
 
 

Sprawozdanie z działalności 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa 
za I półrocze 2015 roku  
 

 
Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje zadania określone w statucie obowiązującym  
od 23 stycznia 2014 roku.  
 
Z dniem 30 stycznia 2014 roku został wprowadzony nowy regulamin organizacyjny NID. 
Obecnie strukturę organizacyjną Instytutu tworzą: pion dokumentacji i zarządzania wiedzą  
o zabytkach, pion analiz i strategii 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, Zielonej Górze i 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 realizowana w latach 2013-2015 koncentruje się wokół następujących priorytetów: 
A. tworzenie systemu skutecznej ochrony i opieki nad zabytkami; 
B. tworzenie bazy wiedzy o dziedzictwie kulturowym oraz warunków dla jej 
udostępniania i efektywnego wykorzystania; 
C. upowszechnianie wiedzy/edukacja o dziedzictwie oraz działanie na rzecz 
efektywnego/kreatywnego wykorzystania społecznego i gospodarczego krajowego 
potencjału kulturowego. 
 
Do zadań Instytutu należy w szczególności: 
 



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 

Zadanie to ma na celu zachowanie informacji o zasobie zabytkowym dla przyszłych pokoleń. 

Instytut na bieżąco zarządza zasobem archiwalnym, na który składają się 5252,54 metry 

bieżące (mb) archiwaliów oraz stale przyjmuje nowe zbiory. 

W I półroczu 2015 roku przyjęto i opracowano dla zabytków nieruchomych 185 nowych 

decyzji o wpisie do rejestru zabytków, 36 decyzji o skreśleniu z rejestru zabytków, 65 decyzji 

odmawiających skreśleń, 262 postanowienia zmieniające lub wyjaśniające treść wcześniej 

wydanych decyzji oraz informacji urzędowych dotyczących przenoszenia wpisów do nowych 

ksiąg rejestru. Przyjęto także 151 decyzji o wpisie do rejestru zabytków ruchomych, 

obejmujących 2331 obiektów sztuki i rzemiosła artystycznego, 11 postanowień 

zmieniających lub wyjaśniających treść wcześniej wydanych decyzji oraz informacji 

urzędowych dotyczących przenoszenia wpisów do nowych ksiąg rejestru. W przypadku 

ruchomych zabytków techniki przyjęto 6 nowych decyzji obejmujących 34 obiekty. 

W  kategorii zabytków archeologicznych przyjęto 4 nowe decyzje o wpisie do rejestru 

zabytków, 3 decyzje o skreśleniu z rejestru zabytków, 3 decyzje odmawiające skreśleń, 24 

postanowienia zmieniające lub wyjaśniające treść wcześniej wydanych decyzji oraz 

informacji urzędowych dotyczących przenoszenia wpisów do nowych ksiąg rejestru. 

W okresie sprawozdawczym zarchiwizowano 4,5 mb opracowań wyników badań 

archeologicznych realizowanych w związku z budową dróg krajowych i autostrad.  

Gromadzenie dokumentacji Krajowej Ewidencji Zabytków 

Celem zadania jest realizacja w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

ustawowego obowiązku, którym jest gromadzenie dokumentacji Krajowej Ewidencji 

Zabytków. W okresie sprawozdawczym przyjęto 1114 nowych kart ewidencyjnych 

architektury i budownictwa oraz 4 karty ewidencyjne cmentarzy. W obszarze zabytków 

ruchomych zbiór NID powiększył się o 2322 karty obiektów sztuki i rzemiosła artystycznego 

oraz 1263 karty zabytków techniki. W zakresie ewidencji archeologicznej KEZA przyjęto 2036 

kart dla 173 obszarów. W okresie sprawozdawczym, w ramach wsparcia WUOZ, pracownicy 

NID wykonali 20 kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych.  

 

Prowadzenie ewidencji badań archeologicznych realizowanych na terenie kraju 

Celem zadania jest pozyskiwanie informacji na temat stanu dziedzictwa archeologicznego. 

W  I połowie 2015 roku zarejestrowano 2050 decyzji wydanych przez wojewódzkich 

konserwatorów zabytków, zezwalających na prowadzenie prac archeologicznych. 



 

Monitorowanie i analizowanie zagrożeń dla dziedzictwa i wypracowywanie metod 

przeciwdziałania tym zagrożeniom 

Celem zadania jest pozyskiwanie aktualnych i rzetelnych danych na temat stanu zasobu 

dziedzictwa. Instytut prowadzi w imieniu Generalnego Konserwatora Zabytków 

postępowania administracyjne w zakresie wniosków o skreślenie z rejestru zabytków. 

W  związku z tym przeprowadzono 4 lustracje terenowe. NID realizuje rozpoczęty w 2008 

roku projekt terenowej weryfikacji rejestru zabytków nieruchomych i archeologicznych. 

W  okresie sprawozdawczym kontynuowano weryfikację obiektów z rejestru zabytków 

nieruchomych – w I półroczu zweryfikowano 2307 obiektów. Dotychczas weryfikacji 

poddano łącznie 60 507 zabytków nieruchomych. W sumie zweryfikowano 3823 zabytki 

archeologiczne, co stanowi 50% stanowisk objętych weryfikacją. Przy okazji weryfikacji 

ujawniono pilną konieczność uporządkowania rejestru oraz ujednolicenia standardów 

i  polityki konserwatorskiej w zakresie rejestru zabytków. 

 

Weryfikacja rejestru wpisów obszarowych 

 

W I półroczu 2015 roku rozpoczęto prace przy weryfikacji obszarów wpisanych do rejestru 

zabytków. Jej celem jest rozpoznanie stanu zachowania zabytkowych obszarów oraz 

wyłonienie tych decyzji o wpisie do rejestru zabytków, które ze względu na uchybienia, 

np.  brak określenia granic wpisu, mogą być uzupełnione poprzez doprecyzowanie granic 

w  oparciu o istniejące dokumentacje historyczne i planistyczne bądź wskazanie części tych 

obszarów, które utraciły wartość zabytkową i poprzez częściowe ich skreślenie z rejestru 

zabytków dokonanie formalnego doprecyzowania granic wpisu. W ramach prac Zespołu 

ds.  wpisów obszarowych dokonano korekty ankiety weryfikacyjnej dotyczącej obszarów, 

poddano analizie ankiety przykładowe opracowane przez OT NID oraz wniesiono do nich 

uwagi. W omawianym okresie weryfikacją objęto 71 obszarów zabytkowych, w których 

przeprowadzono badania terenowe, w tym dla 45 wypełniono ankiety weryfikacyjne. 

 

Monitorowanie rynku antykwarycznego w zakresie archeologii 

 

Celem zadania jest opracowanie skutecznej profilaktyki w ochronie zabytków. W ramach 

zadania kontynuowano program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości przeciw 

dziedzictwu archeologicznemu. Program ten obejmuje m.in. współpracę z Policją, Służbą 

Celną, Strażą Graniczną, placówkami muzealnymi oraz służbami konserwatorskimi. 

W  okresie sprawozdawczym prowadzono monitoring rynku antykwarycznego. W sumie 

zarchiwizowano 557 aukcji; Policji i innym służbom mundurowym zgłoszono 7 przypadków 

podejrzenia złamania prawa ochrony zabytków na portalach Allegro i Ebay. Specjalista NID 

składał także zeznania w sprawie karnej z zakresu archeologii oraz wspierał merytorycznie 

Izbę Celną w Warszawie. 



 

1.B. DIGITALIZACJA/BAZY DANYCH 

Budowa i rozwój ogólnopolskiej geoprzestrzennej bazy danych o zabytkach 

Celem zadania jest realizacja zapisów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej dla 

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

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – powierzył do realizacji dyrektorowi 

Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Udostępnienie w ramach infrastruktury informacji 

przestrzennej danych lokalizacyjnych i opisowych nieruchomych oraz archeologicznych 

zabytków rejestrowych, pomników historii, a także miejsc uznanych za światowe dziedzictwo 

dzięki przyjętym standardom i wytycznym określonym poprzez europejską dyrektywę 

INSPIRE umożliwia efektywne porównywanie i wspólne analizowanie danych przestrzennych 

gromadzonych przez podmioty podległe wszystkim resortom uwzględnionym w ramach 

infrastruktury informacji przestrzennej. Nowe możliwości wynikające z wdrożenia 

jednolitego systemu gromadzenia i serwowania danych przestrzennych mogą pomóc 

w  efektywnym i skutecznym zarządzaniu przestrzenią uwzględniającym wartości zabytkowe 

oraz zwiększyć poziom ochrony zabytków realizowanej przez powołane do tego organy. 

Łatwy i operacyjny dostęp do danych przestrzennych zabytków znacznie przyspiesza proces 

projektowania i uzgadniania lokalizacji inwestycji. Pomaga także przeciwdziałać wielu 

zagrożeniom, np. minimalizuje ryzyko zniszczenia zabytków na skutek powodzi. 

 

W okresie sprawozdawczym Narodowy Instytut Dziedzictwa w przedmiotowym zakresie 

aktualizuje dane przestrzenne na nowej platformie publikacyjnej – Portalu Mapowym. Od 

stycznia br. jest na bieżąco aktualizowane repozytorium skanowanej dokumentacji 

rejestrowej, a następnie na podstawie tych dokumentów jest aktualizowana baza danych 

geoprzestrzennych o zabytkach. Wyniki tych prac można odnaleźć na geoportalu NID pod 

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

 

W I półroczu 2015 roku w ramach utrzymania i rozwoju bazy: 

 wykonano kontrolę wewnętrzną jakości danych. W wyniku kontroli poprawiono część 

obiektów, a także usunięto pewną część danych, głównie z uwagi na redundancję 

danych; 

 łącznie w okresie sprawozdawczym do bazy dodano 328 obiektów. 

 

Sporządzono również kolejne protokoły rozbieżności pomiędzy bazą INSPIRE a bazami 

dotychczas prowadzonymi przez NID, obejmującymi obiekty wpisane do rejestru zabytków. 

W okresie sprawozdawczym protokoły rozbieżności zostały wykonane dla trzech 

województw (lubuskie, łódzkie i dolnośląskie). Na podstawie tych protokołów częściowo 

poprawiono zawartość bazy danych geoprzestrzennych INSPIRE. 

 



Ponadto w I półroczu 2015 roku dokonano porównania obu ww. baz pod kątem obiektów 

wpisanych do rejestru i nieistniejących w terenie, a także dokonano poprawek w bazie 

INSPIRE. Operacja ta dotyczyła zabytków nieruchomych z województw: 

zachodniopomorskiego, lubelskiego, małopolskiego i śląskiego. 

