONITORING  

Archiwizowanie zbiorów dokumentów związanych z ochroną zabytków oraz ich digitalizacja  

i upowszechnianie 

Cel zadania: zachowanie informacji o zasobie zabytkowym dla przyszłych pokoleń.  

 

Instytut na bieżąco zarządza zasobem archiwalnym centralnej bazy danych o zabytkach, na który 

składają się 5254 metry bieżące archiwaliów oraz stale przyjmuje nowe zbiory. 

 

W okresie sprawozdawczym w kategorii zabytków nieruchomych przyjęto i opracowano: 

 329 nowych decyzji o wpisie do rejestru zabytków dla zabytków nieruchomych,  

 71 decyzji o skreśleniu z rejestru zabytków,  

 113 decyzje odmawiające skreśleń,  

 354 postanowienia zmieniające lub wyjaśniające treść wcześniej wydanych decyzji oraz 

informacji urzędowych dotyczących przenoszenia wpisów do nowych ksiąg rejestru.  

 

W kategorii zabytków archeologicznych przyjęto i opracowano: 

 8 nowych decyzji o wpisie do rejestru zabytków,  

 1 decyzję odmawiającą skreślenia,  

 28 postanowień zmieniających lub wyjaśniających treść wcześniej wydanych decyzji oraz 

informacji urzędowych dotyczących przenoszenia wpisów do nowych ksiąg rejestru. 

 

Od początku 2016 roku zarchiwizowano około 3,6 mb opracowań wyników badań archeologicznych 

realizowanych w związku z budową dróg krajowych i autostrad. Stan zbioru wynosi obecnie 86,3 mb. 

 

Ponadto przyjęto 305 decyzji o wpisie do rejestru zabytków ruchomych, obejmujących 5175 obiektów 

sztuki i rzemiosła artystycznego, 101 postanowień zmieniających lub wyjaśniających treść wcześniej 

wydanych decyzji oraz informacji urzędowych dotyczących przenoszenia wpisów do nowych ksiąg 

rejestru. W przypadku ruchomych zabytków techniki przyjęto 12 nowych decyzji obejmujących 26 

obiektów.  

 

 

Gromadzenie dokumentacji Krajowej Ewidencji Zabytków 

Cel zadania: realizacja w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ustawowego obowiązku 

gromadzenia dokumentacji Krajowej Ewidencji Zabytków.  

 

W okresie sprawozdawczym przyjęto 784 nowe karty ewidencyjne zabytków architektury 

i budownictwa. W obszarze zabytków ruchomych zbiór NID powiększył się o 3016 kart obiektów 

sztuki i rzemiosła artystycznego oraz 3136 kart zabytków techniki.  

 

W zakresie ewidencji archeologicznej KEZA przyjęto 5382 kart z 247 obszarów. Od początku roku, 

w ramach wspierania WUOZ, pracownicy NID wykonali 123 karty ewidencyjne obiektów 



zabytkowych. Zasoby dokumentacji Krajowej Ewidencji Zabytków udostępniono w okresie 

sprawozdawczym 352 osobom, które w sumie skorzystały z 14360 jednostek, tj. około 33 metrów 

bieżących archiwalnych dokumentacji. 

 

W 2. połowie 2016 r. trwały działania polegające na opracowaniu merytorycznych podstaw dla 

tworzenia systemu zapisu w Infrastrukturze Informacji Przestrzennej danych o zabytkach znajdujących 

się w ewidencji. 

 

 

Prowadzenie ewidencji badań archeologicznych realizowanych na terenie kraju 

Cel zadania: pozyskiwanie informacji na temat stanu dziedzictwa archeologicznego.  

 

W ciągu 2016 r. przyjął około 5600 decyzji wydanych przez wojewódzkich konserwatorów zabytków, 

zezwalających na prowadzenie prac archeologicznych. 

 

 

Monitorowanie i analizowanie zagrożeń dla dziedzictwa i wypracowywanie metod przeciwdziałania 

tym zagrożeniom 

Cel zadania: pozyskiwanie 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, przeprowadził 137 lustracji tych 

obiektów w terenie, oceniając stan zachowania ich wartości zabytkowych.  

 

NID zakończył realizację rozpoczętego w 2008 roku projektu terenowej weryfikacji rejestru zabytków 

nieruchomych i kontynuował weryfikację zabytków archeologicznych. Do końca grudnia 2015 roku 

przesłano do Działu Ewidencji i Rejestru Zabytków komplet materiałów dotyczących weryfikacji 

rejestru zabytków nieruchomych z terenu całej RP. Dane te zostały w pierwszym półroczu 2016 r. 

opracowane i przeanalizowane pod względem merytorycznym. Na ich podstawie zaktualizowano 

i uzupełniono najistotniejsze informacje dotyczące obiektów zabytkowych w bazach danych oraz 

sporządzono zestawienia ilościowe, które zostaną wykorzystane w opracowaniu kompleksowego 

raportu o stanie zachowania zabytków nieruchomych realizowanego w ramach KPOZiOnZ. Lustracji 

terenowej i ocenie poddano łącznie 63919 zabytków nieruchomych, co stanowi 100% zasobu 

wpisanego do rejestru według stanu ustalonego do weryfikacji. W przypadku weryfikacji obiektów 

archeologicznych zweryfikowano od początku roku 2860 stanowisk. Weryfikacji łącznie poddano już 

6978 zabytków archeologicznych, co stanowi około 92% obiektów objętych weryfikacją.  

 

Przeprowadzona weryfikacja rejestru zabytków potwierdziła pilną konieczność uporządkowania 

rejestru oraz ujednolicenia standardów i polityki konserwatorskiej w zakresie rejestru zabytków. W 2. 

półroczu 2016 zestawienia ilościowe uzyskane w wyniku opracowania materiałów weryfikacyjnych 

rejestru były merytoryczną podstawą sporządzenia 16 raportów wojewódzkich, zawierających wnioski 

dla polityki konserwatorskiej w regionach. 

 



Weryfikacja rejestru wpisów obszarowych 

Cel zadania: rozpoznanie stanu zachowania zabytkowych obszarów oraz wyłonienie tych decyzji 

o wpisie do rejestru zabytków, które ze względu na uchybienia, np. brak określenia granic wpisu, 

powinny być uzupełnione poprzez doprecyzowanie granic w oparciu o istniejące dokumentacje 

historyczne i planistyczne bądź wskazanie części tych obszarów, które utraciły wartość zabytkową oraz 

dokonanie formalnego doprecyzowania granic wpisu poprzez częściowe ich skreślenie z rejestru 

zabytków. 

 

W 2016 r. na podstawie przeprowadzonej weryfikacji i wypełnionych ankiet weryfikacyjnych dla 890 

obszarów wpisanych do rejestru zabytków, opracowane zostały przez Oddziały Terenowe raporty 

wojewódzkie, tj. opisy zabytków obszarowych na terenie województwa, które zostaną wykorzystane 

do sporządzenia Raportu o stanie zachowania zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru 

zabytków, realizowanego w ramach zadań Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami na lata 2014-2017.  

 

Program zwalczania zagrożeń i zapobiegania przestępczości przeciwko zabytkom archeologicznym  

 

Cel zadania: opracowanie skutecznej profilaktyki i zwalczania przestępczości przeciw dziedzictwu 

archeologicznemu.  

 

W 2016 r. kontynuowano monitoring rynku antykwarycznego - w sumie zarchiwizowano 265 

podejrzanych aukcji. Policji i innym służbom mundurowym zgłoszono 23 przypadki podejrzenia 

złamania prawa ochrony zabytków na portalach Allegro i Ebay.  

 

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 Izbę Celną, służby konserwatorskie 

oraz muzealników i środowisko naukowe. Zaprezentowano problematykę przestępczości przeciwko 

zabytkom archeologicznym na konferencjach: "Służby w ochronie dziedzictwa Europy Wschodniej", 

"Legalne/nielegalne poszukiwania zabytków i obrót zabytkami", „Ochrona dziedzictwa 

archeologicznego”, „Aspekty prawne poszukiwań zabytków. Archeologia pól bitewnych”. 

Przygotowano także i zrealizowano szkolenie z zasad ochrony dziedzictwa archeologicznego dla 

wybranych funkcjonariuszy policji w woj. lubuskim (28 uczestników). W ramach Nocy Muzeów 

wygłoszono w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej wykład na temat problemu grabieży zabytków (ok. 

30 słuchaczy). Przygotowano też jedną opinię na temat nielegalnego wydobycia wraku samolotu 

z Zatoki Puckiej. Złożono zeznania w 1 sprawie karnej.  

 

 

1.B. DIGITALIZACJA/BAZY DANYCH 

Budowa i rozwój ogólnopolskiej geoprzestrzennej bazy danych o zabytkach 

 



Cel zadania: realizacja zapisów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej dla obszarów 

chronionych ze względu na wartości kulturowe (zabytki), które organ wiodący – Minister Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego – powierzył do realizacji dyrektorowi Narodowego Instytutu Dziedzictwa.  

 

W okresie sprawozdawczym, Narodowy Instytut Dziedzictwa aktualizował dane przestrzenne na 

nowej platformie publikacyjnej - Portalu Mapowym https://mapy.zabytek.gov.pl. Od stycznia do 

końca 2016 roku trwały prace nad aktualizacją repozytorium skanowanej dokumentacji rejestrowej, 

a następnie na podstawie tych dokumentów aktualizowano bazę danych geoprzestrzennych 

o zabytkach. Dostęp do repozytorium cyfrowego dokumentacji rejestrowej jest możliwy dla 

zautoryzowanych użytkowników (pracowników Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Departamentu 

Ochrony Zabytków MKiDN oraz Wojewódzkich Urzędów ochrony Zabytków, które podpisały z NID 

umowę na korzystanie z cyfrowego repozytorium). W 2016 roku rozszerzono grupy użytkowników 

korzystających z narzędzia do zarządzania dokumentacją rejestru zabytków o pracowników 

Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków. Umowy o wspólnym korzystaniu z przedmiotowego 

narzędzia podpisało 6 spośród 16 Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków. Do końca 2016 roku 

w ramach utrzymania i rozwoju bazy prowadzono ciągłą digitalizację rejestru zabytków 

nieruchomych i archeologicznych, polegającą na skanowaniu analogowych kopii dokumentacji 

rejestru i ewidencji zabytków.  

 

W okresie sprawozdawczym pozyskano do repozytorium cyfrowego NID 17 098 kopii cyfrowych 

dokumentacji, w tym 1640 kopii dokumentacji rejestrowej zabytków nieruchomych, ruchomych 

i archeologicznych, a także 8457 dokumentów ewidencji zabytków archeologicznych (skanowanych 

egzemplarzy map przeglądowych AZP w skali 1:25 000). Na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 

repozytorium cyfrowe NID zawiera 139 796 dokumentów cyfrowych obejmujących rejestr zabytków 

nieruchomych, ruchomych i archeologicznych, jak również ewidencję zabytków nieruchomych 

i archeologicznych. 

 

Na koniec 2016 roku repozytorium cyfrowe NID zawierało:  

• 74 968 dokumentów obejmujących rejestr zabytków nieruchomych, (co stanowi  

100% zasobu analogowego przesłanego przez WUOZ do NID);  

• 12 229 dokumentów obejmujących rejestr zabytków nieruchomych, archeologicznych (co 

stanowi 100% zasobu analogowego przesłanego przez WUOZ do NID);  

• 21 198 dokumentów obejmujących rejestr zabytków ruchomych (co stanowi 100% zasobu 

analogowego przesłanego przez WUOZ do NID);  

• 6 736 dokumentów obejmujących ewidencję zabytków nieruchomych (pilotaż projektu);  

• 24 665 dokumentów obejmujących ewidencję zabytków archeologicznych (pilotaż projektu).  

  

Centralna Baza Danych o Zabytkach NID zawiera na koniec 2016 roku:  

• 87 998 obiektów przestrzennych reprezentujących rejestr zabytków nieruchomych;  

• 7770 obiektów przestrzennych reprezentujących rejestr zabytków nieruchomych 

archeologicznych;  

• 71 obiektów przestrzennych reprezentujących Pomniki Historii;  

• 30 obiektów przestrzennych reprezentujących obiekty z Listy światowego dziedzictwa 

UNESCO.  

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


  

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 

nieistniejące w terenie, obiekty, które skreślono z rejestru zabytków, jak również obiekty, których 

dotyczą uchylenia decyzji. W przeciwieństwie do centralnej bazy danych – geoportal MKiDN publikuje 

informacje jedynie o obiektach wpisanych do rejestru zabytków, które istnieją w terenie. W chwili 

obecnej na geoportalu NID opublikowanych jest 87,0% danych dostępnych w bazie danych 

geoprzestrzennych. Kolejną synchronizację danych pomiędzy bazą produkcyjną a publikacyjną 

planuje się przeprowadzić do końca stycznia 2017 r.  

 

 
Dane o polskich zabytkach w postaci zestawień statystycznych oraz wykazów zabytków, od grudnia 

2016 r. dostępne są również na portalu www.danepubliczne.gov.pl 

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

  

 

Koncepcja, projekt, opracowanie i uruchomienie  portalu o polskich zabytkach – zabytek.pl   

Cel zadania: zaprojektowanie, budowa i wdrożenie portalu o polskich zabytkach - zabytek.pl, który 

jest miejscem integrującym zasoby cyfrowe powstałe w naszej instytucji w postaci pomiarów, zdjęć 

(aktualnych i archiwalnych), opisów, geolokalizacji oraz wizualizacji trójwymiarowych zabytków.  

  

W okresie sprawozdawczym Dział Dokumentacji i Baz Danych o Zabytkach utrzymywał i rozwijał 

działanie uruchomionego 18 maju 2016 serwisu www.zabytek.pl. Portal został zaprojektowany po to, 

by w nowoczesny sposób udostępniać informacje o polskich zabytkach wraz z ich opisami, 

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


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

punktów) oraz lokalizacją obiektów.  

  

 
  

Zasoby portalu w końcu okresu sprawozdawczego liczą 21 892 obiektów opublikowanych na stronie. 

Pełnych not (wykonanych przez Oddziały Terenowe NID) jest 3 540, z czego przetłumaczono na 

język angielski 1 334. Kategoryzacja wszystkich obiektów publikowanych na stronie została 

wykonana w porozumieniu i współpracy z doświadczonym pracownikiem Działu Ewidencji i Rejestru 

Zabytków.  

 

 

Funkcjonalna wyszukiwarka umożliwia precyzyjne przeglądanie zasobów:  

• grupując je w kategoriach tematycznych (np. wyszukanie Pomników Historii, stanowisk 

archeologicznych, zabytków z Listy światowego dziedzictwa UNESCO itp.), które mają też 

specjalne oznaczenia,  

• grupując je w kategoriach tematycznych (np. wyszukanie Pomników Historii, stanowisk 

archeologicznych, zabytków z Listy światowego dziedzictwa UNESCO itp.), które mają też 

specjalne oznaczenia,  

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



• wyszukując według nazw własnych (np. wezwania kościoła lub nazwy własnej obiektu) lub 

według przynależności administracyjnej (np. zabytki z Zielonej Góry),  

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

Portal www.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.  

 

 W chwili obecnej  portal zabytek.pl zawiera też 29 kolekcji tematycznych prezentujących dziedzictwo 

kulturowe 15 województw Polski. Celem poszczególnych kolekcji jest przedstawienie interesujących, 

często mało oczywistych, a zabytkowych miejsc na mapie kraju. Niektóre kolekcje obejmują bardzo 

liczną  grupę obiektów, np. „Kościoły drewniane na Górnym Śląsku” –  woj. śląskie (58 obiektów), 

„Drewniane i ryglowe kościoły Wielkopolski” – woj. wielkopolskie (74 obiekty), „Wielkopolskie 

siedziby ziemiańskie” – woj. wielkopolskie (62 obiekty), „Drewniane kościoły i cerkwie Podkarpacia”  

- woj. podkarpackie (41 obiektów), „Kościoły drewniane Śląska Opolskiego” – woj. opolskie (57 

obiektów).  Każda z prezentowanych kolekcji została opatrzona ogólnym opisem oraz notami 

charakteryzującymi poszczególne obiekty zabytkowe. Każdy z Oddziałów Terenowych NID 

przygotował po jednej lub dwie kolekcje. Oddział terenowy województwa lubelskiego przygotował aż 

trzy kolekcje: „Renesans lubelski” – architektura sakralna”, „Ośmioboczno-krzyżowe kościoły 

P.A.Fontany” oraz „Grody Czerwieńskie”. 

 

W galerii portalu zabytek.pl, oprócz zdjęć, map i opisów, umieszczone są obiekty 3D w postaci 

siatkowych modeli MESH, oraz zarejestrowane w wyniku skanowania laserowego chmury punktów. 

W okresie sprawozdawczym umieszczono w serwisie 27 chmur punktów oraz 25 modeli 3D obiektów. 

Modele pokazują uproszczoną bryłę budynku oraz fotorealistyczną teksturę powierzchni 

zewnętrznych. Przestrzeń rejestrowana jest z rozdzielczością do 5 mm, dając precyzyjny, złożony 

z miliardów punktów, wirtualny model obiektu.  

  

Użytkownik serwisu www.zabytek.pl korzystać może z autorskiej aplikacji CUMULUS. To 

opracowane w 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.  

  

Wraz ze startem nowej strony przeprowadzona została szeroko zakrojona kampania promocyjna 

serwisu. W efekcie podjętych działań odbyły się wywiady z przedstawicielami Narodowego Instytutu 

Dziedzictwa w rozgłośniach radiowych Polskiego Radia, w TVP, a także w Internecie. Informacje 

o nowej stronie dotarły do przedstawicieli mediów w całej Polsce, którzy za pośrednictwem stron 

internetowych i własnych kanałów rekomendują z niej korzystanie.  

  

  

http://www.zabytek.pl/
http://www.zabytek.pl/
http://www.zabytek.pl/
http://www.zabytek.pl/
http://www.zabytek.pl/


Od początku 2016 roku do relacyjnej bazy danych „Multiarch 9b” dodano:  

• ponad 1600 rekordów dokumentów zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru 

zabytków;  

• około 1900 rekordów kart zabytków techniki;  

• ponad 12 100 rekordów zabytków ruchomych sztuki i rzemiosła artystycznego.  

  

Aktualny stan bazy danych zabytków w systemie Multiarch 9b dla poszczególnych zbiorów danych 

to:  

• około 83 000 rekordów zabytków nieruchomych – wpisanych do rejestru zabytków ponad  

63 000 (około 70 000 rekordów) kart ewidencyjnych architektury i budownictwa;  

• około 15 000 rekordów kart cmentarzy;  

• około 10 000 rekordów założeń zieleni;  

• około 400 000 rekordów kart zabytków ruchomych – rejestru oraz ewidencji sztuki 

i rzemiosła artystycznego;  

• około 3000 rekordów kart rejestru techniki;  

• około 15 000 rekordów kart ewidencji techniki.  

  

Bazy Access –rejestrowych zabytków archeologicznych około 8000 rekordów i ewidencji zabytków 

8500 rekordów obszarów.  

 

 

1.C. ARCHIWUM 

 

Cel zadania: archiwizowanie zbiorów dokumentów związanych z ochroną zabytków oraz ich 

digitalizacja i upowszechnianie. 

 

Archiwum NID istnieje od 1962 roku. Wśród materiałów archiwalnych dotyczących dóbr kultury 

w Polsce zasób archiwalny NID obejmuje spuścizny wielu wybitnych konserwatorów, m.in. Teki 

Euzebiusza Łopacińskiego, Gerarda Ciołka, Bohdana Marconiego.  

 

W 2016 roku w ramach zadania obejmującego archiwizowanie zbiorów dokumentów związanych 

z ochroną zabytków ich digitalizacją i udostępnianiem zostały wykonane  następujące aktywności. 

W okresie sprawozdawczym przejętych zostało ok. 70 mb materiałów archiwalnych oraz 

przetransportowanych (po uprzednim odgrzybianiu) 188 mb dokumentacji z Ośrodka Terenowego 

w Kielcach. Ewidencjami objęto 157 j.a. Powstały opisy do 294 j.a. z przechowywanych zbiorów. 

Wykonano skontrum dot. ponad 5620 j.a. ze zbiorów b. PP PKZ. 

 

Materiały będące w gestii NID zostały udostępnione 608 osobom i pochodziły z 2950 j.a. oraz 

wykonano 282 kwerend dla potrzeb interesantów.  

 

W zakresie profilaktyki i konserwacji 250 j.a przełożonych zostało do nowych teczek. Uporządkowano 

ok. 95 mb archiwaliów. Zarchiwizowano 18,5 mb. archiwaliów, digitalizacji poddano 2458 j.a. 



(w większości materiały foto.), uporządkowano 5120 fotografii oraz wykonano 11869 zdjęcia. Zespół 

ds. Archiwaliów zaangażowany był w 231 zadań fotograficznych. 

 

 

1.D. BIBLIOTEKA 

 

Cel zadania: gromadzenie i udostępnianie publikacji specjalistycznych dotyczących zabytków w Polsce 

oraz ochrony, konserwacji i zarządzania dziedzictwem kulturowym. 

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa prowadzi, istniejącą od 1962 roku, bibliotekę specjalistyczną 

w Warszawie oraz biblioteki w Oddziałach Terenowych na terenie całej Polski.  

 

Profil zbiorów, początkowo bliższy historii sztuki i muzealnictwu, z czasem został ukierunkowany na 

krajowe i zagraniczne publikacje dotyczące ochrony, konserwacji i zarządzania dziedzictwem 

kulturowym. Obecnie biblioteka NID jest jedyną w Polsce placówką mającą księgozbiór poświęcony 

zagadnieniom inwentaryzacji i dokumentacji zabytków, a także problematyce konserwatorskiej, 

zarówno w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym. Cechą wyróżniającą Bibliotekę NID spośród 

innych specjalistycznych bibliotek w Polsce jest tworzenie bazy artykułów z czasopism oraz – od 2009 

roku – artykułów z materiałów konferencyjnych i ksiąg pamiątkowych.  

 

W 2016 roku Biblioteka NID w Warszawie wpisała do inwentarzy łącznie 789 woluminów książek 

i czasopism, w tym 281 woluminy zostały zakupione, 162 przyjęto w formie daru, natomiast 346 

przyjęto w ramach wymiany. Ze zbiorów bibliotecznych NID w Warszawie skorzystało 408 osób 

wypożyczając w sumie 1605 publikacji i korzystając na miejscu z 1281 woluminów. Ponadto, w ramach 

wymiany międzybibliotecznej Biblioteka NID w Warszawie przekazała współpracującym z nią 

instytucjom 64 woluminy książek i czasopism. 

