
 

Sprawozdanie z działalności 

Narodowego Instytutu Dziedzictwa 

za 3 kwartały 2017 roku 

 

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 oraz realizuje ideę 

upowszechniania w społeczeństwie wiedzy o dziedzictwie kulturowym.  

Misją Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony 

dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie 

standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem 

zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. 

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

dziedzictwa kulturowego Polski w celu jego zachowania dla przyszłych pokoleń poprzez: 

1) gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie; 

2) wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony i konserwacji zabytków; 

3) kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa 

kulturowego. 

Strategia 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. 

 

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: 

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

 134 decyzje o skreśleniu z rejestru zabytków,  

 96 decyzji odmawiających skreśleń,  

 271 postanowień zmieniających lub wyjaśniających treść wcześniej wydanych decyzji 

oraz informacji urzędowych dotyczących przenoszenia wpisów do nowych ksiąg 

rejestru.  

W kategorii zabytków archeologicznych przyjęto i opracowano: 

 6 nowych decyzji o wpisie do rejestru zabytków, 

 2 decyzje o skreśleniu z rejestru zabytków,  

 4 decyzje odmawiające skreślenia,  

 3 informacje urzędowe dotyczące przeniesienia wpisu do nowych ksiąg rejestru. 

Ponadto przyjęto 292 decyzje o wpisie do rejestru zabytków ruchomych, obejmujących 4085 

obiektów sztuki i rzemiosła artystycznego, 3 decyzje o skreśleniu z rejestru zabytków, 37 

postanowień zmieniających lub wyjaśniających treść wcześniej wydanych decyzji oraz 

informacji urzędowych dotyczących przenoszenia wpisów do nowych ksiąg rejestru. 

W przypadku ruchomych zabytków techniki przyjęto 20 nowych decyzji obejmujących 64 

obiekty. 

Od początku 2017 roku zarchiwizowano około 2,45 mb opracowań wyników badań 

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

obecnie wynosi 88,75 mb. 

 

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 3289 nowych kart ewidencyjnych zabytków 

architektury i budownictwa, 12 opracowań ewidencji parkowych oraz 7 kart dotyczących 

cmentarzy zabytkowych. W obszarze zabytków ruchomych zbiór NID powiększył się o 6053 

karty obiektów sztuki i rzemiosła artystycznego oraz 5503 karty zabytków techniki.  

W zakresie ewidencji archeologicznej KEZA przyjęto 1055 kart ze 173 obszarów. Od początku 

roku, w ramach wspierania WUOZ, pracownicy NID wykonali 128 kart ewidencyjnych 

obiektów zabytkowych. Zasoby dokumentacji Krajowej Ewidencji Zabytków udostępniono 

w okresie sprawozdawczym 212 osobom, które w sumie skorzystały z 7800 jednostek, tj. około 

70 mb dokumentacji. 

 

Prowadzenie ewidencji badań archeologicznych realizowanych na terenie kraju 

Cel zadania: pozyskiwanie informacji na temat stanu dziedzictwa archeologicznego.  

Od początku roku przyjęto około 5500 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. 

Rozpoczęte zostały prace mające na celu weryfikację cmentarzy żydowskich w Polsce we 

współpracy z Departamentem Ochrony 

Zabytków MKiDN, Żydowskim Instytutem 

Historycznym, Muzeum Historii Żydów Polskich 

„POLIN”, Fundacją Ochrony Dziedzictwa 

Żydowskiego oraz Gminą Żydowską 

w Warszawie. Wynikiem konsultacji z ww. 

instytucjami jest ustalenie wzoru ankiety 

terenowej oraz harmonogramu prac. Na 

podstawie zgromadzonej w instytucjach wiedzy 

i dokumentacji o obiektach, prowadzone są 

prace mające na celu określenie zasobu, który zostanie poddany weryfikacji. 

Po zakończeniu rozpoczętego w 2008 roku projektu terenowej weryfikacji rejestru zabytków 

nieruchomych oraz archeologicznych lustracji terenowej i ocenie poddano łącznie 63 919 

zabytków nieruchomych oraz 7 672 zabytki archeologiczne. 



Przeprowadzona weryfikacja rejestru zabytków potwierdziła pilną konieczność 

uporządkowania rejestru oraz ujednolicenia standardów i polityki konserwatorskiej w zakresie 

rejestru zabytków. Na podstawie zebranych danych w okresie sprawozdawczym 

przygotowano ogólnopolskie zestawienia statystyczne, które wraz ze sprawozdaniami 

wojewódzkimi były podstawą do opracowania zasadniczej części kompleksowego raportu 

o stanie zachowania zabytków nieruchomych oraz archeologicznych w ramach Krajowego 

programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2014-2017. Dane liczbowe oraz 

wnioski wynikające z weryfikacji terenowej rejestru zabytków są też odniesieniem dla 

pozostałych rozdziałów raportu poświęconych charakterystyce dokumentów 

administracyjnych ustanawiających zakres ochrony konserwatorskiej zasobu zabytkowego, 

stanu udokumentowania zabytków oraz poziomu ich finansowania. 

 

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 trzech kwartałach 2017 roku na podstawie sporządzonych przez OT NID raportów 

wojewódzkich z przeprowadzonej weryfikacji zabytków obszarowych, opracowany został 

rozdział dotyczący tej kategorii zabytków do 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. W OT NID 

przygotowane zostały wg określonego schematu raporty wojewódzkie określające m.in. stan 

zachowania zabytków obszarowych. 

 

Program zwalczania zagrożeń i zapobiegania przestępczości przeciwko zabytkom 

archeologicznym 

Cel zadania: opracowanie skutecznej profilaktyki zwalczania przestępczości przeciw 

dziedzictwu archeologicznemu. 

W trzech kwartałach 2017 roku kontynuowano monitoring rynku antykwarycznego – w sumie 

zarchiwizowano 186 podejrzanych aukcji. Policji i innym służbom mundurowym zgłoszono 6 

przypadków 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. 

 

Przeprowadzono 5 szkoleń dla policji z komend powiatu wałbrzyskiego, dzierżoniowskiego 

i ząbkowickiego nt. ochrony dziedzictwa archeologicznego i zwalczania przestępczości oraz 4 

szkolenia dla pracowników Najwyższej Izby Kontroli. Zaprezentowano problematykę 

przestępczości przeciwko zabytkom archeologicznym i ochrony zabytków archeologicznych na 

trzech szkoleniach dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, 

Stowarzyszenia Brudnickiej Grupy Eksploracyjno-Poszukiwawczej oraz młodzieży ze szkół 

powiatu słupeckiego. W archeologicznym raporcie rocznym NID opublikowano Program 

zwalczania zagrożeń i przeciwdziałania przestępczości przeciwko zabytkom archeologicznym. 

Przedstawiciel NID uczestniczył w konferencji organizowanej przez MKiDN pt. Współczesne 

zagrożenia dziedzictwa kulturowego – diagnoza wybranych problemów ochrony zabytków 

archeologicznych i propozycje kierunków działań. 

 

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 dostępnej dla każdego – Portalu Mapowym 

https://mapy.zabytek.gov.pl. Kontynuowano aktualizowanie repozytorium skanowanej 

dokumentacji rejestrowej, a następnie na podstawie tych dokumentów zaktualizowano bazy 

danych geoprzestrzennych o zabytkach. Dostęp do repozytorium cyfrowego dokumentacji 

rejestrowej jest możliwy dla zautoryzowanych użytkowników (pracowników Narodowego 

Instytutu Dziedzictwa, Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN oraz sześciu Wojewódzkich 

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

repozytorium cyfrowej dokumentacji rejestru zabytków). W okresie rozliczeniowym, tj. I, II i III 

kwartale 2017 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 trzech kwartałach 2017 roku pozyskano do repozytorium cyfrowego NID 2008 kopii 

cyfrowych dokumentacji, w tym 1387 kopii dokumentacji rejestrowej zabytków 

nieruchomych, ruchomych i archeologicznych, a także 621 dokumentów ewidencji 

zabytków nieruchomych i archeologicznych. Na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 

repozytorium cyfrowe NID zawiera 141 645 dokumentów cyfrowych obejmujących rejestr 

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


zabytków nieruchomych, ruchomych i archeologicznych, jak również ewidencję zabytków 

nieruchomych i archeologicznych. 

 

Na koniec III kwartału 2017 roku repozytorium cyfrowe NID zawierało: 

 75 850 dokumentów obejmujących rejestr zabytków nieruchomych (co stanowi 100% 

zasobu analogowego przesłanego przez WUOZ do NID); 

 12 257 dokumentów obejmujących rejestr zabytków nieruchomych, archeologicznych 

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

 21 568 dokumentów obejmujących rejestr zabytków ruchomych (co stanowi 100% 

zasobu analogowego przesłanego przez WUOZ do NID); 

 7 231 dokumentów obejmujących ewidencję zabytków nieruchomych (pilotaż 

projektu); 

 24 739 dokumentów obejmujących ewidencję zabytków archeologicznych (pilotaż 

projektu). 

 

Centralna Baza Danych o Zabytkach NID zawiera: 

 88 611 obiektów przestrzennych reprezentujących rejestr zabytków nieruchomych; 

 7 777 obiektów przestrzennych reprezentujących rejestr zabytków nieruchomych 

archeologicznych; 

 81 obiektów przestrzennych reprezentujących Pomniki Historii; 

 30 obiektów przestrzennych reprezentujących obiekty z Listy światowego dziedzictwa 

UNESCO. 

Tworzona w NID centralna baza 

danych geoprzestrzennych 

o zabytkach rejestrowych Polski 

zawiera obiekty wpisane do rejestru 

zabytków istniejące w terenie, obiekty 

wpisane do rejestru zabytków 

i nieistniejące w terenie, obiekty, które 

skreślono z rejestru zabytków, jak 

również obiekty, których dotyczą 

uchylenia decyzji. Nowością jest 

również prezentacja na portalu 

mapowym otoczenia zabytków.  

 

Na koniec III kwartału 2017 roku na geoportalu NID opublikowanych było 86% danych 

dostępnych w bazie danych geoprzestrzennych. Geoportal publikuje informacje jedynie 

o obiektach wpisanych do rejestru zabytków, które istnieją lub nie istnieją w terenie. Nie są 



publikowane obiekty skreślone oraz uchylone z rejestru. Natomiast centralna baza danych 

geoprzestrzennych o zabytkach przechowuje wszystkie zabytki jakie są obecnie lub 

kiedykolwiek były wpisane do rejestru zabytków. 

 

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

grudnia 2016 roku dostępne są również na portalu www.danepubliczne.gov.pl 

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

dziedzictwa).  

 

Portal o polskich zabytkach – zabytek.pl 

Cel zadania: portal jest miejscem integrującym zasoby cyfrowe powstałe w naszej instytucji w 

postaci pomiarów, zdjęć opisów, geolokalizacji oraz wizualizacji trójwymiarowych zabytków.  

 

Zabytek.pl w 

nowoczesny sposób 

prezentuje informacje 

o polskich zabytkach 

wraz z ich opisami, 

towarzyszącymi 

zdjęciami, atrakcyjnymi 

zasobami cyfrowymi 

(np. modelami 3D 

obiektów, chmurami punktów) oraz lokalizacją obiektów. 

Zasoby portalu w końcu okresu sprawozdawczego liczą 22 584 obiekty opublikowane na 

stronie. Pełnych not (wykonanych przez Ośrodki Terenowe NID) jest 3588, z czego 

przetłumaczono na język angielski 1332. 

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,  

 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 https://zabytek.pl zintegrowany jest z portalem mapowym administrowanym przez 

Instytut – każda informacja o lokalizacji obiektu oraz podstawowych cechach zabytku została 

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


umieszczona na podstawie szczegółowych informacji zawartych w bazie danych 

przestrzennych NID. Widok mapy wykorzystuje dodatkowo mechanizm Google Maps, który 

pozwala na łatwą identyfikację wszystkich obiektów umieszczonych na portalu. Integracja 

z popularnym portalem mapowym pozwala również użytkownikowi znaleźć drogę do 

interesującego go zabytku przy wykorzystaniu urządzenia mobilnego. 

 

Na koniec III kwartału 2017 

roku portal zabytek.pl zawiera 

29 kolekcji tematycznych 

prezentujących dziedzictwo 

kulturowe 15 województw 

Polski.  

 

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 1 chmurę punktów oraz 19 

rysunków inwentaryzacyjnych CAD. Model pokazuje 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. Na portalu na koniec tego okresu sprawozdawczego jest dostępnych łącznie 29 chmur 

punktów, 26 modeli 3D oraz 57 rysunków inwentaryzacyjnych CAD. 

Na koniec III kwartału 2017 roku w zasobach portalu dostępnych jest 40 filmów promujących 

Pomniki Historii pt.: „Szlakiem miejsc niezwykłych: Pomniki Historii”. Filmy te zostały 

opracowane przez NID we współpracy z TVP Kultura. 

Użytkownik serwisu 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. 

Portal w okresie sprawozdawczym odwiedzało miesięcznie ponad 18 500 użytkowników. 

 

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, Bogdana Marconiego. 



 

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania „Archiwizowanie zbiorów dokumentów 

związanych z ochroną zabytków ich digitalizacją i udostępnianiem” podjęto liczne aktywności. 

Dotyczy to zarówno centrali NID, jak i Oddziałów Terenowych. 

Materiały będące w gestii NID zostały udostępnione 497 osobom i objęły 1756 j.a. oraz 

wykonano 113 kwerend dla potrzeb interesantów. W zakresie profilaktyki i konserwacji 

przełożono 26 mb archiwaliów do 500 nowych kartonów archiwalnych. Zarchiwizowano 

ponad 20 mb archiwaliów. Przejęto także nową dokumentację w ilościach: kat. A – 2,15 mb; 

kat. B – 2,4 mb. 

Uporządkowano 14,2 mb dokumentacji i 844 j.a. objęto spisem. Prace porządkowe objęły 

także 6130 sztuk fotografii. Digitalizacji poddano 1046 fot i 45 j.a. Wykonano 5720 nowych 

fotografii. Zespół ds. Archiwaliów zaangażowany był w 178 zadań fotograficznych. 

Ewidencjami zostało objętych 3060 j.a. w tym głównie fotografii. Wykonano skontrum dot. 

4328 j.a. ze zbiorów b. PP PKZ. Ponadto archiwa centrali NID oraz czterech Oddziałów 

Terenowych poddane zostały kontroli przez Archiwum Akt Nowych w Warszawie i właściwe 

terenowo Archiwa Państwowe. 

 

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 bibliotekę specjalistyczną w Warszawie oraz 

biblioteki w Oddziałach Terenowych na terenie całej Polski. Zadaniem bibliotek NID jest 

gromadzenie i udostępnianie publikacji specjalistycznych dotyczących zabytków w Polsce oraz 

ochrony, konserwacji i zarządzania dziedzictwem kulturowym.  

W okresie sprawozdawczym biblioteka NID w Warszawie wpisała do inwentarzy łącznie 714 

woluminów książek i czasopism, w tym 208 woluminów zostało zakupionych, 220 przyjęto 

w formie daru, natomiast 286 przyjęto w ramach wymiany. Ze zbiorów bibliotecznych NID 

w Warszawie skorzystały 482 osoby wypożyczając w sumie 440 publikacji i korzystając na 

miejscu z 715 woluminów. Ponadto, w ramach wymiany międzybibliotecznej biblioteka NID 

w Warszawie przekazała współpracującym z nią instytucjom 95 woluminów książek 

i czasopism. 

Biblioteka NID opracowuje księgozbiór w komputerowym systemie bibliotecznym PROLIB 

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

W okresie sprawozdawczym stworzono w sumie 2087 opisów bibliograficznych (książek, 

czasopism, artykułów), 3205 rekordów w kartotece haseł wzorcowych, oraz oklejono kodami 

kreskowymi 865 woluminów. W trzech kwartałach 2017 roku z katalogów on-line skorzystało 

łącznie 4637 osób. W ramach popularyzacji księgozbioru na stronie internetowej biblioteki NID 

zamieszczono 9 wykazów nabytków. 



 

Biblioteki Oddziałów Terenowych NID wpisały do inwentarzy łącznie 1519 woluminów książek 

i czasopism, w tym 334 woluminy zakupiono, 1098 przyjęto w formie daru, a 87 w ramach 

wymiany. W okresie sprawozdawczym stworzono łącznie 1270 opisów bibliograficznych. Ze 

zbiorów bibliotecznych oddziałów terenowych skorzystało 207 czytelników wypożyczając w 

sumie 630 publikacji. Ponadto, w ramach współpracy z innymi instytucjami, biblioteki 

przekazały łącznie 83 woluminy książek i czasopism. 

 

1.E. WYDAWNICTWA  

 

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

Spośród stałych czasopism specjalistycznych do końca III kwartału 2017 roku wydano drukiem 

nr 1/2017 półrocznika „Ochrona Zabytków” oraz nr 14 biuletynu „Kurier Konserwatorski” 

(zeszyt w całości poświęcony archeologii czasów najnowszych). Z okazji organizacji 41. sesji 

Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie opracowany został dodatek specjalny 

do „Ochrony Zabytków” zatytułowany Dziedzictwo w Polsce / Heritage in Poland – 

dwujęzyczna prezentacja miejsc światowego dziedzictwa w Polsce oraz zagadnień związanych 

z ich zarządzaniem i ochroną. Ponadto, zakończono recenzowanie i rozpoczęto redagowanie 

i tłumaczenia na angielski materiałów do numeru 2/2017 „Ochrony Zabytków” i „Raportu” 

nr 12. 

Spośród publikacji, których NID jest współwydawcą, wydano drukiem pięć numerów (1-2, 3-4, 

5-6, 7-8, 9-10) czasopisma popularnonaukowego „Spotkania z Zabytkami” (w ramach 

współpracy z Fundacją „Hereditas”). 

Artykuły pracowników opublikowane w periodykach wydawanych przez NID znajdują się w 

aneksie nr 3. 

 

Realizacja zadań związanych z recenzowaną publikacją badań społecznych we współpracy 

z Uniwersytetem Jagiellońskim 

Publikacja zawierająca opracowanie badań społecznych przeprowadzonych w 2015 roku 

zawiera rozdział wprowadzający oraz rozdziały analityczne dotyczące postaw Polaków wobec 

dziedzictwa, zainteresowania nim oraz zaangażowania w jego ochronę jak również rozdział 

dotyczący zrozumienia ekonomicznego wymiaru dziedzictwa. Publikacja została wydana w III 

trymestrze 2017 roku. Trwają prace dotyczące przygotowania konferencji promującej wspólne 

przedsięwzięcie NID oraz UJ. 

 



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 pracowników służb konserwatorskich 

i środowisk związanych z opieką nad zabytkami. 

Przez pierwsze 3 kwartały 2017 roku: 

 od stycznia do czerwca w ramach merytorycznego wsparcia samorządu terytorialnego 

w ochronie zabytków (2.4.2. KPOZiOnZ Cykl szkoleń dotyczących zarządzania 

dziedzictwem w samorządzie), zrealizowano 5 szkoleń dwudniowych (w Byczynie, Starych 

Bogaczowicach, Wołominie, Żorach i Żaganiu). Udział w nich wzięło 160 osób, w tym 

pracownicy urzędów miejskich, gminnych i starostw powiatowych, przedstawiciele 

związków wyznaniowych, lokalni liderzy, przedsiębiorcy i właściciele zabytków, 

pracownicy muzeów i organizacje pozarządowe; 

 na przełomie marca i kwietnia pracownicy NID, jak co roku, przeprowadzili serie 

wykładów (6) na temat roli archeologii w procesie inwestycji budowlanych dla studentów 

Politechniki Warszawskiej, kierunku Inżynieria Lądowa; 

 16 marca przeprowadzono szkolenie z przepisów prawnych dot. archeologii 

i poszukiwań zabytków dla Stowarzyszenia „Brodnicka Grupa Eksploracyjno-

Poszukiwawcza”; 

 pod koniec marca przeprowadzono szkolenie dla samorządów lokalnych zatytułowane: 

Zarządzanie dziedzictwem w gminach: Tematy: 1. Identyfikacja lokalnego zasobu 

kulturowego i jego wartości, 2. Zagrożenia dla elementów dziedzictwa i ich wartości. Jego 

odbiorcami byli pracownicy urzędów gmin powiatu wałbrzyskiego, członkowie 

stowarzyszeń i muzealnicy; 

 10 maja specjaliści NID przeprowadzili szkolenie z zasad ochrony dziedzictwa 

archeologicznego skierowane do pracowników policji i samorządu powiatu 

wałbrzyskiego; 

 14 maja specjalista NID przeprowadził dla młodzieży szkolnej powiatu słupeckiego 

szkolenie na temat zasad ochrony zabytków archeologicznych; 

 8 czerwca eksperci NID przeprowadzili szkolenie z zasad ochrony dziedzictwa 

archeologicznego skierowane do pracowników policji i samorządu powiatu 

dzierżoniowskiego; 

 20-21 czerwca przeprowadzono szkolenie dla samorządów lokalnych zatytułowane: 

Zarządzanie dziedzictwem w gminach: Tematy: 1. Identyfikacja lokalnego zasobu 

kulturowego i jego wartości, 2. Zagrożenia dla elementów dziedzictwa i ich wartości. Jego 

odbiorcami byli pracownicy urzędów gmin powiatu żagańskiego, członkowie 

stowarzyszeń i muzealnicy; 



 

 21-22 czerwca wygłoszono 3 wykłady w ramach programu Międzynarodowa 

Podyplomowa Letnia Szkoła „Akademia Nieświeska”. Odbiorcami byli pracownicy 

instytucji ochrony zabytków z Białorusi, Ukrainy i Litwy; 

 21 czerwca w Zielonej Górze przeprowadzono wykład na temat ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami dla uczestników kursu przygotowującego do egzaminu 

na uprawnienia budowlane; 

 18-19 lipca odbyło się szkolenie, prowadzone przez przedstawiciela OT NID 

w Rzeszowie, dla samorządów lokalnych (gminy powiatu opatowskiego): Zarządzanie 

dziedzictwem w gminach: Zagrożenia dla elementów dziedzictwa i ich wartości; 

 od marca do września przeprowadzono cykl 9 szkoleń dla członków Krajowej Rady Izby 

Architektów RP w zakresie standardów działań konserwatorskich w trakcie działań 

inwestycyjnych w obiektach zabytkowych. Zajęcia odbyły się we Wrocławiu, Kielcach, 

Opolu, Lublinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Łodzi, Katowicach i Warszawie. W związku ze 

zmianami legislacyjnymi jakie miały miejsce w ostatnim czasie, wszystkie materiały 

szkoleniowe i prezentacje zostały zaktualizowane i dostosowane do obecnych wymogów 

prawa; 

 25-26 września przedstawiciele OT NID w Łodzi prowadzili dla samorządów szkolenia 

z zakresu strategii ochrony dziedzictwa w planowaniu przestrzennym; 

 26 września przedstawiciel OT NID w Łodzi wygłosił prelekcję na temat prac 

poprzedzających prace projektowe w obiektach zabytkowych. Wykład był adresowany do 

członków Izby Architektów RP w Kielcach; 

 26-27 września przeprowadzono szkolenie, prowadzone przez przedstawiciela OT NID 

w Rzeszowie, dla samorządów lokalnych (gminy powiatu pyrzyckiego): Zarządzanie 

dziedzictwem w gminach. Poruszono dwa tematy: Identyfikacja lokalnego zasobu 

kulturowego i jego wartości oraz Zagrożenia dla elementów dziedzictwa i ich wartości; 

 10 października przedstawiciel OT NID w Opolu wygłosił prelekcję na temat możliwości 

kształtowania przestrzeni publicznej. Odbiorcami były organizacje pozarządowe powiatu 

kluczborskiego. 