 

Niezależnie prowadzono w omawianym okresie digitalizację rejestru zabytków 

nieruchomych i archeologicznych polegającą na skanowaniu analogowych kopii 

dokumentacji rejestru i ewidencji zabytków. W I półroczu 2015 roku pozyskano do 

repozytorium cyfrowego NID 2282 kopie cyfrowe dokumentacji, w tym 2020 kopii 

dokumentacji rejestrowej zabytków nieruchomych, ruchomych i archeologicznych, a także 

262 dokumenty ewidencyjne zabytków nieruchomych. 

 

Na koniec czerwca 2015 roku repozytorium cyfrowe NID zawiera: 

a) 73 612 dokumentów obejmujących rejestr zabytków nieruchomych (co stanowi 

100% zasobu analogowego przesłanego przez WUOZ do NID); 

b) 12 132 dokumenty obejmujące rejestr zabytków nieruchomych, archeologicznych 

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

c) 9900 dokumentów obejmujących rejestr zabytków ruchomych (pilotaż projektu); 

d) 5239 dokumentów obejmujących ewidencję zabytków nieruchomych (pilotaż 

projektu); 

e) 5048 dokumentów obejmujących ewidencję zabytków nieruchomych, 

archeologicznych (pilotaż projektu). 

 

Centralna baza danych geoprzestrzennych o zabytkach NID zawiera: 

a) 84 012 obiektów przestrzennych reprezentujących rejestr zabytków nieruchomych, 

b) 7748 obiektów przestrzennych reprezentujących rejestr zabytków nieruchomych,  

archeologicznych, 

c) 71 obiektów przestrzennych reprezentujących pomniki historii, 

d) 30 obiektów przestrzennych reprezentujących obiekty z Listy światowego dziedzictwa 

UNESCO. 

 

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. W przeciwieństwie do centralnej bazy danych – geoportal 

MKiDN publikuje informacje jedynie o obiektach wpisanych do rejestru zabytków, które 

istnieją w terenie. W przyszłości przewiduje się utworzenie specjalistycznego profilu, który 

przedstawiał będzie wszystkie informacje dostępne w centralnej bazie danych o zabytkach. 

 



W okresie sprawozdawczym były prowadzone i administrowane strony: www.zabytek.gov.pl 

, www.mapy.zabytek.gov.pl  oraz forum wewnętrzne NID, a także aplikacje: NID Desktop, 

NID-SKAN. 

 

Kolejnym zadaniem przeprowadzonym w I półroczu 2015 roku było wydanie w czerwcu 

nowej wersji aplikacji mobilnej Zabytki w Polsce. W ramach tej aplikacji na urządzenia 

z  systemem Android prezentowanych jest ponad 22 500 zabytków. Na tę liczbę składają się 

pomniki historii, stanowiska archeologiczne i zabytki architektury. Dodatkowo aplikacja 

korzysta z zasobów projektu „Wiki lubi zabytki”, prowadzonego przez fundację Wikimedia 

Polska, z którą Narodowy Instytutu Dziedzictwa współpracuje od 2011 roku. Obecnie trwają 

prace nad opisami kolejnych zabytków. 

 

   
 

Ponadto w I połowie 2015 roku do relacyjnej bazy danych „Multiarch” dodano: 728 

rekordów zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, 1799 rekordów kart 

ewidencyjnych architektury i budownictwa, 4 rekordy cmentarzy, 571 rekordów zabytków 

techniki, a także 1158 rekordów zabytków ruchomych sztuki i rzemiosła artystycznego. 

Obecny stan bazy danych zabytków „Multiarch” to: dla zabytków nieruchomych wpisanych 

do rejestru zabytków – 80 485 rekordów, architektury i budownictwa – 66 073 rekordy, kart 

cmentarzy – 14 133 rekordy, założeń zieleni – 9735 rekordów. Obecny stan bazy danych 

zabytków ruchomych to: rejestr oraz ewidencja sztuki i rzemiosła artystycznego – 375 496 

rekordów, rejestr techniki – 3234 rekordy, ewidencja techniki – 12 263 rekordy. Do bazy 

danych zabytków archeologicznych „Access” dodano 79 rekordów. Stan obecny bazy dla 

archeologii wynosi: rejestr zabytków – 7655 rekordów, ewidencja zabytków – 8538 

rekordów obszarów. 

 

1.C. ARCHIWUM 

 

Archiwizowanie zbiorów dokumentów związanych z ochroną zabytków oraz ich digitalizacja  



i upowszechnianie 

 

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania „Archiwizowanie zbiorów dokumentów 

związanych z ochroną zabytków, ich digitalizacją i udostępnianiem” podejmowane były liczne 

aktywności. Dotyczy to wszystkich jednostek podległych NID. Przejęto ok. 10 mb spuścizn 

oraz 0,5 mb innych materiałów archiwalnych. Ewidencjami zostało objętych 3060 j.a., w tym 

głównie fotografie. Powstały 43 opisy do przechowywanych zbiorów. Materiały będące 

w  gestii NID zostały udostępnione 305 osobom i objęły 1852 j.a. Wykonano 80 kwerend dla 

potrzeb interesantów.  

 

W zakresie profilaktyki i konserwacji zakupione zostały meble archiwalne o ogólnej 

pojemności 540 mb półek. Pomieszczenia archiwalne zostały wyposażone w 5 dodatkowych 

termohigrometrów. Siłami własnymi pracowników zarchiwizowano 3,7 mb archiwaliów. 

Digitalizacji poddano 6139 j.a., w tym głównie fotografie. Ponadto 4 z jednostek podległych 

instytucji poddane zostały kontroli przez Archiwa Państwowe. 

 

1.D. BIBLIOTEKA 

 

Prowadzenie specjalistycznej biblioteki w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 

oraz zarządzania dziedzictwem kulturowym 

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa prowadzi bibliotekę specjalistyczną w Warszawie oraz 

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

gromadzenie i udostępnianie publikacji specjalistycznych dotyczących zabytków w Polsce 

oraz ochrony, konserwacji i zarządzania dziedzictwem kulturowym.  

 

W okresie sprawozdawczym biblioteka NID w Warszawie wpisała do inwentarzy łącznie 467 

woluminów książek i czasopism, w tym 143 woluminy zostały zakupione, 159 przyjęto 

w  formie daru, natomiast 165 przyjęto w ramach wymiany. Ze zbiorów bibliotecznych NID 

w  Warszawie skorzystały 244 osoby, wypożyczając w sumie 344 publikacje i korzystając na 

miejscu z 1010 woluminów. Ponadto w ramach wymiany międzybibliotecznej biblioteka NID 

w Warszawie przekazała współpracującym z nią instytucjom 804 woluminy 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 1094 opisy bibliograficzne (książek, 

czasopism, artykułów), 2125 rekordów w kartotece haseł wzorcowych oraz oklejono kodami 

kreskowymi 561 woluminów. W I półroczu 2015 roku z katalogów on-line skorzystały łącznie 

2583 osoby. W ramach popularyzacji księgozbioru na stronie internetowej biblioteki NID 

zamieszczono 6 wykazów nabytków. 



 

Biblioteki Oddziałów Terenowych NID wpisały do inwentarza łącznie 1632 woluminy książek 

i  czasopism, w tym 215 woluminów zakupiono, 1304 przyjęto w formie daru, a 113 przyjęto 

w ramach wymiany. W okresie sprawozdawczym stworzono łącznie 800 opisów 

bibliograficznych. Ze zbiorów bibliotecznych Oddziałów Terenowych skorzystało 92 

czytelników, wypożyczając w sumie 492 publikacje. Ponadto w ramach współpracy z innymi 

instytucjami biblioteki przekazały łącznie 95 woluminów książek i czasopism. 

 

 1.E. WYDAWNICTWA  

 

Działalność wydawnicza służąca upowszechnianiu wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego 

i jego ochrony jest jednym z zadań Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Spośród wydawnictw 

specjalistycznych w I półroczu 2015 roku opracowano redakcyjnie numer 1/2015 półrocznika 

naukowego „Ochrona Zabytków” (druk zaplanowany na lipiec). Tom wypełniają w większości 

artykuły stanowiące kontynuację tematyki podjętej w roku ubiegłym, związanej z 100. 

rocznicą wybuchu I wojny światowej. 

 

Artykuły pracowników NID zawarte w numerze 1/2015 „Ochrony Zabytków”: 

 Krzysztof Garbacz, Pierwszy rok Wielkiej Wojny na Lubelszczyźnie na przykładzie 

losów rodziny Antoniego Mysakowskiego; 

 Marcin Sabaciński, Relikty archeologiczne Wielkiej Wojny. Znikające dziedzictwo, poza 

nawiasem nauki i konserwatorstwa. 

 

W związku z organizowanym co roku konkursem „Zabytek Zadbany” opracowano i wydano 

publikację książkową Zabytek zadbany. Co to znaczy? pod redakcją Iwony Liżewskiej. 

Wydawnictwo to ma na celu nie tylko popularyzowanie samego konkursu, ale przede 

wszystkim przedstawienie w sposób przystępny dla szerokiego grona czytelników zasad 

dobrej konserwacji prowadzonej z poszanowaniem wartości zabytkowych obiektu, 

przykładów dobrych praktyk konserwatorskich, poglądów ekspertów oraz doświadczeń 

właścicieli i użytkowników zabytków w tej mierze. Książka ma charakter pracy zbiorowej, 

w  której powstanie zaangażowanych było wielu specjalistów NID. 

 

Opracowania pracowników NID zawarte w publikacji Zabytek zadbany. Co to znaczy?: 

 Mariusz Czuba, Architektura i konstrukcje drewniane; 

 Robert Kola, Architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki; 

 Iwona Liżewska, Adaptacja obiektów zabytkowych; 

 Iwona Liżewska, Z perspektywy właściciela. Rozmowy o obiektach nagrodzonych 

w  konkursie „Zabytek Zadbany” w latach 2011-2014; 

 Beata Makowska, Utrwalenie wartości zabytkowej (pojedynczego) zabytku 

architektonicznego; 

 Zbigniew Myczkowski, Rewaloryzacja krajobrazu kulturowego; 



 Joanna Piotrowska, Ciągłość i zmiana. Krótka historia konkursu; 

 Andrzej Siwek, Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu, czyli zabytkowy 

krajobraz zadbany. 