 

Biblioteka NID w Warszawie 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 2149 opisów bibliograficznych (książek, czasopism, 

artykułów), 3100 rekordów w kartotece haseł wzorcowych, oraz oklejono kodami kreskowymi 1051 

woluminów. W okresie sprawozdawczym z katalogów on-line biblioteki skorzystało łącznie 7451 osób. 

W ramach popularyzacji księgozbioru na stronie internetowej biblioteki NID zamieszczono 10 wykazów 

nabytków. W zakresie ochrony księgozbioru Biblioteka wyselekcjonowała i przekazała firmie 

introligatorskiej do oprawy (naprawy, konserwacji) 218 egzemplarzy książek i czasopism. 

 

Biblioteki Oddziałów Terenowych NID wpisały do inwentarzy łącznie 2082 woluminy książek 

i czasopism, w tym 569 woluminów zakupiono, 1300 przyjęto w formie daru a 213 w ramach wymiany. 

W okresie sprawozdawczym stworzono łącznie 2120 opisów bibliograficznych. Ze zbiorów 

bibliotecznych oddziałów terenowych skorzystało 474 czytelników wypożyczając w sumie 1638 

publikacji. Ponadto, w ramach współpracy z innymi instytucjami, biblioteki przekazały łącznie 123 

woluminy książek i czasopism. 

 



W roku sprawozdawczym wszystkie biblioteki w NID przeprowadziły inwentaryzację zbiorów 

porównując zapisy w księgach inwentarzowych i kartach akcesji ze stanem faktycznym zgromadzonych 

materiałów. Łącznie w Bibliotece NID w Warszawie sprawdzono ok 38 500 wol. druków zwartych oraz 

ok. 2 500 sygnatur druków ciągłych wraz z zasobem zaś w bibliotekach oddziałowych kontroli poddano 

blisko 60 000 wol. druków zwartych i ciągłych.  

 

 

1.E. WYDAWNICTWA  

 

Cel zadania: upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego i jego ochrony.  

 

Spośród wydawnictw specjalistycznych w 2016 r. wydrukowano dwa przygotowane w 2015 r. numery 

czasopism naukowych: półrocznik „Ochrona Zabytków” nr 2/2015 oraz rocznik archeologiczny 

„Raport” nr 10; a także nr 13 biuletynu „Kurier Konserwatorski”. Przygotowany do druku nr 1/2016 

„Ochrony Zabytków” poświęcony został w całości tematyce zabytkowych parków i ogrodów. Jest on 

pierwszym numerem, w którym wszystkie artykuły zostały opublikowane w dwóch wersjach 

językowych polskiej oraz angielskiej lub niemieckiej. Ponadto, w 2016 r. do Rady Naukowej czasopisma 

dołączyły trzy osoby afiliowane w jednostkach naukowych za granicą. Zakończono także prace 

redakcyjne nad numerem 2/2016 oraz „Raportem” nr 11. Oba czasopisma figurują na liście czasopism 

punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

W ramach projektu „DoM – Dziedzictwo obok Mnie. Wartości dziedzictwa kulturowego dla 

społeczności lokalnych” wydane zostały publikacje: Dziedzictwo obok Mnie – inspiracje do działań 

lokalnych (w trzech osobnych wersjach językowych: polskiej, angielskiej i norweskiej) oraz Dziedzictwo 

obok Mnie – poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach. Obie książki, będące zwieńczeniem 

trzyletniej współpracy Narodowego Instytutu Dziedzictwa i norweskiej Dyrekcji ds. Dziedzictwa 

Kulturowego (Riksantikvaren), mają charakter pracy zbiorowej, a w ich powstanie poza pracownikami 

NID zaangażowanych było wielu specjalistów z Polski i Norwegii.  

 

Zespół ds. światowego dziedzictwa opracował polską wersję poradnika Przygotowanie wniosków 

o wpisanie na Listę Światowego Dziedzictwa przeznaczoną do publikacji internetowej oraz 

wydawnictwo Historyczne kopalnie – dzieło przyrody, sztuka człowieka (także w wersji angielskiej); 

Zespół ds. dziedzictwa niematerialnego – materiały po warsztatach w Zakopanem w 2015 r. dotyczące 

ochrony tegoż dziedzictwa. OT w Opolu opracował dwie publikacje: Sławne drzewa województwa 

opolskiego. Przewodnik oraz Szlakiem dzieł Josepha Farnotha; OT w Olsztynie – Zabytek Zadbany AD 

2016. 

 

Spośród publikacji, których NID jest współwydawcą, wydano drukiem sześć numerów czasopisma 

popularnonaukowego „Spotkania z Zabytkami” (w ramach współpracy z Fundacją „Hereditas”); 

opracowano III tom serii „Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona” pt. Narracja, 

obyczaj, wiedza… O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego (we współpracy 

z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej); przygotowano do druku wydawnictwo Bodzia. Elitarny 

cmentarz z początków państwa polskiego (wspólnie z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN), a także 

katalog wystawy przygotowanej na Targi Denkmal w Lipsku Zabytkowe rezydencje w krajobrazie 



przygranicznych regionów Polski i Niemiec / Schlösserlandschaften in der deutsch-polnischen 

Grenzenregion. Ponadto ukończono prace nad katalogiem Zabytki sztuki w Polsce. Małopolska z serii 

„Dehio Handbuch der Kunstdenkmäler” (we współpracy z Instytutem Herdera i Uniwersytetem 

Jagiellońskim). 

 

 

1.F. SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE 

 

Cel zadania: realizacja programów szkoleniowych i informacyjnych na rzecz służb konserwatorskich  

i środowisk związanych z opieką nad zabytkami celem doskonalenia zawodowego w obszarze ochrony 

zabytków. 

 

Aktywne działania NID w dziedzinie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego to m.in. 

organizowanie konferencji oraz szkoleń dla pracowników służb konserwatorskich i środowisk 

związanych z opieką nad zabytkami.  

 

Szkolenia dla przedstawicieli służb konserwatorskich 

 

 8 czerwca w Warszawie odbyło się jednodniowe szkolenie dla inspektorów archeologicznych 

z Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków. Tematem szkolenia była Archeologia czasów 

najnowszych – zagadnienia konserwatorskie. Wygłoszono następujące wykłady: 

- Poszukiwanie i własność zabytków w świetle zmian przepisów w 2015 roku, nagrody za 

odkrycia, 

- Ekshumacje a badania archeologiczne, problemy definicji, 

- Metodyka poszukiwań zabytków ruchomych w świetle obowiązujących przepisów, 

- Archeologia czasów najnowszych. Przybliżenie problematyki, 

- Stanowiska archeologiczne z epok historycznych w kontekście ewidencji zabytków. 

Podstawowe problemy konserwatorskie. 

 W dniach 6-8 lipca w Gdyni w ramach Szkoły Letniej ICOMOS przedstawiciel NID wygłosił 

wykład pt. Pozadoktrynalne czynniki wartościowania architektury modernistycznej 

i socmodernistycznej w praktyce ochrony zabytków. W spotkaniu udział wzięli Pracownicy 

Służb Konserwatorskich państwowych i samorządowych, młodzi pracownicy nauki oraz osoby 

działające na wolnym rynku w specjalności ochrona dóbr kultury. 

 3 października w Poznaniu pracownik NID przeprowadził dla pracowników poznańskiego 
WUOZ szkolenie na temat zagadnień konserwacji elementów i konstrukcji drewnianych 
w obiektach zabytkowych  

 17-18 listopada zorganizowano szkolenie przeznaczone dla inspektorów archeologicznych 
z WUOZ. Poruszono tematy związane z zasadami prowadzenia ewidencji nieruchomych 
zabytków archeologicznych w związku z koniecznością weryfikacji dotychczasowych badań 
i potrzebą digitalizacji zasobów krajowej ewidencji, a także inne zagadnienia związane 
z ochroną dziedzictwa archeologicznego takie jak: zasady ochrony krajobrazu kulturowego, 
procedury prawne wywłaszczenia nieruchomego zabytku archeologicznego, problematyka 
ekshumacji oraz przestępstw przeciwko zabytkom archeologicznym. 

 29-30 listopada poprowadzono szkolenia z zarządzania dziedzictwem lokalnym dla 

samorządów, pracowników WUOZ, lokalnych grup działania oraz muzeów z terenu woj. 



dolnośląskiego. Poruszono tematy zarządzania dziedzictwem kulturowym, identyfikacji 

lokalnego zasobu dziedzictwa kulturowego, zagrożeń dla elementów dziedzictwa i ich 

wartości. 

 

 

Szkolenia dla przedstawicieli innych służb publicznych i samorządów 

 

 w lutym przeprowadzono szkolenia na temat ochrony dziedzictwa archeologicznego 
i zwalczania przestępczości w tym zakresie dla policjantów z komend powiatowych 
i wojewódzkich woj. lubuskiego; 

 w sierpniu, październiku i listopadzie podczas 4 spotkań w Poniecu, Bydgoszczy, Legnicy 
i Lublinie pracownicy NID przeprowadzili szkolenia na temat podstaw prawnych poszukiwań 
zabytków w Polsce w ramach programu, który ma m.in. na celu „dopasowanie i przetestowanie 
lubuskiego modelu współpracy eksploratorów i poszukiwaczy, ze służbami państwowymi 
w innych regionach kraju”. Projekt realizowany był w ramach Rządowego Programu - Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich (FIO) Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Spotkania 
zorganizowało Stowarzyszenie Lubuska Grupa Eksploracyjna Nadodrze. 

 8 listopada odbyło się w Krakowie szkolenie na temat ochrony dziedzictwa archeologicznego 
dla koordynatorów do spraw zabytków - przedstawicieli Izby Celnej. 

 14 grudnia w Żaganiu przeprowadzono szkolenie dotyczące Powiatowego Programu Ochrony 
Zabytków. Szkolenie skierowane było do pracowników starostwa powiatowego, społecznych 
opiekunów zabytków, straży pożarnej i policji. 

 

 

Szkolenia dla wybranych grup zawodowych  

 

 na początku marca pracownik OT NID w Krakowie wygłosił wykład dla przewodników w Kopalni 

Soli Bochnia na temat Listy światowego dziedzictwa UNESCO; 

 w październiku, listopadzie i grudniu zorganizowano w Poznaniu, Katowicach, Szczecinie, 

Rzeszowie i Warszawie serię szkoleń dla architektów podejmujących projektowanie 

w obiektach zabytkowych. Omówiono tematy związane z: 

- udziałem architekta w rozpoznaniu wartości zabytkowych obiektów w badaniach 

poprzedzających prace projektowe;  

- badaniami architektonicznymi, metodami i dokumentacją prac terenowych i wyników badań; 

- rolą mykologii w rozpoznaniu stanu zachowania zabytku; 

- propozycją standardu ekspertyzy mikologicznej; 

- uwagami i zaleceniami do inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla obiektu 

zabytkowego. 

- formalnymi i prawnymi uwarunkowaniami podejmowania działań inwestycyjnych 

w obiektach zabytkowych oraz procedurami konserwatorskimi i kompetencjami organów 

ochrony zabytków.  

 na przełomie marca i kwietnia pracownicy NID przeprowadzili serie wykładów na temat roli 

archeologii w procesie inwestycji budowlanych dla studentów Politechniki Warszawskiej – 

kierunek Inżynieria Lądowa; 

 

 



Podsumowując, w 2016 roku przeprowadzono 25 szkoleń i warsztatów, podczas których wygłoszono 

39 wykładów. W szkoleniach uczestniczyło ponad 1000 słuchaczy. 

 

 

2. WYZNACZANIE I UPOWSZECHNIANIE STANDARDÓW OCHRONY I KONSERWACJI ZABYTKÓW 

 

2.A. EKSPERTYZY I ANALIZY KONSERWATORSKIE  

Cel zadania: wspomaganie administracji państwowej w skutecznej ochronie zabytków poprzez 

opracowywanie specjalistycznych opinii i ekspertyz dotyczących działań przy zabytkach.  

 

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

W 2016 roku specjaliści NID z Warszawy i Oddziałów Terenowych opracowali łącznie 316 opinii, które 

posłużyły organom konserwatorskim za merytoryczną podstawę przy podejmowaniu decyzji 

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

i ich otoczenia oraz 228 opinii oceniających badania archeologiczne prowadzone na terenach 

inwestycji drogowych.  

Przygotowanie większości opinii wymagało przeprowadzenia szczegółowych badań historycznych, 

rozległych kwerend materiałów źródłowych, analiz porównawczych i przeprowadzenia wizji lokalnych, 

a często także poszerzonych studiów widokowych i krajobrazowych.  

 

Opinie wykonano dla: 

 Generalnego Konserwatora Zabytków 112 opinii dotyczących skreśleń obiektów i obszarów 

z rejestru zabytków oraz 18 opinii na temat wpływu realizacji nowej zabudowy na wartości 

zabytkowe obszaru objętego ochroną konserwatorską; 

 wojewódzkich konserwatorów zabytków 149 opinii i ekspertyz dotyczących rozpoznania 

i określenia wartości zabytkowych obiektów oraz oceny prowadzonych prac 

konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytkach;  

 konserwatorów samorządowych 38 opinie, wskazujące m.in. sposób postępowania 

z zabytkami ujętymi w gminnej ewidencji;  

 Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 228 opinii oceniających badania 

archeologiczne prowadzone na terenach przeznaczonych pod inwestycje drogowe;  

 MKiDN 27 opinii w sprawie przyznania nagród za przypadkowe odkrycie zabytku 

archeologicznego.  

 

Poza opiniami i ekspertyzami na zlecenie organów konserwatorskich w NID wykonane zostało 

opracowanie studialne pt. Studium konserwatorsko-krajobrazowe dla cerkwi pw. Zesłania Ducha św. 

w Rohatyniu na Ukrainie, którego celem było wyznaczenie zasad i sposobów kompleksowej ochrony 

w tym przede wszystkim ochrony otoczenia cerkwi znajdującej się na Liście światowego dziedzictwa 

UNESCO. Wykonano także opracowanie dotyczące wartości kulturowych miasta Żarnów. 

 

W ramach merytorycznego wsparcia działań samorządów terytorialnych w zakresie ochrony zabytków 
wykonano 7 studiów ochrony wartości kulturowych obszaru / miasta, wsi, gminy. Tego rodzaju prace 
studialne stanowią zasadniczy materiał wyjściowy  do sporządzania właściwych ustaleń ochrony 
zabytków w dokumentach planistycznych. Są także materiałem pomocniczym do egzekwowania 



zakresu i sposobu ochrony zabytków objętych opracowaniem przez właściwe organy konserwatorskie. 
Celem takiego studium jest zdefiniowanie zasobu zabytkowego na danym obszarze, zdiagnozowanie 
jego wartości i stanu zachowania oraz określenie wniosków konserwatorskich, tj. zasad i zakresu 
ochrony obiektów i obszarów. Studium ochrony wartości kulturowych miasta/gminy nie jest 
opracowaniem obligatoryjnym, jednak jego sporządzenie służy zarówno do określenia zasad ochrony 
zabytków w prawie miejscowym, jaki i kształtowaniu polityki konserwatorskiej oraz wspieraniu 
promocji gminy. 
 W 2016 r. na zlecenie NID powstały opracowania studialne – Studium ochrony wartości 

kulturowych: Osada Wąwolnica, Miasto Szydłowiec, Miasto Jędrzejów, Miasto i Gmina Lewin 

Brzeski, Miasto Gostyń wraz z zespołem klasztornym księży Filipinów w Gostyniu – Głogówku, Gmina 

Gąsawa oraz, Wieś  Żuławki i Drewnica. Opracowania zostały wykonane przez wykonawców 

wybranych w trybie przetargu nieograniczonego. 

  

 

2.B. STANDARDY DZIAŁAŃ KONSERWATORSKICH  

Tworzenie i upowszechnianie standardów dokumentacji, badania i konserwacji poszczególnych 

kategorii zabytków 

Cel zadania: opracowanie i wdrażanie w porozumieniu ze służbami konserwatorskimi standardów 

umożliwiających skuteczne egzekwowanie najwyższego poziomu opracowań i działań 

konserwatorskich. 

  

W okresie sprawozdawczym kontynuowano współpracę z Krajową Radą Izby Architektów RP  

w zakresie upowszechniania wśród członków Izby standardów badań niezbędnych do uzyskania 

pozwolenia konserwatorskiego na prace przy zabytku. W wyniku wspólnych ustaleń przygotowano 

katalog terminów konserwatorskich odnoszących się do badań przedprojektowych. Katalog ten 

zostanie wykorzystany w Projekcie Standardów Pracy i Zakresu Usług Architekta opracowywanym 

przez Krajową Izbę Architektów RP. Opracowano także teksty  charakteryzujące standardy badań 

obiektów zabytkowych w zakresie: 

  badań historycznych  

  badań architektonicznych  

  badań archeologicznych  

  badań mikologicznych i inwentaryzację obiektu zabytkowego  

  zieleni o charakterze zabytkowym  

Materiały te pozwolą na wprowadzenie w dokumentach Izby zapisów zbieżnych 

z oczekiwaniami/zaleceniami NID.  

 



Ponadto, zorganizowano cykl wykładów dla 

członków Krajowej Izby Architektów RP 

dotyczących standardów wykonywania 

i dokumentacji badań w obiektach zabytkowych 

oraz ich znaczenia dla podejmowanych decyzji 

projektowych.  

W styczniu br. w Łodzi pracownicy OT w Łodzi 

przeprowadzili dla przedstawicieli Izby 

Architektów RP i Łódzkiej Okręgowej Izby 

Architektów szkolenie dotyczące prac 

przedprojektowych w obiektach zabytkowych 

oraz badań architektonicznych, metody i zakresu prac terenowych i kameralnych. 

 

W siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów w Poznaniu 8 czerwca 2016 r. odbyło się 

spotkanie z projektantami. Spotkanie potwierdziło istnienie w środowisku projektantów luki 

informacyjnej w zakresie przedstawionej tematyki i potrzebę jej uzupełnienia. Wykładowcami 

i autorami opracowań byli specjaliści NID. Prezentacje miały walor praktyczny i zostały wysoko 

ocenione przez słuchaczy i przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Architektów. Wyrazem tego była 

rekomendacja Krajowej Izby Architektów do realizacji kolejnych wykładów na terenie całego kraju. W II 

półroczu 2016 roku wykłady odbyły się w Poznaniu, Katowicach, Warszawie, Szczecinie i Rzeszowie. 

Tematyka została poszerzona m.in. o naukowe podstawy ochrony zabytków, obowiązujące regulacje 

prawne i administracyjne, kompetencje organów ochrony zabytków, przebieg kolejnych kroków 

administracyjnych w procesie uzyskiwania pozwolenia na prace przy zabytku itp.  

 

W lutym 2016 roku przedstawiciele dyrekcji Narodowego Instytutu Dziedzictwa, wzięli udział 

w spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Sekretariatu Episkopatu Polski. Celem spotkania było 

podsumowanie Kongresu Muzealników i Konserwatorów Polskich w aspektach dotyczących 

architektury i sztuki sakralnej. Dyrektor NID prof. Małgorzata Rozbicka wygłosiła referat  pt.: 

„Doświadczenia i perspektywy współpracy na polu ochrony zabytków sakralnych”. Spotkanie zostało 

zorganizowane przez Radę ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu 

Polski.  

 

W 2016 roku Zespół ds. standardów badań i ochrony dziedzictwa zorganizował dwa ogólnopolskie 

spotkania dla inspektorów ds. archeologii z wojewódzkich urzędów ochrony zabytków. W obydwu 

spotkaniach każdorazowo wzięło udział ok. 70 osób. 

Pierwsze odbyło się 8 czerwca br. w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział specjaliści z Zespołu ds. 

analiz i ekspertyz archeologicznych NID. Tematyka spotkania poświęcona była w całości zagadnieniom 

ochrony dziedzictwa archeologicznego, a w szczególności podstawowym zagadnieniom 

konserwatorskim związanym z poszukiwaniem zabytków i archeologią czasów najnowszych. Program 

spotkania obejmował: 

 kwestie poszukiwań i własności zabytków ruchomych, zasady wydawania pozwoleń na 

prowadzenie badań oraz standardy dokumentacji wyników przeprowadzonych badań, 

 zagadnienia prawne dotyczące ekshumacji i badań archeologicznych oraz problematykę 

dotyczącą stosowania metody archeologicznej podczas badań o charakterze ekshumacyjnym, 

 przybliżenie problematyki archeologii czasów najnowszych i omówienie metodyki badawczej. 



 

Drugie spotkanie o charakterze szkoleniowym zorganizowano w dniach 17-18.11.2016 roku w ramach 

Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami, cel szczegółowy: Wzmocnienie 

synergii działania organów ochrony zabytków, kierunek: Podniesienie jakości procesów decyzyjnych 

w ramach zadania: Organizacja warsztatów specjalistycznych (KPOZiOnZ 2.3.2./2.3.3). 

Szczegółowo omówiono zagadnienia związane z funkcjonowaniem ewidencji zabytków 

archeologicznych oraz zasadami funkcjonowania programu AZP. Znaczną część dyskusji pochłonęła 

kwestia zasad weryfikacji AZP, tzw. drugiego przejścia oraz digitalizacji zasobów krajowej ewidencji 

zabytków archeologicznych. Przedstawiono dotychczasowe działania NID przeprowadzone w ramach 

zdigitalizowania rejestru zabytków nieruchomych oraz działania i plany prac związanych z digitalizacją 

ewidencji. Efektem tej dyskusji jest propozycja powstania grupy roboczej składającej się 

z przedstawicieli NID oraz przedstawicieli WUOZ, której zadaniem będzie opracowywanie 

problematyki digitalizacji ewidencji nieruchomych zabytków archeologicznych. 

 

 

2.C. POMNIKI HISTORII  

Cel zadania: koordynacja realizacji procedury występowania z wnioskiem do Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego o uznanie przez Prezydenta RP zabytku nieruchomego za pomnik historii.  

 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 17 lustracji 

terenowych zabytków kandydujących do tytułu Pomnika 

Historii (Archikatedra w Katowicach pw. Chrystusa Króla, 

kościół farny pw. św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie 

Trybunalskim, katedra pw. św. Stanisława i św. Wacława  

w Świdnicy, żelazny, łańcuchowy most wiszący w Ozimku, 

dawne sanatorium w Trzebiechowie składające się z zespołu 

budynków sanatoryjnych wraz z wystrojem ich wnętrz 

projektu Henry’ego van de Velde oraz parkiem sanatoryjnym 

ob. Dom Pomocy Społecznej, kościół pw. Nawiedzenia NMP w 

Klępsku, radiostacja w Gliwicach, Kościół Pokoju  

w Jaworze, Kościół Pokoju w Świdnicy, Opactwo 

benedyktynów w Tyńcu, Opactwo cystersów w Wąchocku, 

zespół dawnego pałacu biskupiego w Kielcach, 

pobenedyktyński zespół klasztorny na Świętym Krzyżu, zespół 

rezydencjonalno-urbanistyczny w Rydzynie, zespół pałacowo-

parkowy w Dobrzycy, zespól pałacowo-parkowy w Radzyniu 

Podlaskim, Stadnina Koni w Janowie Podlaskim). 