Podsumowując, przez 3 kwartały 2017 roku przeprowadzono 34 szkolenia i wykłady. W 

szkoleniach uczestniczyło ponad 1145 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.  



 

W trzech kwartałach 2017 roku specjaliści NID z Warszawy i Oddziałów Terenowych 

opracowali w sumie 269 opinii, które posłużyły organom konserwatorskim jako 

merytoryczna podstawa przy podejmowaniu decyzji w sprawach szczególnie trudnych 

i ważnych dla ochrony wartości zabytkowych obiektów, ich zespołów i otoczenia.  

Przygotowanie większości opinii wymagało przeprowadzenia szczegółowych badań 

historycznych, rozległych kwerend materiałów źródłowych, analiz porównawczych, często 

także poszerzonych studiów widokowych i krajobrazowych.  

Dla: 

a. Generalnego Konserwatora Zabytków przygotowano 95 opinii dotyczących skreśleń 

obiektów i obszarów z rejestru zabytków oraz 27 opinii dotyczących spraw, które były 

przedmiotem postępowania odwoławczego; 

b. wojewódzkich konserwatorów zabytków wykonano 116 opinii i ekspertyz dotyczących 

rozpoznania i określenia wartości zabytkowych obiektów oraz oceny prowadzonych 

prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytkach;  

c. konserwatorów samorządowych sporządzono 29 opinii nt. oceny planowanych prac 

przy zabytkach i innych działań;  

d. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wykonano 198 opinii oceniających 

badania archeologiczne prowadzone na terenach przeznaczonych pod inwestycje 

drogowe;  

e. MKiDN przygotowano 13 opinii w sprawie przyznania nagród za przypadkowe odkrycie 

zabytku archeologicznego.  

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

opracowania studialne: 

- Studium konserwatorsko-krajobrazowe dla cerkwi p.w. św. Jakuba Młodszego Ap. 

W Powroźniku, którego celem było wyznaczenie zasad i sposobów kompleksowej ochrony w 

tym przede wszystkim ochrony otoczenia cerkwi znajdującej się na liście światowego 

dziedzictwa UNESCO,  

- Projekt rewaloryzacji ogrodu przy Pałacu Biskupim w Katowicach, ogród wraz z pałacem 

i katedrą zgłoszone zostały do uznania za Pomnik Historii,  

- Studium ochrony wartości krajobrazowych wraz z wytyczeniem granic otoczenia pomnika 

historii – meczetu i mizaru w Bohonikach, 

- Program zagospodarowania zespołu ruralistyczno-kuracyjnego Orłowa w Gdyni wraz 

z otoczeniem oraz dalszego korzystania z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości, 

- Projekt gospodarki drzewostanem w Parku Miejskim w Tarnowskich Górach – etap I. 

 



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 trzech pierwszych kwartałach 2017 roku wykonano szczegółową analizę merytoryczną 

opracowań przygotowanych przez zespoły eksperckie GKZ w ramach Krajowego Programu 

Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017, dotyczących standardów 

postępowania konserwatorskiego dla zabytków drewnianych, zabytków techniki, zabytkowej 

zieleni oraz architektury współczesnej i archeologii. Opracowania analizowano pod kątem ich 

zawartości merytorycznej i możliwości ich wykorzystania do przygotowania standardów 

przeznaczonych do wykorzystania w praktyce wojewódzkich konserwatorów zabytków. 

Materiał zrealizowano w formie zestawień tabelarycznych, które zostały przedyskutowane 

z pracownikami NID uczestniczącymi w pracach poszczególnych zespołów eksperckich GKZ. 

W okresie sprawozdawczym wykonano opinię na temat projektu publikacji Ministerstwa 

Infrastruktury i Budownictwa pt. „Standardy dostępności budynków dla osób 

z niepełnosprawnościami – mając na uwadze koncepcje uniwersalnego projektowania”. 

Przeprowadzono także drugi etap realizacji zadania pn. organizacja multimedialnej wystawy 

czasowej pt. „Against the sands of time. Documentation and reconstruction in 3D technics of 

the World Heritage – Polish experience” prezentowanej w siedzibie głównej UNESCO w Paryżu 

podczas posiedzenia Rady Wykonawczej UNESCO. Wystawa przedstawiała dorobek polskich 

badaczy w zakresie badań i ochrony obiektów znajdujących się na Liście światowego 

dziedzictwa. 

Wykonana została również opinia dotycząca wytycznych do projektu iluminacji Zamku 

w Kamieńcu Podolskim (dla Działu Ekspertyz). 

 

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.  

Od stycznia do końca września 2017 roku opracowano 17 opinii do oceny Rady Ochrony 

Zabytków dla następujących zabytków: „Historyczny zespół budowlany – warzelnia soli w 

Ciechocinku”, „Zespół pocysterski w Gdańsku-Oliwie”, „Gdańsk – Twierdza Wisłoujście”, 

„Stadnina koni w Janowie Podlaskim – Wygodzie”, „Zespół Kopca Tadeusza Kościuszki w 

Krakowie”, „Zespół cerkiewny w Radrużu”, „Zespół katedralny w Sandomierzu”, „Zespół 

kościoła parafialnego pw. św. Rocha w Białymstoku”, „Krasiczyn – zespół zamkowo-parkowy”, 

„Ruiny zamku Krzyżtopór w Ujeździe”, „Kwidzyn – zespół katedralno-zamkowy”, „Wzgórze 



Tumskie w Płocku”, „Zespół klasztorny ss. norbertanek w Strzelnie – obecnie zespół zabudowy 

klasztoru, kościoła pw. św. Prokopa, kościoła pw. Świętej Trójcy i dworu prepozytów”, 

„Lidzbark Warmiński – zamek biskupów warmińskich”, „Święta Lipka – sanktuarium 

pielgrzymkowe”, „Zabrze – zespół zabytków techniki górniczej: Kopalnia królowa Luiza, 

Główna Kluczowa sztolnia Dziedziczna, Kopalnia Guido”, „Rogalin – zespół pałacowo-

ogrodowo-parkowy”. 

W okresie sprawozdawczym opracowano 11 projektów rozporządzeń dla Kancelarii 

Prezydenta RP o uznaniu za Pomnik Historii następujących zabytków:  

1. „Gdańsk Oliwa – zespół pocystersko-katedralny” 

2. „Janów Podlaski – stadnina koni” 

3. „Nieborów i Arkadia – zespół pałacowo-ogrodowy i ogród sentymentalno-romantyczny” 

4. „Radruż – zespół cerkiewny”  

5. „Szalowa – kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła” 

6. „Gościkowo-Paradyż – pocysterski zespół klasztorny” 

7. „Grudziądz – zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły” 

8. „Katowice – Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego oraz zespół katedralny” 

9. „Kielce – dawny pałac biskupów i katedra” 

10. „Ciechocinek – zespół tężni i warzelni soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym” 

11. „Sandomierz – historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy” 

 

 

 

W OT NID opracowane zostały dokumentacje zgłoszeniowe do uznania za Pomnik Historii: 

„Białystok – kościół św. Rocha” oraz „Oleśno – kościół św. Anny”. 

 



W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 13 lustracji terenowych zabytków 

kandydujących do tego tytułu (Ciechocinek, Płock, Strzelno, Ujazd, Święta Lipka, Lidzbark 

Warmiński, Kwidzyn, Gniew, Krasiczyn, Białystok, Zabrze, Koszuty, Rogalin). Ponadto, w trzech 

kwartałach 2017 roku, przeprowadzono monitoring 16 Pomników Historii, związany 

z prawidłowością prowadzeniem w tych obiektach prac remontowo-konserwatorskich.  

NID prowadził bieżącą współpracę z Kancelarią Prezydenta RP polegającą m.in. na 

opracowywaniu not prasowych i materiałów fotograficznych do prezentacji Pomników Historii 

podczas uroczystości wręczania przez Prezydenta zarządcom zabytków rozporządzeń 

o uznaniu za Pomnik Historii, wspierał także działania organizacyjne tych uroczystości. 

15 marca 2017 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w Pałacu Prezydenckim 

w Warszawie wręczył oficjalne dokumenty, potwierdzające uznanie dziesięciu kolejnych 

zabytków za Pomniki Historii. 

Do elitarnego grona Pomników Historii dołączyły: 

1. „Gliwice – radiostacja” 

2. „Jawor – kościół ewangelicko-augsburski pw. Ducha Świętego zwany kościołem Pokoju” 

3. „Klępsk – kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny” 

4. „Ozimek – żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew” 

5. „Rydzyna – założenie rezydencjonalno-urbanistyczne” 

6. „Świdnica – katedra pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika” 

7. „Świdnica – zespół kościoła ewangelicko-

augsburskiego pw. Świętej Trójcy zwanego 

kościołem Pokoju” 

8. „Święty Krzyż – pobenedyktyński zespół 

klasztorny oraz przedchrześcijańskie 

obwałowania kamienne na Łysej Górze” 

9. „Tyniec – zespół opactwa benedyktynów” 

10. „Wąchock – zespół opactwa cystersów” 

 

Do końca trzeciego kwartału 2017 r. to najwyższe wyróżnienie nadano 70 zabytkom. 

 

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 okresie sprawozdawczym: 

 kontynuowano bieżącą współpracę z zarządcami miejsc światowego dziedzictwa 

w Polsce oraz z wojewódzkimi i miejskimi Urzędami Ochrony Zabytków; 

 opracowano oraz współopracowano (z Zespołem ds. ekspertyz i analiz oraz OT NID) 

szereg opinii konserwatorskich dotyczących planowanych inwestycji: w Zamościu, 

Wrocławiu, Warszawie, Powroźniku, Dębnie, Malborku; w związku z czym 

przeprowadzono spotkania ze służbami konserwatorskimi oraz inwestorami; 

 przygotowano i przesłano do Centrum Światowego Dziedzictwa w Paryżu raport 

o stanie zachowania Królewskich Kopalni Soli w Wieliczce i Bochni, w odpowiedzi na 

ocenę techniczną ICOMOS poprzedniego raportu; 

 przygotowano i przesłano do Centrum Światowego Dziedzictwa w Paryżu 

francuskojęzyczną wersję Orzeczeń Wyjątkowej Uniwersalnej Wartości dla ośmiu 

miejsc światowego dziedzictwa w Polsce, przyjętych decyzją Komitetu Światowego 

Dziedzictwa na posiedzeniu w Paryżu w 2016 roku; 

 przygotowano uwagi i wytyczne do Wniosku o wszczęcie w Zarządzie Zieleni Miejskiej 

we Wrocławiu postępowania o zamówienie publiczne dotyczące zagospodarowania 

części Parku Szczytnickiego we Wrocławiu; 

 przetłumaczono ocenę ICOMOS do raportu o stanie zachowania dobra światowego 

dziedzictwa Auschwitz-Birkenau, niemieckiego, nazistowskiego obozu 

koncentracyjnego i zagłady (1940-1945); 

 rozpoczęto przygotowania do misji doradczej w Auschwitz-Birkenau; 

 członek Zespołu reprezentował MKiDN na I Forum Dziedzictwa Kulturowego 

w Belgradzie, organizowane w ramach współpracy kulturalnej między Chinami 

a krajami Europy Środkowej i Wschodniej (format 16+1), w dniach 21-24 maja 2017 

roku; prezentując charakterystykę systemu zarządzania światowym dziedzictwem w 

Polsce; 

 współorganizowano i wzięto udział w konsylium eksperckim pn. Wyjątkowa 

uniwersalna wartość Auschwitz. Tożsamość historyczna Europy a granice „pars pro 

toto” (7 kwietnia 2017, Berlin Wannsee); 

 współorganizowano z MKiDN i OBNT wizytę ekspercką w Warszawie prof. Michaela 

Turnera; 

 stworzono i udostępniono publicznie stronę internetową poświęconą światowemu 

dziedzictwu w Polsce, pod adresem www.swiatowedziedzictwo.nid.pl. Jest to 

platforma dla osób zainteresowanych szeroko pojętą tematyką światowego 



dziedzictwa kulturowego, a w szczególności polskimi obiektami na Liście Światowego 

Dziedzictwa; 

 przedstawiciel NID uczestniczył w pracach nad dokumentacją do wniosku o wpis 

Krzemionek na Listę światowego dziedzictwa; 

 wspierano Departament Ochrony Zabytków MKiDN w sprawach związanych 

z miejscami światowego dziedzictwa w Polsce;  

 przygotowano sprawozdanie z 40. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Stambule 

w 2016 roku; 

 przygotowano sprawozdanie roczne Komitetu ds. światowego dziedzictwa 

kulturowego w Polsce. 

W dniach 2-12 lipca 2017 roku w Krakowie odbyła się 41. sesja Komitetu Światowego 

Dziedzictwa. W trwającej ponad 10 dni sesji uczestniczyli przedstawiciele rządów krajów 

będących sygnatariuszami Konwencji światowego dziedzictwa oraz organizacji 

pozarządowych, a także środowiska naukowego zajmującego się ochroną dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego na świecie.  

Organizację sesji powierzono Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, we współpracy 

z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i innymi resortami oraz Miastem Kraków. 

Pełnomocnikiem Ministra ds. organizacji 41. sesji Komitetu została prof. Magdalena Gawin, 

Podsekretarz Stanu w MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków. Realizację tego zadania 

powierzono Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa. W tym celu Dyrektor NID powołała 

odpowiednie struktury: kolegium doradcze oraz Zespół zadaniowy ds. organizacji 41. sesji KŚD, 

w których skład weszli zarówno pracownicy NID, jak i specjaliści spoza Instytutu. 

Zadania Ośrodka ds. światowego dziedzictwa NID związane z organizacją i przebiegiem 41. 

sesji obejmowały: 

 organizację Forum zarządców miejsc światowego dziedzictwa (World Heritage Site 

Managers’ Forum), w zakresie merytorycznym, jak i organizacyjnym. Wydarzenie 

odbyło się w dniach 30 czerwca – 6 lipca 2017 roku w Krakowie. Udział wzięło w nim 

około 100 osób. Byli to zarządcy miejsc światowego dziedzictwa z 25 Państw-Stron 

Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego 

(Konwencja Światowego Dziedzictwa), reprezentujący wszystkie regiony świata oraz 

wszystkie rodzaje miejsc światowego dziedzictwa (kulturowe, przyrodnicze, mieszane, 

transgraniczne), a także przedstawiciele Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO 

(WHC), organizacji doradczych: ICCROM, IUCN, ICOMOS oraz Ośrodka ds. światowego 

dziedzictwa w NID, MKiDN i służb konserwatorskich. Ideą Forum było zjednoczenie 

przedstawicieli miejsc światowego dziedzictwa z całego świata z tymi, którzy pracują w 

samym sercu tworzenia systemu światowego dziedzictwa. Głównymi celami Forum 

było stworzenie mechanizmu (platformy) pomagającej zarządcom miejsc światowego 

dziedzictwa w zrozumieniu procesu decyzyjnego Komitetu i jego roli w ochronie 



światowego dziedzictwa kulturowego, zorientowanie zarządców w procesie 

monitoringu kontrolnego z jednoczesnym pokazaniem całego procesu. 

 koordynację i przygotowanie od strony merytorycznej udziału Polski w 41. sesji, 

w zakresie spraw ogólnych oraz dziedzictwa kulturowego. Ośrodek ds. światowego 

dziedzictwa zajął się analizą materiałów przygotowanych na Sesję przez Sekretariat 

Komitetu i organizacje doradcze, a także przygotowaniem wkładu merytorycznego do 

instrukcji dla delegacji Polski na tegoroczną Sesję. W ramach przygotowań do Sesji 

zostały zorganizowane dwa spotkania robocze z udziałem członków Komitetu ds. 

światowego dziedzictwa kulturowego w Polsce oraz Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych, Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego; 

 merytoryczne wsparcie delegacji polskiej w trakcie obrad Komitetu Światowego 

Dziedzictwa, m.in. poprzez przygotowywanie argumentacji do wypowiedzi 

Przewodniczącego delegacji czy też prowadzenie wskazanych spraw w trakcie obrad 

plenarnych, a także udział w pracach grup roboczych powołanych przez Komitet  

w trakcie sesji; 

 prace merytoryczne, prowadzenie od strony proceduralnej i koordynacja działań 

promocyjnych dotyczących wniosku o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa Kopalni 

rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi 

w Tarnowskich Górach w tym: 

- opracowanie materiałów merytorycznych dotyczących systemu 

gospodarowania wodą w Tarnowskich Górach oraz wyjaśnienie kwestii 

związanych z ochroną pozostałości górniczych w ramach odpowiedzi na 

wstępną ocenę wniosku i prośbę ICOMOS o dodatkowe informacje; 

- przygotowanie wystawy pt. 

„Historic mines – art of nature, 

work of people”, która została 

zaprezentowana w Paryżu w 

siedzibie UNESCO w ramach 

promocji polskiego dziedzictwa 

kopalnianego, w tym kopalni w 

Tarnowskich Górach, oraz 

udział w otwarciu; 

- bieżące informowanie MKiDN oraz MSiT odnośnie miejsc światowego 

dziedzictwa w Polsce oraz tegorocznego kandydata na Listę – kopalni w 

Tarnowskich Górach; 

- udział w posiedzeniu Prezydium sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i 

Turystyki w Tarnowskich Górach; 



- przygotowanie odpowiedzi w trybie „poprawek rzeczowych” (factual errors) 

dotyczących błędów ICOMOS powstałych w toku oceny dokumentacji 

nominacyjnej; 

- udział w spotkaniu z ICOMOS International w sprawie wniosku oraz jego  

                oceny; 

- prezentacja wniosku o wpis na Listę światowego dziedzictwa Tarnowskich Gór 

na spotkaniu z ambasadorami i przedstawicielami placówek dyplomatycznych 

krajów Komitetu Światowego Dziedzictwa w Polsce, zorganizowanym przez 

MSZ; 

- udział w spotkaniach i wyjazdach w ramach działań promocyjnych kopalni 

w Tarnowskich Górach. 

 zebranie, przygotowanie oraz opracowanie 

zawartości merytorycznej wydawnictwa „World 

Heritage Review. Special Issue” poświęconego 

miejscom światowego dziedzictwa w Polsce. Został 

on przygotowany w trzech wersjach językowych: 

angielskiej, francuskiej i hiszpańskiej przy ścisłej 

współpracy Narodowego Instytutu Dziedzictwa 

i Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. NID 

odpowiadał za wkład merytoryczny, materiał 

ilustracyjny i tłumaczenie tekstów na język angielski, 

zaś Centrum Światowego Dziedzictwa 

odpowiedzialne było za tłumaczenie na pozostałe 

języki, opracowanie graficzne i edytorskie. 

Głównym założeniem numeru była prezentacja różnorodności zasobu dziedzictwa w 

Polsce, a także historii jego ochrony i konserwacji oraz wynikających z tego 

doświadczeń i osiągnięć zaprezentowanych na przykładzie poszczególnych miejsc 

światowego dziedzictwa w Polsce;  

 pełne (merytoryczne i graficzne) przygotowanie specjalnego dwujęzycznego dodatku 

do czasopisma „Ochrona Zabytków” poświęconego dziedzictwu w Polsce i związanego 

tematycznie z odbywającą się w Polsce 41. sesją Komitetu Światowego Dziedzictwa 

UNESCO; 

 pracownicy NID byli zaangażowani w prace grupy roboczej ad-hoc Komitetu 

Światowego Dziedzictwa, powołanej do działania w 2014 roku. Celem pracy grupy w 

bieżącej kadencji było zajęcie się treścią paragrafu 68 Wytycznych operacyjnych do 

realizacji Konwencji światowego dziedzictwa (lista informacyjna) wraz z aneksami oraz 

stabilnością Funduszu Światowego Dziedzictwa. Tegorocznym pracom grupy roboczej 

ad-hoc Komitetu przewodniczyła Polska. Pracownik NID, dr Katarzyna Piotrowska, 

przewodniczyła pracom podgrupy ds. paragrafu 68 Wytycznych operacyjnych, 



w ramach których zorganizowano 7 spotkań roboczych z udziałem przedstawicieli 

Centrum Światowego Dziedzictwa i organizacji doradczych oraz 2 spotkania 

konsultacyjne, tzw. open-ended, z udziałem wszystkich zainteresowanych Państw-

Stron Konwencji. Prace prowadzono w sposób otwarty i przejrzysty, a zaawansowanie 

prac było na bieżąco sprawozdawane, dzięki czemu udało się wypracować konsensus. 

Wyniki zostały przedstawione Komitetowi Światowego Dziedzictwa w formie raportu 

na 41. sesję i rekomendacji, które to Komitet przyjął bez uwag, jednocześnie kończąc 

kilkuletnią dyskusję na temat statusu listy informacyjnej i paragrafu 68 Wytycznych 

operacyjnych. 

 

Sprawozdanie z organizacji i przebiegu 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, Kraków  

2-12 lipca 2017 w aneksie nr 4. 

 

2.E. NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE 

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

niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku.  

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 

analizę materiałów na potrzeby Raportu dla 

UNESCO, kontynuowano prace nad ogólnopolską 

strategią ws. ochrony niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego w Polsce, prowadzono konsultacje 

formularza w ramach regulaminu listy dobrych 

praktyk ochronnych oraz współpracowano z 

Departamentem Ochrony Zabytków MKiDN przy 

przygotowaniu wniosku na Reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa ludzkości 

UNESCO – szopki krakowskie.  

W pierwszych trzech kwartałach 2017 roku w ramach prac nad systemem ochrony 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz prac nad Krajową listą niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego pracownicy NID wzięli udział w:  

 spotkaniu Zespołu zadaniowego ds. dziedzictwa niematerialnego;  

 spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego dotyczącego 

współpracy przy Kongresie Kultury Regionów; 

 warsztatach „Malowane dziedzictwo bez granic” w Leśnicy, organizowanych przez 

Zamek Cieszyn, podczas których pracownik NID wygłosił referat pt. „Wybrane 

przykłady ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego"; 

 konferencji „Dziedzictwo niematerialne, pamięć kulturowa, muzealizacja przestrzeni 

nieoczywistych” w Kutnie; 



 spotkaniu konsultacyjnym w sprawie poprawek do wniosku Wesele szamotulskie; 

 spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym wpisu Barbórki na Krajową listę 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego; 

 posiedzeniach Rady ds. NDK przy MKiDN. Przygotowano i zaprezentowano 

następujące wnioski: Wesele szamotulskie, Turki Grodziskie, Tradycje wytwarzania 

koronki koniakowskiej, Tradycje dudziarskie w Wielkopolsce, Umiejętność wyplatania 

kosza „kabłącoka” w Lucimi, umiejętność gry na dudach żywieckich oraz sposób ich 

wytwarzania, wyścigi kumoterek, tradycje szabli polskiej, staropolska szermierka 

szablowa; 

 pracach Grupy roboczej do spraw prawnych pod przewodnictwem p. Hanny Schreiber; 

 szkoleniach dla gmin, powiatów i urzędów Marszałkowskich: Łowicz, Kutno, Ostrołęka, 

Józefów; 

 spotkaniu zorganizowanym przy okazji Ogólnopolskiego Konkursu Plecionkarskiego, 

podczas którego trwały rozmowy dotyczące konsultacji społecznych niezbędnych do 

złożenia wniosku o wpis plecionkarstwa na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego. 