 

Spośród publikacji specjalistycznych, których NID był współwydawcą, w I połowie 2015 roku 

opracowano: Niematerialne dziedzictwo kulturowe: zakresy – identyfikacja – zagrożenia 

(drugi tom materiałów pokonferencyjnych wydawanych wspólnie z Uniwersytetem Marii 

Skłodowskiej-Curie) oraz Tarnowskie Góry. Lead-Silver-Zinc Mine and its Underground Water 

Management System (broszura w języku angielskim przedstawiająca uniwersalną wartość 

miejsca nominowanego do wpisu na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, przygotowana 

wspólnie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej). Wydano także drukiem nr 5-6 

czasopisma popularnonaukowego „Spotkania z Zabytkami” (wspólnie z Fundacją 

„Hereditas”). 

 

 1.F. SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE 

 

Realizacja programów szkoleniowych i informacyjnych na rzecz służb konserwatorskich  

i środowisk związanych z opieką nad zabytkami 

 

Celem zadania jest doskonalenie zawodowe w obszarze ochrony zabytków. 

 

W dniach 29-30 stycznia 2015 roku w Poznaniu pracownicy NID przeprowadzili szkolenie 

w  zakresie wydawania decyzji administracyjnych o wpisie do rejestru zabytków oraz 

prowadzenia ksiąg rejestru. Jego uczestnikami byli pracownicy wielkopolskiego urzędu 

ochrony zabytków. 

 

21 marca i 11 kwietnia pracownicy NID przeprowadzili szkolenie dla Komendy Głównej 

Związku Harcerstwa Polskiego w ramach porozumienia o współpracy przy realizacji „Rajdu 

Grunwaldzkiego 2015”. Tematem spotkania było „Dziedzictwo archeologiczne w Polsce, jego 

charakterystyka, zagrożenia i możliwości ochrony” oraz „Archeologia w praktyce. Kilka słów 

o  badaniach i ochronie zabytków”.  

 

18-19 marca w Poznaniu w ramach szkolenia dla przedstawicieli Centralnego Biura Śledczego 

funkcjonariusze mieli okazję wysłuchać przygotowanego przez eksperta NID wykładu 

pt.  „Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym”. 

 

W dniach 19-20 marca w Krakowie pracownik NID prowadził warsztaty z ochrony zabytków 

w ramach ogólnopolskiej konferencji studenckiej i doktoranckiej „Rozpoznać przeszłość 

w  teraźniejszości – Dziedzictwo wczoraj – dziś – jutro” pod patronatem NID. Organizatorem 

było Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury. 

 



Od 25 marca do 2 kwietnia już po raz kolejny przedstawiciele NID prowadzili dla studentów 

inżynierii lądowej Politechniki Warszawskiej cykl wykładów pod nazwą „Archeologia – 

wybrane zagadnienia”. Wykłady były prowadzone również w języku angielskim. 

 

W maju w Łodzi pracownik NID uczestniczył w warsztatach dotyczących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego jako formy ochrony. Spotkanie zorganizowała Miejska 

Pracownia Urbanistyczna w Łodzi. 

 

26 czerwca w Wysowej przedstawiciel OT NID w Krakowie wygłosił wykład z podstaw 

ochrony zabytków dla uczestników Karpackiej Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki. 

 

 

2. WYZNACZANIE I UPOWSZECHNIANIE STANDARDÓW OCHRONY  

I KONSERWACJI ZABYTKÓW 

 

2.A. EKSPERTYZY I ANALIZY KONSERWATORSKIE  

 

Wydawanie opinii i ekspertyz dotyczących działań przy zabytkach na rzecz organów 

administracji publicznej 

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa aktywnie wspomaga administrację państwową w skutecznej 

ochronie zabytków. W I połowie 2015 roku specjaliści NID z Warszawy i Oddziałów 

Terenowych opracowali w sumie 272 opinie: dla Generalnego Konserwatora Zabytków 63 

opinie dotyczące skreśleń z rejestru zabytków, 6 opinii w związku z prowadzonymi 

postępowaniami odwoławczymi, 76 opinii dla wojewódzkich konserwatorów zabytków, 46 

opinii dla konserwatorów samorządowych i na potrzeby organizowanego przez GKZ 

konkursu „Zabytek Zadbany”, 75 opinii z zakresu archeologii dla Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad oraz 6 opinii w sprawie nagród za odkrycie zabytku archeologicznego. 

 

 2.B. STANDARDY DZIAŁAŃ KONSERWATORSKICH  

 

Tworzenie i upowszechnianie standardów dokumentacji, badania i konserwacji 

poszczególnych kategorii zabytków 

 

Celem zadania jest doskonalenie systemu ochrony zabytków. W okresie rozliczeniowym 

funkcjonujący w ramach Działu Strategii Zarządzania Dziedzictwem Zespół ds. standardów 

badań i ochrony dziedzictwa kontynuował prace nad rozpoznaniem szeroko rozumianej 

problematyki wykorzystywania w codziennej praktyce WKZ standardów postępowania 

konserwatorskiego umożliwiających skuteczne egzekwowanie najwyższego poziomu 

opracowań i działań konserwatorskich. W okresie sprawozdawczym pracownicy zespołu 

wykonali kwerendę archiwalnych opracowań i instrukcji PKZ dotyczących badań 



i  dokumentacji konserwatorskich. Przeprowadzono rozpoznanie zawartości publikacji 

dotyczących standardów postępowań z zabytkiem nieruchomym. Wykonano analizę 

przekazanych przez wojewódzkich konserwatorów zabytków opinii dotyczących potrzeb 

w  zakresie usprawnienia/standaryzacji działań konserwatorskich.  

 

W maju 2015 roku zorganizowano w Warszawie spotkanie Narodowego Instytutu 

Dziedzictwa z wojewódzkimi konserwatorami zabytków w sprawie standardów 

postępowania konserwatorskiego przy obiektach zabytkowych. Celem spotkania było 

wypracowanie metod współpracy WKZ – NID oraz wskazanie pól problematyki 

konserwatorskiej wymagających pilnie działań naprawczych, które w pierwszej kolejności 

winny podlegać opracowaniu. W czterech prezentacjach członków Zespół ds. standardów 

badań i ochrony dziedzictwa scharakteryzowano cele i różne aspekty wielowątkowej 

problematyki opracowania. Uwagi WKZ przekazane na spotkaniu wskazywały na wiele 

braków prawnych, merytorycznych i organizacyjnych utrudniających sprawne działanie służb 

konserwatorskich. Lista zagadnień konserwatorskich, które w pierwszym rzędzie wymagają 

opracowania lub uporządkowania jest przedmiotem dalszych prac zespołu ds. standardów. 

 

Ponadto w okresie sprawozdawczym pracownik zespołu koordynował pod względem 

merytorycznym i organizacyjnym XXI Kurs Międzynarodowej Podyplomowej Letniej Szkoły 

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

 

W I półroczu 2015 roku przygotowane zostały także 4 opracowania studialne wyznaczające 

zakres i sposób ochrony zabytkowych założeń: Układ ruralistyczny dawnej wsi Wilanów wraz 

z krajobrazem kulturowym Rezydencji Wilanowskiej, Lubostroń – wytyczne konserwatorskie 

do projektu rewaloryzacji parku, Studium widokowe zespołu osadniczo-krajobrazowego 

dawnej wsi Żukowo, analiza zakresu ochrony oraz 3 opracowania studialne Pola bitew – 

Wschowa, Kije i Kunowice w ramach tworzenia ewidencji pól bitewnych województwa 

lubuskiego. Współpracowano w 3 opracowaniach wyników archeologicznych badań 

powierzchniowych przeprowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 

 

 2.C. POMNIKI HISTORII  

 

Koordynowanie realizacji procedury występowania z wnioskiem do ministra o uznanie przez 

Prezydenta RP zabytku nieruchomego za pomnik historii 

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa koordynuje realizację procedury występowania z wnioskiem 

do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o uznanie przez Prezydenta RP zabytku 

nieruchomego za pomnik historii.  

 

W zakresie realizacji zadania prowadzono na potrzeby Rady Ochrony Zabytków prace 

analityczne nad modyfikacją procedury ustanawiania i funkcjonowania pomników historii 



oraz opracowano 2 opinie na temat obiektów kandydujących (Podzamcze – ruiny zamku 

Ogrodzieniec oraz Rudno – zamek Tenczyn).  

 

Przeprowadzono również analizę formalną i merytoryczną 7 wniosków o uznanie zabytków 

za pomniki historii oraz 3 lustracje terenowe obiektów kandydujących do tego tytułu. 

Konsultowano opracowywanie wniosków do 4 kolejnych obiektów potencjalnie 

kandydujących do uznania za pomniki historii oraz aktualizację wniosku już złożonego. 

 

W lutym 2015 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał rozporządzenia w sprawie 

uznania za pomniki historii: „Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego” oraz 

„Gdynia – historyczny układ urbanistyczny śródmieścia”.  

 

  
 

Monitorowanie stanu obiektów uznanych za pomniki historii, kontrola prowadzonych na ich 

terenie prac budowlanych i konserwatorskich oraz badań w zakresie posiadanych 

upoważnień 

 

Celem zadania jest opracowanie metod skutecznej profilaktyki w ochronie najcenniejszych 

zabytków.  

 

W tym zakresie pracownicy NID w Warszawie i Oddziałów Terenowych przeprowadzili 

łącznie 25 wizytacji, których celem był monitoring stanu zachowania i procesów 

konserwatorskich w obiektach uznanych za pomniki historii. Ponadto przedstawiciele NID 

uczestniczyli w sesjach, debatach i konsultacjach dotyczących poszczególnych pomników 

historii. 

 

 2.D. ŚWIATOWE DZIEDZICTWO  

 

W I półroczu 2015 roku opracowane zostały raporty rządowe dotyczące stanu zachowania 
miejsc światowego dziedzictwa w Polsce dla Hali Stulecia we Wrocławiu, Auschwitz Birkenau 
niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady (1940-1945), Historycznego 
centrum Warszawy, Królewskich kopalni soli w Wieliczce i Bochni oraz Drewnianych cerkwi 
w  polskim i ukraińskim regionie Karpat. Raporty te zostały sporządzone w oparciu 



o  informacje uzyskane od zarządców miejsc, władz lokalnych oraz wojewódzkich 
konserwatorów zabytków. 
 
W okresie sprawozdawczym prowadzono bieżącą współpracę z zarządcami miejsc 
światowego dziedzictwa w Polsce oraz z Państwową Służbą Ochrony Zabytków. Opracowano 
10 opinii konserwatorskich dotyczących planowanych inwestycji. 
 