 
 



W 2016 r. opracowano 17 opinii na temat 

zabytków ubiegających się o tytuł Pomnika 

Historii:  

  

(Wąchock – zespół opactwa cystersów, 

Gliwice - radiostacja, Katowice – zespół 

katedralny, Świdnica – katedra pw. św. 

Stanisława i św. Wacława, Tyniec – opactwo 

benedyktynów, Święty Krzyż – 

pobenedyktyński zespół klasztorny oraz 

przedchrześcijańskie obwałowania kamienne, 

Klępsk - kościół pw. Nawiedzenia NMP, Jawor – kościół ewangelicko–augsburski pw. Ducha świętego 

zwany kościołem Pokoju, Świdnica - zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Trójcy Świętej 

zwany Kościołem Pokoju, Rydzyna – zespół rezydencjonalno-urbanistyczny, Kielce – zespół dawnego 

pałacu biskupiego, Goździkowo-Paradyż – pocysterski zespół klasztorny, Szalowa- kościół św. Michała 

Archanioła, Nieborów – zespół pałacowo-ogrodowy i ogród sentymentalno-romantyczny w Arkadii, 

Grudziądz – zespół spichlerzy, Ozimek – żelazny łańcuchowy most wiszący przez rzekę Małą Panew, 

Oliwa – zespół katedralny).  

 

Ponadto opracowano 10 projektów rozporządzeń Prezydenta RP o uznaniu zabytków za Pomnik 

Historii (Wąchock – zespół opactwa cystersów, Gliwice - radiostacja, Tyniec – opactwo benedyktynów, 

Świdnica – katedra pw. św. Stanisława i św. Wacława, Rydzyna – zespół rezydencjonalno-

urbanistyczny, Ozimek – żelazny łańcuchowy most wiszący przez rzekę Małą Panew, Jawor - kościół 

ewangelicko–augsburski pw. Ducha świętego zwany kościołem Pokoju, Świdnica - zespół kościoła 

ewangelicko-augsburskiego pw. Trójcy Świętej zwany Kościołem Pokoju, Klępsk - kościół pw. 

Nawiedzenia NMP, Święty Krzyż – pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie 

obwałowania kamienne). 

 

Dział Dokumentacji i Baz Danych o Zabytkach w porozumieniu z DEAiK opracował zestaw dobrych 

praktyk w zakresie przygotowania załącznika mapowego do rozporządzeń Prezydenta RP w zakresie 

powołania nowych pomników historii. 

 



 
W roku 2016 podpisano bezterminową umowę pomiędzy Kancelarią Prezydenta RP a NID w zakresie 

wykorzystania przez Kancelarię zasobów portalu http://zabytek.pl obejmującego wszystkie obiekty 

wpisane na listę pomników historii (http://www.prezydent.pl/aktualnosci/pomniki-historii/obiekty-

wpisane-na-liste-pomnikow-historii/). 

 

2.D. ŚWIATOWE DZIEDZICTWO  

Cele zadania:  

1. Realizacja części zadań resortu kultury wynikających z przystąpienia Polski do Konwencji 

światowego dziedzictwa UNESCO z 1972 roku 

2. Koordynacja merytoryczna i organizacyjna członkostwa Polski w Komitecie Światowego 

Dziedzictwa UNESCO. 

 

W 2016 roku: 

 opracowano 2 raporty rządowe dotyczące stanu zachowania miejsc światowego dziedzictwa 

w Polsce dla Auschwitz Birkenau niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego  

i zagłady (1940-1945) oraz Historycznego centrum Warszawy. Raporty te zostały sporządzone 

w oparciu o informacje uzyskane od zarządców miejsc, władz lokalnych oraz wojewódzkich 

konserwatorów zabytków; 

 przygotowano i uzgodniono ostateczne wersje projektów deklaracji wyjątkowej uniwersalnej 

wartości dla 8 polskich miejsc światowego dziedzictwa, które zostały oficjalnie przyjęte 

podczas kontynuacji tegorocznej sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, w Paryżu 

w październiku 2016 roku; 

http://zabytek.pl/
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/pomniki-historii/obiekty-wpisane-na-liste-pomnikow-historii/
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/pomniki-historii/obiekty-wpisane-na-liste-pomnikow-historii/


 prowadzono bieżącą współpracę z zarządcami miejsc światowego dziedzictwa w Polsce  

i z Urzędami Ochrony Zabytków, w tym opracowano 27 opinii konserwatorskich dotyczących 

planowanych inwestycji oraz przeprowadzono szereg wizji terenowych i spotkań w ramach 

monitoringu dóbr światowego dziedzictwa i miejsc znajdujących się lub kandydujących do Listy 

informacyjnej; 

 zorganizowano 2 posiedzenia Komitetu do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego  

w Polsce, organu pomocniczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. XX spotkanie 

odbyło się 2 lutego, natomiast XXI – 30 listopada, w siedzibie NID; 

 w dniach 4-5 kwietnia br. przeprowadzono spotkanie warsztatowe dla wnioskodawców 

potencjalnych kandydatur do wpisu na Listę światowego dziedzictwa; 

 przygotowano publikację w PDF polskiej wersji językowej poradnika światowego dziedzictwa 

„Przygotowanie wniosków o wpisanie na Listę światowego dziedzictwa” 

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Ministerstwem Środowiska w zakresie dziedzictwa 

przyrodniczego, koordynował przygotowanie od strony merytorycznej udziału Polski w 40. Sesji 

Komitetu Światowego Dziedzictwa (Istambuł 10-17 lipca oraz Paryż 24-26 października). 

W ramach przygotowań NID opracował: 

 wystawę i broszurę pt. „Historic mines – art of nature, work of people”, która została 

zaprezentowana podczas sesji Komitetu z okazji 40. rocznicy ratyfikowania przez Polskę 

Konwencji światowego dziedzictwa UNESCO, 

 analizę materiałów przygotowanych na sesję przez Sekretariat Komitetu oraz sporządzono 

streszczenia spraw, w tym wniosków o wpis na Listę światowego dziedzictwa i raportów 

dotyczących stanu zachowania miejsc światowego 

dziedzictwa, 

 zorganizował dwa spotkania merytoryczne z 

udziałem przedstawicieli Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych, Ministerstwa Środowiska oraz 

Departamentu Współpracy z Zagranicą  

i Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także 

ekspertów zewnętrznych. 

 

W 2016 roku kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem 

Miłośników Ziemi Tarnogórskiej dotyczącą wniosku o wpis na 

Listę światowego dziedzictwa „Kopalni rud ołowiu, srebra 

i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami 

podziemnymi w Tarnowskich Górach”, który został formalnie 

złożony w Centrum Światowego Dziedzictwa. NID koordynował 

misję techniczną, która odbyła się w dniach 29 sierpnia – 4 

września, w ramach oceny wniosku przez ICOMOS oraz 

przygotowanie odpowiedzi na pytania ICOMOS, powstałe 

w toku oceny. Ważnym wydarzeniem, które miało miejsce 

w listopadzie br. było podpisanie przez 12 interesariuszy, w tym 

samorząd i urzędy państwowe porozumienia o współpracy 

w celu realizacji Planu zarządzania miejscem kandydujących na 



Listę światowego dziedzictwa, dokumentu opracowanego na zlecenie Instytutu przez Stowarzyszenie 

Miłośników Ziemi Tarnogórskiej we współpracy z Urzędem Miasta w Tarnowskich Górach. Jest to 

bardzo istotny dokument określający cele i zasady współpracy na rzecz ochrony potencjalnego miejsca 

światowego dziedzictwa. 

NID kontynuował również współpracę z Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu 

Świętokrzyskim nad przygotowaniem wniosku o wpis na Listę światowego dziedzictwa, Krzemionek – 

pradziejowych kopalni krzemienia. 

  

W lipcu 2016 roku Komitet Światowego Dziedzictwa przyjął propozycję rządu RP organizacji 41. sesji 

Komitetu w Polsce, w Krakowie i jednocześnie przewodniczącym Komitetu został wybrany prof. Jacek 

Purchla. Trwająca ponad 10 dni sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa, w której uczestniczą 

przedstawiciele rządów krajów będących członkami Konwencji światowego dziedzictwa oraz 

organizacji pozarządowych, a także środowiska naukowego zajmującego się ochroną dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego na świecie to jedno z najważniejszych wydarzeń w tej dziedzinie. Sesji 

Komitetu będą towarzyszyły Forum Młodych Profesjonalistów, Forum Społeczeństwa Obywatelskiego 

oraz, odbywające się po raz pierwszy, Forum Zarządców Miejsc Światowego Dziedzictwa. Krakowska 

sesja zakończy czteroletnią kadencję Polski w Komitecie Światowego Dziedzictwa. 

 

Za organizację przyszłorocznej sesji odpowiada Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, we 

współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Miastem Kraków. Pełnomocnikiem Ministra ds. 

organizacji 41. sesji Komitetu została pani dr hab. Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w MKiDN, 

Generalny Konserwator Zabytków, a Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa została powierzona 

realizacja tego zadania. W tym celu Dyrektor NID powołała odpowiednie struktury: kolegium doradcze 

oraz zespół zadaniowy, w których skład wchodzą zarówno pracownicy NID, jak i specjaliści spoza 

Instytutu. 

  

 

2.E. NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE 

Cel zadania: koordynacja działań związanych z realizacją Konwencji UNESCO ds. ochrony 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku.  

 

W maju 2016 roku zakończono pierwszy etap pracy związanej z procedurami zgłaszania krajowych 

wniosków o wpis na Listę reprezentatywną NDK. Procedury zostały zaakceptowane przez Radę ds. 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Odbyło się też pierwsze spotkanie Zespołu zadaniowego ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 

które zaowocowało powstaniem spisu zjawisk z zakresu NDK występujących  

w poszczególnych województwach.  

Ponadto pracownicy Zespołu ds. dziedzictwa niematerialnego brali udział w pracach grupy roboczej ds. 

prawnych, w związku z pracami nad procedurami wpisów na Listę reprezentatywną UNESCO. 

 

W 2016 roku na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego wpisano następujące zjawiska: 



1. Gwara warmińska jako nośnik tradycji 

ustnych 

2. Przywołówki dyngusowe w Szymborzu  

3. Perebory – nadbużańskie tradycje tkackie 

4. Zabawkarstwo żywiecko-suskie 

5. Bartnictwo 

6. Krakowska koronka klockowa 

7. Tradycje kulturowe Biskupizny 

8. Kolędowanie dziadów noworocznych na 

Żywiecczyźnie 

Rozpoczęto także prace nad publikacją prezentującą wszystkie dotychczasowe wpisy NDK. 

 

Przeprowadzono dwie wizje terenowe: 

 pochód Lajkonika (wpis na Krajową listę NDK w 2014 r.),  

 krakowska koronka klockowa. 

 

W 2016 roku NID wspólnie z Departamentem Współpracy Zagranicznej przy MKiDN zorganizował 

Międzynarodowe Forum 16 + 1, poświęcone tematyce niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 

W dniach 12-14 października 2016 roku w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie 

odbyło się Pierwsze Forum Eksperckie Chiny – Europa Środkowa i Wschodnia na temat ochrony 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego, którego współorganizatorem był NID. Było to pierwsze tego 

typu międzynarodowe spotkanie gromadzące specjalistów z 16 krajów, na którym pojawili się m.in. 

eksperci z: Estonii, Łotwy, Litwy, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Słowenii, Chorwacji, Serbii, 

Bośni i Hercegowiny, Albanii i Macedonii. Wszystkie te kraje są stronami Konwencji UNESCO z 2003 

roku, w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Zwieńczeniem Forum była 

uroczysta Gala zorganizowana 14 października 2016 roku w krakowskich Sukiennicach, podczas której 

zostały wręczone przez Magdalenę Gawin - Podsekretarza Stanu, Generalnego Konserwatora, decyzje 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpisie 12 nowych elementów na Krajową listę 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego.  

 

Podczas Gali uhonorowane zostały następujące zjawiska: język esperanto jako nośnik kultury 

esperanckiej, umiejętność wytwarzania instrumentu i gry na kozie, hafciarstwo kaszubskie szkoły 

żukowskiej, sokolnictwo żywa tradycja, polskie tańce narodowe, uroczystości ku czci Św. Rocha 

z błogosławieństwem zwierząt, tradycyjna technika ludwisarska Felczyńskich w Taciszowie, 

przywołówki dyngusowe w Szymborzu, gwara warmińska jako nośnik tradycji ustnych, zabawkarstwo 

żywiecko-suskie, bartnictwo, perebory – nadbużańskie tradycje tkackie. W gali uczestniczyło około 150 

gości.  

 



 
 

W 2016 roku pracownicy Zespołu ds. dziedzictwa niematerialnego wzięli udział w licznych spotkaniach 

tematycznych, spośród których warto wyróżnić: European Expert Meeting of Intangible Cultural 

Heritage and Whitsun Heritage Festival - International Gathering of Intangible Cultural Heritage, które 

odbyło się w dniach 14-15.05 w Szentendre na Węgrzech,  6. Zgromadzeniu Ogólnym Państw-Stron 

mającym miejsce w dniach 29.05-2.06 w Paryżu czy konferencji poświęconej realizacji Konwencji 

UNESCO z 2003 roku zorganizowanej 20.04 przez Małopolskie Centrum Kultury w Nowym Sączu. 

 
 
 
3. KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE WARTOŚCI I ZACHOWANIA 

DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

3.A. WYDARZENIA, KONKURSY, WYDAWNICTWA, WARSZTATY, KAMPANIE SPOŁECZNE, 

PATRONATY, WYSTAWY 

Cel zadania: realizacja programów i kampanii społecznych w zakresie edukacji na rzecz dziedzictwa 

 

 

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 2016 



 

W dniach 20-21 kwietnia 2016 roku  

w Zakopanem odbyły się uroczyste 

obchody Międzynarodowego Dnia 

Ochrony Zabytków, których 

organizatorem był Narodowy Instytut 

Dziedzictwa wraz z Miastem Zakopane. 

Wydarzenie odbyło się pod honorowym 

patronatem prof. Magdaleny Gawin, 

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

i Generalnego Konserwatora Zabytków, 

Józefa Pilcha Wojewody Małopolskiego 

oraz Jacka Krupy Marszałka Województwa Małopolskiego. 

 

Galę Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Zakopanem zaszczycili przedstawiciele 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na czele z prof. Magdaleną Gawin, Podsekretarzem 

Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnym Konserwatorem Zabytków, 

przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, środowisk konserwatorskich i naukowych, uczestnicy 

konkursu „Zabytek Zadbany”, osoby zasłużone dla kultury i ochrony zabytków oraz przedstawiciele 

mediów. W sumie na galę przybyło 170 gości. 

Podczas gali wręczono dyplomy i odznaki 

„Za opiekę nad zabytkami” oraz medale 

Gloria Artis przyznane przez Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. 

Piotra Glińskiego na wniosek Narodowego 

Instytutu Dziedzictwa i Towarzystwa Opieki 

nad Zabytkami. Uhonorowane zostały 

osoby, które w szczególny sposób swoją 

postawą i wieloletnim zaangażowaniem 

przysłużyły się do ochrony i zachowania dla 

przyszłych pokoleń narodowego 

dziedzictwa kulturowego. 

W czasie uroczystości ogłoszono także wyniki oraz wręczono nagrody laureatom i wyróżnionym 

w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”. Celem konkursu jest promocja 

opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania 

i zagospodarowania obiektów. W 2016 roku do konkursu zakwalifikowało się 46 obiektów  

z 14 województw, jury konkursu wyłoniło 5 laureatów i 14 wyróżnionych obiektów.  

 

W kategorii Utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu laureatem został Kościół filialny 

Chrystusa Króla w Kwitajnach, (woj. warmińsko-mazurskie). Jury konkursu przyznało nagrodę za 

kompleksowe prace konserwatorsko-budowlane przeprowadzone z maksymalnym poszanowaniem 

i wykorzystaniem wszystkich zachowanych elementów oryginalnej substancji zabytkowej. 

 



Wśród wyróżnionych w tej kategorii znalazły się następujące obiekty: dawny Sąd Ziemski i Okręgowy, 

obecnie siedziba Sądu Rejonowego w Gnieźnie (woj. wielkopolskie); kościół Świętego Ducha w Toruniu 

(woj. kujawsko-pomorskie); siedziba Wojewódzkiej Komendy Policji w Szczecinie (woj. 

zachodniopomorskie).  

 

W kategorii Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu laureatem został zespół dworsko-

parkowy w Kłóbce (woj. kujawsko-pomorskie). Jury doceniło znakomicie zrealizowany kompleksowy 

projekt rewaloryzacji założenia dawnej siedziby ziemiańskiej zagrożonej całkowitą degradacją. 

 

W tej kategorii zostały wyróżnione następujące obiekty: mury obronne dawnego zamku biskupów 

chełmińskich w Lubawie (woj. warmińsko-mazurskie); zespół pałacowo-parkowy w Poddębicach (woj. 

łódzkie); dawny zbiornik Z1, obecne Centrum Edukacji Ekologicznej „Hydropolis” we Wrocławiu (woj. 

dolnośląskie).  

 

W kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych laureatem zostało Muzeum Emigracji, dawny Dworzec 

Morski w Gdyni (woj. pomorskie) Nagroda została przyznana za kompleksowe, pieczołowicie 

przeprowadzone prace konserwatorskie, które przyczyniły się do zachowania wartości zabytkowych 

modernistycznego Dworca Morskiego. 

 

Wyróżnione w tej kategorii zostały następujące obiekty: dawna prepozytura cystersów krzeszowskich 

w Jeleniej Górze-Cieplicach Śląskich Zdroju, obecnie Muzeum Przyrodnicze i Wirtualne Muzeum 

Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku (woj. dolnośląskie); kamienica, obecnie budynek naukowo-

dydaktyczny Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskiego Centrum Superkomputerowo 

Sieciowego (woj. wielkopolskie); Pałac pod Globusem, obecnie siedziba Akademii Sztuki w Szczecinie 

(woj. zachodniopomorskie).  

 

W kategorii specjalnej Architektura i konstrukcje drewniane laureatem został Dom Ludowy  

w Supraślu (woj. podlaskie). Jury doceniło kompleksowe prace konserwatorskie służące przywróceniu 

pierwotnej funkcji zabytku i jego cech stylowych. 

 

Wśród wyróżnionych w tej kategorii znalazły się następujące obiekty: Oleśnicki Dom Spotkań z Historią 

w Oleśnicy (woj. dolnośląskie); dawny ratusz w Rostarzewie (woj. wielkopolskie).  

 

W kategorii specjalnej Architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki laureatem zostały Kanał 

Elbląski: pochylnie Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny; śluzy Miłomłyn, Zielona, Ostróda, Mała 

Ruś (woj. warmińsko-mazurskie). Jury przyznało nagrodę za przeprowadzone prace remontowe 

i konserwatorskie, które przyczyniły się do rewitalizacji unikalnego w skali światowej zabytku 

hydrotechnicznego. 

 

Jury wyróżniło w tej kategorii następujące obiekty: wodociągowa wieża ciśnień w Kożuchowie (woj. 

lubuskie); wieże wyciągowe Kopalni Węgla Kamiennego „Polska” w Świętochłowicach (woj. śląskie); 

Źrebięciarnia w zespole folwarcznym w Wąsowie (woj. wielkopolskie).  

 

Po uroczystej gali goście mogli obejrzeć spektakl w reżyserii Andrzeja Dziuka „Człapówki” w Teatrze im. 

St. I. Witkiewicza.  



21 kwietnia br. goście MDOZ mieli możliwość zwiedzenia wybranych zabytków Zakopanego.  

 

 

6. Spotkanie Opiekunów Pomników Historii 

W dniach 1-2 czerwca 2016 roku  

w Łańcucie i Leżajsku odbyło się  

6. Spotkanie Opiekunów Pomników 

Historii. Organizatorem spotkania był 

Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz 

Muzeum-Zamek w Łańcucie. Temat 

spotkania brzmiał: „Zabytkowe zespoły 

rezydencjonalno-ogrodowe: Pomnik 

Historii czy produkt turystyczny? 

 

Celem organizowanych od sześciu lat 

dorocznych spotkań jest wzajemna 

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. Spotkanie adresowane jest przede wszystkim do opiekunów Pomników 

Historii, służb konserwatorskich, przedstawicieli władz samorządowych i centralnych, właścicieli 

i zarządców zabytków, przedstawicieli organizacji pozarządowych i naukowców. 

 

Podczas dwóch sesji plenarnych 

prelegenci i jednocześnie opiekunowie 

obiektów w swoich wystąpieniach 

poruszyli zagadnienia związane 

z problematyką ochrony i opieki nad 

zabytkowymi zespołami rezydencjalno-

ogrodowymi wpisanymi na listę 

Pomników Historii. Swoje prezentacje 

przedstawił: Wit Karol Wojtowicz, 

Dyrektor Muzeum-Zamek w Łańcucie; 

Barbara Werner, Kierownik Działu 

Ogrodu, Muzeum Łazienki Królewskie; 

Paweł Jaskanis, Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie; Piotr Napierała, Prezes Fundacji 

Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej; Anna Fic-Lazor, Dyrektor Muzeum Zamoyskich 

w Kozłówce oraz pracownicy merytoryczni Dziedzictwa: Narodowego Instytutu Renata Stachańczyk, 

Kierownik Zespołu ds. ekspertyz i analiz krajobrazu i zieleni zabytkowej, Aleksandra Chabiera, 

Koordynator projektu DoM „Dziedzictwo obok Mnie” i Arkadiusz Kołodziej, Kierownik Działu 

Dokumentacji i Baz Danych o Zabytkach, Narodowy Instytut Dziedzictwa. 

 

Podczas spotkania odbyła się premiera pierwszego odcinka nowej serii filmów o Pomnikach Historii pt: 

„Szlakiem miejsc niezwykłych – Pomniki Historii” realizowanych przez TVP Kultura przy współpracy 



Narodowego Instytutu Dziedzictwa – pomysłodawcy serii. Pierwszy odcinek poświęcony był Zamkowi 

w Łańcucie. 

 

Drugiego dnia spotkania goście 6. SOPH zwiedzili otoczenie Muzeum – Zamku w Łańcucie oraz Klasztor 

i Muzeum oo. Bernardynów w Leżajsku.  

 

W tegorocznym spotkaniu wzięło udział ponad 170 osób.  