W okresie sprawozdawczym koordynowano prace związane z publikacją po I Forum 

Eksperckim Chiny-Europa Środkowa i Wschodnia na temat ochrony niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego oraz z organizacją konferencji na 100-tną rocznicę śmierci Ludwika 

Zamenhofa.  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



Kampania społeczna „Krajobraz mojego miasta” 

 

Na zlecenie Generalnego 

Konserwatora Zabytków 

Narodowy Instytut Dziedzictwa 

zrealizował dwa 40-minutowe 

filmy edukacyjno-

instruktażowe „Krajobraz 

mojego miasta” oraz „Piękne, 

polskie drewniane”. Celem obu 

filmów jest zwiększenie 

świadomości i poczucia  

 

odpowiedzialności władz samorządowych oraz mieszkańców za ochronę dziedzictwa 

lokalnego, co w przyszłości powinno się przełożyć na poprawę wizerunku i zachowanie 

tożsamości kulturowej miejscowości, którymi zarządzają. 

Film stanowi zasadniczą część kampanii społecznej, która rozpoczęła się w grudniu 2016 roku. 

Wówczas miała miejsce warszawska premiera filmu „Krajobraz mojego miasta” połączona 

z konferencją prasową i eksperckim panelem dyskusyjnym. 

Drugim, równie ważnym elementem kampanii jest przygotowana w 2017 roku przez 

specjalistów NID strona internetowa www.krajobrazmojegomiasta.pl, będąca bazą wiedzy 

i miejscem, w którym łatwo można znaleźć najpotrzebniejsze informacje dotyczące 

projektowania przestrzeni publicznej. Portal zawiera bieżące informacje dotyczące realizacji 

kampanii i premier dla samorządów oraz jest bazą materiałów instruktażowych dotyczących 

gospodarowania przestrzenia miejską. Na stronie można także obejrzeć filmy „Krajobraz 

mojego miasta” oraz „Piękne, polskie, drewniane”. 

Do kampanii społecznej nawiązywał w zasadniczy sposób motyw przewodni jubileuszowej, 

25. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”. 

Podkreślał on potrzebę ochrony przestrzeni miejskiej i jej znaczenia dla tożsamości. Wśród 

tematów poruszanych podczas wrześniowych wydarzeń w ramach EDD nie zabrakło tych 

związanych z zagospodarowaniem wspólnej przestrzeni miejskiej i dbaniem o nią. 

Kampania społeczna „Krajobraz mojego miasta” realizowana jest równolegle na trzech 

płaszczyznach: 

1) dla samorządów organizowane są premiery filmu „Krajobraz mojego miasta”, 

połączone z konferencjami prasowymi, panelami i dyskusjami dotyczącymi 

problematyki zarządzania przestrzenią publiczną i zachęcającymi do wprowadzania 

zmian w krajobrazie polskich miast; 

http://www.krajobrazmojegomiasta.pl/


2) społeczny wymiar kampanii realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej 

www.krajobrazmojegomiasta.pl, która zbiera w jednym miejscu materiały 

prezentujące dobre praktyki i przykłady zrealizowanych projektów oraz instruktaże 

pomagające we wdrożeniu zmian w otaczającej przestrzeni; 

3) niezależne od premier filmu szkolenia dla samorządów, dotyczące społecznych, 

kulturowych i prawnych aspektów projektowania przestrzeni miejskiej 

i gospodarowania nią. 

 

W okresie sprawozdawczym NID zorganizował dla samorządowców – pracowników urzędów 

miast, gmin, powiatów, województw – oraz społeczeństwa 4 spotkania: 

 premierę filmu „Krajobraz 

mojego miasta” w Bydgoszczy - 

19 kwietnia 2017 r. 

 premierę filmu „Krajobraz 

mojego miasta” w Łodzi - 30 

maja 2017 r.  

 premierę filmu „Krajobraz 

mojego miasta” w Poznaniu  - 8 

września 2017 r. 

 NID współorganizował 

premierę filmu „Krajobraz 

mojego miasta”, podczas 

konferencji naukowej „Park 

kulturowy a ochrona 

krajobrazu” na Wydziale Prawa 

i Administracji Uniwersytecie w 

Opolu, 15 września 2017 r. W 

konferencji wzięła udział prof. Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu  

w MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków. 

 

Premiery wojewódzkie filmu połączone były z konferencjami prasowymi z udziałem 

prof. Magdaleny Gawin, prof. Małgorzaty Rozbickiej oraz przedstawicieli władz wojewódzkich 

i samorządowych danego regionu. 

W ramach organizacji premier wojewódzkich filmów NID odpowiadał  za: 

 merytoryczną i organizacyjną stronę przedsięwzięcia  

 program wydarzenia oraz zaproszenie panelistów do poszczególnych części 

przedsięwzięcia 

http://www.krajobrazmojegomiasta.pl/


 prowadzenie konferencji prasowej i zaproszenie dziennikarzy 

w poszczególnych regionach 

 przygotowanie materiałów instruktażowych dotyczących organizacji premiery 

wojewódzkiej filmu; 

 wysyłkę mailową kompletu informacji dotyczących kampanii i filmu do 

wszystkich samorządowców i mediów; 

 udzielanie odpowiedzi na indywidualne zapytania przedstawicieli samorządów 

dotyczące kampanii społecznej i filmów edukacyjnych. 

 

Na czwarty kwartał br. zaplanowane są, zainicjowane przez NID, kolejne 3 premiery filmu, 

połączone z panelami eksperckimi. W listopadzie i grudniu odbędzie się premiera w 

Zakopanem, Lublinie i Katowicach. 

W ramach Kampanii „Krajobraz mojego miasta” podjęto działania promocyjne takie jak:  

 umieszczenie na portalu YouTube filmu „Krajobraz mojego miasta” (wersja 

pełnometrażowa i odcinkowa). Liczba wyświetleń filmu na koniec trzeciego 

kwartału 2017 roku wynosi 9656; 

 wysyłka pakietu informacji oraz filmu do TVP Kultura, dzięki której udało się 

uzyskać emisję pełnej wersji filmu „Krajobraz mojego miasta”; 

 wysyłka pakietu informacji oraz filmu do kanałów regionalnych TVP, dzięki 

której udało się uzyskać emisję pełnej wersji filmu „Krajobraz mojego miasta” 

na wszystkich antenach TVP 3; 

 temat „Krajobrazu mojego miasta” został wykorzystany w III edycji 

ogólnopolskiego konkursu filmowego ZABYTKOMANIA. Jedną z kategorii 

konkursowych jest spot reklamowy promujący dobre praktyki 

w projektowaniu/zarządzaniu przestrzenią publiczną z poszanowaniem 

tradycyjnego krajobrazu kulturowego i jego wartości; 

 film „Krajobraz mojego miasta” w wersji pełnej i odcinkowej został także 

zaprezentowany na profilu społecznościowym NID, EDD i Wolontariatu dla 

dziedzictwa na Facebooku; 

 materiały dotyczące kampanii „Krajobraz mojego miasta” zostały przekazane 

słuchaczom Akademii Dziedzictwa oraz najbardziej aktywnym absolwentom 

Akademii (łącznie ok. 50 osób); 

 przeprowadzenie kampanii medialnej w ogólnopolskich kanałach Telewizji 

Polskiej, promującej kampanię społeczną „Krajobraz mojego miasta” przy 

użyciu trzech spotów wyprodukowanych w maju 2017 roku, we współpracy 

z TVP. Spoty z udziałem aktorów i przy wykorzystaniu oryginalnej scenerii 

nawiązują do popularnego i lubianego przez widzów serialu „Ranczo”. 

Tematyka spotów dotyczy ważnych kwestii związanych z projektowaniem 

i organizowaniem przestrzeni publicznej, a włożenie tych kwestii w usta 

rozpoznawalnych serialowych postaci przysłużyło się ich szerszemu odbiorowi; 



 umieszczenie na portalu YouTube trzech spotów z udziałem aktorów serialu 

„Ranczo”. Łączna liczba wyświetleń filmów na koniec okresu sprawozdawczego 

wynosi 7634; 

 umieszczenie trzech spotów na portalu Facebook. Łączna liczba wyświetleń na 

koniec trzeciego kwartału 2017 roku wynosi 13200; 

 we wrześniu br. utworzono profil kampanii na portalu Facebook 

@KrajobrazMojegoMiasta.pl; 

 podjęto działania zmierzające do pozyskania Ambasadorów kampanii 

społecznej, którzy poprzez szeroką rozpoznawalność i sympatię ze strony 

społeczeństwa mogą przyczynić się do większej popularyzacji promowanych 

inicjatyw. 

 

W ramach Kampanii „Krajobraz mojego miasta” specjaliści NID podjęli jeszcze szereg działań 

popularyzatorskich, takich jak: 

 przygotowanie tekstu o kampanii do „Spotkań z Zabytkami” oraz opracowanie 

reklamy, która została dwukrotnie umieszczona na 4 okładce dwumiesięcznika;  

 w marcu 2017 roku w siedzibie NID w Warszawie zostało przeprowadzone 

szkolenie dla koordynatorów EDD, podczas którego zaprezentowano film 

„Krajobraz mojego miasta” oraz omówiono główne założenia kampanii. Dzięki 

temu koordynatorzy, wyposażeni w pakiet informacji na temat kampanii, mogą 

promować jej idee w swoich regionach;  

 w maju 2017 roku została przeprowadzona wysyłka informacji na temat 

kampanii i filmu „Krajobraz mojego miasta” do największych portali 

samorządowych tj. portalsamorządowy.pl, portal samorządowy PAP, zpp.pl, 

wspolnota.org.pl, samorząd.lex.pl czy informacjasamorzadowa.pl; 

 w maju 2017 roku została przeprowadzona wysyłka pakietu informacji na temat 

kampanii „Krajobraz mojego miasta” do około 1000 organizatorów EDD; 

 w maju 2017 roku została przeprowadzona wysyłka pakietu informacji na temat 

kampanii „Krajobraz mojego miasta” do dziennikarzy, która miała 

zainteresować ich tematem oraz zachęcić do dalszej promocji idei;  

 podczas kongresu Impact’17, który odbył się w Krakowie na początku czerwca 

2017 roku, prof. Magdalena Gawin zaprezentowała portal 

www.krajobrazmojegomiasta.pl, na którym krok po kroku przedstawiono, jak 

samorządy mogą korzystać z ustawy krajobrazowej. Po niniejszej konferencji 

NID nawiązał współpracę z Instytutem Designu w Kielcach i zaprezentował 

koncepcję zmiany identyfikacyjnej Kielc na stronie krajobrazmojegomiasta.pl; 

 we wrześniu 2017 roku przeprowadzono wysyłkę materiałów informacyjnych 

na temat kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta” o rozpoczęciu emisji 

spotów społecznych na antenie TVP. Informacje wysłano do bazy ponad 3500 

http://www.krajobrazmojegomiasta.pl/


jednostek samorządu terytorialnego (urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, 

gmin, miast, powiatów), WKZ, organizacji pozarządowych, a także instytucji 

i organizacji działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego; 

 w okresie sprawozdawczym została przeprowadzona wysyłka pakietu 

informacji i materiałów szkoleniowych na temat kampanii „Krajobraz mojego 

miasta” do przedstawicieli samorządów, zainteresowanych akcją społeczną; 

 we wrześniu na antenach TVP 1 i TVP 2 wyemitowano spoty KMM (198 emisji) 

oraz wyemitowano audycje o kampanii na antenach TVP; 

 Radio dla Ciebie, Radio Gdańsk, Radio Olsztyn, Radio Białystok, Radio Kielce, 

Radio Pomorza i Kujaw, Radio Lublin, Radio Katowice, Radio Łódź, Radio 

Wrocław, Radio Rzeszów oraz Program Trzeci Polskiego Radia wyemitowały 

audycje (we współpracy z NID) o kampanii społecznej „Krajobraz mojego 

miasta”; 

 w III kwartale 2017 roku rzecznik prasowy NID upowszechniała wiedzę 

o kampanii społecznej KMM poprzez wystąpienia i referaty na ogólnopolskich 

konferencjach, seminariach i spotkaniach.  

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 2017 

 

W dniach 19-20 kwietnia 2017 

roku w Bydgoszczy odbyły się 

obchody Międzynarodowego 

Dnia Ochrony Zabytków, 

których organizatorem był 

Narodowy Instytut Dziedzictwa 

oraz Miasto Bydgoszcz. 

Wydarzenie odbyło się pod 

honorowym patronatem prof. 

Magdaleny Gawin, 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalnego 

Konserwatora Zabytków, Mikołaja Bogdanowicza Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Piotra 

Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

W Gali Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Bydgoszczy udział wzięli 

przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na czele z prof. Magdaleną 

Gawin, środowiska konserwatorskie, specjaliści od ochrony zabytków, przedstawiciele 

środowisk naukowych i opiniotwórczych, osoby zasłużone kulturze i ochronie zabytków. 

W sumie na galę przybyło ponad 600 osób.  



W trakcie uroczystości medalami Gloria Artis 

zostały odznaczone osoby, które w szczególny 

sposób swoją postawą i wieloletnim 

zaangażowaniem przysłużyły się ochronie dla 

przyszłych pokoleń narodowego dziedzictwa 

kulturowego. Osoby zasłużone w społecznej 

opiece nad dobrami kultury lub w działalności 

konserwatorskiej, a wśród nich 6 pracowników 

NID, otrzymały odznaki „Za opiekę nad 

zabytkami” 

Podczas gali nastąpiło rozstrzygnięcie 42. edycji konkursu Generalnego Konserwatora 

Zabytków  „Zabytek Zadbany” oraz wręczenie dyplomów i statuetek jego laureatom. Konkurs 

adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych obiektów wpisanych do 

rejestru zabytków. Jego celem jest szeroka promocja opieki nad dziedzictwem kulturowym 

i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów 

zabytkowych.  

 

W kategorii Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu laureatem został Kościół Najświętszej 

Marii Panny w zespole zamkowym w Malborku, (woj. pomorskie). Jury konkursu przyznało 

nagrodę za kompleksowe prace konserwatorsko-restauratorskie, oparte na wnikliwych 

badaniach archeologicznych, historycznych, architektonicznych i konserwatorskich, 

przeprowadzone z maksymalnym poszanowaniem substancji zabytkowej. Prace zostały 

zrealizowane zgodnie z najwyższymi standardami w obiekcie zdegradowanym w czasie drugiej 

wojny światowej. Stanowią zwieńczenie wieloletnich działań polskich konserwatorów.  

Jury wyróżniło w tej kategorii następujące obiekty: kaplica zamkowa Świętego Tomasza 

Becketa w Raciborzu (woj. śląskie); dawne kolegium jezuickie, obecnie siedziba Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Kłodzku (woj. dolnośląskie); Pałac w Rogalinie – obecnie Muzeum Pałac 

w Rogalinie, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu (woj. wielkopolskie). 

Laureatem w kategorii Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia 

dworskie i pałacowe) został Zespół pałacowo-parkowy w Dobrzycy (woj. wielkopolskie). Jury 

doceniło rewaloryzację założenia w Dobrzycy pozwalającą zachować i wyeksponować walory 

architektoniczne i krajobrazowe zespołu rezydencjonalnego.  

Wyróżnione w tej kategorii zostały następujące obiekty: zespół zabytkowy Twierdzy Przemyśl 

– reprezentatywne elementy stylu warownego (woj. podkarpackie); dawny zespół klasztorny 

karmelitów bosych w Zagórzu (woj. podkarpackie); zespół pałacowo-parkowy w Patrykozach 

(woj. mazowieckie). 



 

 

 

W kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych nagrodę otrzymało Skrzydło zamku książęcego, 

obecnie Centrum Konferencyjne ZAMEK w Szczecinku (woj. zachodniopomorskie) Nagroda 

została przyznana za wzorową adaptację przeprowadzoną z zachowaniem wartości 

historycznej budowli oraz maksymalnym poszanowaniem substancji zabytkowej. W efekcie 

prac wykonanych w oparciu o staranne badania konserwatorskie wyeksponowano 

poszczególne fazy rozwoju obiektu. Nowa funkcja została harmonijnie wpisana w obiekt 

historyczny.  

W tej kategorii wyróżnienie zdobyły następujące obiekty: Pałac w Kościelcu Kolskim, obecnie 

siedziba Zespołu Szkół Plastycznych w Kole (woj. wielkopolskie); dawny kościół ewangelicki, 

obecnie Skarbiec Kultury Europejskiej w Barczewie (woj. warmińsko-mazurskie); dawny 

żydowski dom pogrzebowy, obecnie Dom Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach (woj. 

śląskie). 

Tegoroczna nagroda w kategorii Architektura i budownictwo drewniane została przyznana 

budynkowi mieszkalnemu – nazywanemu wytwórnią fajek – w Zborowskiem (woj. śląskie). 

Jury doceniło uratowanie bardzo zdegradowanego drewnianego zabytku budownictwa 

wiejskiego. Prace przeprowadzono z maksymalnym poszanowaniem substancji zabytkowej 

oraz ekspozycją cech charakterystycznych historycznego procesu budowlanego. Rewitalizacja 

obiektu szczególnie ważnego dla społeczności lokalnej została przeprowadzona w oparciu 

o rzetelne badania naukowe.  



W kolejnej kategorii Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne laureatem został 

Dworzec kolejowy Wieliczka Park (woj. małopolskie). Jury przyznało nagrodę za rewitalizację 

obiektu przeprowadzoną z zachowaniem i wyeksponowaniem w maksymalnym stopniu 

substancji zabytkowej, utrzymaniem pierwotnego charakteru wnętrz dworca galicyjskiego 

i przywróceniem formy ogrodu przydworcowego.  

Wśród wyróżnionych w tej kategorii znalazły się następujące obiekty: wiadukt kolejowy nad 

ulicą Kunickiego w Lublinie (woj. lubelskie); dawna łaźnia łańcuszkowa kopalni „Królowa Luiza” 

w Zabrzu, obecnie obiekt muzealno-turystyczny kompleksu Sztolni Królowa Luiza (woj. 

śląskie). 

W 2017 roku po raz pierwszy została przyznana nagroda w kategorii specjalnej Właściwe 

użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem. Zwycięzcą została Kaplica Trójcy Świętej na zamku 

w Lublinie. Jury nagrodziło obiekt za wieloletnie, systematyczne i konsekwentne prowadzenie 

działań konserwatorskich oraz rewaloryzacyjnych zabytku o unikalnej wartości, obejmujących 

nie tylko wnętrza kaplicy, ale i jej formę zewnętrzną. Należy podkreślić, że informacja 

o działaniach konserwatorskich, bieżąco aktualizowana, jest stałym elementem ekspozycji 

zabytku i ma istotny walor dydaktyczny. 

 

Drugiego dnia obchodów goście mieli możliwość zwiedzenia bydgoskiej Starówki, Exploseum 

oraz Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy. W tegorocznej gali wzięło udział blisko 200 osób.  

Bydgoską galę poprzedziła kampania medialna w TVP Kultura. Przez cały tydzień 

prezentowane były reportaże o każdym zabytku nominowanym do konkursu. Podczas gali na 

terenie Opery funkcjonowało studio TVP Kultura, z którego prowadzone były relacje na żywo. 

Laureaci konkursu udzielili telewizji indywidualnych wywiadów. 

 

7. Spotkanie Opiekunów Pomników Historii  

30 maja 2017 roku w Łodzi odbyło się 7. już Spotkanie Opiekunów Pomników Historii. 

Organizatorem Spotkania był Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Miasto Łódź, na terenie 

którego znajduje się Pomnik Historii, wpisany na listę w 2015 roku jako wielokulturowy 

krajobraz miasta przemysłowego. Tematem przewodnim tegorocznej edycji były „Zabytki 

techniki – jak wykorzystać ich potencjał”. 



Celem dorocznych spotkań jest 

stworzenie platformy wymiany 

wiedzy i doświadczeń oraz pomoc 

w nawiązywaniu współpracy 

pomiędzy opiekunami obiektów 

uznanych – na mocy zarządzenia 

Prezydenta RP – za Pomniki Historii. 

Ważny jest również element dyskusji, 

który pomaga w wypracowywaniu 

dobrych praktyk i wzorców w 

zarządzaniu obiektami, a także 

popularyzowanie wiedzy o roli zabytku w życiu lokalnej społeczności. 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. 

 

Obrady odbyły się we wtorek 

30 maja w siedzibie Centralnego 

Muzeum Włókiennictwa 

w Łodzi. Obiekt ten jest 

największym w Europie 

i unikalnym w skali świata 

muzeum poświęconym 

włókiennictwu we wszelkich jego aspektach. Muzeum zostało utworzone w 1960 roku w Łodzi, 

która w XIX i XX w. była największym ośrodkiem włókienniczym w kraju. O jego wyjątkowości 

stanowią: szeroki zakres kolekcjonerski i będąca jego następstwem bogata i różnorodna 

kolekcja, okazała historyczna siedziba, a także dodający miejscu niepowtarzalnego uroku 

Skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej. Siedzibą muzeum jest kompleks klasycystycznych 

budynków tzw. Białej Fabryki Ludwika Geyera, niegdyś mieszczący pierwszą w Łodzi 

mechaniczną przędzalnię i tkalnię 

bawełny, napędzaną maszyną parową. 

Zrewitalizowane pofabryczne wnętrza 

jednego z najstarszych w Polsce 

zabytków architektury przemysłowej 

doskonale sprawdzają się jako 

przestrzenie wystawiennicze i tło dla 

unikatowych zbiorów muzeum.  

Podczas dwóch sesji wykładowych 

SOPH właściciele i zarządcy 

zabytkowych obiektów techniki 



przybliżyli ich historię oraz podzielili się refleksją na temat przyszłości, jaka stoi przed tymi 

obiektami. Referaty wygłosili: Kamila Kwiecińska-Trzewikowska, Miejski Konserwator 

Zabytków w Łodzi; Cezary Wawrzyński, Związek Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza 

Iławskiego; Krzysztof Zięba, doradca zarządu Kopalni Soli w Bochni; Marek Kandzia, 

Przewodniczący Zarządu, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej; Mikołaj Ratka, 

kierownik Radiostacji Gliwice; Maria Badeńska-Stapp, Miejski Konserwator Zabytków 

w Żyrardowie. 

Dodatkowo, przed pierwszą sesją obrad odbył się przedpremierowy pokaz filmu „Szlakiem 

miejsc niezwykłych: Pomniki Historii” poświęcony zabytkom Łodzi. Odcinki cyklu powstają we 

współpracy Narodowego Instytutu Dziedzictwa – pomysłodawcy serii – z TVP Kultura.  

Uczestnicy Spotkania zwiedzili Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi oraz Księży Młyn. 