Zorganizowano także XVIII posiedzenie Komitetu ds. Światowego Dziedzictwa Kulturowego 
w  Polsce, organu pomocniczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  
 
Od 2013 roku Polska sprawuje mandat w Międzyrządowym Komitecie Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Narodowy Instytut Dziedzictwa koordynował od strony merytorycznej 
przygotowania do udziału Polski w 39. Sesji. W ramach tego zadania przeprowadzono analizę 
materiałów przygotowanych na sesję przez Sekretariat Komitetu oraz przygotowano 
streszczenia spraw, w tym 33 wniosków o wpis i 30 raportów dotyczących stanu zachowania 
miejsc światowego dziedzictwa. Zorganizowano także 2 spotkania merytoryczne z udziałem 
przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Środowiska, Departamentu 
Współpracy z Zagranicą i Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego oraz ekspertów zewnętrznych. Opracowano stanowiska 
i  wypowiedzi dotyczące spraw ogólnych, monitoringu reaktywnego oraz kandydatur na Listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. 
 
Przedstawiciel Instytutu brał udział w pracach grupy zadaniowej ds. procesu oceny wniosków 
i podejmowania decyzji w sprawie wpisu na Listę światowego dziedzictwa powołanej przez 
Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2014 roku. 
 

 2.E. NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE 

 

Ewaluacja i doskonalenie systemu ochrony i ewidencji dziedzictwa materialnego 

i  niematerialnego 

 

Praca nad systemem ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego 

 

W I połowie 2015 roku została opracowana strategia dla zespołu zadaniowego 

ds.  Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, rozpoczęto też prace nad procedurami 

nominowania i zgłaszania wniosków na międzynarodowe listy niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego oraz zostały podjęte prace nad regulaminem listy dobrych praktyk ochronnych. 

Opracowano również część wniosku o objęcie ochroną miejsca pamięci – Dzieła 54 (Reduty 

Ordona). Rozpoczęto prace koncepcyjne nad opracowaniem długoterminowej strategii 

ochrony NDK w Polsce. 

 

Pracownicy Narodowego Instytutu Dziedzictwa brali czynny udział w posiedzeniach Rady 

ds.  Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy MKiDN oraz w spotkaniach 3 grup 

roboczych powołanych przez Radę ds. NDK. 



 

Praca nad Krajową listą niematerialnego dziedzictwa kulturowego 

 

W I półroczu 2015 roku dokonano konsultacji dotyczących następujących wniosków na 

Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego: 

1) umiejętność wytwarzania instrumentu i praktyka gry na kozie (dudach 

podhalańskich), 

2) łowiectwo, 

3) haft kaszubski szkoły żukowskiej, 

4) uroczystości odpustowe ku czci świętego Rocha połączone z obrzędem 

błogosławieństwa zwierząt,  

5) gra na cymbałach wileńskich, 

6) wianki kwiatowe, 

7) sokolnictwo. 

 

 
Umiejętność wytwarzania instrumentu i praktyka gry na kozie (dudach podhalańskich). Fot. Julia Włodarczyk 

 

Udział w wydarzeniach związanych z NDK (spotkania, konferencje, wykłady, wydarzenia 

kulturalne itp.) 

 

W I półroczu 2015 roku pracownicy NID kilkakrotnie brali czynny udział w spotkaniach 

organizowanych wspólnie z Departamentem Ochrony Zabytków z przedstawicielami UM 

i  środowisk związanych z NDK w Chorzowie, Toruniu, Wrocławiu i Szreniawie. W celu 

zapoznania się bliżej z imprezą pt: „Karnawał góralski w Zakopanem” przedstawiciel NID 

wziął udział w wydarzeniu. Odbyła się również debata sejmowa zorganizowana z inicjatywy 

Parlamentarnego Zespołu Wspierania Inicjatyw Kulturalnych poświęcona tematyce ochrony 



niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w której wziął udział zastępca dyrektora NID 

Mariusz Czuba. 

 

Kontakty z instytucjami, organizacjami i środowiskami związanymi z ochroną 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz z depozytariuszami tego dziedzictwa. 

 

Zarówno pracownicy warszawskiej centrali NID, jak i Oddziałów Terenowych brali aktywny 

udział w spotkaniach roboczych z interesariuszami i osobami działającymi na polu 

dziedzictwa niematerialnego. W Warszawie było to m.in. spotkanie z przedstawicielami 

społeczności Mikstatu – autorami wniosku na Krajową listę NDK oraz z animatorem 

lokalnym, p. Sebastianem Margalskim. 

 

Pracownicy Oddziału Terenowego w Białystoku kontaktowali się z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Podlaskiego w celu przygotowania spotkania informacyjnego dla instytucji 

pomocnych w inwentaryzacji dziedzictwa niematerialnego województwa podlaskiego. 

 

Pracownicy Oddziału Terenowego w Lublinie nawiązali współpracę z Instytutem 

Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

 

Pracownicy Oddziału Terenowego w Opolu przeprowadzili spotkanie w swojej siedzibie 

z  pracownikami Muzeum Wsi Opolskiej oraz Związku Śląskich Rolników.  

 

Pracownicy Oddziału Terenowego w Poznaniu skontaktowali się z Muzeum Regionalnym 

w  Turku w sprawie wpisu na Krajowa listę NDK dywanów kwietnych układanych na procesję 

Bożego Ciała w Skęczniewie, gm. Dobra (woj. wielkopolskie) i w Spicymierzu, gm. Uniejów 

(woj. łódzkie). Przeprowadzono także rozmowy z Szamotulskim Ośrodkiem Kultury oraz 

kierownictwem Zespołu Folklorystycznego „Szamotuły” nt. wpisu na listę NDK „wesela 

szamotulskiego”. Przedstawiciele NID w Poznaniu prowadzili również rozmowy 

z  Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. 

 

Pracownicy Oddziału Terenowego w Rzeszowie utrzymywali kontakty i uczestniczyli 

w  spotkaniach z dyrektorem Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu 

Marszałkowskiego oraz pracownikiem odpowiedzialnym za dziedzictwo niematerialne. 

Skontaktowano się także z dyrektorem Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie w sprawie 

uzgodnienia wspólnych działań mających na celu ochronę dziedzictwa niematerialnego 

(identyfikacja, promocja, kontakty z depozytariuszami). 

 

Pracownicy Oddziału Terenowego w Szczecinie uczestniczyli w konsultacjach 

z  przedstawicielami samorządu wojewódzkiego (Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji 

UMWZ), władz powiatu i innych instytucji, w tym z KULIKXFILM – firmą produkcyjno-

dystrybucyjną; celem konsultacji była realizacja filmów fabularnych, dokumentalnych, 



programów telewizyjnych, reklam internetowych i telewizyjnych dotyczących dziedzictwa 

niematerialnego oraz realizacje video na żywo. 

 

Pracownicy Oddziału Terenowego w Toruniu nawiązali współpracę z Muzeum 

Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu w ramach podpisanego 

porozumienia o koordynacji działań na rzecz ochrony dziedzictwa niematerialnego na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

Pracownicy Oddziału Terenowego w Zielonej Górze prowadzili rozmowy z Muzeum 

Etnograficznym w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli, Muzeum Ziemi Lubuskiej oraz 

Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Zielonej Górze. 

 

Działania popularyzujące ochronę dziedzictwa niematerialnego i ideę Konwencji UNESCO 

z  2003 roku  

 

Opracowano 2 artykuły poświęcone tematyce niematerialnego dziedzictwa kulturowego do 

tomów pokonferencyjnych. Udzielono wywiadu dla TV Polsat na temat Krajowej listy 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Pracownik Oddziału Terenowego w Poznaniu brał 

udział w spotkaniach Zespołu opiniująco-doradczego przy Marszałku Województwa 

Wielkopolskiego ds. Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego oraz w IV forum – Soplicowo, 

pow. kościański. 

 

Administrowanie portalem http://niematerialne.nid.pl 

 

NID prowadził działalność informacyjną i promocyjną dotyczącą dziedzictwa niematerialnego 

i Konwencji UNESCO z 2003 roku za pośrednictwem strony internetowej NID poświęconej 

dziedzictwu niematerialnemu http://niematerialne.nid.pl  Zamieszczono m.in informacje 

dotyczące struktury administracyjnej ochrony NDK w Polsce, w tym dane kontaktowe 

koordynatorów regionalnych NID ds. NDK. Na portalu zamieszczono 27 artykułów 

informujących o nadchodzących wydarzeniach kulturalnych związanych z dziedzictwem 

niematerialnym. 

 

Organizacja i współorganizacja konferencji, warsztatów i szkoleń 

 

W siedzibie Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie w dniach 11-12 czerwca 2015 

roku zostało zorganizowane dwudniowe szkolenie dla koordynatorów regionalnych NID 

ds.  NDK poświęcone tematyce ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz 

sposobom podejmowanych działań w terenie. NID był również współorganizatorem 

konferencji „Przekaz międzypokoleniowy w kulturze tradycyjnej i rola państwa w tym 

zakresie”, która odbyła się 17 czerwca 2015 roku w Państwowym Muzeum Etnograficznym 

w  Warszawie.  

http://niematerialne.nid.pl/
http://niematerialne.nid.pl/


 

  
Konferencja „Przekaz międzypokoleniowy w kulturze tradycyjnej         Konferencja „Przekaz międzypokoleniowy w kulturze tradycyjnej  

i rola państwa w tym zakresie”. Fot. Katarzyna Sadowska-Mazur          i rola państwa w tym zakresie”. Fot. Julia Włodarczyk 

 

Rozpoczęto też prace koncepcyjne nad planowanymi w październiku warsztatami 

poświęconymi dobrym praktykom w ochronie NDK na terenie Polski. 

 

Wizje terenowe dotyczące zjawisk z zakresu dziedzictwa niematerialnego 

 

Przeprowadzono 2 wizje terenowe dotyczące miejsca pamięci – Dzieła 54 (Reduty Ordona) 

w  związku z opracowaniem części opinii dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków poświęconej niematerialnym aspektom tego miejsca. Wizje lokalne dotyczące 

elementów dziedzictwa niematerialnego wykonał także Oddział Terenowy NID w Poznaniu. 

 

 

3. KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE WARTOŚCI 

I  ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

 

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

SPOŁECZNE, PATRONATY, WYSTAWY 

Realizacja programów i kampanii społecznych w zakresie edukacji na rzecz dziedzictwa 

Europejskie Dni Dziedzictwa 

W I połowie 2015 roku trwały przygotowania do kolejnej, 23. 

edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, które zaplanowano na dwa 

wrześniowe weekendy – 12-13 i 19-20. Tegoroczne święto 

odbędzie się pod wspólnym hasłem przewodnim „Utracone 

dziedzictwo”. Uroczysta ogólnopolska inauguracja EDD będzie 

miała miejsce dnia 12 września w Elblągu. 