 

Europejskie Dni Dziedzictwa 

Cel zadania: Europejskie Dni Dziedzictwa to międzynarodowy projekt społeczno-edukacyjny, którego 

celem jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego.  

 

 We wskazanym okresie sprawozdawczym NID – 

jako ogólnopolski koordynator Europejskich Dni 

Dziedzictwa – realizował szereg działań związanych 

z organizacją 24. edycji tego wydarzenia. W 2016 

roku Europejskie Dni Dziedzictwa, odbyły się w 

dniach 10-11 i 17-18 września pod ogólnopolskim 

hasłem „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią - 

świątynie, arcydzieła, pomniki”. Tak sformułowany 

temat miał na celu zwrócenie uwagi na fakt, że wiele 

zabytków jest nośnikami istotnych społecznie 

wartości duchowych związanych z wiarą, sztuką i 

historią. Powszechne poznanie tych wartości może być katalizatorem rozwoju społecznego. Zabytki 

jako materialne źródła wartości artystycznej oraz świadectwa historii wspólnej dla narodu  

i społeczności lokalnej, mogą być przyczynkiem do budowania kapitału społecznego i ekonomicznego 

Polaków.  

 

Uroczysta ogólnopolska inauguracja EDD odbyła się 10 września 2016 roku w Skansenie 

Archeologicznym "Karpacka Troja" w Trzcinicy. Organizatorem głównym wydarzenia było Muzeum 

Podkarpackie w Krośnie. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządów, instytucji 

państwowych, ministerialnych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, mieszkańcy regionu, 

a także turyści z Polski i z zagranicy - łącznie ponad tysiąc osób.  

 

21 listopada 2016 roku w Operze Wrocławskiej odbyła 

się II ogólnopolska gala podsumowująca tegoroczną 

edycję Europejskich Dni Dziedzictwa. Podczas gali 

organizatorzy, koordynatorzy, dyrektorzy instytucji 

koordynujących EDD otrzymali wyróżnienia w uznaniu 

za zaangażowanie w realizację tej inicjatywy w swoich 

regionach. Specjalne wyróżnienia otrzymali również 

prezydenci miast, marszałkowie województw oraz 

wojewodowie za aktywne włączanie się w promocję 



EDD oraz prowadzenie działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego na terenie swoich 

samorządowych.  

 

W dniach 17-19 października 2016 roku w Madrycie ogólnopolski koordynator EDD w Polsce wziął 

udział w corocznym spotkaniu koordynatorów narodowych państw uczestniczących w programie EDD. 

Spotkanie plenarne odbyło się pod hasłem “Celebrating Heritage and Communities”. Podczas 

spotkania zaprezentowano m.in. dobre praktyki z Hiszpanii związane z angażowaniem społeczności 

lokalnej w działania na rzecz dziedzictwa kulturowego, przykłady wykorzystania Konwencji FARO 

w Czechach, Francji i we Włoszech. Drugiego dnia spotkania plenarnego przedstawiciele wybranych 

państw, w tym koordynator z Polski, zaprezentowali realizację programu EDD w ich kraju. Wizyta 

w Madrycie była organizowana przez Instytut Dziedzictwa Kulturowego w Hiszpanii, Radę Europy oraz 

Komisję Europejską  

 

Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym 

 

Cel konkursu: promocja działań związanych 

z upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie 

kulturowym i wzmocnienie świadomości społecznej 

dotyczącej wartości zabytków poprzez wybieranie, 

nagradzanie i promowanie najlepszych działań 

edukacyjnych. 

 

Tegoroczna edycja konkursu została ogłoszona 

1 czerwca 2016 roku. Uczestnicy - właściciele lub 

zarządcy obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru - mogli zgłaszać swoje projekty  

w trzech kategoriach: I - prelekcje, wykłady, warsztaty; II - aktywności plenerowe; III - wystawy  

i projekty multimedialne. W ramach działań promocyjnych przygotowane zostały reklamy prasowe 

i inserty pocztówek promocyjnych w nakładzie 350 tys. egzemplarzy, kolportowane w gazetach 

regionalnych grupy medialnej Polska Press. Zgłoszenia do konkursu można było nadsyłać do 26 

września 2016 roku. Wyniki konkursu zostały ogłoszone 21 listopada 2016 roku, podczas uroczystej gali 

Europejskich Dni Dziedzictwa w Operze Wrocławskiej.     

 

Ogólnopolski konkurs filmowy „Zabytkomania” 

 

Cel konkursu: upowszechnianie wiedzy o zabytkach i nawiązanie więzi społecznej z lokalnym 

dziedzictwem kulturowym oraz rozwijanie pasji filmowej wśród młodych ludzi.  



 

4 kwietnia 2016 roku ogłoszono kolejną – drugą 

edycję konkursu organizowanego przez 

Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy 

z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. Uczestnicy 

konkurowali w dwóch grupach wiekowych 

i nadsyłali prace w kategoriach: film 

dokumentalny lub reportaż nt. Pomników Historii 

oraz film animowany promujący lokalne tradycje, 

zwyczaje i obyczaje (w I grupie wiekowej) jak 

również – w II grupie wiekowej – dodatkowo spot 

reklamowy promujący Europejskie Dni 

Dziedzictwa. W konkursie udział wzięło około 100 uczestników. 

 

8 grudnia 2016 roku w Kinie Kultura w Warszawie odbyła się uroczysta gala, w trakcie której 

ogłoszono wyniki konkursu i wręczono również nagrody laureatom plebiscytu na najciekawszy film 

zrealizowany w ramach warsztatów „Zabytkomanii”, zrealizowanych we współpracy z „Filmoteką 

szkolną”.  

 

9 grudnia br. laureaci konkursu w I grupie wiekowej udali się na warsztaty filmowe do Warszawskiej 

Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, pozostali uczestnicy z grupy zwiedzali siedzibę 

TVP.  

 

Warsztaty „Zabytkomania”  

 

Pod koniec kwietnia 2016 roku uczniowie klas 

„Filmoteki szkolnej” szkół gimnazjalnych  

i liceów uczestniczyli w warsztatach 

towarzyszących konkursowi „Zabytkomania”. 

Warsztaty odbyły się w Przemyślu, Lublinie, 

Zamościu, Piasecznie i Warszawie.  

 

Podczas warsztatów uczestnicy poznali historię 

lokalnych zabytków, otrzymali ogólne 

informacje dotyczące Pomników Historii, miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 

oraz niematerialnego dziedzictwa. Szkolenia prowadził rzecznik prasowy NID oraz zaproszeni eksperci 

z poszczególnych miast.  

 

Celem warsztatów było zachęcenie młodzieży do udziału w konkursie "Zabytkomania" oraz 

przybliżenie wiedzy o zabytkach, tradycjach i zwyczajach w ich regionie. Ogółem w warsztatach wzięło 

udział ok. 150 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Organizatorem warsztatów był 

Narodowy Instytut Dziedzictwa i Polski Instytut Sztuki Filmowej.  

 

 

 



Opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 

 

Cel: zwiększenie efektywności systemu upowszechniania wiedzy o dziedzictwie i jego wartości, a także 

kreowanie w młodym pokoleniu przekonania o konieczności zachowania zabytków i innych elementów 

dziedzictwa poprzez tworzenie użytecznych i zgodnych z dobrymi praktykami nowoczesnej edukacji 

materiałów dydaktycznych umożliwiających wprowadzenie właściwych i adekwatnych treści do 

systemu edukacji formalnej. 

 

W ramach zadania zorganizowano spotkanie robocze przedstawicieli jury z autorami scenariuszy 

nagrodzonych w ubiegłorocznej edycji konkursu na przygotowanie materiałów edukacyjnych. 

Wybrano jeden scenariusz przeznaczony do produkcji i bezpłatnej dystrybucji wśród nauczycieli. 

Wyróżniony pakiet materiałów pt. Przenośne centrum interpretacji, autorstwa Katarzyny Zarzyckiej 

i Barbary Łepkowskiej.  

 

Opracowanie podręcznika dobrych praktyk edukacyjnych organizowanych na rzecz dziedzictwa 

kulturowego 

 

Przygotowano analizę działań edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości społecznej 

dotyczącej zabytków oraz upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak  

i niematerialnego. Analiza objęła działania podejmowane w Polsce i na świecie, a jej wyniki posłużą do 

opracowania podręcznika. 

 

Wydarzenia współorganizowane przez NID W  2016 roku w zakresie kształtowania świadomości 

społecznej w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego. 

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa patronuje wydarzeniom związanym z ochroną materialnego  

i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, upowszechniając i popularyzując informację  

o przedsięwzięciach. W 2016 roku NID patronował 28 przedsięwzięciom, w tym konferencjom, 

wystawom, seminariom naukowym i projektom edukacyjnym między innymi:  

 

 W dniach 26-27 kwietnia br. odbyła się konferencja z okazji Jubileuszu 25 lat działania 

Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki przy Zarządzie Głównym Związku Polskich 

Artystów Plastyków zorganizowana przez Ogólnopolską Radę Konserwatorów Dzieł Sztuki. 

Współorganizatorem konferencji był Narodowy Instytut Dziedzictwa. Wydarzenie odbyło się 

pod honorowym patronatem prof. Magdaleny Gawin, Podsekretarza Stanu w MKiDN, 

Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Biskupa Wiesława Meringa, Przewodniczącego 

Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Episkopatu Polski. Konferencji 

towarzyszyła wystawa konserwatorska.  

 

 W dniach 19-21 września br. odbyła się XVII Polsko – Niemiecka Konferencja i podróż studyjna 

"Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2016". Program spotkania 

przewidywał trasę podróży studyjnej, "śladami" architektury ryglowej, przeprowadzenie sesji 

inauguracyjnej, sesji tematycznych, wystawy oraz wydarzeń towarzyszących. Uczestnikami 

konferencji było goście z Polski i Niemiec. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem 

Narodowego Instytutu Dziedzictwa.  



 

 W dniach 5-7 października br. odbyły się 4. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz 

Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek Dziedzictwo w Warszawie. Targi to 

miejsce spotkań specjalistów różnych dyscyplin związanych z ochroną i konserwacją zabytków. 

Poza możliwością wymiany myśli i integracji środowiska wydarzenie to gwarantuje dostęp do 

ekspertów z czołowych instytucji i organizacji branżowych. Wydarzenie odbyło się pod 

merytorycznym patronatem NID.  

 

 W dniach 20-21 października br. we Wrocławiu odbyła się konferencja Archeologia Czasów 

Najnowszych, której organizatorami byli Narodowy Instytut Dziedzictwa i Uniwersytet 

Wrocławski. Spotkanie było okazją do przeglądu stanu badań archeologicznych nad 

dziedzictwem okresu współczesnego (XIX – XX w.). Oprócz prezentacji wyników prac 

omówione zostały także kwestie metodologiczne, metodyczne i konserwatorskie.  

 

 W dniach 17-18 listopada br. w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Ochrona 

dziedzictwa architektury i urbanistyki polskiej 2 połowy XX wieku”, adresowana do środowisk 

naukowych, w szczególności do architektów i urbanistów. Celem tegorocznej konferencji było 

podsumowanie dotychczasowych wielostronnych działań i koordynacja dalszych, wspólnych 

przedsięwzięć na przyjęcie spójnej metodologii ochrony tego dziedzictwa kulturowego. 

Narodowy Instytut Dziedzictwa był współorganizatorem wydarzenia.  

 
 

Wystawy 

 

W okresie sprawozdawczym NID koordynował merytorycznie, przygotował i przedstawił: 

-  2 wystawy „Krajowa Lista dziedzictwa Niematerialnego” i „Dziedzictwo niematerialne krajów 

uczestników forum” podczas polsko-chińskiego Forum “International Exchange of Intangible Cultural 

Heritage and Protection of Human Cultural Diversity - 1st China-Central and Eastern European 

Countries Intangible Cultural Heritage Protection Expert Level Forum”, które odbyło się w dniach 11-

14 października 2016 roku w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. W sumie przygotowano 

60 plansz.  

- wystawę  polsko-niemiecką prezentującą projekt ekspozycji „Zabytkowe rezydencje w krajobrazie 

przygranicznych regionów Polski i Niemiec” podczas Targów DEKMAL 2016.  

W sumie przygotowano 57 plansz 98 obiektów. 

 

Ponadto, NID zaprezentował następujące wystawy: 

 „Fundator i jego fundacja – dziedzictwo udokumentowane” w Muzeum Miasta w Zduńskiej 

Woli, 28 plansz  

 „Śladami wielokulturowości Rzeczypospolitej Obojga Narodów” w Grajewskim Centrum 

Kultury I w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej, 9 plansz 

 „Rola koloru w zabytkach architektury w Polsce” w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie, 20 

plansz  

 „Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat” dla Zjednoczenia Łemków 

z siedzibą w Gorlicach, w Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, 18 

plansz 



 „Lista Światowego Dziedzictwa w Polsce” na Stadionie Narodowym w Warszawie, 15 plansz 

 „Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat” oraz „Drewniana architektura 

sakralna w Polsce” na Targach Dziedzictwo w Warszawie, 44 plansze  

 

 
 

3.B. KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

 

Cel zadania: prezentacja i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym Polski oraz  

dbanie o wizerunek Instytutu i dobre relacje z mediami. 

 

Współpraca z mediami 

 

Biuro ds. Komunikacji NID, którego zadaniem jest dbanie o wizerunek Instytutu oraz dobre relacje  

z mediami, na co dzień opracowuje teksty na potrzeby dziennikarzy, autoryzuje wypowiedzi 

pracowników NID do mediów oraz zachęca media do współpracy merytorycznej związanej 

z popularyzacją dziedzictwa kulturowego. Biuro ds. Komunikacji NID monitoruje media  

i przygotowuje codzienną tzw. prasówkę dla pracowników NID. Z pozyskanych danych wynika, że 

w okresie sprawozdawczym media publikowały informacje o NID 1147 razy.  

 

W pierwszej połowie 2016 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa podpisał umowę z TVP Kultura na 

koprodukcję 20 odcinków 6 minutowych i 10 odcinków 15 minutowych o Pomnikach Historii. Jest to 

kontynuacja współpracy rozpoczętej w sierpniu 2015 roku.  

 

Szlakiem miejsc niezwykłych – Pomniki Historii w TVP Kultura – to cykl cotygodniowych filmów,  

w których specjaliści przedstawiają jeden lub dwa z sześćdziesięciu Pomników Historii. Przed emisją  

w TV każdy z odcinków zostaje skrupulatnie przeanalizowany przez specjalistów z NID pod kątem 

zgodności merytorycznej. Filmy nadawane są w każdą sobotę lub niedzielę od połowy czerwca do 

stycznia 2017 roku.  W ramach współpracy z TVP przygotowano i wyemitowano na antenie TVP Kultura 

w 2015/2016 roku 40 odcinków 6 minutowych i 17 odcinków około 15 minutowych.  

 

W okresie sprawozdawczym Narodowy Instytut Dziedzictwa rozpoczął współpracę z Programem 

Trzecim Polskiego Radia dotyczącą przygotowania 16 audycji poświęconych ochronie świeckiej 

architektury drewnianej i problematyce związanej z przestrzenią miejską i parkami kulturowymi. Po 

stronie NID leżało merytoryczne opracowanie tematów audycji oraz zapewnienie wykwalifikowanych 

i ciekawych rozmówców. Audycje zostały wyemitowane na antenie Programu Trzeciego Polskiego 

Radia w lipcu i sierpniu br.  

 

W dniach 20-21 kwietnia 2016 roku w Zakopanem odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia 

Ochrony Zabytków. Organizacji MDOZ towarzyszyła szeroko zakrojona kampania promująca 

wydarzenie, przeprowadzona w mediach oraz Internecie, w ramach której: 

 przygotowano komunikaty prasowe informujące o wydarzeniu oraz podsumowujące uroczystą 

galę, a następnie rozesłano je do mediów ogólnopolskich oraz regionalnych  



 przeprowadzono kampanię na portalu społecznościowym NID promującą poszczególne 

obiekty nominowane w konkursie Zabytek Zadbany  

 na stronie internetowej NID zamieszczano sukcesywnie informacje dotyczące wydarzenia oraz 

nominowanych obiektów 

 zamieszczono relację z wydarzenia oraz galerię zdjęć na stronie internetowej i na portalu 

społecznościowym Instytutu   

 

W wyniku przeprowadzonych działań promocyjnych na uroczystej gali MDOZ pojawili się dziennikarze 

mediów regionalnych min. PAP, TV Podhale, Podhale Region czy Podhale 24. Media ogólnopolskie 

i regionalne publikowały informacje o MDOZ i konkursie „Zabytek Zadbany” 274 razy.   

 

8 września br. w siedzibie Stowarzyszenia 

Architektów Polskich w Warszawie odbyła się 

konferencja prasowa dla dziennikarzy 

promująca 24. edycję Europejskich Dni 

Dziedzictwa, które w tym roku odbyły się pod 

hasłem „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią: 

świątynie, arcydzieła, pomniki”. W konferencji ze 

strony NID uczestniczyła prof. Małgorzata 

Rozbicka – dyrektor Instytutu, Ewelina Warnel - 

oraz ogólnopolski koordynator EDD, a także 

Aleksander Konopek – dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego 

Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego i Jan Gancarski – dyrektor Muzeum Podkarpackiego 

w Krośnie i Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy, gospodarz tegorocznej inauguracji 

EDD. Na konferencji zaprezentowano spot telewizyjny EDD, który promował wydarzenia w całym kraju. 

Na konferencję przybyło ponad 20 dziennikarzy reprezentujących ogólnopolską prasę, radio oraz 

telewizję. 

 

Ponadto w ramach promocji Europejskich Dni Dziedzictwa:  

 stworzono wizualizację graficzną wydarzenia;  

 opracowano i wydrukowano materiały promocyjne (31 tys. ulotek, 10 tys. plakatów, reklamy 

wieloformatowe, informatory z programem wydarzeń w 9 województwach, gadżety) oraz inne 

publikacje poświęcone regionalnemu dziedzictwu, które zostały przygotowane specjalnie na 

tegoroczną edycję EDD w tym: foldery „Szlakiem prudnickich kościołów” oraz „Szlakiem 

prudnickich pomników”;  

 zorganizowano spotkanie koordynatorów regionalnych związane z zaplanowaniem działań 

 i przygotowaniem tegorocznej edycji. Spotkanie było również okazją do zebrania pomysłów 

i oczekiwań związanych z promocją EDD w poszczególnych województwach;  

 przygotowano i rozesłano informacje prasowe do mediów ogólnopolskich i regionalnych, 

a także przeprowadzono kampanię informacyjną na portalach społecznościowych, 

największych ogólnopolskich portalach internetowych i regionalnych stronach informacyjnych. 

W efekcie tych działań reklama graficzna oraz spot EDD miały 2 749 414 odsłon i 68 000 

interakcji; 

 przeprowadzono kampanię promocyjną w prasie. Reklama i zapowiedzi na temat wydarzeń 

EDD ukazały się w 16 największych tytułach prasowych o zasięgu regionalnym;  



 przeprowadzono kampanię promocyjną za pośrednictwem nośników zewnętrznych: 250 

billboardów w całej Polsce oraz 31 infoscreenów udostępnianych w metrze w Warszawie; 

 podpisano umowy patronackie z Polska Press, TVP Kultura, Polską Agencją Prasową, 

z magazynem Spotkania z Zabytkami, spółką Burda Media Polska wydającą miesięcznik 

Focus Historia, firmą Stroer, TVP Rzeszów. Dzięki tej współpracy w wyżej wymienionych 

mediach pojawiły się artykułu poświęcone EDD, przez dwa tygodnie trwała również ekspozycja 

banerowa reklamy EDD na stronach internetowych największych dzienników regionalnych;  

 w koprodukcji z Radiem Wrocław, Pomorza i Kujaw, Lublin, Białystok, Łódź, Olsztyn, Merkury 

(Poznań), Zachód (Zielona Góra), Katowice, Kielce, Radio dla Ciebie (Mazowsze) 

przygotowano programy poświęcone EDD, w skład których weszło kilkadziesiąt audycji, 

wywiadów z dyrekcją NID oraz oprawa auto promocyjna (kilkadziesiąt zapowiedzi), a także 

promocja na stronie internetowej rozgłośni i na portalach społecznościowych. Każda audycja 

została skolaudowana z NID, na podstawie wcześniej przygotowanych scenariuszy z każdą 

rozgłośnią. Audycje były emitowane w dniach 10 i 11 września br.; 

 w koprodukcji z Radiem Rzeszów zrealizowano program live, składający się z 4 wejść na żywo 

z inauguracji EDD, 4 materiałów reporterskich oraz wywiadu z Dyrektor NID; 

 w koprodukcji z TVP Rzeszów zaproszono do studia gościa dnia, którym był przedstawiciel NID 

oraz przygotowano aktualności poświęcone EDD (09.09); przygotowano studio plenerowe 

w miejscu inauguracji EDD, z którego nadano 6 wejść na żywo na antenę regionalną i pasmo 

ogólnopolskie, a także wywiady i relacje (10.09); przygotowano i wyemitowano felieton 

poświęcony EDD (16.09). Ponadto przeprowadzono szeroką autopromocję wydarzenia 

w paśmie TVP Rzeszów oraz zakupiono czas antenowy do wyemitowania oficjalnego spotu 

EDD;  

 

  
 w koprodukcji z Trójka Polskie Radio przygotowano relację live z inauguracji EDD oraz kilka 

wejść pasmowych z zaproszonymi gośćmi oraz materiał reporterski poświęcony EDD  

(6-10.09);  

 w koprodukcji z Jedynka Polskie Radio przygotowano audycje poświęcone EDD. Audycje 

pojawiły się na antenie w dniach 5-9.09., ponadto Gościem Sygnałów Dnia była Dyrektor NID. 

Audycje poświęcone EDD poprzedziło kilkanaście zapowiedzi redakcyjnych;  

 zakupiono czas antenowy w TVP S.A. w celu emisji spotu promującego tegoroczną edycję EDD.  

 

Dzięki tak szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej w mediach ogólnopolskich i regionalnych 

pojawiło się ponad 1300 informacji poświęconych Europejskim Dniom Dziedzictwa.  