W tegorocznym spotkaniu wzięło udział ponad 120 osób.  

 

Europejskie Dni Dziedzictwa 

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

którego celem jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego. 

W dniach 9-10 i 16-17 września 2017 roku 

odbyła się 25. edycja Europejskich Dni 

Dziedzictwa pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa-

dziedzictwo krajobrazu”. W tym roku głównym 

tematem były kwestie związane z rolą 

dziedzictwa dla naszej tożsamości oraz jak 

wpływa ono na otaczający nas krajobraz 

kulturowy. Temat EDD był spójny z kampanią 

społeczna „Krajobraz mojego miasta”.  

W ramach EDD w całej Polsce zorganizowano ok. 1200 wydarzeń. Ogólnopolska inauguracja 

odbyła się 9 września w amfiteatrze Bramy Poznania ICHOT. Tego dnia odbyły się: koncert 

zespołu Vołosi, pokazy filmu „Krajobraz mojego miasta” oraz mapping na zabytkach 

znajdujących na Ostrowie Tumskim. W inauguracji uczestniczyło około 400 osób. Inaugurację 

poprzedziła konferencja prasowa zorganizowana 4 września w Warszawie. Od 4 do 17 

września br. realizowana była kampania informacyjna nt. EDD na poziomie regionalnym oraz 

ogólnopolskim. W ramach ogólnopolskiej kampanii zostało zrealizowanych 27 emisji spotu 

EDD, 7 audycji i 38 autopromocji w PR 3 Polskiego Radia oraz 24 emisje spotu EDD w TVP 2. 

Odbyła się również kampania w Internecie (kampania SEM – 2 000 kliknięć, Display 25 tys. 

kliknięć na stronę EDD, Google Display Network 10 tys. kliknięć na stronę, spotu EDD 54 378 

wyświetleń, reklama Facebook 7 000 kliknięć). Od 4 do 18 września stronę odwiedziło 14 381 

użytkowników, wygenerowało 90 218 odsłon. Ukazał się artykuł nt. EDD w „Poznaj Świat” oraz 

„Mówią Wieki”, informacja o EDD pojawiła się w afiszu kulturalnym TVP Kultura.  



Powstały audycje nt. wydarzeń EDD w regionalnych rozgłośniach Polskiego Radia (Radio Opole 

Rzeszów, Gdańsk, Olszyn, RDC, PiK, Katowice, Wrocław, Białystok, Lublin, Poznań i Łódź), 

relacja live z Poznania w TVP Poznań oraz Radio Poznań, kampania w komunikacji miejskiej 

w Aglomeracji Śląska, Łodzi i Krakowie. Działania promocyjne objęły również przygotowanie 

materiałów promocyjnych (ok. 10 tys. plakatów, ok. 35 tys. ulotek, 4 tys. toreb, w 12 

województwach wydano informator z programem EDD w łącznym nakładzie 585 tys. sztuk). 

Na 17 listopada br. zaplanowana jest w Opolu ogólnopolska gala podsumowująca Europejskie 

Dni Dziedzictwa, podczas której zostaną wręczone nagrody dla najaktywniejszych 

organizatorów EDD.  

 

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 – trzecia edycja konkursu 

została ogłoszona 19 czerwca. Termin 

nadsyłania zgłoszeń minął 29 września 2017 

roku. Nadesłano 48 prac, które 

w październiku zostaną ocenione przez Jury 

konkursu, powołane przez Generalnego 

Konserwatora Zabytków. Regulamin zakłada 

możliwość zgłoszenia w III kategoriach: I – 

prelekcje, wykłady, warsztaty, II – 

aktywności plenerowe i III – wystawy i projekty multimedialne. W ramach promocji konkursu 

przeprowadzono  – podobnie jak w roku ubiegłym – insert pocztówek z informacją o konkursie 

w dziennikach regionalnych w nakładzie 406 500 sztuk. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 

podczas uroczystej Gali w Opolu 17 listopada 2017 roku. 

 

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.  



III edycja konkursu „Zabytkomania” została 

ogłoszona 5 czerwca. Filmy można zgłaszać 

w 3 grupach – osób do 18 roku życia oraz 

amatorów i profesjonalistów powyżej 18 

roku życia, w następujących kategoriach: film 

dokumentalny lub reportaż na temat 

dziedzictwa kulturowego (materialnego lub 

niematerialnego), film animowany 

promujący lokalne dziedzictwo kulturowe 

(materialne lub niematerialne) i dodatkowo – dla grup powyżej 18 roku życia – spot reklamowy 

promujący dobre praktyki w projektowaniu/zarządzaniu przestrzenią publiczną 

z poszanowaniem tradycyjnego krajobrazu kulturowego i jego wartości. Zgłoszenia można 

nadsyłać do 31 października 2017 roku. W ramach promocji konkursu prowadzona jest akcja 

reklamowa na profilach społecznościowych. Spot promocyjny jest emitowany w Sieci Kin 

Studyjnych. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w grudniu podczas 

uroczystej Gali w Kinie Kultura w Warszawie. 

 

 

Wystawy 

W okresie sprawozdawczym NID koordynował merytorycznie, przygotował i przedstawił 

następujące wystawy: 

 w czerwcu 2017 roku w siedzibie UNESCO w Paryżu odbyła się wystawa pn. 

„Historyczne kopalnie – dzieło przyrody, sztuka człowieka”, która promuje 

wyróżniające się niezwykłym bogactwem i różnorodnością polskie dziedzictwo 

kopalniane. Wystawa prezentuje trzy polskie kopalnie: Kopalnię rud ołowiu, srebra 

i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich 

Górach, Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni –oraz „Krzemionki” – 

pradziejowe kopalnie krzemienia”. Wystawa została przygotowana przed Narodowy 

Instytut Dziedzictwa we współpracy z zarządcami prezentowanych miejsc oraz 

współorganizowana z MSZ, Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, 

Urzędem Miasta w Tarnowskich Górach oraz Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi 

Tarnogórskiej. 

 „Zabytkowe rezydencje w krajobrazie przygranicznych regionów Polski i Niemiec” 

(wersja polsko-niemiecka) we współpracy z Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu 

i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu – ekspozycja w Gmachu 

Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (57 plansz); 

 „Krajowa Lista Dziedzictwa Niematerialnego (wersja angielska)” we współpracy 

z Seattle Polish Foundation na terenie Seattle Center (19 plansz); 



 „Krajowa Lista dziedzictwa Niematerialnego” (wersja polska) we współpracy z Komisją 

Dziedzictwa Kulturowego i Polityki Historycznej PiS powiatu Iławskiego – ekspozycja 

w Iławie i w Bibliotece Publicznej w Jemielniku (19 plansz); 

 „Krajowa Lista Dziedzictwa Niematerialnego (wersja angielska)” (19 plansz), 

„Drewniana architektura sakralna w Polsce” we współpracy Biblioteką Wydziału Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Opolskiego (24 plansze); 

 24 września 2017 roku w Nieborowie została otwarta wystawa plenerowa pt: „Ogród 

jako organizm złożony. O pracach prowadzonych w Ogrodzie Nieborowskim przez prof. 

Gerarda Ciołka wraz z zespołem”. Stanowi ona efekt współpracy pomiędzy Muzeum 

Narodowym w Warszawie oddział w Nieborowie a Narodowym Instytutem 

Dziedzictwa. Odnosi się ona do okresu działalności konserwatorskiej prof. Gerarda 

Ciołka w latach 1947-1952. Ekspozycja, którą można oglądać do końca listopada, 

prezentuje archiwalia pochodzące min. z zasobu Zespołu ds. Archiwaliów NID. 

 

 

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 

Zadaniem Biura ds. Komunikacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest dbanie o wizerunek 

Instytutu oraz dobre relacje z mediami. Do zadań Biura należy opracowywanie tekstów na 

potrzeby dziennikarzy, autoryzacja wypowiedzi pracowników Instytutu do mediów oraz 

bieżący kontakt z przedstawicielami mediów, służący współpracy merytorycznej związanej 

z popularyzacją dziedzictwa kulturowego. Biuro codziennie monitoruje media i przygotowuje 

tzw. prasówkę dla pracowników Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Z pozyskanych danych 

wynika, że w okresie sprawozdawczym media publikowały informacje o NID 1079 razy. 

W pierwszej połowie 2017 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa podpisał umowę z TVP Kultura 

na koprodukcję 20 odcinków 6-minutowych o Pomnikach Historii, których realizacja 

rozpoczęła się w III kwartale. W ramach współpracy przygotowano i kolaudowano 20 nowych 

odcinków trzeciej serii. Jest to kontynuacja współpracy rozpoczętej w 2015 roku. 

„Szlakiem miejsc niezwykłych – Pomniki Historii” w TVP Kultura – to cykl cotygodniowych 

filmów, w których specjaliści przedstawiają jeden z siedemdziesięciu Pomników Historii. Przed 

emisją każdy z odcinków zostaje skrupulatnie przeanalizowany przez specjalistów 

z Narodowego Instytutu Dziedzictwa pod kątem merytorycznym. Filmy nadawane były w 

każdą niedzielę od połowy czerwca do połowy października 2017 roku. Od 2015 do 2017 roku 

powstało 60 odcinków o Pomnikach Historii.  



15 marca 2017 roku Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda wręczył oficjalne dokumenty 

potwierdzające uznanie 10 kolejnych zabytków za Pomniki Historii. Uroczystość odbyła się 

w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. W związku z tym Narodowy Instytut Dziedzictwa 

przygotował kampanię promującą nowe obiekty wpisane na Listę Pomników Historii 

skierowaną do mediów: opracowano informacje prasowe, wysłano materiały promocyjne do 

dziennikarzy, przeprowadzono promocję poprzez kanały internetowe NID i portal 

społecznościowy. 

W dniach 19-20 kwietnia 2017 roku w Bydgoszczy odbyły się obchody Międzynarodowego 

Dnia Ochrony Zabytków. Organizacji MDOZ towarzyszyła szeroko zakrojona kampania 

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

 we współpracy z TVP Kultura przygotowano 17 reportaży o każdym zabytku 

nominowanym w konkursie „Zabytek Zadbany”, które były emitowane przez tydzień 

poprzedzający gale przyznania nagród; 

 podczas gali w budynku Opery Nova zaaranżowane zostało studio TVP Kultura, 

z którego zrealizowano 3 transmisje na żywo;  

 nagrano wywiady z laureatami konkursu „Zabytek Zadbany”;  

 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 konkurs 

„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 ogólnopolskich i regionalnych m.in. TVP Kultura, TVP Bydgoszcz czy 

Radio PIK. Media ogólnopolskie i regionalne publikowały informacje o MDOZ i konkursie 

„Zabytek Zadbany” 555 razy.  

30 maja 2017 roku w Łodzi odbyło się 7. Spotkanie Opiekunów Pomników Historii. Organizacja 

tego wydarzenia wsparta była kilkukanałową kampanią promocyjną, obejmującą media 

tradycyjne oraz Internet: 

 opracowane komunikaty prasowe informujące o wydarzeniu oraz je podsumowujące 

dystrybuowano do mediów ogólnopolskich i regionalnych; 

 przeprowadzona została kampania na portalu społecznościowym NID promująca 

Spotkanie; 



 na stronie internetowej NID zamieszczano regularnie informacje dotyczące 

wydarzenia; 

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

portalu społecznościowym Instytutu. 

W trzecim kwartale 2017 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa przeprowadził szereg działań 

mających na celu popularyzację głównie Europejskich Dni Dziedzictwa oraz kampanii 

społecznej „Krajobraz mojego miasta”. 

4 września 2017 roku w Warszawie odbyła się organizowana przez Biuro ds. Komunikacji NID 

konferencja prasowa poprzedzająca ogólnopolską inaugurację Europejskich Dni Dziedzictwa. 

W konferencji wzięli udział: prof. Małgorzata Rozbicka, Dyrektor Narodowego Instytutu 

Dziedzictwa, dr hab. Katarzyna Zalasińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony 

Zabytków MKiDN, Robert Mirzyński, Dyrektor Bramy Poznania oraz Bartosz Skaldawski, 

Zastępca Dyrektora NID. Podczas wydarzenia zgromadzonym dziennikarzom zaprezentowane 

zostały: spot tegorocznej edycji EDD oraz spoty społeczne KMM z udziałem aktorów z serialu 

„Ranczo”. Podczas konferencji omówiono główną tematykę w kontekście hasła „Krajobraz 

dziedzictwa, dziedzictwo krajobrazu”, które nawiązuje do prowadzonej przez NID kampanii 

społecznej. Dzięki temu tematowi szeroko, w skali całego kraju, mogły być propagowane idee 

dbania o ład przestrzenny, opanowania chaosu reklamowego czy odpowiedniego 

zagospodarowania przestrzeni otaczającej zabytki. 

W ramach kampanii promocyjnej Europejskich Dni Dziedzictwa, w rozgłośniach regionalnych 

Polskiego Radia (Radio dla Ciebie, Radio Gdańsk, Radio Olsztyn, Radio Białystok, Radio Kielce, 

Radio Pomorza i Kujaw, Radio Lublin, Radio Katowice, Radio Łódź, Radio Wrocław, Radio 

Rzeszów) przygotowany został cykl audycji łączących idee EDD i kampanii społecznej 

„Krajobraz mojego miasta”. Przeprowadzona w oddziałach regionalnych Polskiego Radia akcja 

promocyjna miała zachęcić społeczeństwo do wzięcia udziału w EDD i jednocześnie zwrócić 

uwagę na kwestie poruszane w kampanii społecznej. Pomogły w tym specjalnie przygotowane 

audycje, w których goście (m.in.: MKZ, przedstawiciele władz miasta, lokalni działacze na rzecz 

poprawy wyglądu polskich miast i rzecznik prasowy NID) przybliżyli problematykę KMM 

w poszczególnych regionach. Ponadto, odbyły się specjalne wywiady z Dyrektor NID 

prof. Małgorzatą Rozbicką, która popularyzowała niniejszą problematykę na antenach 

kilkunastu rozgłośni. W sumie powstało około 80 audycji, każda opatrzona jinglem „Partnerem 

audycji jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, koordynator Europejskich Dni Dziedzictwa”, oraz 

około 220 autopromocji. 

We wrześniu 2017 roku w ramach współpracy z Programem Trzecim Polskiego Radia 

zrealizowano cykl 9 audycji, pośród których znalazły się m.in.: „Za a nawet przeciw” 

emitowana 5 września, w której udział wzięła prof. Magdalena Gawin; „Zapraszamy do Trójki” 

emitowana 6 września, której gościem była prof. Małgorzata Rozbicka; „Radiowy Dom 

Kultury” emitowany 9 września; „Klub Trójki” emitowany 12 września, gdzie gośćmi byli 

Dyrektor NID oraz Tomasz Drozdowicz reżyser filmu „Krajobraz mojego miasta”; audycja „Do 



południa” emitowana 12 września z udziałem Wioletty Łabudy-Iwaniak, rzecznik prasowej NID 

i Jacka Brudnickiego, prawnika NID, a także cykl materiałów nt. kampanii w ramach audycji 

porannej „Zapraszamy do Trójki” emitowane 4, 6, 11, 13 września z udziałem specjalistów 

i przedsiębiorców. 

Na zlecenie NID, 9 września br. w Poznaniu podczas inauguracji EDD, Telewizja Poznań i Radio 

Poznań przygotowały specjalne studia w Bramie Poznania, w których goście opowiadali 

o kampanii społecznej KMM, EDD oraz ochronie dziedzictwa kulturowego m.in. gościem 

specjalnym była prof. Małgorzata Rozbicka, Dyrektor NID i Teresa Palacz Kierownik OT NID w 

Poznaniu. W sumie zrealizowano ok. 12 wejść antenowych (TVP 3 i Info). 

21 września 2017 r. prof. Małgorzata Rozbicka, Dyrektor NID była gościem programu 

„Warszawski dzień”, emitowanego na antenie TVP Warszawa. W trakcie rozmowy wyjaśniła, 

czym jest kampania oraz jakie są jej najważniejsze cele. Zwróciła uwagę na rolę władz 

samorządowych w kreowaniu wyglądu przestrzeni publicznej. Skupiła się także na dobrych 

praktykach i rozwiązaniach mających wprowadzić ład w krajobrazie miast i wsi. 

15 września br. kanał TVP Kultura wyemitował kilkunastominutowy reportaż z udziałem m. in. 

prof. Małgorzaty Rozbickiej, poświęcony kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta”. 

 

Od 15 do 30 września br. na kanałach TVP1 i TVP2 zostały wyemitowane 30 sekundowe spoty 

społeczne kampanii „Krajobraz mojego miasta”. W sumie około 198 emisji. 

Patronaty 

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

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

z ochroną dziedzictwa narodowego. W ciągu trzech kwartałów 2017 r. udzielono 32 

patronatów. 

Informacja publiczna 

W okresie sprawozdawczym do NID wpłynęły 24 wnioski o udostępnienie informacji 

publicznej. Biuro ds. Komunikacji przygotowało odpowiedzi na wszelkie pytania w trybie 

ustawy o dostępie do informacji publicznej i prowadziło korespondencję z wnioskodawcami. 

Działania w internecie 

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

kontaktu pomiędzy osobami zainteresowanymi szeroko pojętą tematyką dziedzictwa 

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

Narodowy Instytut Dziedzictwa zarządza również następującymi portalami tematycznymi: 

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

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

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


 www.krajobrazmojegomiasta.pl – portal poświęcony kampanii społecznej 

„Krajobraz Mojego Miasta”; 

 www.41whc2017.pl – portal poświęcony 41. sesji Komitetu Światowego 

Dziedzictwa UNESCO; 

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

Dziedzictwa UNESCO w Polsce; 

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

kulturowemu; 

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

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

Instytutu Dziedzictwa „Wolontariat dla dziedzictwa”, 

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

przestrzennych zabytków nieruchomych i archeologicznych wpisanych do rejestru; 

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

punktów pochodzących ze skaningu laserowego; 

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

miejscu światowego dziedzictwa UNESCO. 

 

W okresie sprawozdawczym:  

 strona internetowa NID była odwiedzana ponad 221 000 razy; 

 geoportal był odwiedzany 281 820 + 50 709razy = 332 529 razy; 

 strona zabytek.pl była odwiedzana 97 686 + 55 743 razy = 153 429 razy 

 liczba wyświetleń filmów na kanale YouTube NID wynosi 242 501 odtworzeń; 

 na fanpage NID na Facebooku przybyło 1552 fanów, co daje ogółem 11 699 fanów. 

 

4. INNE ZADANIA ZLECONE PRZEZ MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

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

   

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

 

Cel zadania: wspieranie działań polegających na niedestrukcyjnym rozpoznaniu 

i dokumentacji zasobów dziedzictwa archeologicznego oraz opracowaniu i publikacji wyników 

badań archeologicznych. 

http://www.krajobrazmojegomiasta.pl/
http://www.41whc2017.pl/
http://www.swiatowedziedzictwo.nid.pl/
http://www.niematerialne.nid.pl/
http://www.edd.nid.pl/
http://www.wolontariat.nid.pl/
http://www.mapy.zabytek.gov.pl/
http://www.cumulus.zabytek.gov.pl/
http://www.park-muzakowski.pl/


Narodowy Instytut Dziedzictwa jest instytucją zarządzającą programem Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona zabytków archeologicznych (przed 2017 rokiem 

funkcjonował jako priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych w ramach programu 

„Dziedzictwo kulturowe"). Jest to program konkursowy, służący wspieraniu zadań 

polegających na niedestrukcyjnym rozpoznaniu i dokumentacji zasobów dziedzictwa 

archeologicznego oraz opracowaniu i publikacji wyników badań archeologicznych. W okresie 

od stycznia do września 2017 roku zadania NID polegały na prowadzeniu rozstrzygnięcia 

naboru wniosków do edycji programu na 2017 rok oraz na rozliczeniu zadań wykonanych w 

edycjach poprzednich. 

Program „Ochrona zabytków archeologicznych" edycja 2017 

W ramach naboru prowadzonego do 30 listopada 2016 roku złożono łącznie 80 wniosków 

o dofinansowanie, z czego 9 zostało odrzuconych z powodu błędów formalnych. Pozostałe 71 

wniosków przeszło pełną procedurę oceny:  

 pod względem formalnym sprawdzane i oceniane były przez pracowników Biura ds. 

Realizacji Programów Specjalnych,  

 ocenę zgodności z celami strategicznymi programu wykonali pracownicy Zespołu 

ds. ekspertyz i analiz zabytków archeologicznych oraz Zespołu ds. standardów badań 

i ochrony dziedzictwa,  

 oceny wartości merytorycznej zadań dokonał Zespół Sterujący, składający się 

z 5 ekspertów w dziedzinie archeologii, powołanych przez Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego.  

Działania te rozpoczęły się w grudniu 2016 roku, a zostały zakończone w połowie stycznia 2017 

roku, zgodnie z harmonogramem przyjętym dla realizacji Programów Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego. 

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 71 wniosków, co najmniej 70 

pkt. uzyskało 55 wniosków, jednak wysokość środków alokowanych na realizację programu 

nie pozwoliła na dofinansowanie wszystkich tych zadań. W związku z tym została podjęta 

decyzja o podniesieniu progu punktacji do 77 pkt. W efekcie rekomendację dofinansowania 

otrzymało 31 projektów. 

Po rozpatrzeniu rekomendacji NID i Zespołu sterującego, 17 lutego 2017 roku Minister podjął 

decyzję o dofinansowaniu 31 zadań, na łączną kwotę 1.969.000 zł, z czego 1.399.000 zł zostało 

przeznaczone na wydatki do poniesienia w 2017 roku. Następnie została przeprowadzona 

procedura odwoławcza, wynikająca z regulaminu programu, gdzie wnioski, które uzyskały co 

najmniej 50 pkt., mogły ubiegać się o przyznanie dofinansowania z dodatkowej puli 

przewidzianej na ten cel. W efekcie dofinansowanie uzyskało jeszcze 6 zadań (decyzja MKiDN 

z dn. 12.04.2017 r.). 



Budżet na realizację programu w 2017 roku został przyznany w wys. 2.000.000 zł plus pula 

przyznana dodatkowo: 

Budżet programu w 2017 r. 

do 

wydatkowania w 

2017 r. 

do 

wydatkowania w 

2018 r. 