 



Pochylimy się nad wszelkimi elementami dziedzictwa, które tracimy na skutek różnych 

zawirowań historycznych – działań wojennych, zmian granic, przesiedleń, grabieży. Straty 

dotyczą zarówno zasobów materialnych – zabytków, skarbów narodowych, kolekcji 

sztuki, rzemiosła – jak i tych niematerialnych, dotykających sfery duchowej 

i  emocjonalnej 

 

NID – będąc koordynatorem ogólnopolskim – podejmuje działania służące jak najszerszej 

promocji idei EDD, jak również wydarzeń odbywających się w ramach projektu. W tym 

celu podpisane zostały umowy patronackie (Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

TVP Kultura, WP, Polityka, Stroer, PolskaPress), trwają także prace nad przygotowaniem 

materiałów promocyjnych: ulotek, plakatów, reklam wielkoformatowych, dodatków 

prasowych, informatorów regionalnych. Zwiększeniu zasięgu dostępności do materiałów 

promocyjnych służą umowy podpisane z TLK i Warexpo. Spójność wizerunkową zapewni 

spot radiowy i telewizyjny, emitowany w TVP i Polskim Radio. W ramach współpracy 

z  koordynatorami regionalnymi zorganizowane zostało spotkanie, podczas którego 

odbyła się dyskusja nad dalszym rozwojem projektu i jego bieżącą specyfiką. 

 

Wolontariat dla dziedzictwa 

 

W 2015 roku rusza pierwsza edycja programu „Wolontariat dla dziedzictwa” 

angażującego społeczności lokalne w proces właściwego zachowania zabytków. 

W ramach przygotowań do uruchomienia programu zostały podjęte następujące zadania: 

 spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych i urzędów 

konserwatorskich,  

 stworzenie regulaminu programu dofinansowania projektów angażujących 

wolontariuszy w opiekę nad zabytkami (w trakcie konsultacji w ministerstwie), 

 opracowanie poradnika i zestawu dokumentów do wypełnienia wniosku o dotację 

(prace w toku), 

 odświeżenie i poprawa funkcjonalności strony internetowej wolontariat.nid.pl 

(w  trakcie modyfikacji), 

 podpisanie umowy na przeprowadzenie badań społecznych wśród organizacji 

pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego na temat ich 

zaangażowania w ochronę dziedzictwa kulturowego i współpracy 

z  wolontariuszami. 

Nabór wniosków do programu planowany jest na początek IV kwartału. 

 

Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny o dziedzictwie 

kulturowym 

 

Konkurs jest skierowany do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych 

wpisanych do rejestru zabytków. Celem konkursu jest promocja działań związanych 



z upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie kulturowym i wzmocnienie świadomości 

społecznej dotyczącej wartości zabytków poprzez wybieranie, nagradzanie i promowanie 

najlepszych działań edukacyjnych.  

 

Ogłoszenie listy nominowanych projektów nastąpi do 30 października, natomiast 

uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się w listopadzie 2015 roku. 

 

Materiały edukacyjne dla szkół 

 

Trwają prace zmierzające do ogłoszenia konkursu na opracowanie materiałów 

edukacyjnych dla szkół w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, którego celem jest 

zwiększenie efektywności systemu upowszechniania wiedzy o dziedzictwie i jego 

wartości, a także kreowanie w młodym pokoleniu przekonania o konieczności 

zachowania zabytków i innych elementów dziedzictwa poprzez tworzenie użytecznych 

i  zgodnych z dobrymi praktykami nowoczesnej edukacji materiałów dydaktycznych 

umożliwiających wprowadzenie właściwych i adekwatnych treści do systemu edukacji 

formalnej. 

 

Przedmiotem konkursu będą materiały edukacyjne przeznaczone do wykorzystania przez 

nauczycieli podczas zajęć dydaktycznych na III etapie kształcenia, zawierające projekt 

scenariusza lekcji wraz z projektem dodatkowych materiałów, np. prezentacji 

multimedialnych, filmów, gier, zadań, kart pracy itp. Najlepsze scenariusze zostaną 

nagrodzone, a w kolejnych latach planowane jest wykonanie kompletnych materiałów 

i  dystrybucja wśród nauczycieli. 

 

Ponadto pracownicy NID przygotowują materiały dydaktyczne do konkursów szkolnych 

oraz biorą udział w pracach jury przy poszczególnych projektach edukacyjnych 

i  wystawienniczych. 

 

Po dużym sukcesie wydanej w ubiegłym roku publikacji Kronika zabytkomaniaka 

przygotowywana jest część druga przygód małego Stasia, z którym tym razem będziemy 

odkrywać dziedzictwo niematerialne – tradycje, zwyczaje, obrzędy, poznamy tradycyjne 

rzemiosło i pradawne wierzenia. Wydanie publikacji planowane jest na koniec 2015 roku. 

 

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 2015 

 

W dniach 21-22 kwietnia 2015 roku w Białymstoku odbyły się uroczyste obchody 

Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, których organizatorem był Narodowy 

Instytut Dziedzictwa wraz z miastem Białystok. Patronat nad wydarzeniem objął Piotr 

Żuchowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i 



Generalny Konserwator Zabytków, Mieczysław Kazimierz Baszko – Marszałek 

Województwa Podlaskiego oraz Andrzej Meyer – Wojewoda Podlaski. 

 

Galę Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Białymstoku zaszczycili 

przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kancelarii Prezydenta 

RP, środowiska konserwatorskie i naukowe, uczestnicy konkursu „Zabytek Zadbany”, 

osoby zasłużone dla kultury i ochrony zabytków oraz przedstawiciele mediów. 

 

W trakcie uroczystości w pałacu Branickich w Białymstoku prof. Małgorzata Dolistowska 

z  Politechniki Białostockiej wygłosiła referat pt: „Białystok – miasto wielokrotnego 

zapisu”. Następnie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Piotr Żuchowski i dyrektor NID prof. Małgorzata Rozbicka ogłosili wyniki i wręczyli 

nagrody laureatom i wyróżnionym w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków 

„Zabytek Zadbany”. Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami 

i  upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania 

obiektów. 

 

 
 

W kategorii Utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu laureatem został 

dawny szpital Świętej Trójcy w Broniszowie (woj. lubuskie). Jury konkursu doceniło 

kompleksowe prace konserwatorsko-budowlane przeprowadzone z maksymalnym 

poszanowaniem i wykorzystaniem wszystkich zachowanych elementów oryginalnej 

substancji zabytkowej. 

 

Wśród wyróżnionych w tej kategorii znalazły się następujące obiekty: ratusz w Kamiennej 

Górze, woj. dolnośląskie; willa Leopolda Kindermanna przy ul. Wólczańskiej 31/44 

w  Łodzi (galeria „Willa” Miejskiej Galerii Sztuki), woj. łódzkie; kościół Świętego Jana 

Chrzciciela w  Myśliborzu, woj. zachodniopomorskie.  



W kategorii Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu laureatem zostały 

zabytkowe domy na murze miejskim przy ul. Sowińskiego w Dobrym Mieście (woj. 

warmińsko-mazurskie). Jury przyznało nagrodę za kompleksową rewitalizację 

zdegradowanej przestrzeni miasta z zachowaniem integralności i autentyzmu zespołu 

domów na murach obronnych. 

W tej kategorii zostały wyróżnione następujące obiekty: zespół pałacowy w Większycach, 

woj. opolskie; zespół parkowo-pałacowy w Warce-Winiarach (Muzeum im. Kazimierza 

Pułaskiego), woj. mazowieckie; miejskie mury obronne w Trzcińsku-Zdroju, woj. 

zachodniopomorskie.  

W kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych laureatem został zespół kopalni Julia 

w  Wałbrzychu, obecnie Park Wielokulturowy Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki 

(woj. dolnośląskie). Nagroda została przyznana za przeprowadzone na szeroką skalę 

kompleksowe działania konserwatorsko-adaptacyjne w zdegradowanej kopalni, 

wykonane z pełnym poszanowaniem jej autentyzmu i zachowaniem walorów krajobrazu 

poprzemysłowego. 

Wyróżnione w tej kategorii zostały następujące obiekty: zespół dawnego żydowskiego 

domu przedpogrzebowego Bet Tahara, obecnie Centrum Dialogu Międzykulturowego 

DOM MENDELSOHNA w Olsztynie, woj. warmińsko-mazurskie; kościół Świętego Jana – 

Centrum Świętego Jana Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, woj. pomorskie; 

wieża ciśnień w Kościanie adaptowana na cele sportowo-edukacyjno-turystyczne – 

ściankę wspinaczkową i obserwatorium astronomiczne, woj. wielkopolskie.  

W kategorii specjalnej Architektura i konstrukcje drewniane laureatem została willa 

„Oksza” w Zakopanem (woj. małopolskie). Kapituła doceniła wzorcowo zrealizowane 

kompleksowe prace konserwatorskie autentycznej substancji zabytkowej willi. 

Wśród wyróżnionych w tej kategorii znalazły się następujące obiekty: dawne kasyno 

oficerskie w Legionowie (filia „Piaski” Muzeum Historycznego w Legionowie), woj. 

mazowieckie; kościół cmentarny Świętego Krzyża w Głogówku, woj. opolskie; kościół 

parafialny Wniebowzięcia NMP Panny w Lutczy, woj. podkarpackie.  

W kategorii specjalnej Architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki laureatem zostały 

dawne magazyny zakładów włókienniczych K.W. Scheiblera, obecnie siedziba 

Art_Inkubatora w Łodzi (woj. łódzkie). Jury przyznało nagrodę za staranną konserwację 

zachowanej substancji zabytkowej i harmonijne połączenie z elementami współczesnymi. 

Jury wyróżniło w tej kategorii następujące obiekty: kolektor sanitarny przy ul. Mostowej 

w Przemyślu, woj. podkarpackie; budynek nadszybia z wieżą wyciągową, budynek 

wagowni i wentylatora w zespole szybu „Maciej” w Zabrzu, woj. śląskie; tartak 

Raphaelsohnów, obecnie Centrum Techniki i Rozwoju Regionu „Muzeum 

Nowoczesności” w Olsztynie, woj. warmińsko-mazurskie. 