 



W okresie sprawozdawczym w Krakowie odbyły się dwa ważne wydarzenia współorganizowane przez 

NID:  

- w dniach 12-14 października 2016 roku w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie 

odbyło się Pierwsze Forum Eksperckie Chiny – Europa Środkowa i Wschodnia na temat ochrony 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego; 

- 14 października 2016 roku odbyła się II Gala wręczenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego o wpisie na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 

 

 

W ramach promocji obu wydarzeń 

przeprowadzono kampanię informacyjną, 

w trakcie której przygotowano informacje 

prasowe dedykowane do mediów 

ogólnopolskich i regionalnych, rozesłano 

zaproszenia do dziennikarzy, otwarto 

również biuro prasowe wydarzenia, które 

odpowiadało m.in. za akredytację 

dziennikarzy i udzielanie bieżących 

informacji. Dzięki przeprowadzonym 

działaniom udało się zainteresować 

tematem dziennikarzy mediów ogólnopolskich (m.in. Dwójka Polskie Radio, Trójka Polskie Radio, 

Czwórka Polskie Radio, Polskie Radio 24, Informacyjna Agencja Radiowa, Polskie Radio dla Zagranicy, 

TVP Polonia, TVP Kultura, Rzeczpospolita, Polska Agencja Prasowa, Kultura Ludowa) oraz regionalnych 

(m.in. Radio Kraków, TVP Kraków, Małopolska Online), co zaowocowało około 20 publikacjami 

i wywiadami w mediach.  

 

21 listopada 2016 roku w Operze 

Wrocławskiej odbyła się uroczysta gala 

podsumowującą 24. edycję 

Europejskich Dni Dziedzictwa. 

W ramach promocji wydarzenia 

przeprowadzono kampanię 

informacyjną w mediach ogólnopolskich 

i regionalnych, kampanię informacyjną 

na portalu społecznościowym NID oraz 

nawiązano poszerzoną współpracę 

z TVP Wrocław, która zaowocowała 

przygotowaniem 30 minutowego 

reportażu podsumowującego galę oraz wydarzenia, które odbyły się w ramach EDD na Dolnym Śląsku. 

Dzięki przeprowadzonej kampanii informacyjnej w mediach ogólnopolskich i regionalnych pojawiło się 

około 50 publikacji dotyczących gali.  

 

W grudniu br. Narodowy Instytut Dziedzictwa nawiązał współpracę z trzema programami Polskiego 

Radia: 



 z Polskim Radiem 24 dotyczącą przygotowania 5 audycji poświęconych konkursowi 

Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”, w której prezentowano obiekty 

wyróżnione i nagrodzone w konkursie oraz 5 audycji poświęconych administrowanemu przez 

NID portalowi zabytek.pl. Audycje zostały wyemitowane na antenie PR 24 w dniach 05-16 

grudnia br.  

 z programem Pierwszym Polskiego Radia dotyczącą promocji konkursu Generalnego 

Konserwatora zabytków „Zabytek Zadbany”. Przez cały dzień, 12 grudnia br., emitowane były 

materiały poświęcone laureatom konkursu. Gościem specjalnym na antenie Jedynki była prof. 

Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków i Podsekretarz Stanu w MKiDN 

 z Trójką Polskie Radio na 5 audycji podsumowujących działania edukacyjne i popularyzatorskie 

realizowane przez NID w 2016 r. (EDD, konkurs GKZ, konkurs filmowy „Zabytkomania”, konkurs 

„Zabytek Zadbany”, portal Zabytek.pl).  

 

We wszystkich trzech przypadkach po stronie NID leżało merytoryczne opracowanie tematów audycji 

oraz zapewnienie wykwalifikowanych i ciekawych rozmówców. 

 

8 grudnia 2016 roku 

w warszawskim Kinie Kultura 

odbyło się rozstrzygnięcie II edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu 

Filmowego „Zabytkomania”, 

który NID organizował wspólnie 

z Polskim Instytutem Sztuki 

Filmowej. W ramach promocji 

wydarzenia wyprodukowane 

zostały: spot radiowy i spot video. 

Spot video, który przygotowany 

został na potrzeby kampanii 

w Internecie (przede wszystkim 

w kanałach: Facebook i YouTube), był też wykorzystany w materiałach Telewizji Polskiej. Kampania 

radiowa z wykorzystaniem spotu odbyła się w rozgłośniach regionalnych Polskiego Radia (Rzeszów, 

Lublin, Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Poznań) oraz w Programie 3 Polskiego Radia. W ramach 

nagłośnienia konkursu przygotowano także komunikaty prasowe informujące o wydarzeniu oraz 

podsumowujące uroczystą galę i rozdanie nagród. Komunikaty rozesłano do mediów ogólnopolskich 

i regionalnych. Równolegle rozesłano zaproszenia do dziennikarzy na galę oraz prowadzono kampanię 

w internecie za pośrednictwem strony www.nid.pl oraz portalu społecznościowego NID. W efekcie 

udało się zainteresować tematem media ogólnopolskie (Dwójka Polskie Radio, Trójka Polskie Radio, 

Polska Agencja Prasowa, Radio dla Ciebie, Polskie Radio 24 oraz TVP Kultura) oraz media regionalne. 

W sumie w mediach pojawiło się ponad 50 informacji dotyczących „Zabytkomanii”.  

 

W grudniu br. nawiązano współpracę z TVP Rzeszów, w ramach której przygotowano serię programów 

poświęconych świeckiej architekturze drewnianej. W dwa weekendy grudnia (10-11 i 17-18) 

wyemitowano 4 odcinki ze studiem eksperckim o podkarpackiej architekturze drewnianej 

przygotowane na podstawie filmu szkoleniowego „Piękne, polskie, drewniane”. Po stronie NID leżało 

http://www.nid.pl/


merytoryczne opracowanie audycji oraz zapewnienie wykwalifikowanych gości do studia eksperckiego. 

Wyniki oglądalności wskazują, że wszystkie programy cieszyły się dużym zainteresowaniem widzów.  

 

W okresie sprawozdawczym:  

 przeprowadzono promocję wydarzenia odbywającego się w Parku Mużakowskim „Jabłoniowy 

zawrót głowy”, w ramach której przygotowano i rozesłano do mediów ogólnopolskich 

i regionalnych informację prasową oraz informowano o wydarzeniu za pośrednictwem strony 

internetowej i portalów społecznościowych; 

 przygotowano i rozesłano do dziennikarzy mediów ogólnopolskich i regionalnych informacje 

prasową o Ogólnopolskim konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt 

edukacyjny o dziedzictwie kulturowym; 

 zakupiono czas antenowy w Trójce Polskim Radiu na spoty promujące konkurs 

„Zabytkomania”.  

 

Filmy szkoleniowe o ochronie zabytków dla gmin i powiatów. 

 

Na zlecenie Generalnego Konserwatora Zabytków Biuro ds. Komunikacji NID zrealizowało dwa 40 

minutowe filmy edukacyjno-instruktażowe z przeznaczeniem dla władz samorządowych: „Krajobraz 

mojego miasta” oraz „Piękne, polskie drewniane”.  

 

Materiał filmowy przedstawia zagadnienia dotyczące zarządzania przestrzenią publiczną: miejscami 

pamięci, zieleni, reklamami zewnętrznymi, parkami kulturowymi, oraz szeroko pojętą architekturą 

drewnianą w przestrzeni miasta, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów świeckich. Filmy zwracają 

uwagę przede wszystkim na te problemy z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, na które realny 

wpływ mają radni oraz urzędnicy zatrudnieni w instytucjach i urzędach samorządowych. „Krajobraz 

mojego miasta” zachęca do zmian w krajobrazie polskich miast, prezentuje przykłady godne 

naśladowania oraz te negatywne. W filmie „Piękne, polskie, drewniane” zespół ekspertów, właściciele 

drewnianych obiektów i pasjonaci tego typu architektury pokazują, jak pielęgnując obiekty drewniane 

można je ocalić dla przyszłych pokoleń . 

 

Celem obu filmów szkoleniowych jest zwiększenie świadomości i poczucia odpowiedzialności władz 

samorządowych za ochronę dziedzictwa lokalnego, co w przyszłości powinno się przełożyć na poprawę 

wizerunku i zachowanie tożsamości kulturowej miejscowości, którymi zarządzają. 

 

W okresie sprawozdawczym NID podpisał umowę ze studiem filmowym, przygotował scenariusze oraz 

zaakceptował dobór ekspertów wypowiadających się w filmie. Przeprowadzono zdjęcia  

w 49 miejscowościach oraz zakończono kolaudację materiału filmowego w MKiDN. Dodatkowo na 

podstawie pełnych, 40 minutowych odcinków, przygotowano 11 krótkich odcinków, które można 

emitować w TVP lub Internecie. Na potrzeby upowszechniania filmów przygotowano 5000 nośników 

elektronicznych, zawierających nagrane filmy, które zostaną rozesłane do zainteresowanych grup 

odbiorców na podstawie bazy liczącej ok. 3500 rekordów (m.in. samorządy, służby konserwatorskie, 

NGO).  

W ramach prac opracowano także wstępny projekt strategii promocyjnej filmów szkoleniowych na 

2017 rok, obejmujący m.in. premiery filmów w 4 województwach, panele eksperckie, teksty do prasy, 

audycje radiowe i telewizyjne.  



 

1 grudnia br. w Kinie Wisła w Warszawie 

odbyła się oficjalna premiera filmu 

„Krajobraz mojego miasta” połączona 

z konferencją prasową z udziałem prof. 

Magdaleny Gawin, Generalnego 

Konserwatora Zabytków, prof. Małgorzaty 

Rozbickiej, Dyrektor NID oraz Wojewody 

Mazowieckiego Zdzisława Sipiery, który był 

partnerem przedsięwzięcia. Dzięki 

przeprowadzonej kampanii informacyjnej 

(komunikaty prasowe, wysyłka informacji, 

kontakt z dziennikarzami) tematem udało 

się zainteresować ogólnopolskie media w tym. m.in. Polską Agencję Prasową, Jedynkę Polskie Radio, 

Dwójkę Polskie Radio, Informacyjną Agencję Radiową, Radio Zet, Radio Eska, TVP 3, TVP Kultura, 

Tygodnik Przegląd.  

 

Po premierze filmu odbył się panel ekspercki w składzie: Bogdan Brożyna (Dyrektor Wydziału Prawnego 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego), prof. Jakub Lewicki (Przewodniczący Wojewódzkiej Rady 

Ochrony Zabytków), Bartosz Skaldawski (Z-ca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa), Filip Spek 

(Stowarzyszenie Miasto jest Nasze), dr hab. Katarzyna Zalasińska (Z-ca Dyrektora Departamentu 

Ochrony Zabytków MKiDN). 

 

Na wydarzenie przybyło ok. 120 zaproszonych gości, w tym przedstawiciele samorządów 

terytorialnych, organizacji pozarządowych, aktywistów miejskich oraz mediów.  

 

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 również następującymi portalami tematycznymi: 

 

 http://edd.nid.pl/ – portal poświęcony Europejskim Dniom Dziedzictwa, 

 

 http://niematerialne.nid.pl – portal poświęcony niematerialnemu dziedzictwu 

kulturowemu, 

 

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

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

 

 www.mapy.zabytek.gov.pl – portal umożliwiający analizowanie danych przestrzennych 

zabytków nieruchomych i archeologicznych wpisanych do rejestru, 

 

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


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

pochodzących ze skaningu laserowego, 

 

 http://www.park-muzakowski.pl – portal poświęcony Parkowi Mużakowskiemu – 

miejscu światowego dziedzictwa UNESCO, 

 

 http://dom.nid.pl/ – portal poświęcony projektowi „Dziedzictwo obok mnie”.  

 

W 2016 roku:  

 strona internetowa NID była odwiedzana ponad 262 349 razy, 

 geoportal był odwiedzany 71 045 razy  

 strona zabytek.pl była odwiedzana 57 843 razy 

 kanał YouTube NID był odwiedzany ponad 140 075 razy, 

 na fanpage NID na Facebooku przybyło 761 fanów, co daje ogółem 10 138 fanów, 

 

4. INNE ZADANIA ZLECONE PRZEZ MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

4.A., PRIORYTETY, PROGRAMY,  CENTRA KOMPETENCJI, ZESPOŁY ZADANIOWE  

 4.A.I. PRIORYTET „OCHRONA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH” 

Cel zadania: wspieranie działań polegających na ewidencji i inwentaryzacji zabytków archeologicznych, 

badaniu metodami niedestrukcyjnymi oraz opracowaniu i publikacji wyników badań archeologicznych. 

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa jest instytucją zarządzającą priorytetem „Ochrona zabytków 

archeologicznych”, działającym w ramach Programu MKiDN „Dziedzictwo kulturowe”. W ciągu 

pierwszych 3 kwartałów 2016 r. zadania NID polegały na prowadzeniu rozstrzygnięcia naboru 

wniosków do edycji Programu na 2016 r., zawieraniu umów dotyczących dofinansowania oraz na 

rozliczaniu zadań wykonanych w poprzednich edycjach. W czwartym kwartale została ogłoszona 

kolejna edycja Programów MKiDN na 2017 r., w której uległa zmianie formuła i „Ochrona zabytków 

archeologicznych” stała się wydzielonym programem. 

 

 

Priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych” - edycja 2016 

W ramach naboru prowadzonego do 30 listopada 2015 roku złożono łącznie 84 wnioski 

o dofinansowanie, z czego 3 zostały odrzucone z powodu błędów formalnych. Pozostałe  

81 wniosków przeszło pełną procedurę oceny, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach 

dotyczących funkcjonowania Programów Ministra. 

 

Budżet na realizację priorytetu w 2016 r. został przyznany w wys. 2.000.000 zł plus pula przyznana 

dodatkowo: 

http://www.cumulus.zabytek.gov.pl/
http://www.park-muzakowski.pl/
http://dom.nid.pl/


Budżet priorytetu w 2016 r. 
do wydatkowania 

w 2016 r. 

do wydatkowania 

w 2017 r. 

środki na realizację w 2016 r. zadań dwuletnich (ich 

drugich etapów) , dofinansowanych w edycji 2015 r. 
570 000 zł   

środki na realizację zadań pozytywnie rozpatrzonych w I 

naborze wniosków na 2016 r. 
1 430 000 zł 540 000 zł 

środki przyznane z puli dodatkowej, w ramach trybu 

odwoławczego 
209 000 zł 91 000 zł 

razem 2 209 000 zł 631 000 zł 

 

Po przeprowadzeniu procedury oceny powstała lista rankingowa wniosków (tzw. Lista preferencji), 

która została przedstawiona do decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zgodnie  

z regulaminem, dofinansowane mogły być zadania, które uzyskały co najmniej 70 pkt. (na 100 

możliwych). Spośród rozpatrywanych 81 wniosków, limit 70 pkt. uzyskały 32 wnioski i wszystkie zostały 

rekomendowane Ministrowi do przyznania dofinansowania.  

 

Po rozpatrzeniu rekomendacji NID i Zespołu sterującego, 29 lutego 2016 roku, Minister podjął decyzję 

o dofinansowaniu 32 zadań, na łączną kwotę 1.970.000 zł, z czego 1.430.000 zł zostało przeznaczone 

na wydatki do poniesienia w 2016 r. Następnie została przeprowadzona procedura odwoławcza, 

wynikająca z regulaminu priorytetu, 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 5 zadań. 

 

W okresie sprawozdawczym zostało zawartych 36 umów dotyczących realizacji dofinansowanych 

zadań, spośród których jedna jest w trakcie dopełniania wymaganych formalności. 

 

Program „Ochrona zabytków archeologicznych” –  edycja 2017 

 

Program został opublikowany 20 października 2016 roku i zgodnie z jego warunkami, pierwszy nabór 

wniosków prowadzony był do 30 listopada br. W terminie zostało złożonych 80 wniosków 

o dofinansowanie, proces ich oceny formalnej ma się zakończyć na początku stycznia 2017 roku, a w 

końcu grudnia br. przewidywane jest rozpoczęcie oceny merytorycznej oraz oceny pod kątem 

zgodności z celami strategicznymi programu. 

 

Zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet programu na 2017 rok wynosi 

łącznie 2.300.000 zł. 

 

4.A.II. PROGRAM WŁASNY NID "WOLONTARIAT DLA DZIEDZICTWA" 

Program „Wolontariat dla dziedzictwa” angażuje społeczności lokalne w proces właściwego 

zachowania zabytków. 

 

W ramach programu w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane następujące zadania: 



• oceniono pod względem formalnym, organizacyjnym i merytorycznym wnioski z I naboru 

programu. Wpłynęły 73 wnioski, z czego 46 oceniono jako poprawne formalnie.  

• zorganizowano spotkanie Zespołu Oceniającego wnioski pod względem merytorycznym – 

dofinansowanie uzyskało 30 spośród 43 ocenianych wniosków 

• ogłoszono II nabór wniosków w programie – nabór trwał do 31 marca br. 

• oceniono formalną, organizacyjną i merytoryczną stronę wniosków z II naboru programu, 

wpłynęło 25 wniosków, spośród których 15 oceniono jako poprawnych formalnie 

• zorganizowano spotkanie Zespołu Oceniającego wnioski pod względem merytorycznym – 

dofinansowanie uzyskało 10 spośród 15 ocenianych wniosków 

• podpisano umowy z beneficjentami programu 

 projekty, które uzyskały dofinansowanie mogły być realizowane do 30 listopada br., łącznie 

było to 39 projektów 

  rozliczono pod względem merytorycznym i finansowym zadania, które zostały zrealizowane 

w roku 2016 

 przygotowano regulamin programu na rok 2017, regulamin został zaakceptowany przez 

Ministra 

 złożono pismo do Ministra z prośbą o akceptację składu Zespołu Oceniającego wnioski pod 

względem merytorycznym dla wniosków na 2017 rok 

 ogłoszono nabór wniosków w programie „Wolontariat dla dziedzictwa” na 2017 rok, nabór 

trwał do 30 listopada, wpłynęło 70 wniosków, spośród których 58 spełnia wymogi formalne 

 

4.A.III. REWALORYZACJA PARKU MUŻAKOWSKIEGO 

W 2016 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa kontynuował realizację projektu rewaloryzacji Parku 

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

którego polską częścią zarządza w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt ten 

realizowany jest we współpracy z zarządcą niemieckiej części parku oraz samorządem miasta Łęknica.  

 

Merytorycznie projekt wspiera Międzynarodowa Rada 

Konserwatorska. Doroczne spotkanie Rady, którego 

gospodarzem był w tym roku NID, odbyło się we wrześniu 

br. w Parku Mużakowskim w Bad Muskau i Łęknicy. Na 

spotkaniu przedstawiono sprawozdanie z prac 

konserwatorskich zrealizowanych w obu częściach parku w 

ciągu ostatniego roku oraz wydarzeń o charakterze 

promocyjnym i edukacyjnym. Omówiono zadania przygotowane przez obu zarządców do realizacji w 

ciągu najbliższych dwóch lat, objęte dofinansowaniem w ramach Programu Współpracy INTERREG 

Polska-Saksonia 2014-2020. NID był również organizatorem dorocznego spotkania tzw. Konwentu 

Pücklera. Zarówno członkom Międzynarodowej Rady, jak i członkom Konwentu zaprezentowano 

aktualne i planowane w obu częściach parku projekty. 

 

Kontynuując proces rewaloryzacji parku, w okresie sprawozdawczym zrealizowano:  

 bieżące prace związane z rewaloryzacją i pielęgnacją Parku, w tym: koszenia, utrzymanie 

porządku, utrzymanie dróg i ścieżek, pielęgnację koron drzew i nasadzeń, usuwanie 

wiatrołomów i wywrotów, wycinkę odrośli i gatunków synantropijnych;  



 kontynuowano prace konserwatorskie dotyczące odtwarzania historycznej struktury 

przestrzennej; 

 dokonano korekt drzewostanu w obrębie otwarć widokowych i wnętrz parkowych, nad 

którymi prace toczyły się od kilku lat, np. w obrębie Wnętrza Centralnego, Złotego Wzgórza 

i przy Moście Arkadowym; 

 na początku roku rozpoczęto prace nad odtwarzaniem dotychczas zarośniętych gęstym 

samosiewem powiązań widokowych sięgających z biegnącej skrajem górnego tarasu 

nadzalewowego tzw. Drogi Panoramicznej w kierunku wschodnim. Odtworzenie widoków 

w tym kierunku ma duże znaczenie dla ukazania rozmachu historycznej kompozycji. Zakres 

prac będzie rozszerzany sukcesywnie w kolejnych sezonach 

 kontynuowano kształtowanie fragmentów terenu na liniach otwarć widokowych z Grobu 
Nieznajomego i spod Dębów Sióstr, wykonano cięcia kompozycyjne w koronach drzew 
zwiększające czytelność zamysłu 
kompozycyjnego; 

 na tarasie Domu Angielskiego wykonano 
kolejny etap rozpoznania archeologicznego 
niezachowanych obiektów i struktur, 
ustalając dotychczas niedookreślone 
lokalizacje dróg i placów oraz powtórnie 
bramy kobleńskiej i jednej z altan; 

 w ramach prac konserwatorskich 
zrealizowano również kolejny etap 
tworzenia kolekcji dawnych odmian drzew 
owocowych w historycznej szkółce, a cały teren poddano kompleksowym pracom 
pielęgnacyjnym. Zamówiono i wykonano dokumentację dotyczącą Jeziora Skowronków 
znajdującego się na terenie szkółki. Będzie ona stanowiła merytoryczną podstawę przyszłych 
prac konserwatorskich. 
 

Pod koniec 2016 roku NID podpisał umowę o dofinansowanie prac konserwatorskich w parku 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Polska-Saksonia 2014-2020. Wniosek 

o dofinansowanie projektu pn. „Park Mużakowski – ochrona, rozwój i promocja europejskiego 

dziedzictwa kulturowego” przewiduje realizację w polskiej części parku remontu konserwatorskiego 

Wiaduktu oraz prace badawcze i pielęgnacyjne odnoszące się do niezachowanej zabudowy 

i infrastruktury historycznej szkółki, kontynuujące realizację ustalonego wcześniej programu 

konserwatorskiego. Partnerem projektu jest zarządca niemieckiej części parku. Zgłoszony projekt 

uzyskał wysoką ocenę i zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej. Jego realizacja rozpocznie się 

z początkiem 2017 r. 

 

W 2016 roku miały miejsce wydarzenia o dużym znaczeniu dla promocji Parku Mużakowskiego:  

 w Bundeskunsthalle w Bonn, największej państwowej placówce wystawienniczej Niemiec 

otwarto wystawę pt. „Parkomania. Ogrodowe krajobrazy Księcia Pücklera” („Parkomanie. 