środki na realizację w 2017 r. zadań dwuletnich (ich 

drugich etapów), dofinansowanych w edycji 2016 r. 
601 000 zł   

środki na realizację zadań pozytywnie rozpatrzonych 

w I naborze wniosków na 2017 r. 
1 399 000 zł 570 000 zł 

środki przyznane z puli dodatkowej, w ramach trybu 

odwoławczego 
300 000 zł 220 000 zł 

razem 2 300 000 zł 790 000 zł 

 

Przedstawione wyżej środki będą przeznaczone na zakończenie 14 zadań dwuletnich 

dofinansowanych w 2016 roku i na realizację 37 zadań dofinansowanych w tegorocznej edycji 

programu „Ochrona zabytków archeologicznych". Spośród zadań z edycji 2017, najwyższą 

punktację (grupa powyżej 85 pkt.) uzyskały następujące: 

 

94,40 pkt 

„Wirtualny Skansen Wraków Zatoki Gdańskiej. Ewidencja i inwentaryzacja 

podwodnego dziedzictwa archeologicznego - etap 2", realizowane przez 

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, dofinansowanie w wys. 115.592 

zł (zadanie dwuletnie) 

87,60 pkt 

„Zespół Osadniczy z Epoki Kamienia - Rzucewo, gmina Puck, stanowisko 1 

- opracowanie, analizy i publikacja", realizowane przez Muzeum 

Archeologiczne w Gdańsku, dofinansowanie w wys. 126.624 zł (zadanie 

dwuletnie) 

87,00 pkt 

„Nieinwazyjne rozpoznanie ośrodków grodowych międzyrzecza Biebrzy 

i Supraśli", realizowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w 

Warszawie, dofinansowanie w wys. 50.000 zł 

85,25 pkt 

„Publikacja: Kokotów, stanowisko 19, gm. Wieliczka. Od wczesnej epoki 

brązu po schyłek okresu rzymskiego” realizowane przez Muzeum 

Archeologiczne w Krakowie, dofinansowanie w wys. 29.100 zł 

 

 

 

 

 

 

 



Statystyka dofinansowanych 

zadań, z uwzględnieniem formy 

prawnej Beneficjenta: 

Niedestrukcyjne 

rozpoznanie i 

dokumentacja zasobów 

dziedzictwa 

archeologicznego, 

zadania: 

opracowanie i 

publikacja wyników 

badań, zadania: 

jednoroczn

e 
dwuletnie 

jednoroczn

e 
dwuletnie 

państwowe instytucje kultury - 1 - 1 

samorządowe instytucje kultury 2 3 5 7 

organizacje pozarządowe 5 2 5 3 

publiczne uczelnie akademickie - - 2 1 

podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą 
- - - - 

ogółem 37 7 6 12 12 

 

Do końca września 2017 roku zostało zawartych 35 umów dotyczycących realizacji 

dofinansowanych zadań; pozostały 2 zadania, które prawdopodobnie nie będą realizowane.  

Rozliczenia zadań dofinansowanych w poprzednich edycjach programu zostały złożone 

w drugiej połowie stycznia 2017 roku. Zgodnie z przyjętą w NID procedurą, pod względem 

formalnym sprawdzane i oceniane były przez pracownika Biura ds. Realizacji Programów 

Specjalnych, a weryfikacji pod względem zgodności merytorycznej z zakresem rzeczowym 

projektu oraz warunkami zawartych umów dokonywali pracownicy Zespołu ds. ekspertyz 

i analiz zabytków archeologicznych oraz Zespołu ds. standardów badań i ochrony dziedzictwa.  

 

 

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

Cel zadania: ułatwianie i generowanie społecznego zaangażowania w poznawanie własnego 

dziedzictwa kulturowego oraz w system opieki nad zabytkami, we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, samorządami, służbami konserwatorskimi, wolontariuszami 

i społecznościami lokalnymi. Program zakłada także wspieranie i promocję idei zaangażowania 

wolontariuszy w opiekę nad zabytkami. 

W ramach programu w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane następujące zadania 

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

programu. Wpłynęło 70 wniosków, z czego 58 oceniono jako poprawne formalnie;  

 Po dokonaniu oceny przez Zespół Oceniający wnioski pod względem merytorycznym – 

dofinansowanie uzyskało 30 spośród 58 ocenianych wniosków; 



 ogłoszono II nabór wniosków w programie – nabór trwał od 8 do 31 marca 2017; 

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

wpłynęły 44 wnioski, spośród których 36 oceniono jako poprawne formalnie; 

 zorganizowano spotkanie Zespołu Oceniającego wnioski pod względem merytorycznym – 

dofinansowanie uzyskało 13 spośród 36 ocenianych wniosków; 

 podpisano 39 umów o dofinansowanie Zadań, w tym 3 Aneksy z organizacjami 

pozarządowymi na ogólną kwotę wynikającą z tych zobowiązań 921.100,00 zł (dot. I i II 

naboru wniosków); 

 cztery organizacje zrezygnowały z realizacji Zadania; 

 przeprowadzono monitoring śródokresowy (ewaluacja mid-term) realizowanych 

projektów pod względem osiągnięcia zakładanych celów, rezultatów i innych wskaźników 

przedstawionych we wnioskach. Uzyskane informacje zawarto w raporcie 

z przeprowadzonej ewaluacji; 

 przeprowadzono kontrolę dotyczącą obowiązków informacyjnych beneficjenta, tj. m.in. 

umieszczania na stronach internetowych logotypów NID i Programu Wolontariat dla 

dziedzictwa oraz informacji o źródle dofinansowania – z przebiegu kontroli sporządzono 

raport; 

 jedna organizacja zakończyła realizację Zadania, a 12 pozostałych przedstawiło do 

rozliczenia raporty cząstkowe.  

W ramach realizacji zadań związanych z obsługą strony internetowej www.wolontariat.nid.pl 

oraz Facebooka Wolontariat dla dziedzictwa zamieszczano na bieżąco informacje dotyczące 

naborów i wyników konkursu dotacyjnego, dodano pliki dokumentów niezbędnych do 

realizacji zadań dla beneficjentów i relacje z odbytych obozów i innych działań zawartych, 

a także inne informacje dotyczące zadań realizowanych w NID, jak np. sesja UNESCO, 

prezentacja 7 odcinków filmu „Krajobraz mojego miasta". 

4.A.III. REWALORYZACJA PARKU MUŻAKOWSKIEGO 

 

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 wspiera go Międzynarodowa Rada 

Konserwatorska. W bieżącym roku odbyły się dwa posiedzenia Międzynarodowej Rady – 

nadzwyczajne posiedzenie w Bad Muskau, poświęcone planom inwestycyjnym w niemieckiej 

części parku i zaplanowane wcześniej posiedzenie w Branitz, służące prezentacji problematyki 

prac konserwatorskich w obu częściach Parku Mużakowskiego i w parku w Branitz. Odbyło się 

również doroczne spotkanie członków Konwentu Pücklera, skupiającego przedstawicieli 

samorządów i instytucji wspierających działania zarządców w regionie po obu stronach 

http://www.wolontariat.nid.pl/


granicy. W ramach współpracy bilateralnej zarządców obu części parku NID uczestniczył 

w posiedzeniu zarządu fundacji „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau”. 

W okresie sprawozdawczym zrealizowano: 

 bieżące prace związane z rewaloryzacją i pielęgnacją parku;  

 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, tj. w rejonie Złotego Wzgórza 

i Dębów Sióstr. Kontynuowano odtwarzanie powiązań widokowych w rejonie Dębu 

Hermanna. W rejonie wycinek wykonano porządkowanie terenu – frezowanie pni, 

równanie terenu – przygotowanie do koszeń mechanicznych, zakładanie nowych łąk 

połączone z pełną uprawą gleby; 

 kompleksowe prace pielęgnacyjne wzdłuż południowo-wschodniej granicy parku oraz 

na terenie historycznej Szkółki, ze względu na konieczność poprawy warunków 

wzrostu nowych nasadzeń jabłoni; 

 w rejonach najbardziej uczęszczanych w bieżącym roku odnowiono nawierzchnie dróg.  

Od początku roku NID realizuje we współpracy z zarządcą niemieckiej części parku projekt pn. 

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

którego przedmiotem w polskiej części parku jest remont konserwatorski wiaduktu oraz prace 

badawcze i pielęgnacyjne odnoszące się do historycznej szkółki. Zadania realizowane 

w ramach projektu są dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. W trzech kwartałach 

bieżącego roku zrealizowano przede wszystkim: 

 prace przygotowawcze do zadań wykonawczych – pielęgnacji drzewostanu i remontu 

wiaduktu; 

 wykonano badania archiwalne dotyczące wiaduktu i zabudowy na terenie szkółki; 

 wykonano aktualizację zasobu drzewostanu szkółki i terenu wokół niej wraz 

z projektem gospodarki drzewostanem; 

 wykonano dwa etapy badań archeologicznych niezachowanej infrastruktury szkółki, 

w tym sondaże w miejscu niezachowanej zabudowy, a także ekspertyzę stanu 

technicznego fundamentów  niezachowanej zabudowy; 

 rozpoczęto prace nad modernizacją strony internetowej Parku Mużakowskiego; 

 30 września zrealizowano imprezę promocyjną pn. „Jabłoniowy zawrót głowy” w tym 

Dzień otwarty projektu oraz zabawę kreatywną „Zbuduj z nami Wiadukt z klocków!”; 

 na potrzeby planowanych imprez zakupiono meble ogrodowe. 

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

przeprowadzono dwa spacery edukacyjne dla dzieci połączone ze zwiedzaniem obiektów 



architektonicznych mieszczących się w zachodniej części parku wraz z zabawami terenowymi 

i piknikiem, sześć spacerów dla młodzieży gimnazjalnej połączonych z piknikami i pracą 

w terenie na zeszytach edukacyjnych, oraz spacer edukacyjny dla dorosłych. W spacerach 

i piknikach wzięło łącznie udział ponad 280 osób.  

NID był współorganizatorem Święta Produktów Regionalnych, które odbyło się na przedpolu 

parku 27 maja 2017 roku. 

Ponadto kontynuowano współpracę regionalną i lokalną. NID uczestniczył w realizacji 

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

bieżącej konserwacji. 

 

4. A. IV. 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, Litwy i Mołdawii. Zajęcia rozpoczynają się na Białorusi wykładami 

teoretycznymi, a kończą w Polsce objazdem naukowym.  

W dniach od 12 do 25 czerwca 2017 roku w 

Mińsku na Białorusi odbyła się pierwsza część 

XXIII kursu Międzynarodowej Podyplomowej 

Letniej Szkoły „Akademia Nieświeska” pt. 

„Ochrona, konserwacja i zasady użytkowania 

zabytków architektury sakralnej”. 

Współorganizatorem programu ze strony 

białoruskiej był Instytut Kultury Białorusi. 

Słuchaczami tegorocznego kursu byli 

profesjonaliści zajmujący się ochroną zabytków 

pochodzący z Białorusi, Litwy i Mołdawii. Zajęcia obejmowały wykłady specjalistów polskich i 

białoruskich oraz wizyty studialne prezentujące zagadnienia związane z ochroną i konserwacją 

zabytków architektury sakralnej, a także z zasadami ich użytkowania w praktyce. 

Tematyka wykładów dotyczyła m.in.  

 struktury, organizacji i programu działania NID, ram prawnych ochrony dziedzictwa 

kulturowego, specyfiki zabytków architektury sakralnej oraz zasad ich ochrony 

i konserwacji (w szczególności zabytków drewnianych);  

 charakterystyki i swoistości architektury sakralnej Białorusi, fenomenu białoruskich 

obronnych cerkwi i kościołów;  



 zasad wyznaczania stref ochrony zabytków, praktycznych aspektów konserwacji 

zabytków architektury sakralnej na przykładzie prac prowadzonych w cerkwi Ducha 

Świętego, zagadnień adaptacji świątyń przez innowierców; 

 kwestii zachowania i użytkowania zabytków architektury sakralnej na przykładach 

z Rejonu Miadzialskiego, Postawskiego i Wilejskiego; 

 metodyki prac związanych z rewaloryzacją zabytków architektury sakralnej, 

pryncypiów konserwacji zabytków architektury sakralnej;  

 rewitalizacji zespołu klasztornego Zaśnięcia Matki Bożej w Żyrowiczach, 

podstawowych zasad ochrony, konserwacji i użytkowania drewnianej zabytkowej 

architektury sakralnej na przykładzie kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Gliniance w woj. 

mazowieckim;  

 zasad sporządzania dokumentacji projektowej remontu konserwatorskiego zabytku 

murowanej architektury sakralnej jako podstawy racjonalnej ochrony i konserwacji na 

przykładzie menonickiego zboru w Nowym Wymyślu w woj. mazowieckim;  

 zasad sporządzania dokumentacji konserwatorskiej z uwzględnieniem specyfiki 

zabytków architektury sakralnej, architektury świątyń Nieświeża jako integralnej części 

zespołu zamkowego i miasta, prawa międzynarodowego w zakresie ochrony zabytków 

architektury sakralnej na wypadek szczególnych zagrożeń, doświadczeń Polski 

w ochronie zabytków architektury sakralnej podczas konfliktów zbrojnych. 

Podczas trwania pierwszej części XXIII Kursu 

„Akademii Nieświeskiej” odbyło się pięć wizyt 

studialnych. Dwie z nich poświęcone były 

zabytkom architektury sakralnej Mińska, w tym 

cerkwi p.w. Św. Księcia Aleksandra Newskiego, 

Cerkwi Ducha Świętego oraz Cerkwi Wszystkich 

Świętych i prowadzonym w nich pracom 

konserwatorskim. Kolejne objazdy studyjne 

dotyczyły problematyki ochrony i konserwacji 

kościołów i cerkwi w Budsławie, Krywiczach, 

Miadzielu, Kobylniku, Kamajach oraz w Lubaniu, a także w Słonimiu, Synkowiczach, 

Żyrowiczach oraz w Nieświeżu i Mirze. 

W dniach od 13 do 27 sierpnia br. odbyła się w Polsce, w formie objazdu studialnego 

w Warszawie, Krakowie, Łodzi i na Podtatrzu współorganizowana wspólnie przez Narodowy 

Instytut Dziedzictwa i Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury i Sztuki w Mińsku, druga 

część XXII Kursu Międzynarodowej Podyplomowej Letniej Szkoły „Akademia Nieświeska” pt. 

„Kształtowanie krajobrazu kulturowego”. Słuchaczami XXII Kursu „Akademii Nieświeskiej” byli 

specjaliści pracujący w instytucjach związanych z ochroną zabytków pochodzący z Białorusi, 

Ukrainy i Litwy. 



W trakcie objazdu studialnego, uczestnicy „Akademii Nieświeskiej” odbyli wizyty studyjne 

w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Zakopanem, Chochołowie i na Podtatrzu. Odwiedzili zespół 

pałacowo parkowy w Natolinie, Zamek Królewski, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

oraz Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Park Kulturowy Stare Miasto, Wzgórze 

Wawelskie z Zamkiem Królewskim i Katedrą Wawelską w Krakowie. Słuchacze zapoznali się 

także z problematyką kształtowania krajobrazu miejskiego Krakowa od epoki panowania 

Habsburgów, poprzez okres międzywojenny, aż do czasów współczesnych. Tematyka 

kształtowania krajobrazu drobnomiasteczkowego i pofortecznego została przedstawiona na 

przykładzie Lanckorony, a związana z utrzymaniem zabytkowego krajobrazu pielgrzymkowego 

na przykładzie manierystycznego zespołu architektoniczno-krajobrazowego w Kalwarii 

Zebrzydowskiej. W Zakopanem tematem spotkań była charakterystyka stylu zakopiańskiego, 

problem zachowania integralności krajobrazu kulturowego Zakopanego oraz ochrona 

i kształtowanie krajobrazu kulturowego Zakopanego realizowane poprzez utworzenie Parku 

Kulturowego obszaru ulicy Krupówki. Kształtowanie krajobrazu kulturowego wsi Podtatrza 

zaprezentowane zostało na przykładzie Chochołowa oraz okolicznych wsi położonych na 

Pogórzu Spisko Gubałowskim. Tematem wizyty w Łodzi był krajobraz wielokulturowego miasta 

oraz rewitalizacja zabytkowego osiedla robotniczego Księży Młyn z szacunkiem dla twórcy 

miejsca, a także kształtowanie krajobrazu kulturowego dzielnic poprzemysłowych. 

Na zakończenie, słuchacze otrzymali dyplomy 

ukończenia XXII Kursu Międzynarodowej 

Podyplomowej Letniej Szkoły „Akademia 

Nieświeska” wręczone przez Pana Bartosza 

Skaldowskiego, Zastępcę Dyrektora 

Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz 

Panią Yulię Persitską, Prorektora ds. 

Dydaktyki z Białoruskiego Państwowego 

Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Mińsku. 

Uroczystość odbyła się w Pałacu Myślewickim 

w Łazienkach Królewskich w Warszawie. 

 

4.A.V. KRAJOWY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI (szczegółowa 

informacja na temat zrealizowanych zadań patrz Aneks nr 1) 

 

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

potencjału kulturowego i kreatywnego Polaków. 

 

 

 



4.A.VI. PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE PORTALU INFORMACYJNEGO DLA JEDNOSTEK 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKÓW 

 

Cel zadania: wsparcie merytoryczne samorządów w zakresie ochrony dziedzictwa. Poprzez 

udostępnienie wiadomości z szeroko rozumianego zakresu zarządzania dziedzictwem będzie 

on stanowił rzetelne źródło wiedzy ciągle aktualizowane przez ekspertów. 

Przebieg realizacji zadania: Pierwsze półrocze 2017 roku to prace związane z wyborem firmy 

wykonującej system informatyczny, operacjami programistycznymi oraz przygotowaniem 

treści do serwisu. W kwietniu została podpisana umowa na całościowe wykonanie systemu. 

Jego wykonawca technologiczny został wybrany w drodze przetargu. Następnie firma 

przygotowała projekt graficzny, który został zaakceptowany przez NID oraz przystąpiła do prac 

programistycznych. W trzecim kwartale 2017 nastąpiło zakończenie prac nad 

oprogramowaniem i stroną techniczną portalu, co zostało potwierdzone oficjalnym 

protokołem odbioru. Wykonawca serwisu przygotował go z uwzględnieniem specyfikacji oraz 

według ustalonego projektu graficznego, a następnie zainstalował go na docelowej domenie 

www.samorzad.nid.pl.   

Głównymi zasobami wchodzącymi w skład serwisu będą zredagowane pod kątem Internetu 

treści zawarte w podręczniku Dziedzictwo obok Mnie – poradnik zarządzania dziedzictwem 

w gminach oraz treści stworzone na potrzeby serwisu.  

Zgodnie z założeniami portal zawiera następujące zasoby:  

 Artykuły eksperckie pisane na potrzeby portalu;  

 Zasoby graficzne: ilustracje, schematy, infografiki, zdjęcia;  

 Filmy szkoleniowe i dokumentalne;  

 Ścieżki rozwiązywania konkretnych problemów, mające charakter instrukcji 

krok po kroku;  

 Opisy metod i narzędzi przydatnych w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym;  

 Opisy przykładów działań, traktowanych jako dobre praktyki godne 

naśladowania;  

 Przydatne do pracy z dziedzictwem kulturowym dokumenty i materiały, w tym 

akty prawne;  

 Publikacje związane z tematem dziedzictwa kulturowego;  

 Aktualności dotyczące szkoleń, konferencji i wydarzeń dla samorządów. 

Architektura portalu jest tak zaprojektowana, aby wszystkie zasoby mogły być ze sobą 

powiązane, tworząc merytoryczną sieć wiedzy, dostępną dla użytkownika w sposób intuicyjny. 

Dzięki połączeniu z zasobami portali www.zabytek.pl oraz www.mapy.zabytek.gov.pl odbiorca 

szybko odnajdzie poszczególne obiekty w danej gminie. 

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


Równocześnie zespół redakcyjny portalu złożony ze specjalistów Narodowego Instytutu 

Dziedzictwa pozyskał ekspertów zewnętrznych, którzy rozpoczęli prace nad tekstami 

będącymi treścią serwisu.  

Jednocześnie zespół NID opracował dalszy plan rozwoju portalu zawierający pewne 

udogodnienia zarówno dla administratora jak i użytkownika. Rozwój portalu będzie 

realizowany w miarę możliwości w zakresie asysty technicznej prowadzonej przez wykonawcę 

serwisu. 

Zakończenie prac technicznych spowodowało jednocześnie początek uzupełniania portalu pod 

kątem treści: artykułów, narzędzi oraz redakcji formuł technicznych. Wszystko to posiada 

związek z bezpośrednio z przygotowaniem portalu do otwarcia i udostępnienia szerokiemu 

gronu użytkowników. 

Zespół redakcyjny portalu powiększył się o kolejne osoby – specjalistów z dziedziny 

pozyskiwania funduszy na ochronę zabytków, czy też ekspertów w zakresie dziedzictwa 

niematerialnego i zabytków ruchomych. Pozyskano kilkadziesiąt materiałów różnego rodzaju, 

które stanowią 80% jego docelowej startowej zawartości merytorycznej. Jest ona obecnie 

poddawana redakcji językowej. Trwa pozyskiwanie nowych tekstów: artykułów, ścieżek 

działania, dobrych praktyk czy też narzędzi.  

W związku z rozwojem prac, w obecnym kwartale zamieszczono na portalu już ok. 60% 

docelowej tegorocznej zawartości serwisu. Finalizacja prac redakcyjnych oraz odsłona portalu 

zaplanowana jest na październik 2017 roku. 

 

4.A.VII. MERYTORYCZNE WSPARCIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W OCHRONIE 

ZABYTKÓW – CYKL SZKOLEŃ DOTYCZĄCYCH ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM W 

SAMORZĄDZIE 

W okresie sprawozdawczym przygotowano i zrealizowano siedem szkoleń „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. 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: Dziedzictwo obok Mnie – poradnik 

zarządzania dziedzictwem w gminach, publikację promocyjną z przedstawieniem dobrych 

praktyk (wydane w ramach projektu DoM), publikację Społeczno-gospodarcze oddziaływanie 

dziedzictwa kulturowego. Raport z badań społecznych, 13. numer „Kuriera 



Konserwatorskiego” oraz od momentu wydania przekazywano także publikację Rozgryźć 

dziedzictwo – podręcznik dobrych praktyk upowszechniania dziedzictwa i edukacji 

o dziedzictwie kulturowym. 

W trzech pierwszych kwartałach 2017 roku szkolenia zrealizowano w Byczynie, Starych 

Bogaczowicach, Wołominie, Żorach, Żaganiu, Opatowie Świętokrzyskim i Pyrzycach. 

Przeszkolono ok. 240 osób z 53 jednostek samorządu terytorialnego, w tym: urzędników 

gminnych, miejskich i powiatowych, przedstawicieli OPZ, LGD, muzeów. Udział w szkoleniach 

wzięli też lokalni przedsiębiorcy, duchowieństwo, właściciele zabytków, pracownicy gminnych 

i miejskich ośrodków kultury, oraz lokalni liderzy. 

Szkolenia były prowadzone przez pracowników NID (z-ca dyrektora Bartosz Skaldawski, 

kierownik OT Rzeszów Anna Fortuna – Marek, Jolanta Welc – Jędrzejewska oraz Agnieszka 

Lorenc - Karczewska z OT Łódź, oraz Aleksandra Chabiera, Anna Kozioł i Jacek Brudnicki), 

a także ekspertów zewnętrznych: Paulina Legutko – Kobus (SGH), Barbara Kazior (fundacja 

MiLA) i Barbara Kozłowska (NBP).  

 

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 Instytut reprezentuje Polskę w następujących organizacjach: 

 

 European Heritage Heads Forum; 

 Monitoring Group on Cultural Heritage in the Baltic Sea States – obecnie Baltic Region 

Heritage Committee. 

W ramach współpracy z niniejszymi organizacjami dyrektor NID Instytutu wzięła udział: 

 w spotkaniu Grupy Monitorującej Dziedzictwo Kulturowe Państw Morza Bałtyckiego 

gromadzącej przedstawicieli instytucji kultury z państw regionu Morza Bałtyckiego, 

które odbyło się 2-4 kwietnia 2017 roku w Helsinkach. 

 ze względu na organizację 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Polsce, 

przedstawiciel NID nie wziął udział w spotkaniu European Heritage Heads Forum, które 

odbyło się w Rejkiawiku w dniach 7-9 czerwca br.  