Po uroczystej gali goście mogli wysłuchać koncertu „Kalejdoskop barw Polski” 

w  wykonaniu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Operze 

i  Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku oraz zwiedzić 

zabytki Białegostoku i Supraśla.  

  

Po tegorocznej edycji MDOZ staraniem Narodowego Instytutu Dziedzictwa ukazała się 

książka Zabytek Zadbany. Co to znaczy? Jest to próba opisania w sposób profesjonalny, 

a  zarazem jasny i zrozumiały dla szerokiego grona czytelników zasad dobrej konserwacji, 

zaprezentowania dobrych praktyk konserwatorskich, poglądów ekspertów oraz 

doświadczeń właścicieli i użytkowników zabytków. W publikacji opisano również dzieje 

samego konkursu, którego historia liczy sobie już 40 lat oraz zaprezentowano obiekty 

nagrodzone w latach 2011-2015. 

 

Spotkanie Opiekunów Pomników Historii 

W dniach 26-27 maja 2015 roku w Częstochowie i Siewierzu odbyło się 5. Spotkanie 

Opiekunów Pomników Historii. Organizatorem spotkania był Narodowy Instytut 

Dziedzictwa oraz ojcowie paulini z Jasnej Góry, a jego temat brzmiał: „Rola i znaczenie 

statusu pomnika historii w praktyce opieki i zarządzania zabytkowymi obiektami 

sakralnymi”.  

Pomnik historii to niezwykle prestiżowe 

wyróżnienie nadawane od 1994 roku przez 

Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym 

rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury 

i  Dziedzictwa Narodowego. Obecnie na liście 

pomników historii znajduje się 60 obiektów, 

w  tym 21 obiektów sakralnych. 

 



Podczas dwóch sesji plenarnych prelegenci poruszyli następujące zagadnienia: 

 ks. Leszek Makówka, diecezjalny konserwator zabytków i dyrektor Muzeum 

Archidiecezjalnego w Katowicach – „Zabezpieczenie kościołów drewnianych 

w  archidiecezji katowickiej – projekt współfinansowany przez Unię Europejską”;  

 Zygmunt Błaszczyk, kierownik Delegatury WUOZ w Piotrkowie Trybunalskim – 

„Sulejów – pomnik historii – historia i perspektywy”; 

 o. Jan Golonka i Jerzy Żmudziński – „Opieka monarchów i Sejmu Rzeczypospolitej 

nad Jasną Górą – wiekowym pomnikiem historii i kultu Matki Bożej Królowej 

Polski”; 

 Bolesław Talkowski, przewodniczący zarządu Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej 

w Kruszynianach – „Rola i znaczenie statusu pomnika historii w zarządzaniu 

zespołem meczetu i mizaru w Kruszynianach”; 

 ks. Wincenty Pytlik, dyrektor Muzeum Diecezjalnego i Wydziału 

Konserwatorskiego w Pelplinie – „Pelplin i jego walory jako pomnika historii”. 

 ks. Włodzimierz Gucwa, proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 

i  Świętej Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu i ks. prałat Stanisław Szupieńko, 

diecezjalny konserwator zabytków – „Kościół w Legnickim Polu, wybitne dzieło 

sztuki – pomnik historii i bazylika mniejsza”.  

Podczas spotkania odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia nagrody „Conservator 

Ecclesiae” im. ks. prof. Janusza St. Pasierba dla ojca Jana Golonki.  

Celem dorocznych spotkań jest wzajemna wymiana doświadczeń i budowanie 

współpracy pomiędzy opiekunami obiektów, które mocą zarządzenia Prezydenta RP 

zostały uznane za pomnik historii, a także wypracowywanie dobrych wzorców 

w  zarządzaniu tymi wyjątkowymi miejscami oraz upowszechnianie wiedzy o ich 

potencjale i roli w rozwoju lokalnym. 

Spotkanie adresowane jest przede wszystkim do opiekunów pomników historii, służb 

konserwatorskich, przedstawicieli władz samorządowych i centralnych, właścicieli 

i  zarządców zabytków, przedstawicieli organizacji pozarządowych i naukowców.  

Goście spotkania mieli okazję zwiedzić klasztor na Jasnej Górze oraz ruiny zamku 

biskupiego w Siewierzu.  



 

 

 

Spotkanie w kieleckim Oddziale Terenowym NID 

Dnia 12 marca 2015 roku, w pierwszą 

rocznicę wznowienia działalności NID 

w  Kielcach, w siedzibie oddziału odbyło 

się spotkanie, podczas którego zostały 

zaprezentowane możliwości współpracy 

pomiędzy NID a innymi instytucjami 

i  środowiskami wspierającymi 

dziedzictwo kulturowe regionu. 

W spotkaniu uczestniczyły osoby zaangażowane w ochronę i opiekę nad zabytkami, 

przedstawiciele urzędów i instytucji kultury oraz środowiska opiniotwórcze. Celem 

spotkania było przedstawienie zakresu działalności Oddziału Terenowego NID w Kielcach, 

ze szczególnym uwzględnieniem gromadzenia i upowszechniania wiedzy o dziedzictwie, 

wyznaczania i upowszechniania standardów ochrony i konserwacji zabytków oraz 

kształtowania świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa 

kulturowego. 



Podczas spotkania omówiono charakterystykę zabytków województwa świętokrzyskiego 

z podziałem na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, pomniki historii oraz ważniejsze 

obiekty architektury zabytkowej. W drugiej części spotkania odbył się pokaz filmów 

dokumentalnych o dziedzictwie kulturowym regionu w reżyserii Stanisława Janickiego, 

osobiście prezentowanych przez autora. Wydarzenie wzbudziło duże zainteresowanie 

w  środowisku świętokrzyskich mediów, których przedstawiciele również uczestniczyli 

w  spotkaniu.  

Kanon Miejsc Historycznych 

Kanon Miejsc Historycznych to projekt realizowany przez Narodowy Instytut 

Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów i Narodowy Instytut Dziedzictwa pod patronatem 

Generalnego Konserwatora Zabytków. Jego założenia zaprezentował Piotr Żuchowski, 

Generalny Konserwator Zabytków, Sekretarz Stanu w MKiDN, podczas spotkania 

23  czerwca 2015 roku w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.  

Zainicjowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt, oprócz 

funkcji poznawczo-edukacyjnej, będzie promował zabytki i miejsca o szczególnym 

znaczeniu dla pamięci narodowej Polaków. Kanon Miejsc Historycznych to wstęp do 

znacznie szerszego projektu edukacyjnego oraz informacyjno-promocyjnego, który dzięki 

wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uczyni miejsca 

historyczne, zaliczone w poczet miejsc „kanonicznych”, oraz sprawujące nad nimi opiekę 

instytucje jeszcze bardziej znanymi – na miarę ich roli w kształtowaniu zbiorowej 

tożsamości. 

W pracach nad projektem uczestniczyli wybitni polscy specjaliści nauk historycznych: 

Jolanta Choińska-Mika, Włodzimierz Borodziej, Jerzy Kochanowski, Jacek Purchla, Henryk 

Samsonowicz, Wojciech Tygielski. Ostateczny kształt Kanonu przygotowany został przy 

udziale dyrektorów instytucji kultury realizujących projekt: prof. Małgorzaty Rozbickiej, 

dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa i prof. Piotra Majewskiego, dyrektora 

Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Autorem tekstów komentarzy 

do wchodzących w skład Kanonu miejsc jest p. Jerzy Bracisiewicz. 

W Kanonie Miejsc Historycznych znalazło się 41 obiektów, zaproponowanych przez 

zespół ekspertów. Są to m.in. następujące obiekty: bazylika prymasowska Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny w Gnieźnie, Jasna Góra w Częstochowie, Wawel w Krakowie 

i  Łazienki Królewskie w Warszawie. 

Oficjalna strona Kanonu Miejsc Historycznych: http://www.miejscahistoryczne.nimoz.pl/ 

 

Patronaty NID 



Narodowy Instytut Dziedzictwa patronuje wydarzeniom związanym z ochroną 

materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, upowszechniając 

i  popularyzując informację o przedsięwzięciach.  

W I półroczu 2015 roku NID wspierał następujące projekty: 

 luty-grudzień – „Karnawały kobiet”, organizator: Państwowe Muzeum 

Etnograficzne w Warszawie, 

 19-20 marca – konferencja „Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości – dziedzictwo 

wczoraj, dziś, jutro”, organizator: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, 

 21-26 kwietnia – „Wszystkie mazurki świata”, organizator: Fundacja Wszystkie 

Mazurki Świata, 

 16 maja – IV Ogólnopolska Konferencja Historyków, Archeologów i Politologów 

Miasta Opatowa i Powiatu Opatowskiego, organizator: Wydział Zarządzania 

i  Administracji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,  

 22-24 maja – Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa 

„I  Lubelska Wiosna Historyczna”, organizator: Koło Naukowe Historii Krajów 

Europy Wschodniej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 

 1 czerwca – seminarium naukowe „Nieinwazyjne rozpoznanie zasobów 

dziedzictwa archeologicznego – potencjał i możliwości”, organizator: Instytut 

Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

 projekt całoroczny – „Sztuka na kółkach”, organizator: Stowarzyszenie Historyków 

Sztuki, Oddział w Krakowie, 

 monografia Pałac w Gorzanowie – historia, kultura, rewitalizacja.  

Ponadto Narodowy Instytut Dziedzictwa objął patronatem organizowany przez Związek 

Harcerstwa Polskiego w dniach 9-13 lipca 2015 roku Rajd Grunwaldzki. W ramach 

udzielonego patronatu specjaliści Instytutu przeprowadzili w dniach 21 marca i 11 

kwietnia szkolenia dla organizatorów wydarzenia, kadry instruktorskiej ZHP oraz 

drużynowych. Szkolenie dotyczyło systemu ochrony zabytków, dziedzictwa 

archeologicznego, działań edukacyjnych związanych z dziedzictwem, kampanii 

społecznych upowszechniających wiedzę o dziedzictwie, wolontariatu dla dziedzictwa 

kulturowego. 

 

Wystawy 



Wystawy tematyczne są elementem działań Narodowego Instytutu Dziedzictwa na rzecz 

upowszechniana wiedzy o polskim dziedzictwie i jego konserwacji. 