Die gartenlandschaften des Fürsten Pückler”). Wystawa poświęcona jest twórczości 

planistycznej założyciela Parku Mużakowskiego w Łęknicy i Bad Muskau, księcia Hermanna von 

Pückler-Muskau (1785-1871). Powstała w kooperacji Bundeskunsthalle z zarządcami 

stworzonych przez Pücklera parków – Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Fundacją Parku 

Księcia Pücklera w Bad Muskau, Fundacją Pruskie Zamki i Ogrody oraz Muzeum Park i Pałac 



Branitz. Prezentacji we wnętrzach, zajmującej powierzchnię 1200 m2 towarzyszył ogród, 

zaprojektowany i urządzony na dachu budynku, stanowiący wizualizację warsztatu 

projektowego Pücklera. Wydano również katalog; 

 w końcu czerwca w plenerach Parku Mużakowskiego odbyło się Święto Województwa 

Lubuskiego przebiegające po hasłem „natura-nauka-kosmos”, którego organizatorami byli: 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Regionalne Centrum Animacji Kultury 

i Miasto Łęknica; 

 Narodowy Instytut Dziedzictwa zrealizował we 

współpracy ze Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad 

Muskau”, oraz miastem Łęknica kolejną edycję 

Święta Parku. Po stronie polskiej odbył się 

Piknik pod jabłoniami, regionalni wystawcy 

prezentowali swoje produkty, na tarasie Domu 

Angielskiego można było obejrzeć inscenizację 

teatralną;  

 w ramach programu edukacyjnego, 

realizowanego przez Pracownię Terenową w 

Łęknicy, przeprowadzono pikniki dla dzieci  

z przedszkoli i pierwszych klas szkół 

podstawowych z okolicznych gmin, oraz 

spacery dla dzieci i młodzieży ze szkół 

podstawowych i gimnazjum. Zorganizowano 

gry i zabawy w plenerze, a także spacery 

z przewodnikiem. Młodzieży przekazano 

zeszyty edukacyjne. W programie wzięło udział 

łącznie ok. 380 uczestników. 

 1 października 2016 roku w historycznej szkółce w polskiej części Parku Mużakowskiego odbył 

się kiermasz roślin i owoców pn. „Jabłoniowy zawrót głowy”, podczas którego swoją ofertę 

zaprezentowali szkółkarze, sadownicy i firmy ogrodnicze z regionu, uczestnicy mogli skorzystać 

z porad ogrodniczych oraz uczestniczyć w spacerach edukacyjnych i warsztatach. 

W okresie sprawozdawczym NID kontynuował współpracę regionalną i lokalną. Uczestniczył 

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

bieżącej konserwacji.  

 

4.A.IV. PROJEKT „DOM – DZIEDZICTWO OBOK MNIE”  

Projekt realizowany był przez NID i Riksantikvaren (Norwegia), przy wsparciu udzielonym, z funduszy 

norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków 

krajowych. 

 

W 2016 roku zakończono wszystkie działania w projekcie, realizując: 

 wydanie czterech publikacji: 

 Dziedzictwo obok Mnie – inspiracje do działań lokalnych: 4000 egzemplarzy 



 Kulturarv der du bor – en inspirasjonsbok: 1000 egzemplarzy 

 Heritage of My Environment – book of inspiration: 400 egzemplarzy 

 Dziedzictwo obok Mnie – poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach: 4000 

egzemplarzy; 

 

 

Publikacje w wersji polskiej 

zostały rozdystrybuowane 

bezpłatnie do wszystkich 

gmin w Polsce, starostw 

powiatowych, urzędów 

marszałkowskich, WKZ, 

autorów polskich  

i norweskich, a także do 

uczestniczących gmin 

norweskich i do Partnera.  

Na bieżąco prowadzono 

dystrybucję w środowiskach 

polskich i norweskich konserwatorów samorządowych, diecezjalnych, organizacji pozarządowych 

i innych zainteresowanych organizacji i osób. Z powodu dużego zainteresowania publikacją, 

zdecydowano o dodruku poradnika i książki promocyjnej w wersji polskiej. 

Działania promujące norweską wersję publikacji promocyjnej wśród gmin norweskich przeprowadzono 

w ramach corocznej konferencji organizowanej przez Riksantikvaren dla przedstawicieli gmin, (w 2016 

roku z tematem przewodnim: "Gminy norweskie we współpracy międzynarodowej na rzecz 

dziedzictwa."). Zorganizowano panel poświęcony rezultatom projektu DoM i promocji norweskiej 

wersji publikacji: Dziedzictwo obok Mnie – inspiracje do działań lokalnych. Konferencja odbyła się 

w Bergen 13 kwietnia br. Publikacja w wersji norweskiej została rozdystrybuowana w Norwegii wg 

wskazań Partnera projektu DoM ;podczas Spotkania Grupy Monitorującej Dziedzictwo Kulturowe 

Państw Morza Bałtyckiego, (Zakopane, 19 kwietnia 2016), koordynator projektu przedstawił referat 

pt.: „Project HoME – Heritage of My Environment. Cultural heritage values in local communities”. 

Koordynator projektu przedstawił również prezentację podczas Spotkania Opiekunów Pomników 

Historii (Łańcut, 1 czerwca br.)  pt.: „Zarządzanie dziedzictwem w gminach a turystyka kulturowa. 

Ujęcie zagadnienia w projekcie DoM - Dziedzictwo obok Mnie i w poradniku dla gmin”. 

 

Ponadto NID zorganizował: 

 konferencję podsumowującą 

projekt połączoną z promocją 

publikacji wydanych w ramach 

projektu (Narol, 7 czerwca br.). W 

konferencji udział wzięli 

uczestnicy projektu (polscy i 

norwescy), eksperci, NGO, 

zaproszeni goście oraz media 

regionalne. W ramach 

konferencji zorganizowano panel ekspercki o zarządzaniu dziedzictwem.  



Konferencja podsumowująca projekt DoM miała kompleksową obsługę medialną. Podjęto 

działania w celu poinformowania przedstawicieli mediów regionalnych o wydarzeniu 

i pozyskania ich uczestnictwa. Przybyli przedstawiciele Polskiego Radia, Telewizji Polskiej oraz 

lokalnych mediów, którzy wykonali rejestrację foto i video konferencji oraz przeprowadzili 

wywiady, które następnie ukazały się w wybranych kanałach informacyjnych. Po konferencji 

przygotowana i rozesłana została relacja z wydarzenia. Ponadto we współpracy z Polską 

Agencją Prasową zrealizowana została kampania promocyjna publikacji, będących efektem 

projektu. 

 kampanię promocyjną wyników projektu promującą poradnik i informującą o szkoleniach 

przewidzianych w ramach KPOZiONZ, skierowaną do dziennikarzy zajmujących się tematyką 

samorządową i lokalną. Realizację kampanii zlecono Polskiej Agencji Prasowej. 

 

W ramach porozumienia zawartego przez NID z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 

pogłębione analizy wyników badań społecznych przeprowadzonych w ramach projektu będą 

publikowane w serii wydawniczej we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim  

 

4. A. V. AKADEMIA NIEŚWIESKA – MIĘDZYNARODOWA PODYPLOMOWA SZKOŁA LETNIA 

 

Cel programu: szkolenie kadr konserwatorskich Europy Środkowo-Wschodniej.  

 

Kursy szkoleniowe odbywają się w cyklach dwuletnich. 

Każdy poświęcony jest innej tematyce powiązanej 

z ochroną, konserwacją i zagospodarowaniem 

zabytków. Słuchaczami „Akademii Nieświeskiej” są 

specjaliści pracujący w instytucjach związanych 

z ochroną zabytków z Białorusi, Ukrainy i Litwy. Zajęcia 

rozpoczynają się na Białorusi wykładami 

teoretycznymi, a kończą w Polsce objazdem 

naukowym.  

 

 

W dniach 6-19 czerwca 2016 roku odbyła się w Mińsku na Białorusi pierwsza część XXII kursu 

Międzynarodowej Podyplomowej Letniej Szkoły „Akademia Nieświeska” pt. „Kształtowanie krajobrazu 

kulturowego”. Współorganizatorem programu ze strony białoruskiej był Instytut Kultury Białorusi. 

Słuchaczami tegorocznego kursu byli profesjonaliści zajmujący się ochroną zabytków pochodzący 

z Białorusi, Ukrainy i Litwy. Zajęcia obejmowały wykłady specjalistów polskich i białoruskich oraz wizyty 

studyjne prezentujące kształtowanie krajobrazu kulturowego w praktyce. 

 

Tematyka wykładów była szeroka i dotyczyła m.in.: ram prawnych ochrony dziedzictwa kulturowego,  

zasad ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego (definicje, określenie zasobu, waloryzacja, 

wytyczne konserwatorskie, program ochrony), doktryny konserwatorskiej, problemów związanych 

z kształtowaniem krajobrazów kulturowych wpisanych do rejestru zabytków, prawa 

międzynarodowego w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego na wypadek konfliktu zbrojnego.  

 



Wizyty studialne dotyczyły problematyki kształtowania krajobrazu kulturowego, objęły: Zespół 

pałacowy Sapiehów w Różanie, zespół pałacowo-parkowy Pusłowskich w Kosowie, Muzeum domu 

urodzenia Tadeusza Kościuszki w Mereczowszczyźnie, zespół zamkowo-parkowego w Miże oraz zespół 

zamkowo-parkowy w Nieświeżu, a także zespół willowo-parkowy w Łoszycy, Centralny Ogród 

Botaniczny w Mińsku, skansen „Białoruskiego Państwowego Muzeum Architektury Ludowej 

i Obyczajowości Wsi” oraz grodzisko nad rzeką Mienka. 

 

W dniach 22 sierpnia - 4 września br. odbyła się w Polsce, w formie objazdu studialnego  

w Warszawie, Przemyślu i w Krakowie 2. część XXI Kursu Międzynarodowej Podyplomowej Letniej 

Szkoły „Akademia Nieświeska” pt. „Ochrona krajobrazu kulturowego”.  

 

Na zakończenie słuchacze otrzymali dyplomy 

ukończenia XXI Kursu Międzynarodowej 

Podyplomowej Letniej Szkoły „Akademia Nieświeska” 

wręczone przez prof. Małgorzatę Rozbicką, dyrektor 

Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz dr Irynę 

Laptsionak, Prorektora ds. Naukowych Instytutu 

Kultury Białorusi w Mińsku. Uroczystość odbyła się 

w Pałacu Myślewickim w Łazienkach Królewskich 

w Warszawie. 

 

 

4.A.VI. KRAJOWY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI (więcej na ten 

temat patrz Aneks nr 1) 

Cel programu: wzmocnienie roli dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków w rozwoju potencjału 

kulturowego i kreatywnego Polaków. 

W ramach uchwalonego w 2014 roku przez Radę Ministrów Krajowego Programu Ochrony Zabytków 

i Opieki nad Zabytkami Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa zostały powierzone 33 zadania.  

 

W KPOZiOnZ wyróżniono 3 cele szczegółowe: 

 wspieranie rozwiązań systemowych na rzecz ochrony zabytków w Polsce, 

 wzmocnienie synergii działania organów ochrony zabytków, 

 tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze, edukacji na rzecz dziedzictwa 

kulturowego oraz jego promocji i reinterpretacji.  

W pierwszym półroczu 2016 roku wykonano wszystkie działania organizacyjne konieczne do wdrażania 

Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami w bieżącym roku, m.in. przyjęto 

harmonogramy realizacji i plany budżetowe wszystkich zadań KPOZiOnZ zaplanowanych do realizacji 

przez NID w 2016 roku. Szczegółowy spis działań w aneksie nr 1 do sprawozdania rocznego za 2016 

rok.  

 



4.B. WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA 

Cel zadania: aktywne uczestnictwo w międzynarodowych forach i organizacjach związanych z ochroną 

dziedzictwa kulturowego oraz realizacja współpracy bilateralnej w zakresie powierzonym przez 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Na polecenie MKiDN Narodowy Instytut Dziedzictwa reprezentuje Polskę w następujących 

organizacjach: 

 Monitoring Group on Cultural Heritage in the Baltic Sea States; 

 The Reflection Group ,,UE and culture heritage”, (do lipca 2016 r.) 

 Monitoring Group on Cultural Heritage in the Baltic Sea States. 

W ramach współpracy z niniejszymi organizacjami Dyrektor NID oraz specjaliści Instytutu wzięli udział: 

W spotkaniu Grupy Monitorującej Dziedzictwo 

Kulturowe Państw Morza Bałtyckiego gromadzącej 

przedstawicieli instytucji kultury z państw regionu 

Morza Bałtyckiego, które NID zorganizował w 

dniach 18-20 kwietnia 2016 r. w Zakopanem. 

Priorytetowym celem Grupy jest opracowywanie 

spójnej strategii zarządzania nadbałtyckim 

dziedzictwem kulturowym na drodze realizacji 

wspólnych projektów oraz wzajemnej wymiany 

doświadczeń. Spotkanie odbyło się w związku z 

polskim przewodnictwem w Grupie, sprawowanym w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 

2016 r. Gości przybyłych z sześciu nadbałtyckich państw (Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, 

Szwecja) jako gospodarz spotkania przywitała Prof. Małgorzata Rozbicka – Dyrektor NID.  

 

W trakcie spotkania zostały omówione aktualne działania Grupy Monitorującej obejmujące m. in 

organizację 6. Forum Dziedzictwa Kulturowego Państw Morza Bałtyckiego w Kilonii (28-30.09.2016 r.) 

oraz realizację projektu Baltic Sea Region Integrated Maritime Heritage Management.  

 

 W spotkaniu Grupy Refleksyjnej ,,UE i 

dziedzictwo kulturowe”, które odbyło się 

w dniach 9 - 10 maja 2016 r. w Hadze. W 

czasie spotkania dyskutowano na temat 

programu i organizacji Europejskiego 

Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 oraz 

omówiono stan bieżących prac nad 

regulacjami prawnymi z zakresu ochrony 

dziedzictwa kulturowego, prowadzonych 

w instytucjach Unii Europejskiej. 

Szczegółowej analizie poddano wpływ 

Ramowej Dyrektywy Wodnej z 2000 r. na 



stan zachowania zabytków w krajach UE oraz założenia Wspólnej Polityki Rolnej UE 

w kontekście dziedzictwa kulturowego. Działalność grupy skupia się na badaniu wpływu jaki na 

dziedzictwo kulturowe wywiera tworzone w Unii Europejskiej prawodawstwo i funkcjonujące 

w jej ramach strategie i programy. Dotyczy to szeroko pojętego dziedzictwa narodowego. 

 

 W 11. dorocznym spotkaniu European Heritage Heads Forum, które odbyło się w dniach  

18-20 maja 2016 roku w Bernie.  

 
Uczestnicy spotkania debatowali podczas sesji plenarnej oraz spotkań w grupach roboczych na 

temat:  

 organizacji wdrażania przez Radę Europy Strategii dla Dziedzictwa Kulturowego, 

 Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018, 

 konfliktów zbrojnych, aktów terroryzmu w kontekście ochrony dziedzictwa 

kulturowego. 

 

The European Heritage Heads Forum jest nieformalną siecią, skupiającą przedstawicieli 

dyrekcji instytucji centralnych zajmujących się ochroną i zarządzaniem zasobami dziedzictwa 

kulturowego (dziedzictwa architektonicznego i archeologicznego oraz krajobrazu 

kulturowego) w krajach Europy. Sieć służy jako platforma do wymiany poglądów na temat 

sposobów ochrony zabytków i metod zarządzania obiektami zabytkowego otoczenia w XXI 

wieku.  

 

 
 

 W 6. Forum Dziedzictwa Kulturowego Państw Morza Bałtyckiego zorganizowane przez Grupę 

Monitorującą Dziedzictwo Kulturowe Państw Morza Bałtyckiego, które odbyło się w dniach 28-

30 września 2016 r. w Kilonii. Kluczowym wydarzeniem Forum była konferencja From Postwar 

to Postmodern – 20th Century Built Cultural Heritage podczas której referaty przedstawili prof. 

Małgorzata Rozbicka - Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa i przedstawiciel OT NID 

w Krakowie. Obydwa wystąpienia dotyczyły zagadnień związanych z polską powojenną 

architekturą modernistyczną ze szczególnym naciskiem na problemy jej ochrony 

konserwatorskiej. Głównym założeniem konferencji było podjęcie debaty na temat 

powojennego dziedzictwa architektonicznego w państwach nadbałtyckich.  

 W dniach 10-11 listopada 2016 roku spotkanie Grupy Monitorującej Dziedzictwo Kulturowe 

Państw Morza Bałtyckiego odbyło się także w Sztokholmie. Wzięła w nim udział prof. 

Małgorzata Rozbicka – Dyrektor NID. Priorytetowym celem Grupy jest opracowywanie spójnej 

strategii zarządzania nadbałtyckim dziedzictwem kulturowym. Obrady Grupy odbyły się 



w siedzibie Riksantikvarieämbetet – szwedzkiej instytucji publicznej zajmującej się ochroną 

narodowego dziedzictwa kulturowego. W trakcie obrad podsumowano organizację i przebieg 

6. Forum Dziedzictwa Kulturowego Państw Morza Bałtyckiego w Kilonii (28-30.09.2016 r.). Pod 

dyskusję zostały również poddane bieżące problemy, oraz planowane inicjatywy związane 

z ochroną dziedzictwa kulturowego w poszczególnych krajach nadbałtyckich. 

 

Ponadto przedstawiciele NID z Dyrektor NID, prof. Małgorzatą Rozbicką wzięli udział 

w spotkaniu Baltic Heritage Committee, skupiającym przedstawicieli instytucji 

odpowiedzialnych za ochronę dziedzictwa kulturowego z Litwy, Łotwy i Estonii, które w 2016 

roku zostało zorganizowane przez Departament Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie 

Kultury Republiki Litewskiej (Kultūros Paveldo Departamentas Prie Kultūros Ministerijos), 

w dniach 14-15 września 2016 r. w Kownie. Spotkanie było okazją do dyskusji i wymiany 

doświadczeń w zakresie różnych aspektów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego na 

poziomie regionalnym, takich jak: organizacja służb konserwatorskich i podział zadań 

w zakresie ochrony dziedzictwa, współpraca z instytucjami na poziomie centralnym, 

funkcjonujące mechanizmy finansowe i kontrolne wspomagające ochronę dziedzictwa.  

 

W ramach współpracy NID z krajami sąsiadującymi: 

 W dniach 20-23 stycznia 2016 r. we 

Lwowie odbyło się spotkanie ze 

środowiskiem konserwatorskim 

Lwowa. Spotkanie odbyło się w siedzibie 

Towarzystwa Opieki nad Zabytkami we 

Lwowie. Przedstawiciele NID wygłosili 

referaty nt. ochrony zabytków 

obszarowych i problematyki ochrony i 

konserwacji zabytkowych założeń 

zieleni, Z-ca dyrektora wygłosił 

wprowadzenie w temat ochrony 

krajobrazu kulturowego i zieleni. 

Spotkanie odbyło się w ramach współpracy NID z Ukrainą. 

 W dniach 23-25 maja 2016 r. we Lwowie i Rohatynie odbyło się spotkanie reprezentantów 

Międzynarodowej Rady Konserwatorskiej Miejsca Światowego Dziedzictwa UNESCO - 

"Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat".  

Delegacji polskiej przewodniczył zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, w jej 

skład wchodzili pracownicy NID z Warszawy, Krakowa i Rzeszowa. Stronie ukraińskiej 

przewodniczyli dyrektor Rezerwatu Architektoniczno – Historycznym w Żółkwi oraz 

przewodniczący ukraińskiego Komitetu Narodowego ICOMOS.  

Spotkanie było okazją dla strony ukraińskiej do zaprezentowania prac konserwatorskich 

w ramach inicjatywy „podaruj ikonie drugie życie”, realizowanej w Muzeum w Rohatynie. 

Jednak głównym celem spotkania było zaprezentowanie „Studium konserwatorsko – 

krajobrazowego cerkwi pod wezwaniem Zesłania Świętego Ducha w Rohatynie, dobra 

światowego dziedzictwa UNESCO”, które z inicjatywy NID zostało opracowane wspólnie przez 

specjalistów z Polski i Ukrainy, w celu optymalizacji ochrony i zarządzania zabytkową cerkwią. 



Opracowanie ma charakter pilotażowy i ma stanowić wzór dla kolejnych opracowań 

realizowanych pod kierunkiem ekspertów z NID dla wszystkich 16 drewnianych cerkwi 

współtworzących wpis na Listę Światowego Dziedzictwa.  

W „Studium” odniesiono się zarówno do stanu zachowania konstrukcji drewnianej cerkwi, jej 

wyposażenia oraz roli w krajobrazie i zagospodarowania otoczenia, jak i do uwarunkowań 

prawnych, własnościowych i kompetencyjnych w kontekście zarządzania dobrem.  

Karpat". 

 26 maja 2016 r. w Wilnie odbyło się polsko – 

litewskie Seminarium dotyczące Planu 

Zarządzania Cmentarzem na Rossie w Wilnie. 

Uczestników przywitali Panowie Remigijus 

Šimašius – mer Wilna oraz Romas Jarockis - 

wiceminister Kultury. 

Ze strony litewskiej wystąpiła dyrektor 

Departamentu Dziedzictwa Kulturowego, 

omawiając stan historycznych cmentarzy na 

Litwie. Ponadto mówiono o zasadach 

uszanowania kultury pamięci w Wilnie, przedstawiono dokumentację inwentaryzacyjną 

i projektową opracowaną w ciągu ostatnich lat dla cmentarza na Rossie przez samorządową 

spółkę „Vilniaus planas”. 

 

Ze strony polskiej wystąpiła dyrektor NID prof. Małgorzata Rozbicka, omawiając stan 

dokumentacji i ochrony prawnej cmentarzy historycznych w Polsce oraz pracownicy Instytutu, 

którzy poruszyli aspekty konserwatorskie dotyczące zieleni na cmentarzach zabytkowych. 

Ponadto prezentację przedstawiła kierowniczka projektu „Wileński Cmentarz na Rossie. 

Inwentaryzacja, badania historyczne i lingwistyczne” z Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie. 

 

 

 

W Seminarium poza polskimi i litewskimi ekspertami uczestniczyli także mieszkańcy Wilna, 

wśród których problematyka cmentarza na Rossie budzi duże emocje i zainteresowanie. 

 

27 maja 2016 r. delegacja polska gościła w biurze Departamentu Dziedzictwa Kulturowego, 

gdzie omówiono wyniki seminarium i nakreślono ogólne ramy zapoczątkowanej podpisaniem 

w grudniu 2015 bilateralnej umowy o współpracy NID i litewskiego Departamentu Dziedzictwa 

Kulturowego w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego. 



 

 16 czerwca 2016 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie odbyły się 

konsultacje dotyczących programu i metod konserwacji Cmentarza na Rossie w Wilnie. 

Konsultacje prowadzone były na wniosek Departamentu Ochrony Dziedzictwa przy 

Ministerstwie Kultury Republiki Litewskiej (Kultūros Paveldo Departamentas Prie Kultūros 

Ministerijos) i władz miasta Wilna. 