 

41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa – Kraków 2017 

 

41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO odbyła się w dniach 2-12 lipca 2017 roku 

w Krakowie. Podczas trwających 10 dni obrad, przedstawiciele 21 państw członkowskich 

Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO podejmowali decyzje dotyczące dóbr kultury 

i przyrody na całym świecie. W roli obserwatorów uczestniczyły delegacje rządowe z blisko 



130 Państw-Stron Konwencji oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji 

zajmujących się ochroną dziedzictwa. Przewodniczącym 41. sesji był prof. Jacek Purchla, 

przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, dyrektor Międzynarodowego Centrum 

Kultury.  

Program 41. sesji obejmował obrady plenarne Komitetu oraz wydarzenia równoległe: Forum 

Młodych Profesjonalistów oraz – organizowane po raz pierwszy z inicjatywy Narodowego 

Instytutu Dziedzictwa i UNESCO – Forum Zarządców Miejsc Światowego Dziedzictwa oraz 

Forum Społeczeństwa Obywatelskiego. Opracowując program wydarzeń równoległych, 

organizatorzy kierowali się ideą wspólnej odpowiedzialności za ochronę dóbr kultury 

i przyrody, która wywodzi się bezpośrednio z treści Konwencji. Dodatkowo przy okazji sesji 

odbył się szereg imprez towarzyszących. Uczestnicy mogli też skorzystać z szerokiej oferty 

kulturalnej. 

Organizatorem 41. sesji Komitetu Światowego 

Dziedzictwa z ramienia polskiego rządu zostało 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

które przygotowuje spotkanie we współpracy 

z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, 

Ministerstwem Spraw Wewnętrznych 

i Administracji oraz władzami Krakowa. W imieniu 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

organizatorem wykonawczym i koordynatorem sesji został Narodowy Instytut Dziedzictwa.  

Pełnomocnikiem Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego ds. organizacji 41. sesji została 

ustanowiona wiceminister Magdalena Gawin.  

W celu koordynacji organizacji wydarzenia oraz zapewnienia właściwego poziomu 

bezpieczeństwa zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. został 

powołany Międzyresortowy zespół do spraw przygotowania 41. sesji Komitetu Dziedzictwa 

Światowego w Krakowie w 2017 roku. Zespół pracował pod przewodnictwem wiceminister 

Magdaleny Gawin, w jego skład weszli przedstawiciele MSZ, MŚ, MSWiA, MTiS oraz głównych 

służb mundurowych i Województwa Małopolskiego. Odbyły się cztery spotkania zespołu 

międzyresortowego w styczniu, marcu, maju i czerwcu 2017 roku. Instytut zarówno 

sprawozdawał z postępów w przygotowaniach do sesji, jak i koordynował przygotowania 

w zakresie bezpieczeństwa sesji. 

W ramach NID powołano Zespół zadaniowy ds. organizacji 41. sesji, który otrzymał wsparcie 

kolegium doradczego dyrektor NID prof. Małgorzaty Rozbickiej. W skład kolegium doradczego 

weszli przedstawiciele ministerstwa oraz instytucji współorganizujących wydarzenie. 

W trakcie kilku miesięcy przygotowań do organizacji sesji miały miejsce dwa spotkania 

kolegium, w styczniu i w kwietniu 2017. 

W kwietniu 2017 roku została uruchomiona trójjęzyczna strona internetowa wydarzenia wraz 

z system rejestracyjnych uczestników o adresie www.41whckrakow2017.pl  

http://www.41whckrakow2017.pl/


19 kwietnia br. w Paryżu – w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej – Wicepremier, Minister 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński podpisał porozumienie z UNESCO 

w sprawie organizacji przez Polskę 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa. 

Sygnatariuszem umowy ze strony UNESCO była Dyrektor Generalna Irina Bokova.  

20 kwietnia 2017 roku w siedzibie 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego odbyła się, 

zorganizowana przez Zespół 

zadaniowy NID we współpracy 

z Biurem Informacji ministerstwa 

konferencja prasowa z udziałem 

Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Podsekretarza Stanu 

w MKiDN oraz Dyrektora 

Narodowego Instytutu Dziedzictwa 

W siedzibie UNESCO w Paryżu 23 maja 2017 roku odbyło się spotkanie informacyjne 

z udziałem wiceminister kultury prof. Magdaleny Gawin na temat organizowanej w Polsce 41. 

sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zespołu 

zadaniowego NID, którzy przedstawili szczegóły organizacyjne wydarzenia.  

W dniu 26 maja 2017 roku odbyło się, zorganizowane przez Zespół zadaniowy, śniadanie 

prasowe z udziałem wiceminister Magdaleny Gawin. W jego trakcie zostały przedstawione 

dziennikarzom z Radia Dla Ciebie, PAP-u, IAR-u, TVP Kultura, Polskiego Radia PR1, Polskiego 

Radia PR2, Polskiego Radia PR4, Do Rzeczy, w Sieci, Rzeczypospolitej, Radia ZET i TVN24 

główne aspekty i założenia organizacyjne 41. sesji Komitetu.  

Decyzją Komitetu Światowego Dziedzictwa została powołana grupa „ad-hoc”, której zadaniem 

było przygotowanie rekomendacji dla Komitetu Światowego Dziedzictwa dotyczących spraw 

finansowych Funduszu Światowego Dziedzictwa oraz listy informacyjnej. Grupie ad-hoc 

przewodniczyła Polska, jej prace prowadziło Stałe Przedstawicielstwo RP przy UNESCO. 

Pracami podgrupy zadaniowej do spraw listy informacyjnej kierowała dr Katarzyna Piotrowska 

z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. W ramach prac odbyło się 7 spotkań roboczych 

w listopadzie 2016 r. oraz w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2017 r. oraz dwa 

spotkania konsultacyjne z przedstawicielami wszystkich państw konwencji światowego 

dziedzictwa w marcu i w maju 2017 r. Prace grupy zakończyło przygotowanie sprawozdania 

i rekomendacji dla Komitetu Światowego Dziedzictwa, które zostały zamieszczone 

w dokumentach na 41. sesję. 

 

 

 

 



W ramach współpracy NID z krajami sąsiadującymi: 

 

 w dniach 17-18 maja 2017 r. w Wilnie pod przewodnictwem wiceministrów kultury 

z Polski i Litwy: Jarosława Sellina i Renaldasa Augustinavičiusa odbyło się dziesiąte 

posiedzenie Polsko-Litewskiej Grupy Ekspertów ds. Zachowania Dziedzictwa 

Kulturowego. Tematyka spotkania dotyczyła współpracy między polskimi i litewskimi 

muzeami, archiwami oraz bibliotekami (również w kontekście przypadającej w 2018 

roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez oba kraje), a także realizacji 

zapisów porozumienia w dziedzinie dziedzictwa kulturowego, zawartego pomiędzy 

Narodowym Instytutem Dziedzictwa a Departamentem Dziedzictwa Kulturowego przy 

Ministerstwie Kultury Republiki Litewskiej. W spotkaniu udział wzięła Dyrektor 

Narodowego Instytutu Dziedzictwa prof. Małgorzata Rozbicka. 

 w dniach 26-28 czerwca 2017 roku Mińsku Wiceminister KiDN Jarosław Sellin razem 

z Wasilijem M. Czernikiem, zastępcą Ministra Kultury Republiki Białoruś 

współprzewodniczyli obradom osiemnastego posiedzenia Polsko-Białoruskiej Komisji 

Konsultacyjnej do spraw Dziedzictwa Kulturalnego, działającej na podstawie 

„Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś 

o współpracy w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturalnego”. W spotkaniu wziął 

udział z-ca dyrektora NID Mariusz Czuba. 

 W dniach 1-3 sierpnia na zaproszenie władz miasta Wilna odbyło się posiedzenie 

polsko-litewskiego Komitetu Nadzorczego ds. projektu rewitalizacji cmentarza na 

Rossie. Była to ekspercka wizyta konsultacyjna, w której wzięła udział prof. Małgorzata 

Rozbicka, Dyrektor NID.   

 W dniach 1-3 sierpnia 2017 roku w Kamieńcu Podolskim odbyło się robocze spotkanie 

przedstawicieli Narodowego Instytutu Dziedzictwa z władzami miasta Kamieniec 

Podolski, przedstawicielami miejscowych służb konserwatorskich oraz zarządzającymi 

muzeum zamkowym. Organizatorem spotkania ze strony ukraińskiej był Włodzimierz 

Gerycz, Dyrektor rezerwatu historyczno-architektonicznego w Żółkwi, a stronie 

polskiej przewodniczył Mariusz Czuba, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu 

Dziedzictwa. 

Celem spotkania było rozpoznanie problemów i potrzeb w zakresie ochrony oraz 

zarządzania dziedzictwem kulturowym Kamieńca Podolskiego, ze szczególnym 

uwzględnieniem słynnej kamienieckiej twierdzy oraz dokonanie wstępnej oceny 

możliwości merytorycznego wsparcia w tym zakresie ze strony Narodowego Instytutu 

Dziedzictwa. 

Polscy i ukraińscy uczestnicy spotkania między innymi zwiedzili zamek, zapoznając się 

z problematyką jego ochrony, konserwacji i prezentacji, przeprowadzili wizję terenową 

po wybranych obiektach obwarowań miejskich oraz dyskutowali o najważniejszych 

i najpilniejszych działaniach, które należy podjąć w celu zachowania i właściwej 

ochrony zabytków oraz przestrzeni kulturowej miasta. 

W trakcie dyskusji przedstawiciele NID zwrócili przede wszystkim uwagę na: 



– konieczność podjęcia natychmiastowych działań zabezpieczających cenne, zagrożone 

obiekty zespołu twierdzy; 

–  potrzebę wzmocnienia ochrony historycznego układu przestrzennego, w związku 

z szeregiem nowych inwestycji, które negatywnie wpływają na wartości krajobrazowe 

miasta; 

– celowość zmiany obecnie istniejącej iluminacji zamku (najbardziej eksponowanego 

zabytkowego obiektu w mieście), niedostosowanej do zabytkowego charakteru 

miejsca. 

Wynikiem rozpoznania najważniejszych potrzeb i zagrożeń dla dziedzictwa 

kulturowego Kamieńca Podolskiego było podpisanie wstępnego porozumienia, 

w którym Narodowy Instytut Dziedzictwa zaoferował pomoc w następujących 

zagadnieniach: 

– opracowanie wytycznych konserwatorskich dla zabezpieczenia i przeprowadzenia 

prac konserwatorskich przy wybranych, zagrożonych obiektach fortyfikacji miejskich; 

– rozpoznanie możliwości dofinansowania prac remontowo-konserwatorskich przy 

ww. zabytkach; 

– przeprowadzenie kwerend archiwalnych w archiwach polskich, odnoszących się do 

historii, kartografii i ikonografii Kamieńca Podolskiego; 

– sformułowanie zaleceń dotyczących nowej koncepcji iluminacji zamku, 

z uwzględnieniem obowiązujących zasad i standardów oświetlania obiektów 

zabytkowych. 

Spotkanie było też okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji problemowych oraz 

zapoznania się z realnymi potrzebami i problemami konserwatorskimi. Można mieć 

nadzieję, że podjęte zobowiązania przyczynią się do wspólnych polsko-ukraińskich 

działań w zakresie ratowania i zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego poza 

granicami Polski. 

 

Ponadto eksperci NID wzięli udział w:  

 

 walnym spotkaniu EAC – Europejskiej Rady Archeologicznej, które miało miejsce 

w dniach 9-11 marca 2017 roku w Atenach. Spotkaniu towarzyszyło dwudniowe 

sympozjum, tym razem dotyczące selekcji w archeologii. Uczestnicy sympozjum 

prezentowali mechanizmy decyzyjne funkcjonujące w systemach prawnych 

poszczególnych państw europejskich, wynikające z obowiązujących uregulowań 

prawnych oraz różnego rodzaju standardów i wytycznych. Rozważano także kryteria 

naukowe i pozanaukowe wpływające na wybór stanowisk do badań archeologicznych 

oraz prezentację wyników badań szerszemu gronu odbiorców. Przedstawicielka NID, 

w prelekcji pt. "Is question-driven fieldwork vital or not? Archeological heritage 

manager’s perspective" mówiła o znaczeniu archeologicznych badań 

przedinwestycyjnych, stanowiących obecnie ok. 97-98% wszystkich badań 

archeologicznych, w systemowym zarządzaniu dziedzictwem archeologicznym Polski. 



 konferencji inicjującej tzw. „Europejską Strategię Dziedzictwa Kulturowego dla XXI 

wieku” (European Cultural Heritage Strategy for the XXI Century), która odbyła się 6-7 

kwietnia 2017 roku w Limassol. Strategia została stworzona przez Komitet Sterujący 

dla Kultury, Dziedzictwa i Krajobrazu (CDCPP) przy Radzie Europy i jest 

rekomendowana do wdrażania przez kraje członkowskie Rady Europy. Udział 

w konferencji wzięła koordynator krajowa HEREIN z ramienia Narodowego Instytutu 

Dziedzictwa. 

 spotkaniu grupy koordynatorów krajowych HEREIN, które odbyło się 27 kwietnia 2017 

roku w Paryżu. Na spotkaniu przedstawiono wyniki audytu dotyczącego użytkowania 

i technicznych właściwości portalu, omówiono jego przyszłą reorganizację i poprawę 

techniczną oraz ewentualne zmiany zarówno w sposobie zbierania i publikowania 

informacji o systemach krajowych, jak i w innych działaniach HEREIN – m.in. jako 

narzędzie monitorowania przedstawionej w Limassol strategii. Udział w spotkaniu 

wzięła koordynator krajowa HEREIN z ramienia Narodowego Instytutu Dziedzictwa. 

 międzynarodowej konferencji naukowej „Fortyfikacje pomiędzy Bałtykiem a Morzem 

Czarnym. Zarządzanie i ochrona dziedzictwa obronnego”, która odbyła się 21-23 

czerwca 2017 roku w Gdańsku. Organizatorami konferencji był Narodowy Instytut 

Dziedzictwa oraz Muzeum Historyczne 

Miasta Gdańska. Konferencja była 

jednym z efektów kilkunastoletniej, 

międzynarodowej współpracy w 

dziedzinie ochrony i konserwacji 

zabytków pomiędzy Polską, a Ukrainą, 

Białorusią i Słowacją. Podczas 

konferencji swój referat wygłosił 

Zastępca Dyrektora Narodowego 

Instytutu Dziedzictwa Mariusz Czuba. 

 międzynarodowej konferencji naukowej „MILITAGE 2017. Military Heritage from the 

20th Century. Preservation, reuse and management” organizowanej przez IcoFort 

(International Scientific Committee on Fortification and Military Heritage) w Norwegii 

w terminie od 4 do 7 września br. Podczas konferencji specjalistka NID  zaprezentowała 

wykład na temat ochrony XX wiecznych fortyfikacji w Polsce („20th century 

fortifications on the National Heritage List for Poland”). 

 27. Konferencji Grupy Roboczej Niemieckich Zarządców Pałaców, która odbyła się 

w dniach 21-23 września 2017 roku w Parku Księcia Pücklera w Bad Muskau. 

Konferencja ogólnoniemieckiego związku zarządców pałaców w dziecięciu krajach 

związkowych, należy do najważniejszych wydarzeń dla osób z administracji 

i muzealnictwa, które zajmują się ochroną zabytkowych budowli i ogrodów. 

W wykładach i rozmowach poruszone zostały fachowe kwestie restaurowania 

i ochrony zabytków, ważne sprawy społeczne takie jak przykład braku barier 

architektonicznych w zabytkach kultury, wpływ zmian klimatycznych na rolniczy rozwój 



historycznych ogrodów jak również kwestie promocji i kreatywnych strategii 

marketingowych. Podczas konferencji swój referat wygłosił Zastępca Dyrektora 

Narodowego Instytutu Dziedzictwa Mariusz Czuba.  

  

W ramach współpracy międzynarodowej: 

 

 W dniach 7-8 września 2017 roku odbyła się w Białowieskim Parku Narodowym IV 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo 

cennych”. Organizatorami konferencji byli Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki 

Białostockiej w Hajnówce oraz Instytut Kronenberga a Partnerami Urząd 

Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Wydział Architektury PB, Wydział 

Historyczno-Socjologiczny UwB, Wydział Nauk o Zdrowiu UMB, Instytut Biologii 

Ssaków PAN w Białowieży, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne PAN,  Regionalna 

Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Białowieski Park Narodowy, Infinity 

Group i Starostwo Powiatowe w Hajnówce. Konferencja poświęcona była przeglądowi 

wyników najnowszych badań poświęconych problemom rozwoju obszarów 

przyrodniczo cennych. W konferencji wziął udział Z-ca Dyrektora Mariusz Czuba 

i przedstawił referat pt: „Miejsca Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego 

w Polsce  – zasób i problemy ochrony”. 

 W dniach 12-17 września 2017 roku 

odbywała się w Polsce studyjna wizyta 

pracowników Agencji Ochrony 

Dziedzictwa Kulturowego Gruzji w 

składzie: Pan Nikoloz Antidze, 

dyrektor Agencji; Pan Konstantine 

Natsvilishvili, Pani Leila Tumanishvili, 

Pani Manana Verdzelashvili. Jednym z 

punktów wizyty było spotkanie z 

Dyrekcją Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Gruzińska delegacja w towarzystwie 

przedstawicieli Ambasady Gruzji w Polsce i MKiDN gościła w NID w piątek, 15 września 

2017 r. Podczas spotkania został przedstawiony system ochrony zabytków w Polsce.  

Uczestnicy spotkania wymienili się doświadczeniami w działaniach na rzecz ochrony 

dziedzictwa. Strona gruzińska wyraziła szczególne zainteresowanie obowiązującymi 

w Polsce przepisami prawa regulującymi ochronę zabytków, a także administrowanymi 

przez NID cyfrowymi bazami danych gromadzącymi informację o zabytkach 

znajdujących się na terenie Polski. Członkowie gruzińskiej delegacji poinformowali 

także, o planach związanych z identyfikacją i dokumentacją zabytków związanych 

z polską kulturą znajdujących się na terenie Gruzji. Spotkanie zakończyło się wyrażoną 

przez obie strony gotowością do podjęcia dalszej współpracy. 

 

 



 

Aneks nr 1 do sprawozdania za I półrocze 2017 roku  

A)  W okresie sprawozdawczym w ramach środków finansowych KPOZiOnZ NID zrealizował 

następujące zadania: Cel szczegółowy 1. Wspieranie rozwiązań systemowych na rzecz 

ochrony zabytków w Polsce. 

 W ramach kierunku Wypracowanie jednolitych standardów działania 

konserwatorskiego w odniesieniu do wybranych typów i kategorii zabytków 

nieruchomych, zgodnie z obowiązującą doktryną konserwatorską dobiegają końca 

prace nad pakietem czterech standardów dotyczących dokumentacji i ewidencji 

zabytków archeologicznych, zabytków techniki i przemysłu, zabytkowych parków, 

ogrodów i komponowanej zieleni oraz architektury drewnianej.  

 W ramach kierunku działania Wzmocnienie instrumentów ochrony krajobrazu 

kulturowego opracowano przewodnik dla pracowników urzędów gmin omawiający 

tematykę uchwalania tzw. uchwał reklamowych, a także przewodnik dla gmin 

określający podstawowe zasady zarządzania miejską zielenią zabytkową. 

 W ramach kierunku działania Opracowanie kompleksowego raportu o stanie 

zachowania zabytków nieruchomych:  

 Zakończono weryfikację terenową wszystkich stanowisk archeologicznych 

wpisanych do księgi C rejestru zabytków. 

 W okresie sprawozdawczym opracowano treść kompleksowego raportu o stanie 

zachowania zabytków nieruchomych i rozpoczęto redakcję techniczną tekstu oraz 

jego opracowanie graficzne.  

 W ramach kierunku działania Kontynuacja badań w ramach AZP na obszarach 

szczególnie istotnych ze względu na zagrożenia dla dziedzictwa archeologicznego 

zlecono wykonanie badań AZP na 21 obszarach wykonawcom wybranym w procedurze 

przetargu nieograniczonego, zakończenie zadań jest przewidziane na grudzień. 

B) Cel szczegółowy 2. Wzmocnienie synergii działania organów ochrony zabytków. 

 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. Opracowany został 

szczegółowy program szkoleń. Przeprowadzono łącznie 8 dwudniowych szkoleń w 

zakresie prawnym na poziomie podstawowym, 8 dwudniowych szkoleń z kompetencji 

miękkich na poziomie podstawowym oraz 2 trzydniowe w zakresie prawnym na 

poziomie zaawansowanym.  

 W ramach kierunku działania Merytoryczne wsparcie samorządu terytorialnego 

w ochronie zabytków: 

 Przeprowadzono procedurę przetargu nieograniczonego i wybrano wykonawcę 

usługi polegającej na stworzeniu i wdrożeniu strony internetowej o zarządzaniu 

dziedzictwem kulturowym adresowanej do samorządów. Przygotowano i przyjęto 

projekt graficzny strony internetowej. Portal został uruchomiony i opublikowano 

tam ok. 60% docelowej zawartości startowej, na którą składają artykuły 



specjalistyczne, dobre praktyki i praktyczne instrukcje działania krok po kroku. 

Prace nad kolejnymi materiałami  będą nadal prowadzone przez autorów, 

będących pracownikami NID oraz zewnętrznymi ekspertami. 

 Zlecono wykonanie 5 studiów ochrony wartości kulturowych dla: miasta i gminy 

Złocieniec (zachodniopomorskie); miasta i gminy Brzostek (podkarpackie); miasta 

Szczekociny (śląskie); wsi Chobienia (dolnośląskie); wsi Komorowo, Osuchowo, 

Nagoszewo, Wiśniewo i Zalesie (mazowieckie). 

 Przygotowano i zrealizowano 7 dwudniowych szkoleń z „Zarządzanie dziedzictwem 

lokalnym” (w Byczynie, Starych Bogaczowicach, Wołominie, Żorach, Żaganiu, 

Opatowie Świętokrzyskim i Pyrzycach). Udział wzięło 240 osób, w tym pracownicy 

urzędów miejskich, gminnych i starostw powiatowych, przedstawiciele związków 

wyznaniowych, lokalni liderzy, przedsiębiorcy i właściciele zabytków, pracownicy 

muzeów i organizacje pozarządowe. 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).  

C) Cel szczegółowy 3. Tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze, 

edukacji na rzecz dziedzictwa kulturowego oraz jego promocji i reinterpretacji. 

 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. Zawarto umowę z TVP Kultura na koprodukcję 20 

odcinków 6-minutowych o Pomnikach Historii, przygotowano i autoryzowano 

scenariusze kolejnych odcinków, które od czerwca są sukcesywnie emitowane 

w TVP Kultura oraz publikowane na kanale NID na portalu youtube.pl. 