Wystawy przygotowane i opracowane przez NID w I półroczu 2015 roku: 

 „Drewniana architektura sakralna w Polsce”, przygotowanie ekspozycji w Bibliotece 

Pedagogicznej w Olsztynie, 

 opracowanie aktualnej wersji (treść i grafika) wystawy „Polska – miejsca światowego 

dziedzictwa” w języku angielskim i francuskim dla polskiego przedstawicielstwa przy 

Komitecie UNESCO w Paryżu oraz dokonanie wyboru fotografii polskich miejsc 

światowego dziedzictwa UNESCO, 

 opracowanie nowej wersji graficznej i językowej plansz do ekspozycji „In the world of 

color and prayer – Polychromy in wooden churches in the southern part of Lesser 

Poland” przygotowywanej na 4. Polski Festiwal w Seatle /USA/, 11 lipca 2015 roku,  

 opracowanie scenariusza i projektu graficznego wystawy „Et in Arcadia ego – I ja, 

śmierć, jestem w Arkadii… inspiracje artystyczne i analogie” przygotowywanej na 

odsłonięcie zrekonstruowanego Grobu Nieznajomego w Parku Mużakowskim,  

 opracowanie nowej wersji graficznej i językowej wystawy „Wooden tserkvas of the 

carpathian region in Poland and Ukraine, UNESCO World Heritage property of 

Republic of Poland and Ukraine” zorganizowanej w World Conference Center (WCCB) 

w Bonn podczas 39. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, 

 opracowanie wystawy „Zabytek Zadbany 2015” prezentowanej podczas 

Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Białymstoku. 

 

3.B. KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

Współpraca z mediami 

Biuro ds. Komunikacji dba o wizerunek Instytutu oraz dobre relacje z mediami. Na co 

dzień opracowuje teksty na potrzeby dziennikarzy, autoryzuje wypowiedzi pracowników 

NID do mediów oraz zachęca media do współpracy merytorycznej związanej 

z  popularyzacją dziedzictwa kulturowego. 

Formalizując współpracę, na początku 2015 roku NID podpisał 5-letnią umowę 

z  Telewizja Polską S.A. oraz roczną z Polskim Radem S.A. Ponadto od lat Instytut stale 

współpracuje z dwumiesięcznikiem „Spotkania z Zabytkami”. 



Każdego dnia specjaliści Biura ds. Komunikacji monitorują media i przygotowują 

prasówkę dla pracowników NID. Z danych wynika, że w ostatnim półroczu media 

publikowały informacje o NID 156 razy.  

W ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami NID rozpoczął 

pracę nad kampanią społeczną na rzecz dziedzictwa kulturowego „Chroniąc zabytki – 

wybierasz przyszłość”. Akcja społeczna rozpocznie się we wrześniu i będzie trwała do 

końca 2015 roku.  

Film o digitalizacji i współpraca z Narodowym Instytutem Audiowizualnym 

Podsumowując program „KULTURA+”, Narodowy Instytut Audiowizualny przygotował 

film prezentujący działania związane z digitalizacją. Jednym z Centrum Kompetencji jest 

NID, odpowiedzialny za digitalizację zabytków. W filmie mogliśmy przedstawić swoje 

dokonania i osiągnięcia na tym polu. Obecnie w zdigitalizowanych zasobach NID 

posiadamy: 68 obiektów przedstawionych w postaci modeli 3D, z których 10 dostępnych 

jest również na portalu CUMULUS, 1971 opracowanych not, 91 000 obiektów 

zabytkowych dostępnych w bazie danych INSPIRE, z czego na geoportalu NID 

upubliczniono ok. 78 000 zabytków, opracowanie zasobów cyfrowych umieszczonych na 

portalu E-zabytek w liczbie 2742, w tym filmy, opisy zabytków, modele 3D, zdjęcia. 

Obszerne zasoby, którymi dysponuje i zarządza NID przygotowane są w taki sposób, by 

przemawiały zarówno do specjalistów, jak i miłośników turystyki kulturowej.  

Celem filmu jest zachęcenie społeczeństwa do zapoznania się z cyfrowymi zasobami 

dotyczącymi zabytków, ale również do obejrzenia ich w rzeczywistości.  

Narodowy Instytut Dziedzictwa w zakresie digitalizacji zabytków stawiany jest za wzór 

zarówno w kraju, jak i za granicą. Partnerami naszych projektów są często instytucje 

kultury będące naszymi odpowiednikami za granicą, które bardzo pozytywnie oceniają 

nasze rozwiązania. W ramach digitalizacji NID zajmuje się m.in. skanowaniem 

dokumentacji, skaningiem laserowym, budowaniem modeli 3D.  

„Kultura dostępna” i współpraca z Narodowym Centrum Kultury 

W I połowie 2015 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa podpisał umowę o współpracy 

z  Narodowym Centrum Kultury w ramach projektu „Kultura dostępna”.  

„Kultura dostępna” to program, którego pomysłodawcą jest Minister Kultury 

i  Dziedzictwa Narodowego, a realizatorem przyjętych założeń jest NCK. Celem programu 

jest podjęcie zorganizowanych działań na rzecz społeczeństwa, polegających na 

ułatwieniu dostępu do kultury, ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych.  

Jednym z zaplanowanych działań w ramach programu jest zaprojektowanie, stworzenie 

oraz funkcjonowanie portalu internetowego pod nazwą www.kulturadostepna.pl , który 

jest podstawowym narzędziem służącym zwiększeniu dostępu do kultury. 

http://www.kulturadostepna.pl/


Narodowy Instytut Dziedzictwa jako administrator portalu www.zabytek.gov.pl (e-

zabytek), obejmującego informacje o wszystkich pomnikach historii, zawierającego zasób 

w postaci zdjęć, filmów, modeli 3D oraz lokalizacji obiektów publikowanych za pomocą 

geoportalu NID dostępnego pod adresem www.mapy.zabytek.gov.pl , zobowiązał się 

w  ramach umowy udostępnić swoje zasoby w celu umieszczenia ich na portalu 

www.kulturadostępna.pl . Współpraca obejmuje również wzajemną promocję oraz 

pozyskanie szerokiego grona odbiorców portalu „Kultura dostępna”, co przełoży się 

również na szerszy odbiór udostępnionych przez NID zasobów.  

Współpraca Narodowego Instytutu Dziedzictwa z Googlem 

Firma Google udostępniła nową wersję aplikacji mobilnej Google Field Trip, w której 

zaprezentowane zostały wybrane zasoby Narodowego Instytutu Dziedzictwa.  

Nad aplikacją Google Field Trip pracuje grupa programistów zrzeszonych w projekcie 

„Niantic Labs”. Google Field Trip jest odpowiednikiem wirtualnego przewodnika po 

otaczającym nas świecie. Dane pogrupowane są w kategorie funkcjonalne, m.in.: historia, 

architektura, muzea i sztuka, gastronomia i rozrywka. Działając w tle, wyświetla lub 

odczytuje informacje o interesującej nas lokalizacji. Po odpowiedniej konfiguracji 

informacje te mogą być również dostępne za każdym razem, gdy znajdziemy się 

w  pobliżu interesującego obiektu. Aplikacja dostępna jest na urządzenia mobilne 

wyposażone w system operacyjny Android oraz iOS. Dostępna jest również wersja 

obsługująca okulary Google Glass. 

Dane Narodowego Instytutu Dziedzictwa to pierwsze dane w aplikacji udostępnione 

przez polską instytucję publiczną. Aplikacja promuje wybrane zabytki, jakimi są pomniki 

historii. 

W projekcie pilotażowym oprócz Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz fundacji 

Europeana bierze udział dwóch partnerów europejskich: Riksantikvarieämbetet ze 

Szwecji oraz Muinsuskaitseamet z Estonii. 

Sprawozdanie i raport z działalności NID 

W I półroczu 2015 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa opracował sprawozdanie 

podsumowujące działalność Instytutu w roku 2014. Na początku roku został 

opublikowany także Raport roczny Narodowego Instytutu Dziedzictwa 2014, w którym 

znalazły się informacje o najważniejszych projektach i osiągnięciach NID w tymże roku. 

Działania w Internecie 

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

platformą kontaktu pomiędzy zainteresowanymi szeroko pojętą tematyką dziedzictwa 

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

www.zabytek.pl . 

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


Narodowy Instytut Dziedzictwa zarządza również następującymi portalami 

tematycznymi:  

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

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

kulturowemu, 

 http://e-zabytek.nid.pl – portal umożliwiający dostęp do opisów, cyfrowych 

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

lokalizacji, 

 http://geoportal.nid.pl/SDIPortal – portal umożliwiający analizowanie danych 

przestrzennych zabytków nieruchomych i archeologicznych wpisanych do rejestru, 

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

miejscu światowego dziedzictwa UNESCO, 

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

 

W ostatnim półroczu:  

 na portalu społecznościowym NID przybyło 982 fanów, co daje ogółem 6843 fanów, 

 strona internetowa NID była odwiedzana 136 187 razy, 

 kanał YouTube NID był odwiedzany 1182 razy, pozyskaliśmy 8 nowych 

subskrybentów kanału, co daje łącznie 46 subskrybentów. 

Narodowy Instytut Dziedzictwa zobowiązany jest udostępniać informacje w formie 

dostępu do informacji publicznej. W okresie sprawozdawczym do NID wpłynęło 18 

wniosków, na które zostały przygotowane i wysłane zainteresowanym odpowiedzi. 

 

4. INNE ZADANIA ZLECONE PRZEZ MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO 

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

4.A.I. KRAJOWY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

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

Zabytków i Opieki nad Zabytkami Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa zostały powierzone 

33 zadania, z czego, zgodnie z harmonogramem programu na 2015 rok, NID jest 

zaangażowany w 21 zadań w 10 kierunkach działania. 

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


W I półroczu 2015 roku, w uzgodnieniu z Zespołem MKiDN ds. KPOZiOnZ przy 

Departamencie Ochrony Zabytków, NID podjął działania, których celem było zapewnienie 

ram organizacyjno-finansowych umożliwiających realizację powierzonych zadań KPOZiOnZ 

(zapewnienie środków z MKiDN, uzgodnienie planów i harmonogramów realizacji 

poszczególnych zadań KPOZiOnZ, aktualizacja Planu zamówień publicznych NID itd.). 

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące działania KPOZiOnZ: 

 W ramach kierunku działania „porządkowanie rejestru zabytków nieruchomych” 

przygotowano i przekazano do DOZ MKiDN listy obiektów zabytkowych wpisanych do 

rejestru A i C, które nie istnieją i zostały przeniesione do muzeów z województwa 

śląskiego. 

 W ramach kierunku działania „opracowanie kompleksowego raportu o stanie 

zachowania zabytków nieruchomych” kontynuowano program NID terenowej 

weryfikacji zabytków wpisanych do rejestru. 