 

 

 

W konsultacjach uczestniczyli: Prof. Małgorzata Rozbicka, Dyrektor NID, specjaliści z Zespołu 

ds. ekspertyz i analiz krajobrazu i zieleni zabytkowej oraz Działu Ewidencji i Rejestru Zabytków 

NID oraz eksperci: Przewodniczący Zarządu Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi 

Powązkami im. Jerzego Waldorffa; Kierownik Katedry Konserwacji i Restauracji Rzeźby 

i Elementów Architektury Akademii Sztuk Pięknych, członek Zarządu Społecznego Komitetu 

Opieki Nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa; ekspert ds. konstrukcji Politechniki 

Krakowskiej. 

 W dniach 29-30 czerwca 2016 r. roku w Gdańsku odbyło się dziewiąte posiedzenie Polsko-

Litewskiej Grupy Ekspertów do spraw Zachowania Dziedzictwa Kulturowego. Podczas 

spotkania strony m.in.: 

 uzgodniły powołanie grupy roboczej, która opracuje kierunki dalszej współpracy przy 

realizacji projektów restauratorskich, konserwatorskich i badawczych w szczególnie 

ważnych obiektach zabytkowych w Wilnie, 

 wyraziły zadowolenie z faktu podpisania „Porozumienia o współpracy w dziedzinie 

dziedzictwa kulturowego pomiędzy Narodowym Instytutem Dziedzictwa 

a Departamentem Dziedzictwa Kulturowego przy Ministerstwie Kultury RL” oraz 

zadeklarowały chęć i gotowość realizacji wspólnych projektów w oparciu 

o Porozumienie, w pierwszej kolejności na Cmentarzu na Rossie w Wilnie 

(przedsięwzięcia badawcze i konserwatorskie) oraz przy założeniach parkowych 

i ogrodowych na terenie Republiki Litewskiej. 

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa reprezentowała Kierownik Działu Ekspertyz i Analiz 

Konserwatorskich.  

 

 W dniach 6-10 września 2016 r. NID gościł ukraińską delegację specjalistów w zakresie ochrony 

i konserwacji zabytków, w tym przedstawicieli zarządców zespołów zamkowych oraz 

rezerwatów historyczno-architektonicznych. Pobyt strony ukraińskiej miał charakter 

seminarium połączonego z objazdem szkoleniowym po wybranych zamkach i zabytkach 



militarnych Pomorza. Organizatorem objazdu był Narodowy Instytut Dziedzictwa. 

Współorganizatorami byli właściciele i zarządzający zabytkami architektury militarnej na 

terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego: Oddział PTTK im. Zygmunta 

Kwiatkowskiego (zamek w Golubiu-Dobrzyniu); Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim 

(ruiny zamku w Radzyniu Chełmińskim); Urząd Miejski w Grudziądzu (ruiny zamku 

w Grudziądzu); Muzeum w Kwidzynie, Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku (zamek 

kapituły pomezańskiej w Kwidzynie); Muzeum Zamkowe w Malborku (zamek  

w Malborku); Muzeum Historyczne Miasta Gdańska (twierdza Wisłoujście); Centrum 

Hewelianum w Gdańsku (zespół poforteczny). 

 

Celem wizyty była prezentacja sposobów zarządzania zabytkami militarnymi,  

o zróżnicowanym charakterze i stanie zachowania, oraz omówienie problematyki 

konserwatorskiej z tym powiązanej. Ukraińscy goście mieli możliwość zapoznania się  

z dawnymi strukturami militarnymi przystosowanymi do pełnienia współczesnych funkcji, 

zarządzanymi przez organizację pozarządową – Polskie Towarzystwo Turystyczno-

Krajobrazowe prowadzące szeroko zakrojoną działalność muzealno-turystyczną  

i gastronomiczno-hotelową na zamku golubskim; jak również zarządzanymi przez samorządy 

Radzynia Chełmińskiego i Grudziądza, ruinami zamków, które są udostępniane publicznie.  

 

 

 

Spotkanie na Pomorzu posłużyło pogłębieniu wiedzy gości ukraińskich o stanie 

konserwatorstwa zabytków architektury i sztuki militarnej w Polsce. Niewątpliwie przyczyniło 

się do rozwijania polsko-ukraińskiego dialogu konserwatorskiego wokół działań mających na 

celu konserwację i rewaloryzację wspólnego dziedzictwa kulturowego Polski i Ukrainy. 

 

 21 października 2016 roku z inicjatywy 

władz samorządowych Lwowa oraz 

ukraińskiego Komitetu Narodowego 

ICOMOS we lwowskim ratuszu odbyła się 

międzynarodowa konferencja poświęcona 

ochronie i zarządzaniu obiektami i 

miejscami wpisanymi na Listę UNESCO. W 

spotkaniu mającym charakter panelu 

dyskusyjnego (tzw. okrągły stół) udział 

wzięli przedstawiciele ukraińskich miejsc 

objętych ochroną UNESCO, członkowie 

ukraińskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, lwowskich uczelni i instytucji zajmujących się 



problematyką ochrony zabytków oraz goście z zagranicy. Ze strony polskiej w spotkaniu 

uczestniczył Zastępca Dyrektora NID, który w swym wystąpieniu przedstawił problematykę 

ochrony i zarządzania polskich miejsc wpisanych na Listę UNESCO, szczególnie w odniesieniu 

do obiektów transgranicznych. Lwowska konferencja stanowiła ważny element trwającej na 

Ukrainie środowiskowej dyskusji na temat potrzeby reformy systemu ochrony zabytków na 

Ukrainie i budowy ogólnopaństwowego aparatu administracji konserwatorskiej. Narodowy 

Instytut Dziedzictwa od lat aktywnie współpracuje z partnerami ukraińskimi, m.in. w zakresie 

organizacji szkoleń dla pracowników instytucji zarządzających zabytkami, doradztwa 

w zakresie problematyki konserwatorskiej oraz ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego. 

 

 

Ponadto eksperci NID wzięli udział w:  

 dorocznym spotkaniu EAC, które odbyło się marcu 2016 r. w Brighton. Nowym 

przewodniczącym Rady został Leonard de Wit z Holandii. Spotkanie połączone było z 17. 

Heritage Symposium, poświęconym tym razem cyfrowemu dziedzictwu archeologicznemu. 

W trakcie dwóch dni omawiano m.in. zastosowanie w archeologii różnych metod teledetekcji. 

 konferencji podsumowującej trzyletni projekt DoM – Dziedzictwo obok Mnie, która odbyła się 

7 czerwca 2016 r. Wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczności lokalnych, realizowany 

przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Dyrekcję ds. Dziedzictwa Kulturowego 

(Riksantikvaren). Uczestnikami projektu byli przedstawiciele samorządów gminnych z Polski: 

Narola, Horyńcu-Zdroju i Węgorzewa oraz z Norwegii: Vågsøy, Eid, Fjell, Sund i Øygarden.  

  organizowanym przez NID spotkaniu z delegacją z Chińskiej Republiki Ludowej, której 

przewodniczył Zastępca Gubernatora Urzędu Ludowego Prowincji Yunnan Pan Ding Shaoxiang. 

Towarzyszyli mu współpracownicy, m.in. Dyrektor Generalny Departamentu Mieszkalnictwa 

oraz Rozwoju Miast i Wsi i Dyrektor Biura Protokołu Spraw Zagranicznych. Spotkanie odbyło 

się 15 września 2016 r. w siedzibie NID w Warszawie. Celem wizyty było nawiązanie kontaktu 

z Narodowym Instytutem Dziedzictwa oraz wymiana informacji w kwestiach związanych 

z ochroną zabytkowych przestrzeni miejskich i wiejskich w dobie intensywnych zmian i rozwoju 

inwestycyjnego. Goście delegacji zapoznali się z obowiązującym w Polsce prawnym systemem 

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, funkcjonującymi formami ochrony zabytków oraz 

strukturą organizacyjną organów konserwatorskich. Spotkanie było także okazją do 

zaprezentowania stronie chińskiej szerokiej działalności NID, który realizuje swoje zadania 

gromadząc i upowszechniając wiedzę o dziedzictwie kulturowym Polski, wyznaczając 

standardy ochrony i konserwacji zabytków a także prowadząc działania edukacyjne 

i promocyjne poprzez organizację EDD czy kampanie społeczne związane z wolontariatem na 

rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. 

 spotkaniu, które odbyło się 26 września 2016 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Dziedzictwa 

z delegacją z Królestwa Tajlandii. W skład tajskiej delegacji weszło 28 sędziów i przedstawicieli 

naczelnego sądu administracyjnego Tajlandii pod przewodnictwem wiceprezesa tego sądu. 

Członkowie delegacji zainteresowani byli działalnością Narodowego Instytutu Dziedzictwa, 

chcieli się także dowiedzieć jaka jest struktura Instytutu i na czym polega jego działalność. 



 spotkaniu Grupy Roboczej EAC (Europejskiej Rady Archeologicznej) „Archaeological archives”, 

które odbyło się od koniec września (28-29) w siedzibie NID. W trakcie dwudniowych obrad 

zajęto się tematem strategii selekcji stosowanych przez archeologów  

w trakcie badań terenowych, opracowywania ich wyników oraz przekazywania dokumentacji 

i znalezisk do docelowego repozytorium.  

 dwóch spotkaniach (luty, czerwiec) polskich służb konserwatorskich z województwa 

zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, lubuskiego z przedstawicielami środowiska 

konserwatorskiego wschodnich landów niemieckich pod hasłem „Zabytkowe rezydencje 

w krajobrazie przygranicznych regionów Polski i Niemiec”.  

 Europejskich Targach Denkmal, które miały miejsce w dniach 10-12 listopada 2016 w Lipsku. 

W targach uczestniczyli specjaliści branży ochrony i zachowania zabytków z całego świata. 

W tym roku swoją ofertę zaprezentowali 

liczni reprezentanci światowych marek, 

zakłady rzemieślnicze oraz restauratorzy, 

jak i renomowane instytucje - w tym stali 

wystawcy oraz nowi przedsiębiorcy 

i organizacje. Wśród tegorocznych 

wystawców był Narodowy Instytut 

Dziedzictwa, który był realizatorem 

wystawy „Zabytkowe rezydencje 

w krajobrazie przygranicznych regionów 

Polski i Niemiec" / "Schlösserlandschaften 

in der deutsch-polnischen Grenzregion".  

 Narodowy Instytut Dziedzictwa otrzymał 

Złoty Medal Targów Lipskich za wystawę 

przygotowaną przez NID we współpracy 

z konserwatorami krajów związkowych 

z Meklemburgii-Pomorza Przedniego, 

Brandenburgii, Saksonii oraz 

konserwatorami wojewódzkimi ze 

Szczecina, Zielonej Góry i Wrocławia. 

Wystawa stanowi prezentację problemów 

konserwatorskich dotyczących 

historycznych zespołów rezydencjonalnych 

po obu stronach polsko-niemieckiej granicy. Ukazuje na przykładzie 96 obiektów z każdego z 3 

województw i 3 krajów związkowych zarys ich powojennych losów, główne wartości oraz 

działania na rzecz ich zachowania i konserwacji.  

 



 spotkaniu Międzynarodowej Rady Konserwatorskiej Miejsca Światowego Dziedzictwa UNESCO 

– drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat, które odbyło się w dniach 21-23 

listopada 2016 roku w Żółkwi i Drohobyczu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 

Narodowego Instytutu Dziedzictwa, reprezentanci służby konserwatorskiej, administracji 

samorządowej, Muzeum Kresów w Lubaczowie, duchowieństwa parafialnego oraz diecezjalni 

konserwatorzy zabytków z Przemyśla i Tarnowa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks nr 1 do sprawozdania za 2016 rok 

W okresie sprawozdawczym w ramach środków finansowych  KPOZiOnZ NID zrealizował 

następujące zadania: 

 W ramach kierunku działania Wspieranie rozwiązań systemowych na rzecz ochrony zabytków 

w Polsce przygotowano i przekazano do DOZ MKiDN listy obiektów zabytkowych wpisanych do 

rejestru A, z obszaru całego kraju, które nie istnieją, zostały przeniesione do muzeów lub 

utraciły wartości uzasadniające wpis do rejestru zabytków. Przekazano również listy obiektów 

dla stanowisk archeologicznych objętych wpisem do rejestru zabytków (księga C), które 

prawdopodobnie utraciły wartości zabytkowe bądź zasadność ich wpisu do rejestru jest 

wątpliwa dla województw: łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego. 

 W ramach kierunku działania Opracowanie kompleksowego raportu o stanie zachowania 

zabytków nieruchomych:  



 dokonano losowego wyboru 1303 zabytków nieruchomych do reprezentatywnej próby 

wyznaczonej do przeprowadzenia terenowej oceny stanu zachowania.  

 opracowano ankiety służące rejestracji wyników badań terenowych (w trzech wersjach: 

dla zabytku architektury, ogrodów, cmentarzy) oraz instrukcje ich wypełniania. 

 uruchomiono system informatyczny służący do gromadzenia informacji o stanie 

zachowania wyznaczonych do oceny zabytków, analizowania danych i generowania 

raportów dotyczących stanu zachowania zabytków.  

 dokonano terenowej oceny stanu zachowania wszystkich zabytków wybranych do 

reprezentatywnej próby, dane wprowadzono do systemu informatycznego 

umożliwiającego analizę danych i opracowanie raportów. Ponadto eksperci NID 

zweryfikowali terenowo 144 obszary wpisane do rejestru zabytków (łącznie 

zweryfikowanych terenowo jest 307 obszarów). Zweryfikowano także 4645 nieruchomych 

zabytków archeologicznych. 

 podjęto działania zmierzające do wybrania wykonawców zewnętrznych usługi weryfikacji 

terenowej stanowisk archeologicznych wpisanych do księgi C rejestru zabytków.  

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargu nieograniczonego udało się wybrać 

wykonawców weryfikacji zabytków archeologicznych na 22 obszarach.  

 opracowano szczegółowy konspekt raportu wojewódzkiego stanowiącego podsumowanie 

projektu weryfikacji terenowej rejestru zabytków wraz z wytycznymi dla autorów 

raportów wojewódzkich oraz wzorami tabel statystycznych. Raporty wojewódzkie mają 

stanowić istotny wkład w treść i wnioski Kompleksowego raportu  

o stanie zachowania zabytków nieruchomych. W okresie sprawozdawczym opracowano 

16 raportów wojewódzkich. 

 zaktualizowano dane w bazie rejestru w oparciu o ustalenia weryfikacji terenowej  

w szczególności w zakresie datowania zabytków, materiału/konstrukcji, rodzaju własności. 

Dane te posłużą do przygotowania zestawień statystycznych i raportów potrzebnych do 

opracowania Kompleksowego raportu o stanie zachowania zabytków. 

 W ramach kierunku działania Kontynuacja badań w ramach AZP na obszarach szczególnie 

istotnych ze względu na zagrożenia dla dziedzictwa archeologicznego zostały wykonane 

badania na 28 obszarach AZP przez wykonawców wybranych w wyniku przeprowadzenia 

procedury przetargu nieograniczonego. Ponadto opracowano standardy badań polegających 

na analizie wyników LiDAR w celu rozpoznania zasobów dziedzictwa archeologicznego 

w ramach programu AZP, wraz z analizą danych dla przykładowego obszaru AZP 

i przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników NID. 

  W ramach kierunku działania Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w organach ochrony 

zabytków wybrano w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę usługi szkoleniowej dla 

przedstawicieli organów ochrony zabytków. Niestety z winy wykonawcy umowa została 

rozwiązana i zaplanowane w 2016 r. szkolenia nie doszły do skutku.  

 W ramach kierunku działania Merytoryczne wsparcie samorządu terytorialnego w ochronie 

zabytków: 

 opracowano opublikowano i przekazano do wszystkich urzędów gminy, powiatów oraz 

urzędów marszałkowskich poradnik z zarządzania dziedzictwem dla gmin, który powstał 

w ramach projektu „DoM – Dziedzictwo obok Mnie”. Poradnik ten jest wykorzystywany 

jako podręcznik w zrealizowanym w tym roku cyklu szkoleń dotyczących zarządzania 

dziedzictwem w samorządzie. 



 przygotowano internetową ankietę przeznaczoną do wypełnienia przez przedstawicieli 

jednostek samorządu terytorialnego. Celem ankiety jest zebranie informacji 

o preferencjach i realnych potrzebach samorządów w zakresie zakresu tematycznego 

i formy szkoleń w zakresie zarządzania dziedzictwem lokalnym. Ankieta służy także 

zebraniu informacji, które pomogą podjąć kluczowe decyzje dotyczące zawartości 

merytorycznej i funkcjonalności portalu internetowego dedykowanego samorządom 

terytorialnym. 

 wykonano 7 opracowań studialnych – Studium ochrony wartości kulturowych: Osady 

Wąwolnica, Miasta Szydłowiec, Miasta Jędrzejów, Miasta Lewin Brzeski, Gminy Gostyń 

wraz z zespołem klasztornym oo. Filipinów w Gostyniu - Głogówku, Gminy Gąsawa, Wsi 

Żuławki i Drewnica. Opracowania zostały wykonane przez wykonawców wybranych 

w trybie przetargu nieograniczonego. 

 przygotowano i zrealizowano cztery szkolenia „Zarządzanie dziedzictwem lokalnym”. 

Szkolenie oparte jest o ideę zarządzania dziedzictwem przedstawioną w poradniku 

„Dziedzictwo obok Mnie” i wypracowaną w projekcie DoM - jako temat interdyscyplinarny, 

wymagający zintegrowanego podejścia urzędników (i innych interesariuszy lokalnych) 

o różnych kompetencjach, takich jak planowanie przestrzenne, ochrona zabytków, rozwój 

gospodarczy, partycypacja społeczna, edukacja, turystyka. Te zagadnienia w kontekście 

racjonalnego wykorzystania dziedzictwa do rozwoju, zgodnie z zasadą zachowania jego 

wartości, są przedstawiane na szkoleniach w formie wykładów i ćwiczeń warsztatowych 

w grupach. Warsztaty organizowane są wokół problemów i zagadnień lokalnych 

zgłoszonych przez JST. Pozwala to na praktyczne ćwiczenie nabytej na szkoleniu wiedzy 

w ujęciu konkretnych spraw gmin uczestniczących, które wymagają rozwiązań. Każdy 

uczestnik szkolenia otrzymał komplet książek: poradnik zarzadzania dziedzictwem 

i publikację promocyjną z przedstawieniem dobrych praktyk (wydane w ramach projektu 

DoM – Dziedzictwa obok Mnie. Wartości Dziedzictwa dla społeczności lokalnych). W 2016 

roku szkolenia realizowano od września - w powiecie ostrowskim, nowosądeckim oraz dla 

uczestników z Jeleniej Góry, Wałbrzycha, Karpacza, Szklarskiej Poręby, Legnicy i Janowic 

Wielkich. Przeszkolono ok 120 osób z 27 jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 

urzędników gminnych, miejskich i powiatowych, przedstawicieli OPZ, LGD, muzeów, 

WUOZ, Urzędu Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego. Udział w szkoleniach wzięli też 

przedsiębiorcy, nauczyciele, duchowieństwo, właściciele zabytków, pracownicy gminnych 

i miejskich ośrodków kultury, oraz lokalni liderzy. Szkolenia były prowadzone przez 

pracowników NID, a także ekspertów zewnętrznych. Szkolenia będą kontynuowane 

w 2017 roku. 

 rozpoczęto prace nad przygotowaniem i prowadzeniem portalu informacyjnego dla 

jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zabytków finansowanego 

w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014-

2017. Głównym celem serwisu internetowego jest dostarczenie samorządom gminnym 

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

dla dobra mieszkańców i samej gminy. Portal ma być praktycznym i łatwym w użytkowaniu 

narzędziem pozyskiwania informacji o kompetencjach samorządów gminnych względem 

planowania i wdrażania procesu zarządzania dziedzictwem kulturowym. Będzie również 

miejscem, gdzie zainteresowani znajdą inspiracje do codziennych działań na rzecz 

dziedzictwa. Zakres tematyczny serwisu internetowego będzie pokrywał się z zakresem 



publikacji „Dziedzictwo obok Mnie – poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach”. 

Strona internetowa powstaje w ramach zadania 2.4.1. Przygotowanie i prowadzenie 

portalu informacyjnego dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony 

zabytków finansowanego w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad 

Zabytkami na lata 2014-2017. 

W ramach realizacji zadania zrealizowano następujące działania: 

 przeprowadzono ankietę wśród pracowników urzędów gminnych na temat 

potrzeb w zakresie treści i materiałów o zarządzaniu dziedzictwem; 

 wybrano zespół ekspertów oraz opracowano pierwszą część specjalistycznych 

tekstów przeznaczonych do publikacji na portalu internetowym nt. dziedzictwa 

kulturowego dedykowanego samorządom gminnym; 

 podpisano porozumienie z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz rozpoczęto pracę 

nad opracowaniem wyników badań realizowanych w ramach projektu „DoM – 

Dziedzictwo obok mnie. Wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczności 

lokalnych”. Opracowane wyniki badań będą udostępniane na stronie 

internetowej;  

 wraz z wykonawcą opracowano Specyfikację funkcjonalno-techniczną dla serwisu 

internetowego na temat dziedzictwa kulturowego dedykowanego samorządom 

gminnym, która zawiera informacje na temat koncepcji portalu od strony 

funkcjonalnej i merytorycznej; 

 

Zadanie 2.4.1. jest realizowane w ścisłym powiązaniu z zadaniem 2.4.2. Cykl szkoleń 

dotyczących zarządzania dziedzictwem w samorządzie i wykorzystuje doświadczenie 

zdobyte w trakcie projektu finansowanego z funduszy norweskich pt. „DoM – 

Dziedzictwo obok Mnie. Wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczności lokalnych, 

zakończonego w czerwcu 2016 roku. 

 

W ramach kierunku działania Wspieranie budowania świadomości społecznej funkcji 

dziedzictwa kulturowego jako podstawy kształtowania się tożsamości narodowej i społeczności 

lokalnych kontynuowano współpracę programową z mediami publicznymi. Podpisano umowę 

z TVP Kultura na koprodukcję 20 odcinków 6 minutowych i 10 odcinków 15 minutowych 

o Pomnikach Historii. Przygotowywano audycje o ochronie świeckiej architektury drewnianej 

i zarządzaniu przestrzenią miejską z programem trzecim Polskiego Radia. Zrealizowano ponad 

100 audycji z regionalnymi rozgłośniami Polskiego Radia, przy Europejskich Dniach 

Dziedzictwa. Współpracowano z TVP Rzeszów przy promocji tegorocznej ogólnopolskiej 

inauguracji EDD. Kontynuowano współpracę reklamową oraz merytoryczną z TVP S.A.  