Wyprodukowano serię spotów społecznych dotyczących dziedzictwa, opartych 

na kanwie serialu TVP „Ranczo”.  Zaplanowano kampanie promocyjne do 

przeprowadzenia w ostatnim kwartale 2017 r. Tegoroczna edycja konkursu GKZ 

na film dokumentalny o dziedzictwie kulturowym (Zabytkomania) została 

ogłoszona 5 czerwca, zgłoszenia będą przyjmowane do 31 października. 



Uczestnicy będą konkurować w 3 kategoriach. Organizacja konkursu 

obejmowała przygotowanie regulaminu, wybór jury konkursu, zaplanowanie 

warsztatów oraz wyłonienie wykonawcy kampanii promocyjnej (w tym 

przygotowano materiały promocyjne). 

 W ramach kierunku działania Promocja zasobu dziedzictwa za pośrednictwem 

Internetu: 

 W okresie sprawozdawczym aktualizowano dane przestrzenne na nowej 

platformie publikacyjnej dostępnej dla każdego – Portalu Mapowym 

https://mapy.zabytek.gov.pl. Obecnie na geoportalu dostępnych jest 86% danych 

dostępnych w bazie danych geoprzestrzennych. Kontynuowano aktualizację 

repozytorium skanowanej dokumentacji rejestrowej oraz bazy danych 

geoprzestrzennych o zabytkach – pozyskano 2008 kopii cyfrowych dokumentacji 

obejmującej dokumentację wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych, 

ruchomych i archeologicznych, a także zabytków nieruchomych i archeologicznych 

figurujących w ewidencji zabytków. 

 Uzupełniono także zasoby danych w serwisie www.zabytek.pl, w okresie 

sprawozdawczym opublikowano 691 zabytków, 2 chmury punktów, 1 model 3D, 

28 rysunków inwentaryzacyjnych CAD oraz 40 filmów promujących Pomniki Historii 

(wykonane we współpracy z TVP).  

 zapewniono bieżący nadzór nad infrastrukturą informatyczną i serwerową 

obsługującą repozytorium cyfrowe przechowujące i publikujące w Internecie 

cyfrowe wizerunki zabytków.  

 W ramach kierunku działania Zwiększenie dostępu do zasobu dziedzictwa i ułatwienie 

jego odbioru społecznego: 

 Tegoroczna edycja konkursu GKZ na projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowych 

„Zabytek Poznany” została ogłoszona 19 czerwca, termin zgłaszania projektów 

wyznaczono na 30 września br. (liczy się data nadania). Dotychczas wpłynęło ok. 50 

zgłoszeń, ostateczna liczba będzie znana w drugiej połowie października. Prace 

poprzedzające ogłoszenie, wykonane w I półroczu 2017 roku obejmowały 

przygotowanie regulaminu konkursu (aktualizacja), wyłonienie jury, zaplanowanie 

kampanii promocyjnej w mediach. Ponadto wydrukowano Podręcznik dobrych 

praktyk – „Rozgryźć dziedzictwo” jako materiał szkoleniowy dla organizatorów 

wydarzeń edukacyjnych. Rozpoczęto też prace nad przygotowaniem uroczystej 

Gali podsumowującej wraz z wręczeniem nagród. 

 Wyprodukowano kolejną partię (920 zestawów) pakietu edukacyjnego 

pt. Przenośne centrum interpretacji, autorstwa Katarzyny Zarzyckiej i Barbary 

Łepkowskiej oraz wysłano do 900 szkół. 

 W pierwszym półroczu 2017 r. wykonano szereg działań związanych 

z przygotowaniem tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa 

(przygotowanie programu imprezy, materiałów informacyjnych i promocyjnych, 

przygotowanie kampanii reklamowej w mediach). Inauguracja EDD, realizowanego 



pod hasłem „Dziedzictwo krajobrazu – krajobraz dziedzictwa”, miała miejsce 

w Poznaniu w centrum interpretacji dziedzictwa Brama Poznania, w sobotę 

9 września. Wzięło w niej udział ponad 400 osób. Wydarzenia w ramach imprezy 

odbywały się w weekendy 9-10 września i 16-17 września w co najmniej 413 

miejscowościach (ostateczne statystyki mają wpłynąć do połowy października). 

Kampania informacyjna na temat EDD była realizowana od 4 do 17 września, na 

poziomie regionalnym i ogólnopolskim, poprzez emisje spotu w TVP, audycje 

w programach radiowych, posty na FB.   

 W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 2 nabory wniosków do programu 

„Wolontariat dla dziedzictwa", czyli pełną ich procedurę, na którą składa się przede 

wszystkim ocena formalna, eliminująca wnioski zawierające błędy formalne, 

następnie ocena merytoryczna wniosków poprawnych przez Zespół Oceniający, 

podsumowanie ocen w liście rankingowej i podjęcie decyzji o przyznaniu 

dofinansowania. W obydwu naborach złożono łącznie 114 wniosków, w tym 94 

poprawne pod względem formalnym. Spośród nich dofinansowanie przyznano na 

realizację 43 projektów (30 w ramach I naboru i 13 w ramach drugiego), na łączną 

kwotę 1.000.000 zł. Zawarto łącznie 39 umów dotyczących dofinansowania, cztery 

organizacje zrezygnowały z realizacji dofinansowanych zadań. Jedno zadanie 

zostało zakończone i rozliczone, dla 12 zadań złożone zostały rozliczenia częściowe. 

Ponadto przygotowany został projekt regulaminu kolejnej edycji programu pod 

nazwą „Wspólnie dla dziedzictwa” i przesłany do zatwierdzenia przez MKiDN. 

Trwają prace nad tekstem publikacji promującej zaangażowanie wolontariuszy do 

ochrony dziedzictwa i edukacji o nim. 

 W 2017 r. rozpoczęto także, zgodnie z harmonogramem programu, badanie 

ewaluacyjne Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na 

lata 2014-2017 – które zakończyć się ma w październiku. Ponadto zlecono 

opracowanie programu badawczego służącego badaniu wpływu dziedzictwa 

kulturowego na gospodarkę. Wnioski z obu projektów mają być wykorzystane 

podczas opracowywania kolejnego KPOZiOnZ.  



 

Aneks nr 2 do sprawozdania za 3 kwartały 2017 roku  

 Wystąpienia specjalistów NID 

KONFERENCJE KRAJOWE 

Imię i nazwisko 
Tytuł, termin i miejsce 

konferencji 
Tytuł referatu 

Katarzyna Balik, Maciej 
Świątkowski 

Spotkanie w ramach EDD, 
16-17.09.2017r., 
Lubostroń 

Ogród i park majętności 
hrabiów Skórzewskich w 
Lubostroniu 

Aleksandra Chabiera 
Kulinaria - wizytówka 
regionów turystycznych, 
4.06.2017 r., Warszawa 

Karczma u bacy, krupnik 
babuni: autentyzm produktów 
lokalnych w rozwoju turystyki 
opartej o dziedzictwo 

Krzysztof Czartoryski 

Młyny wodne w dorzeczu 
dolnej Wisły od pocz. 
XVIII do pocz. XXI wieku, 
26.05.2017 r., Toruń 

Młyn zbożowy w 
Siedlimowicach na Dolnym 
Śląsku 

Mariusz Czuba 
Turystyka na obszarach 
przyrodniczo cennych, 7-
8.09.2017 r., Białowieża 

Miejsca Światowego 
Dziedzictwa Kulturalnego i 
Naturalnego w Polsce  –zasób i 
problemy ochrony 

Michał Bugaj 

Muzea - teoria i praktyka. 
Być albo nie być we 
współczesnym świecie, 
15.05.2017 r., Sosnowiec 

Magazyny archeologiczne – 
kwestia przechowywania 
zabytków archeologicznych 

Michał Bugaj 

Sesja Stowarzyszenia  
Naukowego Archeologów 
Polskich, Oddział 
Górnośląski", 22.05.2017 
r., Bytom 

Magazyny archeologiczne – 
kwestia przechowywania 
zabytków archeologicznych 

Paweł Filipowicz 
Problemy Planistyczne – 
Jesień 2017, 24,25.10. 
2017 r., Wrocław 

Ingerencje plastyczne w 
przestrzeń miejską: oficjalne i 
nieoficjalne, chciane i 
niechciane, legalne i nielegalne 



Anna Fortuna-Marek, 
Andrzej Siwek 

40 lat Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego 
w Polsce - Dokonania i 
Perspektywy, 27-
28.04.2017r., Warszawa 

Drewniane świątynie z Listy 
Światowego Dziedzictwa 
UNESCO - problemy ochrony i 
zarządzania 

Anna Fortuna-Marek 

Szlakiem obiektów 
UNESCO na pograniczu 
polsko-słowackim, 
29.05.2017 r., Kombornia 

Drewniane świątynie z Listy 
Światowego Dziedzictwa 
UNESCO w Podkarpackiem - 
wybrane problemy ochrony i 
zarządzania 

Nina Glińska 

Badania archeologiczne 
prowadzone na terenie 
południowo-wschodniej 
Polski, zachodniej 
Ukrainy i północnej 
Słowacji, 28-29.03.2017 
r., Rzeszów 

Klasyfikacja form 
wczesnośredniowiecznych 
naczyń z Wiślicy 

Nina Glińska 
Posiedzenie Komisji 
Archeologicznej PAN, 
04.04.2017 r., Kraków 

70 lat badań archeologicznych 
w Wiślicy, pow. Buko-Zdrój. 
Próba podsumowania 

Nina Glińska 
Na ratunek Sztuce, 19-
20.09.2017 r., Lublin 

Kilka uwag o kondycji stanowisk 
archeologicznych wpisanych do 
rejestru zabytków woj. 
świętokrzyskiego 

Nina Glińska, Łukasz 
Młynarski 

Na ratunek Sztuce, 19-
20.09.2017 r., Lublin 

Czy mieszkańcom woj. 
świętokrzyskiego są potrzebne 
założenia dworsko-parkowe? 
Kilka uwag na temat ochrony i 
stanu technicznego takich 
założeń na terenie woj. ze 
szczególnym uwzględnieniem 
powiatu opatowskiego 

Iwona Górska 

Drewniane budownictwo 
w krajobrazie Podlasia. 
Dobre praktyki. 
20.09.2017 r., Folwark 
Nadawki Wasilków 

Drewniane budownictwo w 
krajobrazie Podlasia. Dobre 
praktyki- w poszukiwaniu 
złotego środka 

Grzegorz Grajewski 

Sympozjum 
kampanoligiczne Anno 
Domini 2017, 24-
25.04.2017 r., Taciszów 

Akta do konfiskat dzwonów w 
XX wieku na Śląsku w zasobie 
Archiwum Państwowego we 
Wrocławiu 



Robert Kola 

Ochrona dziedzictwa 
kolejowego w Polsce. 
Historia, zasób, problemy 
i perspektywy, 27.03.217 
r., Warszawa 

Stan ochrony dziedzictwa 
kolejowego w Polsce 

Leszek Kotlewski 

Park Kulturowy 
Wietrzychowice. Na 
europejskim szlaku 
megalitów, 20-
21.04.2017 r., Toruń 

Ochrona grobowców 
kujawskich w Wietrzychowicach 

Anna Kozioł 

4. Forum Dziedzictwa 
Europy Środkowej: 
Dziedzictwo i 
społeczeństwo, 1-
2.06.2017 r., Kraków 

Local Authorities in Heritage 
Management in Poland: 
Possibilities, Challenges, and 
Limitations 

Iwona Liżewska 

Ochrona dziedzictwa 
kulturowego Warmii i 
Mazur, 22 02.2017 r., 
Olsztyn 

Zasób zabytkowy województwa 
warmińsko-mazurskiego 

Iwona Liżewska 

IV Ogólnopolska 
Konferencja Ochrony 
Dóbr Kultury, Historia 
Ochrony, 26.04.2017 r., 
Olsztyn 

Ochrona zabytków w dawnych 
Prusach Wschodnich 

Wioletta Łabuda-Iwaniak 

Konferencja „Światło w 
architekturze i 
przestrzeniach 
publicznych  - o 
świadomym kreowaniu 
wizerunku miasta 
29.09.2017 r. , Łódź 

Krajobraz mojego miasta. 
Dbajmy o naszą przestrzeń 
wspólną 

Dominik Mączyński 

Studium podyplomowe 
na Wydziale 
Konserwatorstwa 
Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, maj 
2017 r., Toruń 

Iluminacje zabytków – 
problematyka konserwatorska 

Dominik Mączyński 

Międzynarodowa 
Konferencja Ochrony 
Dóbr Kultury na Wypadek 
Szczególnych Zagrożeń - 
wybrane aspekty 
ewakuacji osób i zbiorów, 
Szkoła Aspirantów 
Państwowej Straży 

Uwagi dotyczące badań 
drewnianego obiektu 
zabytkowego po pożarze (na 
przykładzie budowli sakralnej) 



Pożarnej w Krakowie, 20-
22.09.2017 r., Kraków 

Roman Marcinek 

Fortyfikacje pomiędzy 
Bałtykiem a Morzem 
Czarnym. Zarządzanie i 
ochrona dziedzictwa 
obronnego,  22-
23.06.2017 r., Gdańsk 

Krajobrazowe zagrożenia 
fortyfikacji w Polsce 

Łukasz Młynarski 
Sesja Stowarzyszenia 
Miłośników Jarosławia, 
26.01.2017 r., Jarosław 

Jarosław i jego mieszkańcy w 
latach 1913-1916 w świetle 
Liber memorabilium 
Jarosławskiego Klasztoru 
Dominikanów 

Łukasz Młynarski 
Sesja Stowarzyszenia 
Miłośników Jarosławia, 
26.01.2017 r., Jarosław 

Jak Jarosławscy Dominikanie 
świętowali Jubileusz założenia 
zakonu przed 100 i 50 laty 

Łukasz Młynarski 
Na ratunek Sztuce,19-
20.09.2017 r., Lublin 

Między konserwacją a 
zniszczeniem. Kilka uwag nad 
sposobami postępowania ze 
średniowieczną i nowożytną 
kamieniarką w obiektach 
sakralnych z regionu 
świętokrzyskiego w XVIII-XX w. 

Jan Niedźwiedź 

Lublin w kulturze - 
kultura w Lublinie. 
Dziedzictwo kulturowe 
miasta od średniowiecza 
do współczesności. 25-
26.05.2017 r., Lublin 

Dziedzictwo Feliksa Łodzia 
Bieczyńskiego w historycznym 
krajobrazie Lublina 

Adam Paczuski 

Wojsko w Przestrzeni 
miast regionu kujawsko-
pomorskiego w XIX i XX 
wieku, 7.04.2017 r., 
Grudziądz 

Pułki Księstwa Warszawskiego 
w Toruniu 1807-1813 

Adam Paczuski 

Plastyka toruńska 1793-
1920. Toruńska plastyka i 
rzemiosło artystyczne 
1793-1920, 13.05.2017 r., 
Toruń 

Toruński grobowiec 
austriackiego bohatera, czyli o 
pomniku płk Brusch von 
Neuberg 



Adam Paczuski 

Dylematy edukacji 
historycznej o 
ziemiaństwie polskim” i 
„Dobrzyccy bohaterowie 
czasów napoleońskich, 
08.09.2017 r., Dobrzyca 

Płk Kazimierz Turno – 
organizator i dowódca 5. psk 

Adam Paczuski 

Twierdze 
osiemnastowiecznej 
Europy. Spotkanie 2: od 
Vaubana do 
Montalemberta, 22-
23.09.2017 r., 
Częstochowa 

Trudna koegzystencja czyli 
napoleoński garnizon Torunia w 
latach 1806-1809 

Andrzej Siwek, Anna 
Fortuna Marek 

40 lat Światowego 
Dziedzictwa UNESCO w 
Polsce – dokonania i 
perspektywy, 27-
28.04.2017 r., Warszawa 

Drewniane świątynie z Listy 
Światowego Dziedzictwa 
UNESCO  - problemy 
zarządzania i ochrony 

Andrzej Siwek 
Park kulturowy a ochrona 
krajobrazu, 15.09.2017 r., 
Opole 

Identyfikacja i ochrona 
krajobrazu historycznego 

Marcin Sabaciński 

Muzea -teoria i praktyka. 
Być albo nie być we 
współczesnym świecie, 
15.05.2017 r., Sosnowiec 

Przekazywanie i 
przechowywanie znalezisk 
zabytków. Problemy, 
sprzeczności i praktyka 

Renata Stachańczyk 
Forum Architektury 
Krajobrazu, 21.09.2017 r., 
Kraków 

Standardy działań 
konserwatorskich na 
przykładzie Parku 
Mużakowskiego 

Renata Stachańczyk 

Konferencja naukowo-
techniczna: Drzewa 
weterani - nowa 
kategoria ochrony drzew 
w Europie, 22-23 09.2017 
r., Puszczykowo 

Rewaloryzacja Parku 
Mużakowskiego w Łęknicy – 
teoretyczne podstawy prac 
konserwatorskich 

Renata Stachańczyk 
41. sesja UNESCO w 
Krakowie, lipiec 2017 r., 
Kraków 

Polish-German World Heritage 
Property Muskauer Park/Park 
Mużakowski 



Waldemar Witek 
Nadodrzańskie Spotkania 
z Historią, 21.04.2017 r., 
Mieszkowice 

Zespoły folwarczne w gminie 
Mieszkowice – między dworem 
a parkiem 

Waldemar Witek 

Krajobraz kulturowy 
Gminy Krzęcin: 
Pogranicze Nowej 
Marchii i Pomorza 
Zachodniego, 29.06.2017 
r., Krzęcin 

Architektura dworsko-
folwarczna gminy Krzęcin 

Waldemar Witek 
Henrykowskich Dni w 
Siemczynie, 01-
02.07.2017 r., Siemczyno 

Zasób kulturowy woj. 
zachodniopomorskiego, jego 
znaczenie i stan zachowania w 
kontekście zapisów w 
Wojewódzkim Programie Opieki 
nad Zabytkami 

Waldemar Witek 
Chwarszczany na Szlaku 
Templariuszy, 25-26.2017 
r., Chwarszczany 

Budownictwo ryglowe – balast 
czy dobrodziejstwo 

Marek Wróbel 

III Seminarium 
Archeometalurgiczne. 
Starożytna metalurgia 
żelaza na Śląsku - stan i 
perspektywy badań. 
29.09.-01.10.2017 r., 
Krzydlina Mała 

Hutnictwo żelaza na ziemi 
górowskiej na tle osadnictwa 
kultury przeworskiej 
 

KONFERENCJE ZAGRANICZNE 

Lidia Klupsz 

2017 ICOFORT 
International Conference 
on Military Heritage from 
the 20th.Century, in 
Northern Norway 4th -
7th September 

20th century fortifications on 
the National Heritage List for 
Poland 

Agnieszka Oniszczuk 

18. Heritage Symposium 
pt. Dare to Choose: 
Making Choices in 
Archaeological Heritage 
Management, 9-
10.03.2017 r., Ateny, 
Grecja 

Is question-driven fieldwork 
vital or not? Archaeological 
heritage manager’s perspective 



Maciej Świątkowski 

European Network of 
Historic Gardens, 7-8. 
09.2017, Lloret de Mar, 
Hiszpania 

Działania NID w Parku 
Mużakowskim w kontekście 
udziału w szlaku historycznych 
ogrodów Europy 

 

  Aneks nr 3 do sprawozdania za 3 kwartały 2017 roku  

 ARTYKUŁY I OPRACOWANIA PRACOWNIKÓW NID 

Imię i nazwisko 
Tytuł i numer czasopisma 

lub tytuł publikacji 
Tytuł referatu lub artykułu 

Mariusz Czuba World Heritage Review, 84 
Wooden Tserkvas of the 
Carpathian Region in Poland 
and Ukraine 

Mariusz Czuba 
Ochrona Zabytków, dodatek 

specjalny 
Drewniane cerkwie – 
wspólne dziedzictwo 

Anna Fortuna-Marek 
Ochrona Zabytków, dodatek 

specjalny 

Szlak Architektury 
Drewnianej i jego rola w 
ochronie oraz zarządzaniu 
dziedzictwem 

Anna Fortuna-Marek World Heritage Review, 84 

The Wooden Architecture 
Route and its role in the 
preservation and 
management of heritage 

Anna Fortuna-Marek World Heritage Review, 84 
Wooden Churches of 
Southern Małopolska 

Barbara Furmanik World Heritage Review, 84 

Kalwaria Zebrzydowska: the 
Mannierist Architectural and 
Park Landscape Complex and 
Pilgrime Park 

Barbara Furmanik 
Ochrona Zabytków, dodatek 

specjalny 

Krajobraz i ludzie parku 
pielgrzymkowego w Kalwarii 
Zebrzydowskiej 

Grzegorz Grajewski  Centennial Hall in Wrocław 

Grzegorz Grajewski 
Ochrona Zabytków, dodatek 

specjalny 
Hala Stulecia – katedra 
demokracji 

Dąbrówka Lipska World Heritage Review, 84 
Guardianship of Cultural 
Heritage of Poland 

Dąbrówka Lipska 
Ochrona Zabytków, dodatek 

specjalny 

Opieka i ochrona dziedzictwa 
kulturowego na ziemiach 
Polski 

Roman Marcinek, Zbigniew 

Myczkowski 

Ochrona Zabytków, nr 

1/2017 

Czas na Nową Hutę – o planie 
ochrony Parku Kulturowego 
Nowa Huta 

Zbigniew Misiuk Kurier Konserwatorski, 14 
Zabytki archeologiczne z 
epok historycznych w 



kontekście ewidencji 
zabytków. Podstawowe 
problemy konserwatorskie 

Zbigniew Myczkowski, 

Andrzej Siwek 

Wiadomości 
Konserwatorskie – Journal of 
Heritage Conservation 2017, 
49 

Cultural Park Nowa Huta – a 
new formula for the 
protection of urban planning 
and architecture of the 2nd 
half 
of the 20th century 

Katarzyna Piotrowska World Heritage Review, 84 
Protection of World Heritage 

in Poland 

Katarzyna Piotrowska 
Ochrona Zabytków, dodatek 

specjalny 

Ochrona światowego 

dziedzictwa w Polsce 

Ewa Popławska-Bukało World Heritage Review, 84 Historic Centre of Warsaw 

Ewa Popławska-Bukało 
Ochrona Zabytków, dodatek 

specjalny 

Odbudowa Starego Miasta w 

Warszawie 

Ewa Popławska-Bukało, 

Anna Dymek 

Spotkania z zabytkami, nr 5-

6 

„Osada Sopliczanka” w 

Otwocku 

Małgorzata Rozbicka 

(współautorstwo: Robert 

Kunkel, Wojciech 

Wółkowski) 

Ochrona Zabytków, nr 

1/2017 

Dzieje budowlane 

warszawskiego pałacu 

Adama Kazanowskiego w 

świetle badań 

architektonicznych 

Marcin Sabaciński Kurier Konserwatorski, 14 

Rola metody archeologicznej 
w procesie ekshumacji. Głos 
w dyskusji na temat prawa i 
praktyki prowadzenia tego 
typu działań 

Marcin Sabaciński Kurier Konserwatorski, 14 

Poszukiwania i własność 
zabytków oraz nagrody za 
odkrycia w świetle zmian 
przepisów w 2015 i 2016 roku 

Andrzej Siwek World Heritage Review, 84 Historic Centre of Kraków 

Andrzej Siwek 
Ochrona Zabytków, dodatek 
specjalny 

Historyczne centrum 
Krakowa – między ochroną a 
wyzwaniami współczesności 

Renata Stachańczyk World Heritage Review, 84 
Muskauer Park/Park 
Mużakowski 

Renata Stachańczyk 
Ochrona Zabytków, dodatek 

specjalny 

Muskauer Park / Park 
Mużakowski – konserwacja i 
reintegracja 

Renata Stachańczyk Publikacja pokonferencyjna 
Rewaloryzacja Parku 
Mużakowskiego w Łeknicy – 
praktyczne aspekty 



wprowadzania zabiegów 
weteranizujacych drzew 

Jakub Wrzosek Kurier Konserwatorski, 14 

Poszukiwania zabytków 
ruchomych, w tym zabytków 
archeologicznych, w świetle 
obowiązujących przepisów. 
Uwagi archeologa 

 

Aneks nr 4 do sprawozdania za 3 kwartały 2017 roku 
 
Sprawozdanie z organizacji i przebiegu 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, Kraków 
2-12 lipca 2017 r. 
 
Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa jest dorocznym, statutowym spotkaniem członków 

Komitetu Światowego Dziedzictwa przy UNESCO, w trakcie którego Komitet podejmuje 

decyzje dotyczące implementacji Konwencji światowego dziedzictwa, w tym decyzje 

dotyczące wpisów na Listę światowego dziedzictwa oraz wydaje rekomendacje dotyczące 

ochrony i konserwacji miejsc wpisanych na Listę. 

41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa była wspólnie organizowana przez Polskę oraz 

UNESCO. Organizatorem Sesji z ramienia polskiego rządu było Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN). Przy organizacji Sesji współpracowały Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych (MSZ), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) oraz władze 

miasta Krakowa i Polski Komitet ds. UNESCO. W imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego organizatorem wykonawczym i koordynatorem Sesji był Narodowy Instytut 

Dziedzictwa (NID).  

Realizacją projektu kierowała Dyrektor NID – Małgorzata Rozbicka. W celu realizacji projektu 

powołano Kolegium doradcze Dyrektora NID, a w ramach struktury NID Zespół zadaniowy ds. 

organizacji 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, który stanowił komórkę wiodącą przy 

realizacji projektu. Funkcję Kierownika Zespołu powierzono pani Katarzynie Piotrowskiej – 

pełnomocnikowi Dyrektora NID ds. wdrażania konwencji UNESCO, kierownikowi Ośrodka ds. 

światowego dziedzictwa w NID. 

Do zadań Zespołu należało: 

1) przygotowanie założeń programowych organizacji projektu, 

2) przygotowanie harmonogramu działań logistycznych i finansowych organizacji projektu, 

3) obsługa merytoryczna i organizacyjna Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego do spraw organizacji 41. sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego (2-12 lipca 2017 

r.) w Krakowie, 

4) realizacja – w zakresie powierzonym NID – zadań wynikających z Porozumienia między 

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, 



Nauki i Kultury UNESCO (UNESCO) w sprawie organizacji 41. posiedzenia Biura Komitetu 

Dziedzictwa Światowego UNESCO oraz 41. sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego, 

5) współpraca z innymi współorganizatorami projektu w zakresie realizacji powierzonych im 

zadań, 

6) współpraca z właściwymi departamentami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Stałym Przedstawicielstwem RP przy UNESCO, Polskim Komitetem ds. UNESCO, Krakowskim 

Biurem Festiwalowym, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie i innymi jednostkami 

krajowymi zaangażowanymi w przygotowanie i przeprowadzenie projektu, 

7) współpraca z UNESCO, Przewodniczącym Komitetu Światowego Dziedzictwa, organizacjami 

doradczymi: ICCROM, ICOMOS, IUCN i innymi jednostkami międzynarodowymi 

zaangażowanymi w przygotowanie i przeprowadzenie projektu. 

Przygotowania organizacyjne do Sesji trwały ok. 7 miesięcy.  

41 Sesja Komitetu UNESCO ds. światowego dziedzictwa  odbyła się w Centrum Kongresowym 

ICE Kraków, które zostało wybrane na miejsce konferencji przez współorganizatora Sesji władze 

Miasta Kraków, a następnie zatwierdzone przez przedstawicieli UNESCO. W Sesji wzięli udział 

przedstawiciele 126 krajów (States-Parties) – blisko 2000 osób z całego świata. W sumie w Sesji 

uczestniczyło 3009 osób włącznie z organizatorami oraz zespołem realizującym wydarzenie. 

 

Obrady Komitetu (2-12.07.1017) 

W trakcie 10 dni obrad Komitet Światowego Dziedzictwa przyjął 235 decyzji, które dotyczyły 

spraw ogólnych i proceduralnych, stanu zachowania dóbr światowego dziedzictwa 

znajdujących się na Liście światowego dziedzictwa oraz na Liście światowego dziedzictwa 

w zagrożeniu oraz nowych wpisów i modyfikacji dotyczących wpisów istniejących (np. zmiany 

granic). Część projektów decyzji, przygotowanych przez Centrum Światowego Dziedzictwa we 

współpracy z organizacjami doradczymi, Komitet przyjął bez dyskusji plenarnej. 

Sesji przewodniczył prof. Jacek Purchla, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, 

dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, który prowadził większość obrad plenarnych. 

Jego zastępcami byli ambasadorowie z Korei oraz Portugalii. 

Polskiej delegacji przewodniczył prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego sprawował 

prof. Sławomir Ratajski, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Pozostałymi 

członkami delegacji w funkcji wiceprzewodniczącego byli: prof. Magdalena Gawin, 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalna 

Konserwator Zabytków, p. Andrzej Konieczny, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

oraz Ambasador Krystyna Żurek, Stała Przedstawiciel RP przy UNESCO (wiceprzewodnicząca 

ds. politycznych). Delegacja polska liczyła 47 osób.  



Ośrodek ds. Światowego Dziedzictwa w NID odpowiadał za koordynację przygotowania od 

strony merytorycznej udziału Polski w Sesji, w zakresie spraw ogólnych oraz dziedzictwa 

kulturowego. Ośrodek zajął się analizą materiałów przygotowanych na Sesję przez Sekretariat 

Komitetu i organizacje doradcze, a także przygotowaniem wkładu merytorycznego do 

instrukcji dla delegacji Polski na tegoroczną Sesję. W ramach przygotowań do Sesji zostały 

zorganizowane dwa spotkania robocze z udziałem członków Komitetu ds. światowego 

dziedzictwa kulturowego w Polsce oraz przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 

Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Komitet Światowego Dziedzictwa zatwierdził skreślenie trzech miejsc z Listy światowego 

dziedzictwa w zagrożeniu: Parku Narodowego Simien (Etiopia), Parku Narodowego Comoe 

(Wybrzeże Kości Słoniowej) oraz Monastyr Gelati (Gruzja) – po wcześniejszej akceptacji 

znaczącej zmiany granic tego dobra wpisanego pierwotnie jako Katedra Bagrati i monastyr 

Gelati. 

Komitet zdecydował również o wpisaniu dwóch miejsc na Listę światowego dziedzictwa 

w zagrożeniu: Historyczne centrum Wiednia (Austria) oraz Stare miasto Hebron/Al-Khalil 

(Palestyna), które jako wpis ratunkowy zostało jednocześnie wpisane na Listę i na Listę 

światowego dziedzictwa w zagrożeniu. 

Wśród dóbr dyskutowanych była sprawa Puszczy Białowieskiej, dla której Komitet przyjął 

decyzję 41 COM 7B.1, z jedną poprawką w stosunku do projektu decyzji zaproponowanego 

przez organizację doradczą, dotyczącą przesunięcia daty złożenia raportu dotyczącego stanu 

dobra na 1 grudnia 2018 r. i odpowiednio do dyskusji na 43 sesji Komitetu w 2019 r. 

Komitet zidentyfikował problemy konserwatorskie, które mogą wpływać negatywnie na 

wyjątkową uniwersalną wartość dóbr: temat rekonstrukcji/odbudowy dóbr zniszczonych 

w wyniku konfliktów zbrojnych lub katastrof naturalnych (trzęsienie ziemi w Nepalu), zmiany 

klimatyczne, budowa zapór i tam, budowa sieci transportowych i dróg, przemysł wydobywczy, 

a także po raz kolejny wskazał potrzebę wykonywania ocen oddziaływania na środowisko (EIA) 

i dziedzictwo (HIA) oraz odpowiedniego zarządzania dobrami. 

W ogólnej decyzji 41 COM 7 poświęconej zagadnieniom konserwatorskim, Komitet odniósł się 

również do inicjatyw zaproponowanych przez Polskę. W pkt. 3 – Komitet podziękował Polsce 

za organizację Forum Zarządców Miejsc Światowego Dziedzictwa, które okazało się cennym 

narzędziem szerzenia wiedzy o działaniu i praktycznym wdrażaniu systemu światowego 

dziedzictwa wśród zarządców miejsc, odnotował oświadczenie/deklarację (statement) 

przygotowane przez uczestników Forum oraz zachęcił gospodarzy przyszłych sesji do 

kontynuowania organizacji Forum Zarządców Miejsc Światowego Dziedzictwa w połączeniu 

z sesjami Komitetu. W pkt. 14 – Komitet zauważył i podziękował Polsce za inicjatywę  

i propozycję organizacji międzynarodowej konferencji poświęconej odbudowie, zaplanowanej 

na marzec 2018 r. w Warszawie. 



Komitet zdecydował o wpisie 21 nowych miejsc (3 przyrodniczych i 18 kulturowych) i rozszerzył 

lub zmodyfikował granice pięciu miejsc będących już na Liście. Lista liczy obecnie 1073 dóbr 

(832 kulturowe, 206 przyrodniczych i 35 mieszane).  

Sukcesem jest kolejny, 15 wpis na Listę z Polski – Kopalni rud ołowiu, srebra i cynku wraz 

z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach, co zostało 

uchwalone przez Komitet przyjęciem decyzji 41 COM 8B.25. Znaczące są również pierwsze 

w historii wpisy z dwóch państw regionu Afryki: Angoli (Zabytkowe miasto M'banza-Kongo) 

oraz Erytrei (Perła architektury modernistycznej Asmara). 

Nowe wpisane dobra przyrodnicze to: Park Narodowy Los Alerces (Argentyna), Qinghai Hoh Xil 

(Chiny) i Krajobrazy Daurii (Mongolia/Federacja Rosyjska). 

Nowe wpisane dobra kulturowe to: Zabytkowe centrum miasta M'banza-Kongo (Angola), 

Stanowisko archeologiczne na przystani Valongo (Brazylia), Stanowisko archeologiczne Sambor 

Prei Kuk reprezentujące kulturowy krajobraz starożytnego regionu Ishanapura (Kambodża), 

Wyspa Gulangyu: historyczna kolonia międzynarodowa (Chiny), Weneckie fortyfikacje z XV-

XVII wieku (Chorwacja/Czarnogóra/Włochy), Kujataa – subarktyczny krajobraz rolniczy 

w Grenlandii (Dania), Asmara: Modernistyczne Miasto Afryki (Erytrea), Taputapuatea 

(Francja), Jaskinie z najstarszymi przykładami sztuki z okresu epoki lodowej (Niemcy), 

Zabytkowa część Ahmadabadu (Indie), Miasto historyczne w mieście Jazd (Republika Islamska 

Iranu), Święta wyspa Okimoshima i związane z nią miejsca w regionie Munakata (Japonia), 

Stare Miasto w Hebronie/Al-Khalil (Palestyna), Kopalnia ołowiu, srebra i cynku wraz 

z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach (Polska), Sobór 

Zaśnięcia Matki Bożej w mieście wyspie Swijażsk (Rosja), Krajobraz kulturowy ǂKhomani 

(Republika Południowej Afryki), Afrodyzja (Turcja), Lake District - Kraina Jezior (Wielka 

Brytania). 

Rozszerzenia dotychczasowych wpisów: Pierwotne lasy bukowe w Karpatach i innych 

regionach Europy [rozszerzenie wpisu “Pierwotne lasy bukowe w Karpatach (obiekt 

transgraniczny)” (Albania/ Austria/ Belgia/ Bułgaria/ Chorwacja/ Hiszpania/ Włochy/ 

Rumunia/ Słowenia/ Ukraina), Kompleks W-Arly-Pendjari [rozszerzenie wpisu “Park Narodowy 

w Nigrze,” Niger] (Benin/Burkina Faso), Bauhaus i jego obiekty w Weimarze, Dessau i Bernau 

[rozszerzenie “Bauhaus i jego obiekty w Weimarze i Dessau] (Niemcy), Strasburg: od Grande-

Île do Neustadt, sceneria europejskiego miasta [rozszerzenie “Grande Ile w Strasburgu”] 

(Francja). 

Podczas omawiania spraw systemowych i raportowania prowadzonych programów i innych 

inicjatyw Komitet podjął decyzję 41 COM 12A, w której m.in. podziękował grupie ad-hoc, która 

pracowała przez rok pod polskim przewodnictwem, za pracę i wypracowane rekomendacje 

oraz przedłużył jej mandat wraz ze wskazaniem zakresu działania. 

W decyzji 41 COM 16 Komitet przedłużył mandat biura i przewodniczącego Komitetu do czasu 

12 nadzwyczajnej sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, która ma odbyć się w listopadzie 



2017 r. w siedzibie UNESCO w Paryżu, podczas trwania 21. Sesji Zgromadzenia Ogólnego 

Państw-Stron Konwencji. 

Fora towarzyszące Sesji 

1. Forum Zarządców Miejsc Światowego Dziedzictwa (Site Managers Forum) 

W dniach 30 czerwca – 6 lipca, po raz pierwszy w historii Konwencji Światowego Dziedzictwa, 

odbyło się Forum Zarządców Miejsc Światowego Dziedzictwa (Forum), będące wydarzeniem 

towarzyszącym 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa. Pomysłodawcą Forum był NID, 

który zorganizował spotkanie we współpracy z ICCROM i przy udziale Centrum Światowego 

Dziedzictwa UNESCO. Gospodarzem Forum było miasto Kraków.  

Ideą Forum było zjednoczenie przedstawicieli miejsc światowego dziedzictwa z całego świata 

z tymi, którzy pracują w samym sercu tworzenia systemu światowego dziedzictwa. Głównymi 

celami Forum było stworzenie mechanizmu (platformy) pomagającej zarządcom miejsc 

światowego dziedzictwa w zrozumieniu procesu decyzyjnego Komitetu i jego roli w ochronie 

światowego dziedzictwa kulturowego, zorientowanie zarządców w procesie monitoringu 

kontrolnego z jednoczesnym pokazaniem całego procesu. Ważnym celem organizacji Forum 

było zorientowanie się w jaki sposób zarządcy są angażowani w proces sprawozdawania oraz 

poznanie ich opinii na temat systemu. Miało to związek z decyzją Komitetu Światowego 

Dziedzictwa podjętą w 2016 r., w której Komitet zaleca przeprowadzenie oceny monitoringu 

kontrolnego. 

W Forum udział wzięło około 100 osób. Byli to zarządcy miejsc światowego dziedzictwa z 25 

Państw-Stron Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego 

i naturalnego (Konwencja Światowego Dziedzictwa), reprezentujący wszystkie regiony świata 

oraz wszystkie rodzaje miejsc światowego dziedzictwa (kulturowe, przyrodnicze, mieszane, 

transgraniczne), a także przedstawiciele Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO (WHC), 

organizacji doradczych: ICCROM, IUCN, ICOMOS oraz Ośrodka ds. światowego dziedzictwa w 

NID, MKiDN i służb konserwatorskich. 

W swoim wystąpieniu podsumowującym Forum zarządcy wskazali potrzebę kontynuacji tej 

ważnej inicjatywy.  

2. Spotkanie Społeczeństwa Obywatelskiego (Civil Society Meeting) 

Celem spotkania, zorganizowanego przez Europa Nostra we współpracy z NID, była poprawa 

jakości i efektywności sposobu w jaki społeczeństwo obywatelskie jest angażowane we 

wdrażanie postanowień Konwencja Światowego Dziedzictwa. Zgodnie z założeniami 

organizatorów nawiązanie regularnej współpracy, która umożliwi Komitetowi korzystanie w 

pełni z wiedzy i pasji obywateli aktywnie zaangażowanych w działanie na rzecz dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego zostało uznane za jeden z istotnych celów. W spotkaniu wzięło 

udział ok. 60 osób, głównie przedstawicieli organizacji pozarządowych.  

Komitet zdecydował o kontynuowaniu dyskusji na temat włączenia organizacji pozarządowych 

w procesy związane z realizacją Konwencji światowego dziedzictwa w kolejnych latach 



przyjmując stosowną decyzję: pkt 40 decyzji nr 41 COM.7 dotyczącej stanu zachowania miejsc 

światowego dziedzictwa.  

3. Forum Młodych Profesjonalistów Światowego Dziedzictwa (Young Professionals 

Forum) 

Forum Młodych zostało przygotowywane przez Polski Komitet ds. UNESCO oraz 

Międzynarodowe Centrum Kultury, pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. Wzięło w nim udział 32 młodych ekspertów zajmujących się ochroną dziedzictwa 

z 21 krajów tworzących Komitet Światowego Dziedzictwa (Azerbejdżan, Burkina Faso, 

Chorwacja, Filipiny, Finlandia, Indonezja, Jamajka, Kazachstan, Korea Południowa, Kuba, Liban, 

Peru, Polska, Portugalia, Tanzania, Tunezja, Wietnam i Republika Zimbabwe) oraz Białorusi, 

Czech, Egiptu, Federacji Rosyjskiej, Indii, Iraku, Litwy, Mali, Niemiec, Słowacji, Syrii, Turcji, 

Ukrainy i Węgier.  

Forum Młodych, zorganizowane pod hasłem Memory: Lost and Recovered Heritage, odbyło się 

dniach 25 czerwca – 4 lipca 2017 r. Forum Młodych było okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu 

wdrażania Konwencji Światowego Dziedzictwa, metod pracy Komitetu, szans i wyzwań 

związanych z ochroną, konserwacją, renowacją wybranych miejsc wpisanych na Listę, 

posiadających wyjątkową uniwersalną wartość.  

Forum Młodych zakończyło przyjęcie Deklaracji, która stanowiło przesłanie na temat tego, co 

robić wobec zjawiska niszczenia miast, skierowanej do wszystkich uczestników 41. sesji 

Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Deklaracja została zaprezentowana pierwszego 

dnia obrad plenarnych w ICE Kraków. 

Wydarzenia towarzyszące Sesji 

W ICE w okresie od 3 do 10 lipca 2017 r. zrealizowano 53 wydarzenia towarzyszące. Ich 

organizatorami były organizacje doradcze, stałe przedstawicielstwa przy UNESCO, organizacje 

pozarządowe oraz przedstawicielstwa rządów i samorządów różnych krajów (w sumie 15 

krajów, w tym Polska) oraz liczne wystawy. Szereg wydarzeń zostało zrealizowanych także 

poza centrum konferencyjnym ICE. 

World Heritage Review 

W związku z Sesją wydany został numer specjalny World Heritage Review, poświęcony 

dziedzictwu w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem dóbr wpisanych na Listę światowego 

dziedzictwa. Został on przygotowany w trzech wersjach językowych: angielskiej, francuskiej 

i hiszpańskiej przy ścisłej współpracy Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Centrum 

Światowego Dziedzictwa UNESCO. NID odpowiadał za wkład merytoryczny, materiał 

ilustracyjny i tłumaczenie tekstów na język angielski, zaś Centrum Światowego Dziedzictwa 

odpowiedzialne było za tłumaczenie na pozostałe języki, opracowanie graficzne i edytorskie. 

Głównym założeniem numeru była prezentacja różnorodności zasobu dziedzictwa w Polsce,  

a także historii jego ochrony i konserwacji oraz wynikających z tego doświadczeń i osiągnięć 

zaprezentowanych na przykładzie poszczególnych miejsc światowego dziedzictwa w Polsce.  



Ze względu na narzucony przez wydawcę limit objętości World Heritage Review, nie wszystkie 

zamówione artykuły mogły zostać w nim opublikowane. Dodatkowo część tekstów musiała 

zostać skrócona. Dlatego też NID po konsultacji z UNESCO w ramach swojej działalności 

statutowej przygotował specjalny dodatek do Ochrony Zabytków, tematycznie związany 

z Sesją. Zawiera on pełną wersję wszystkich zamówionych do World Heritage Review 

artykułów wraz z przedmowami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta 

Miasta Krakowa oraz wywiadem z przewodniczącym 41. sesji Komitetu Światowego 

Dziedzictwa. Został on opublikowany jednocześnie po polsku i po angielsku. Nakład 700 

egzemplarzy przeznaczonych na Sesję rozszedł się w całości. 

Podsumowanie w liczbach 

41. Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa zgromadziła przedstawicieli 126 krajów, w tym 

117 oficjalnych delegacji rządowych państw stron Konwencji światowego dziedzictwa i ponad 

200 przedstawicieli organizacji pozarządowych – w sumie blisko 2000 osób z całego świata. 

Łącznie w Sesji uczestniczyło ponad 3000 osób. Obrady plenarne Komitetu były 

transmitowane na żywo poprzez strony internetowe dedykowane wydarzeniu. Całkowita 

liczba wyświetleń przez okres 11 dni sesji to ponad 38 000 w 158 krajach – najczęściej 

i najdłużej obrady śledzili mieszkańcy Japonii, Polski, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, 

Stanów Zjednoczonych i Włoch. 

Rangę spotkania oraz znaczenie ochrony dziedzictwa i współpracy międzynarodowej w tym 

zakresie podkreślił udział najwyższych władz UNESCO, ambasadorów i przedstawicieli rządów  

Państw-Stron Konwencji światowego dziedzictwa oraz rządu polskiego. W uroczystym 

otwarciu w dniu 2 lipca na Zamku Królewskim na Wawelu, które zgromadziło blisko 900 osób, 

uczestniczyła sekretarz generalna UNESCO, pani Irina Bokova oraz przewodniczący Rady 

Wykonawczej UNESCO, ambasador Michael Worbs. Uroczystość odbywająca się na 

zaproszenie wicepremiera rządu, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, profesora Piotra 

Glińskiego uświetnił swoją obecnością Prezydent RP, pan Andrzej Duda. Wydarzenie było 

transmitowane  przez czołowe stacje telewizyjne – TVP, TVN oraz Polsat. 

Sesja stanowiła niezwykłą okazję do prezentacji polskiej kultury i dorobku. Oferta kulturalno-

turystyczna przygotowana przez organizatorów obejmowała wizyty w instytucjach kultury  

w Krakowie oraz wycieczki do miejsc światowego dziedzictwa oraz parków narodowych. 

Skorzystało z niej 1029 uczestników Sesji. 

O znaczeniu Listy światowego dziedzictwa świadczy między innymi zainteresowanie mediów 

41. sesją Komitetu Światowego Dziedzictwa. W sesji Komitetu uczestniczyło ponad 200 

akredytowanych dziennikarzy z Polski i ze świata. W trakcie jej trwania ukazało się blisko 6000 

artykułów w mediach polskich i zagranicznych, z czego najwięcej w Stanach Zjednoczonych. 