 

Zorganizowano i przeprowadzono II edycję konkursu GKZ na filmu dokumentalny 

o dziedzictwie kulturowym. Jednocześnie opracowano strategię kampanii promocyjnej 

konkursu, m.in. przygotowano wizualizację, wybrano w procedurze przetargowej wykonawcę 

kampanii promującej konkurs w Internecie, a także przygotowano spot radiowy i wideo. 

Dodatkową promocję konkursu zapewnili PISF, CEO, Filmoteka szkolna, oraz portale 

internetowe stale współpracujące z NID. W pierwszej połowie bieżącego roku zorganizowano 

i poprowadzono pięć dwudniowych warsztatów (Tarnów, Zamość, Przemyśl, Lublin i Piaseczno) 

dotyczących problematyki ochrony dziedzictwa i produkcji filmowej. W warsztatach wzięło 



udział ok. 150 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Finałem konkursu było 

zorganizowanie 8 grudnia w Warszawie uroczystej gali podsumowującej konkurs.  

 

 W ramach kierunku działania Promocja zasobu dziedzictwa za pośrednictwem Internetu: 

 podjęto prace związane z digitalizacją oraz publikacją w Internecie informacji o zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków. Na koniec okresu sprawozdawczego w systemie 

informatycznym było dostępnych 21 892 zabytków, dla których udostępniono 48 736 

zdjęć, 27 chmur punktów pochodzących ze skaningu laserowego, 25 modele 3D oraz  

19 filmów. Dla 3540 zabytków udostępniono szczegółowych opisów przedstawiających 

m.in. najważniejsze wartości zabytków; dla 1334 zabytków opis prezentowany był także 

w wersji angielskiej. Jednocześnie wykonano weryfikację jakościową danych 

przeznaczonych do publikacji w Internecie. Prace objęły zwłaszcza weryfikację jakości 

mapowania obiektów do poszczególnych kategorii oraz weryfikację jakościową danych 

pochodzących z projektu społecznościowego WIKI LUBI ZABYTKI. 

 przygotowano kolekcje tematyczne obejmujące 29 zbiorów zabytków – 

reprezentatywnych dla 15 województw Polski. Publikowane na prowadzonym przez NID 

portalu http://zabytek.pl kolekcje zwiększą walor edukacyjny prezentowanych 

w internecie cyfrowych wizerunków zabytków oraz ułatwią percepcję prezentowanych 

treści.  

 opracowano koncepcję funkcjonalności oraz szaty graficznej, wdrożono i uruchomiono 

portal internetowy – http://zabytek.pl. Portal integruje moduły funkcjonalne: CUMULUS 

2.0, portal mapowy MKiDN oraz system do gromadzenia i publikacji zdjęć i opisów 

zabytków.  

 zapewniono bieżący nadzór nad infrastrukturą informatyczną i serwerową obsługującą 

repozytorium cyfrowe przechowujące i publikujące w Internecie cyfrowe wizerunki 

zabytków. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w zakresie zakupu usług asysty na 

sprzęt i oprogramowanie służące utrzymaniu repozytorium cyfrowego.  

 W ramach kierunku działania Zwiększenie dostępu do zasobu dziedzictwa i ułatwienie jego 

odbioru społecznego: 

 przygotowano i uzyskano akceptację GKZ nowego, poprawionego regulaminu konkursu 

GKZ na działania edukacyjne upowszechniające wiedzę o zabytkach, przygotowano 

strategię kampanii promocyjnej konkursu. Kampania objęła wizualizację idei konkursu, 

promocję w prasie, insert pocztówek reklamowych, wysyłkę informacji o konkursie do 

WKZ, organizacji pozarządowych, instytucji współpracujących, promocję konkursu na 

profilu FB NID oraz newsletter do przedstawicieli mediów. 1 czerwca 2016 r. ogłoszono 

konkurs, nabór wniosków konkursowych trwał do 26 września bieżącego roku. Wręczenie 

nagród laureatom konkursu odbyło się 21 listopada br. podczas uroczystej Gali w Operze 

Wrocławskiej. 

 zorganizowano spotkanie robocze z autorami nagrodzonych w ubiegłorocznej edycji 

scenariuszy lekcji o dziedzictwie kulturowym i jego ochronie, wyłoniono scenariusz 

przeznaczony do produkcji i bezpłatnej dystrybucji wśród nauczycieli, ustalono także 

zakres poprawek pozostałych scenariuszy, niezbędnych przed udostępnieniem ich 

w Internecie. Ostatecznie wyprodukowano „Przenośne centrum interpretacji 

dziedzictwa”, a 8 projektów edukacyjnych przygotowano do udostępnienia nauczycielom 

za pośrednictwem Internetu.  



 w 2016 r. opracowany został podręcznik dobrych praktyk edukacyjnych organizowanych 

na rzecz dziedzictwa kulturowego pt. „Rozgryźć Dziedzictwo. Podręcznik Dobrych Praktyk 

upowszechniania i edukacji o dziedzictwie kulturowym”. W publikacji przedstawione 

zostały ogólne zagadnienia związane z dziedzictwem kulturowym i edukacją o nim, 

zaprezentowane zostały także rozmaite metody i narzędzia stosowane w edukacji, 

zwłaszcza tej dotyczącej dziedzictwa. Podręcznik zawiera także opis dobrych praktyk 

zaprezentowany na przykładzie 44 wypróbowanych projektów edukacyjnych 

zrealizowanych w kraju i zagranicą. 

 w dniach 10-11 i 17 i 18 września 2016 roku odbyła się 24. edycja Europejskich Dni 

Dziedzictwa, pod ogólnopolskim hasłem "Gdzie duch spotyka się z przestrzenią świątynie, 

arcydzieła, pomniki". (Więcej informacji w trzeciej części Sprawozdania) 

 przeprowadzono ocenę wniosków zgłoszonych w dwóch naborach programu "Wolontariat 

dla dziedzictwa". (Więcej informacji w czwartej części Sprawozdania) 

 

 

 

Aneks nr 2 do sprawozdania za 2016 rok                                                                 

 

ARTYKUŁY I OPRACOWANIA PRACOWNIKÓW NID 

Imię i nazwisko Tytuł i numer czasopisma lub 

tytuł publikacji 

Tytuł referatu lub artykułu 

Barbara Furmanik Ochrona Zabytków nr 1/2016 Historyczne parki i ogrody na 

Liście światowego dziedzictwa 

UNESCO 

Dorota Sikora Ochrona Zabytków nr 1/2016 Zarys historii ochrony i 

konserwacji zabytków sztuki 

ogrodowej w Polsce 

Michał Aniszewski 

(współautorstwo: Grzegorz 

Śnieżko) 

Ochrona Zabytków nr 2/2016 Badania i konserwacja łodzi 

jednopiennej wydobytej z rzeki 

Bug w pobliżu wsi Stary Bubel 

Jacek Brudnicki Ochrona Zabytków nr 2/2016 Stwierdzenie nieważności 

decyzji o wpisie do rejestru 

zabytków 

Krzysztof Garbacz Ochrona Zabytków nr 2/2016 Stary cmentarz w Biłgoraju 

Ewa Popławska-Bukało Ochrona Zabytków nr 2/2016 Wieżowy „chmuro drapacz” 

przy ul. Kopernika 36/40 w 

Warszawie, czyli o drugim 

najwyższym budynku 

przedwojennej stolicy 

Anna Kozioł Ochrona Zabytków nr 2/2016 recenzja publikacji Dziedzictwo 

kulturowe i rozwój lokalny 

autorstwa Moniki Murzyn-

Kupisz 



Aleksandra Chabiera  

(współautorstwo: Ingunn 

Holm, Riksantikvaren) 

Dziedzictwo obok Mnie – 

inspiracje do działań lokalnych 

Założenia i idea; Rezultaty 

Anna Kozioł  

(współautorstwo: Ole Christian 

Tollersrud, Riksantikvaren) 

Dziedzictwo obok Mnie – 

inspiracje do działań lokalnych 

Działania 

Anna Kozioł  

(współautorstwo: Aleksandra 

Petie Einen, Riksantikvaren) 

 

Dziedzictwo obok Mnie – 

inspiracje do działań lokalnych 

Znaczenie dziedzictwa 

kulturowego – polsko-

norweskie badania społeczne 

Bartosz Skaldawski  

(współautorstwo: Aleksandra 

Petie Einen, Riksantikvaren) 

Dziedzictwo obok Mnie – 

inspiracje do działań lokalnych 

Partnerzy 

Bartosz Skaldawski Dziedzictwo obok Mnie – 

inspiracje do działań lokalnych 

Gminy uczestniczące: Narol, 

Horyniec – Zdrój, Węgorzewo 

Jacek Brudnicki Historyczne kopalnie – dzieło 

przyrody, sztuka człowieka 

Prawna ochrona zabytkowych 

kopalń 

Andrzej Siwek Historyczne kopalnie – dzieło 

przyrody, sztuka człowieka 

Królewskie Kopalnie Soli w 

Wieliczce i Bochni – system 

ochrony i zarządzania 

miejscem światowego 

dziedzictwa 

Katarzyna Piotrowska Historyczne kopalnie – dzieło 

przyrody, sztuka człowieka 

Dumni strażnicy dziedzictwa – 

społeczna ochrona i 

zarządzanie dziedzictwem 

górniczym ziemi tarnogórskiej 

 

 

 

Aneks nr 3 do sprawozdania za 2016 rok    

 

WYSTĄPIENIA SPECJALISTÓW NID 

KONFERENCJE KRAJOWE     

Imię i nazwisko Tytuł, termin i miejsce 

konferencji 

Tytuł referatu 

Tomasz Błyskosz Dekoracje architektoniczne 

Gdańska w latach 

powojennych (1945-2015), 

16.05.2016 r., Gdańsk 

Dekoracje elewacji Głównego 

Miasta Gdańska w kontekście 

ochrony przestrzeni zabytkowej 



Tomasz Błyskosz  Historia Stoczni Gdańskiej, 

3-4.11.2016 r., Gdańsk 

Ochrona terenów postoczniowych 

w ujęciu urbanistyczno-

krajobrazowym 

Jacek Brudnicki Modernizm prawem 

chroniony, 12-13.05.2016 r., 

Warszawa 

Moderna prawem chroniona 

Aleksandra Chabiera Spotkanie Opiekunów 

Pomników Historii, 1-

2.06.2016 r., Łańcut-Leżajsk  

Zarządzanie dziedzictwem w 

gminach a turystyka kulturowa. 

Ujęcie zagadnienia w projekcie 

DoM - Dziedzictwo obok Mnie i w 

poradniku dla gmin 

Aleksandra Chabiera  Konferencja 

podsumowująca projekt 

DoM – Dziedzictwo obok 

Mnie. Wartości dziedzictwa 

kulturowego dla 

społeczności lokalnych. 

Promocja publikacji 

wydanych w ramach 

projektu, 7.06.2016 r., Narol 

Przedstawienie projektu, 

najważniejszych działań i 

rezultatów z punktu widzenia 

strony polskiej 

Anna Fortuna-Marek "Na szlaku wspólnego 

dziedzictwa", 6-7.10.2016 

r., Duszniki-Zdrój 

Analiza wartości papierni w 

Dusznikach-Zdroju jako punkt 

wyjścia do planu zarządzania 

 

Nina Glińska  Obchody milenijne w 

regionie świętokrzyskim 

(1957-1967), 17-18.10.2016 

r., Kielce  

Wislica we wczesnym 

średniowieczu w świetle 

dotychczasowych badań 

archeologicznych. 

Grzegorz Grajewski Pamiętajmy o ogrodach, 1-

2.10.2016 r., Zamek Książ 

Ogród Japoński w parku 

Szczytnickim pomysłu Friedricha 

Maximiliana von Hochberga 

Elżbieta Jagielska  Modernizm w Europie- 

modernizm w Gdyni. 

Architektura XX w. - ochrona 

- konserwacja", 20-22.10. 

2016 r., Gdynia 

Ocena wartości zabytkowych 
architektury współczesnej - studia 
nad metodologią badań 



Lidia Klupsz „Klasyfikacja i kategoryzacja 

zabytków", 18-19.04.2016 

r., Warszawa 

Krajobraz kulturowy jako kategoria 

zabytków i jego specyfika 

Lidia Klupsz "Dawne fortyfikacje dla 

turystyki, rekreacji i kultury. 

Zarządzanie i 

zagospodarowanie z 

wykorzystaniem środków 

UE", 12 - 14.05 2016 r., 

Toruń 

Forteczne Parki Kulturowe – co 

dalej … 

Robert Kola  Forum Dziedzictwa Sztuki 

Inżynieryjnej, 13.06.2016, 

Gliwice 

Realizacja zadań Narodowego 

Instytutu Dziedzictwa w zakresie 

ochrony dziedzictwa techniki 

Anna Kozioł Spotkanie Grupy 

Monitorującej Dziedzictwo 

Kulturowe Państw Morza, 

18-20.04.2016 r., Zakopane 

Project HoME – Heritage of My 

Environment. Cultural heritage 

values in local communities 

Anna Kozioł Konferencja 

podsumowująca projekt 

DoM – Dziedzictwo obok 

Mnie. Wartości dziedzictwa 

kulturowego dla 

społeczności lokalnych. 

Promocja publikacji 

wydanych w ramach 

projektu, 7.06.2016 r., Narol 

Co Jan Kowalski myśli o 

dziedzictwie? Wyniki badań 

społecznych realizowanych w 

projekcie DoM 

Arkadiusz Kołodziej Spotkanie Opiekunów 

Pomników Historii, 1-

2.06.2016 r., Łańcut-Leżajsk 

zabytek.pl – polskie zabytki  

w internecie 

Iwona Liżewska  Modernizm w Europie - 

modernizm w Gdyni, 20 - 22 

.10. 2016 r., Gdynia 

Bet - Tahara/Dom Mendelsohna w 

Olsztynie - pierwsze 

architektoniczne dzieło Ericha 

Mendelsohna 

Iwona Liżewska  Ołtarze ambonowe, 12 - 

14.10.2016 r., Wrocław 

Ołtarze ambonowe na Warmii i 

Mazurach 



Dominik Mączyński  Modernizm w Europie-

modernizm w Gdyni, 20-

23.10.2016 r., Gdynia 

Zespół modernistycznej zabudowy 

Saskiej Kępy 

Dominik Mączyński  Światło i kolor w 

architekturze i 

przestrzeniach publicznych, 

7.10.2016 r., Łódź 

Iluminacja architektury 

monumentalnej elementem 

kreowania tożsamości miasta 

Zbigniew Misiuk Archeologia czasów 

najnowszych, 20-

21.10.2016 r., Wrocław 

Problem archeologii czasów 

współczesnych w świetle metodyki 

i praktyki badań AZP 

Zbigniew Myczkowski Konferencja Naukowa 

Stowarzyszenia 

Konserwatorów Zabytków, 

17-18.11.2016 r., Warszawa  

Park Kulturowy Nowej Huty – 

nowa formuła ochrony urbanistyki 

i architektury 2 połowy XX wieku 

Adam Paczuski  Spotkanie konsultacyjne 

projektu Europejskiego 

Szlaku Kultury "Destination 

Napoleon", 28.04.2016 r., 

Opiniogóra 

Pomniki epoki napoleońskiej  

na terenie Polski 

Adam Paczuski  Ogólnopolska konferencja 

naukowa "Przysięga 

wojskowa - idea i praktyka, 

8.06.2016 r., Lublin 

Przysięga wojskowa w czasach 

Księstwa Warszawskiego 

Grzegorz Ryżewski Konferencja popularno-

naukowa promująca III tom 

Rocznika Historycznego 

Sokołowskiego; 25.02.2016 

r., Sokołów Podlaski 

Wizytacje cerkwi unickich diecezji 

brzeskiej 1759 w zbiorach 

wileńskich 

Grzegorz Ryżewski  Konferencja popularno-

naukowa "Do źródeł Polski. 

1050 lat od Chrztu Polski- 

1050 lat dziejów narodu i 

państwa polskiego", 

7.04.2016 r., Białystok 

Zabytki sakralne w krajobrazie 

województwa podlaskiego 

Grzegorz Ryżewski  "1050 lat od Chrztu Polski"; 

17.04.2016 r., Sokołów 

Podlaski 

Rozwój placówek chrześcijańskich  

w Sokołowie Podlaskim i okolicach 

do połowy XVI wieku 



Marcin Sabaciński  "(Nie) Problematyczne 

dziedzictwo XX i XIX wieku, 

29.01.2016 r., Warszawa  

Dotychczasowe wyniki badań 

archeologicznych 

przeprowadzonych na polu bitwy 

pod Kunowicami w latach 2010-

2015 

Marcin Sabaciński  "Służby w ochronie 

dziedzictwa Europy 

Wschodniej" 14-15.06.2016 

r., Pęzino 

Przeciwdziałanie przestępczości 

przeciwko zabytkom 

archeologicznym w Polsce 

Marcin Sabaciński „Legalne/nielegalne 

poszukiwania zabytków i 

obrót zabytkami”, 20-21 

czerwca 2016 r., Sosnowiec  

Uwarunkowania konserwatorskie 

poszukiwania zabytków. Między 

doktryną i rzeczywistością. 

Marcin Sabaciński Archeologia czasów 

najnowszych, 20-

21.10.2016 r., Wrocław 

Przestępczość przeciwko 

współczesnym zabytkom 

archeologicznym 

Andrzej Siwek Konferencja Naukowa 

Stowarzyszenia 

Konserwatorów Zabytków, 

17-18.11.2016 r., Warszawa  

Reprezentatywne, czy wyjątkowe  

– dylematy ochrony dziedzictwa 2 

połowy XX wieku 

Bartosz Skaldawski Konferencja 

podsumowująca projekt 

DoM – Dziedzictwo obok 

Mnie. Wartości dziedzictwa 

kulturowego dla 

społeczności lokalnych. 

Promocja publikacji 

wydanych w ramach 

projektu, 7.06.2016 r., Narol 

Prezentacja poradnika 

"Dziedzictwo obok Mnie – 

poradnik zarządzania 

dziedzictwem w gminach" 

Renata Stachańczyk  Spotkania Opiekunów 

Pomników Historii, 1-

2.06.2016 r., Łańcut  

My, wy, oni - oczekiwania i 

nadzieje wokół Parku 

Mużakowskiego 

Iwona Wildner-Nurek „Historia-konserwacja-

rewitalizacja. 

Funkcjonowanie rezydencji 

regionu łódzkiego w 

kontekście doświadczeń 

Problematyka ochrony 

autentyczności historycznych 

parków i ogrodów w kontekście 

współczesnych rewaloryzacji 



europejskich”, 26-

28.09.2016 r., Łódź 

Jakub Wrzosek I Lubuska Sesja 

Sprawozdawcza: Badania 

archeologiczne na terenie 

województwa lubuskiego w 

latach 2010-2015; 

22.01.2016 r., Gorzów 

Wielkopolski 

Dotychczasowe wyniki badań 

archeologicznych 

przeprowadzonych na polu bitwy 

pod Kunowicami w latach 2010-

2015 

Jakub Wrzosek  Archeologia czasów 

najnowszych, 20-

21.10.2016 r., Wrocław, 

Pole bitwy jako źródło 

archeologiczne 

KONFERENCJE ZAGRANICZNE     

prof. Małgorzata Rozbicka Seminarium dotyczące 

Planu Zarządzania 

Cmentarzem na Rossie w 

Wilnie, 26.05.2016 r., Wilno 

Cmentarze zabytkowe w Polsce – 

dokumentacja o ochrona prawna 

Prof. Małgorzata Rozbicka 

  

Cultural Heritage Forum. 

„From Postawar to 

Postmodern - 20th Century 

Built Cultural Heritag”, 28-

30.09.2016 r., Kilonia 

Poland’s Postwar Architectural 

Heritage: a Record of Political, 

Social and Economic Change 

Aleksandra Chabiera, Anna 

Kozioł 

"Gminy norweskie we 

współpracy 

międzynarodowej na rzecz 

dziedzictwa." Panel na 

konferencji poświęcony był 

rezultatom projektu DoM i 

promocji norweskiej wersji 

publikacji: Dziedzictwo obok 

Mnie – inspiracje do działań 

lokalnych, 13.04.2016 r., 

Bergen 

HoME project - idea, goals and 
results 



Elżbieta Jagielska Spotkanie ze środowiskiem 

konserwatorskim Lwowa w 

Towarzystwie Opieki nad 

Zabytkami, 20-23 01.2016 

r., Lwów 

Ochrona zabytkowych obszarów 

Arkadiusz Kołodziej INSPIRing a sustainable 

environment. INSPIRE 

Conference 2016, 26-

30.09.2016 r., Barcelona  

INSPIRE as the framework for 

heritage management 

Magdalena Lisowska Litewsko-polskie 

seminarium na temat 

zarzadzania cmentarzem na 

Rossie w Wilnie, 25-

27.05.2016 r., Wilno 

Aspekty konserwatorskie 

dotyczące zieleni na cmentarzach 

zabytkowych 

Agnieszka Oniszczuk EAC Organizacja spotkania 

grupy roboczej EAC, 28 - 29. 

09.2016 r., Warszawa 

Current issues of archaeological 

archiving of the National Heritige 

Board of Poland 

Joanna Piotrowska  24. Tagung des 

Arbeitskreises deutscher 

und polnischer 

Kunsthistoriker und 

Denkmal¬pfleger unter dem 

Thema:Raum – Künste. 

Intermediale Kontexte 

historischer Architektur und 

ihrer Ausstattung, 12-

15.10.2016 r., Greifswald 

Time stratigraphy. A change 

pattern for Warmia rural churches 

Andrzej Siwek The 6th Baltic Sea Region 

Cultural Heritage Forum. 

„From Postawar to 

Postmodern - 20th Century 

Built Cultural Heritag”, 28-

30.09.2016 r., Kilonia 

Protection of the Architectural 

Heritage of the Post-war Poland – 

Current Status and Future 

Prospects 

Andrzej Siwek Posiedzenie 

Międzynarodowej Rady 

Miejsca Światowego 

Dziedzictwa Drewniane 

Cerkwie w Polskim i 

Ukraińskim Regionie Karpat 

Informacje o pracach 

konserwatorskich i zarządzaniu 

cerkwi z Listy UNESCO w woj. 

Małopolskim 



21-23.11.2016 r., Drohobycz 

(Ukraina) 

Renata Stachańczyk Spotkanie ze środowiskiem 

konserwatorskim Lwowa w 

Towarzystwie Opieki nad 

Zabytkami, 20-23 01.2016r 

., Lwów 

Ochrona i konserwacja 

zabytkowych założeń zieleni 

Juliusz Wendlandt Akademia Nieświeska, 6-

9.06.2016 r., Mińsk  

Kształtowanie krajobrazu 

kulturowego i problemy 

wynikające z wpisywania 

krajobrazu do rejestru zabytków  

 

 

 

 