 W ramach kierunku działania „kontynuacja badań w ramach AZP na obszarach 

szczególnie istotnych ze względu na zagrożenia dla dziedzictwa archeologicznego” 

opracowano aktualizację instrukcji sporządzania dokumentacji badań 

powierzchniowych oraz wypełniania Karty Ewidencyjnej Zabytku Archeologicznego 

(instrukcja została zatwierdzona przez GKZ i rozesłana do stosowania przez WKZ). 

W  porozumieniu z WKZ zostało wytypowanych 35 obszarów AZP do przebadania 

w  2015 roku. 

 W ramach kierunku działania „zwiększenie efektywności zarządzania i ochrony 

zabytków poprzez wdrożenie infrastruktury informacji przestrzennej o zabytkach” 

wdrożono ścieżkę bieżącej aktualizacji danych dotyczących obiektów wpisanych do 

rejestru w infrastrukturze informacji przestrzennej w oparciu o przekazywane do NID 

od WKZ odpisy decyzji administracyjnych w postaci papierowej. Opracowano 

instrukcje dotyczące weryfikacji i aktualizacji danych zgromadzonych w IIP, które 

zostały skonsultowane z przedstawicielami WKZ podczas pomorskiego konwentu 

WKZ. 

 W ramach kierunku działania „merytoryczne wsparcie samorządu terytorialnego 

w  ochronie zabytków” wytypowano, w porozumieniu z WKZ i samorządami, 

priorytetowe obszary do opracowania w 2015 roku studiów ochrony wartości 

kulturowych. 

 W ramach kierunku działania „wspieranie budowania świadomości społecznej funkcji 

dziedzictwa kulturowego jako podstawy kształtowania się tożsamości narodowej 

i  społeczności lokalnych” podpisano umowę programową z TVP oraz umowę 

o  współpracy z Polskim Radiem, których przedmiotem jest zwiększenie nasycenia 



kanałów regionalnych treściami promującymi lokalne dziedzictwo kulturowe 

w  programach emitowanych przez media publiczne. 

 W ramach kierunku działania „promocja zasobu dziedzictwa za pośrednictwem 

Internetu” pracownicy NID opracowali 397 not o zabytkach przeznaczonych do 

publikacji w portalu e-zabytek oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej Zabytki 

w  Polsce. Dzięki długoletniej owocnej współpracy NID z Wikipedystami zdjęcia 

zabytków wpisanych do rejestru wykonywane w ramach działań koordynowanych 

przez Wikimedia Polska są prezentowane na platformie informatycznej NID 

publikującej dane o zabytkach w Internecie. Ponadto przygotowano zaktualizowaną 

i  poprawioną wersję mobilnej aplikacji NID Zabytki w Polsce, udostępniającej 

informację o zabytkach na urządzenia mobilne. 

 W ramach kierunku działania „zwiększenie dostępu do zasobu dziedzictwa 

i  ułatwienie jego odbioru społecznego” ogłoszono I edycję konkursu Generalnego 

Konserwatora Zabytków dla właścicieli i posiadaczy zabytków na najlepszą działalność 

edukacyjną angażującą obywateli w proces poznawania dziedzictwa lokalnego. 

Ogłoszeniu konkursu towarzyszyła akcja promocyjna. NID jako ogólnopolski 

koordynator Europejskich Dni Dziedzictwa podjął działania mające na celu jak 

najszerszą promocję idei EDD, jak również wydarzeń odbywających się w ramach 

projektu. Jednym z ważnych etapów tych starań było podpisanie umów patronackich. 

NID zorganizował także spotkanie koordynatorów regionalnych EDD, podczas którego 

koordynatorzy mieli okazję wymienić doświadczenia związane z realizowanymi przez 

siebie obowiązkami oraz zapoznać się z przyjętą przez NID wizualizacją tegorocznego 

hasła EDD. NID przygotowuje się także do uruchomienia na jesieni 2015 roku 

programu operacyjnego „Wolontariat dla dziedzictwa”, umożliwiającego dotację 

projektów angażujących wolontariuszy i społeczność lokalną w proces właściwego 

zachowania zabytków. 

W ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami Narodowemu 

Instytutowi Dziedzictwa została także powierzona misja kampanii społecznej promującej 

KPOZiOnZ i, szerzej, ideę ochrony dziedzictwa. W I połowie 2015 roku NID rozpoczął 

intensywne przygotowania do przeprowadzenia na jesieni tego roku zaplanowanej kampanii 

społecznej. 

 

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

Narodowy Instytut Dziedzictwa jest instytucją zarządzającą priorytetu „Ochrona zabytków 

archeologicznych”, działającego w ramach programu MKiDN „Dziedzictwo kulturowe”. Jest 

to program konkursowy, służący wspieraniu zadań polegających na ewidencji 

i  inwentaryzacji zabytków archeologicznych, wspieraniu badań metodami niedestrukcyjnymi 

oraz opracowaniu i publikacji wyników badań archeologicznych. 



W I półroczu 2015 roku zadania NID polegały na prowadzeniu rozstrzygnięcia naboru 

wniosków do edycji programu na 2015 rok oraz na rozliczeniu zadań wykonanych w edycjach 

poprzednich. 

Priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych” – edycja 2015 

W ramach naboru prowadzonego do 30 listopada 2014 roku złożono łącznie 112 wniosków 

o  dofinansowanie, z czego 5 zostało odrzuconych z powodu błędów formalnych. Pozostałe 

107 wniosków przeszło pełną procedurę oceny:  

 pod względem formalnym sprawdzane i oceniane były przez pracownika Biura 

ds.  Realizacji Programów Specjalnych,  

 ocenę zgodności z celami strategicznymi priorytetu 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 2014 roku, a zostały zakończone w połowie stycznia 

2015 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 punktów (na 100 możliwych). Spośród rozpatrywanych 107 wniosków limit 70 

punktów uzyskało 68 wniosków. Środki przeznaczone na realizację budżetu (tabela poniżej) 

nie pozwoliły na rekomendowanie do dofinansowania wszystkich zadań, zatem próg 

punktowy rekomendacji został podniesiony do 76 punktów, co dało rekomendację 

dofinansowania dla 35 zadań. 

Po rozpatrzeniu rekomendacji NID i Zespołu sterującego dnia 16 stycznia 2015 roku Minister 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjęła decyzję o dofinansowaniu 35 zadań na łączną 

kwotę 1 900 000 zł, z czego 1 443 000 zł zostało przeznaczone na wydatki zaplanowane na 

2015 rok. Następnie została przeprowadzona procedura odwoławcza, wynikająca 

z  regulaminu priorytetu. Objęła ona wnioski, które uzyskały co najmniej 50 punktów i które 

mogły ubiegać się o przyznanie dofinansowania z dodatkowej puli przewidzianej na ten cel. 

W efekcie dofinansowanie uzyskało jeszcze 6 zadań. 

Budżet na realizację priorytetu w 2015 roku został przyznany w wysokości 2 000 000 zł plus 

pula przyznana dodatkowo. 



Budżet priorytetu w 2015 r. 
do wydatkowania w 

2015 r. 

do wydatkowania w 

2016 r. 

środki na realizację w 2015 r. zadań 

dwuletnich (ich drugich etapów) 

dofinansowanych w edycji 2014 r. 

557 000 zł 
 

środki na realizację zadań pozytywnie 

rozpatrzonych w I naborze wniosków 

na 2015 r. 

1 443 000 zł 457 000 zł 

środki przyznane z puli dodatkowej 

w  ramach trybu odwoławczego 
300 000 zł 113 000 zł 

razem 2 300 000 zł 570 000 zł 

 

Przedstawione wyżej środki będą przeznaczone na zakończenie 11 zadań dwuletnich 

dofinansowanych w 2014 roku i na realizację 41 zadań dofinansowanych w edycji priorytetu 

„Ochrona zabytków archeologicznych” 2015. Spośród zadań na rok 2015 najwyższą 

punktację (powyżej 85 punktów) uzyskały: 

 

86,80 pkt 

„W poszukiwaniu zaginionego miasta: 15 lat badań średniowiecznej 

lokacji Nieszawy”, realizowane przez Stowarzyszenie Naukowe 

Archeologów Polskich Oddział w Łodzi, dofinansowanie w wys. 76 500 zł 

86,00 pkt 

„Monograficzne opracowanie dwóch cmentarzysk kurhanowych z późnej 

epoki brązu w Dolicach na Pomorzu Zachodnim”, realizowane przez 

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie Szczecińskim, 

dofinansowanie w wys. 46 700 zł 

85,80 pkt 

„Monografia cmentarzyska z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza 

w  Szadku, pow. kaliski, woj. wielkopolskie”, realizowane przez Fundację 

Ochrony Zabytków w Poznaniu, dofinansowanie w wys. 46 000 zł 

85,75 pkt 

„Alt Kosewen III – inwentaryzacja i opracowanie archiwalnego 

cmentarzyska z okresu wędrówek ludów”, realizowane przez Fundację 

Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna, dofinansowanie w wys. 40 000 zł 

 

 



statystyka 

dofinansowanych 

zadań, 

z  uwzględnieniem 

formy prawnej 

beneficjenta 

ewidencja 

i  inwentaryzacja 

zabytków 

archeologicznych, 

zadania 

nieinwazyjne 

badania 

archeologiczne, 

zadania 

opracowanie 

i  publikacja wyników 

badań, zadania 

jednoroczne dwuletnie jednoroczne dwuletnie jednoroczne dwuletnie 

państwowe 

instytucje kultury 
  1         

samorządowe 

instytucje kultury 
  1 2   7 5 

organizacje 

pozarządowe 
  1 3   9 6 

publiczne uczelnie 

akademickie 
        2 1 

podmioty 

prowadzące 

działalność 

gospodarczą 

        3   

ogółem 41   3 5   21 12 

 

W I półroczu 2015 roku zostało zawartych 40 umów dotyczycących realizacji 

dofinansowanych zadań, 1 projekt jest w trakcie uzupełniania wymaganych pozwoleń. 

Rozliczanie zadań dofinansowanych w poprzednich edycjach priorytetu 

Rozliczenia zadań dofinansowanych w poprzednich edycjach priorytetu zostały złożone 

w  drugiej połowie stycznia 2015 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. Podsumowanie w tabeli poniżej. 

 

 



podsumowanie rozliczania zadań 

dofinansowanych w poprzednich edycjach 

priorytetu – I półrocze 2015 r. 

razem 

projekty oceniane przez 

EAZA SBOD 

zadania, których dokumentacja rozliczeniowa 

została sprawdzona i przyjęta, a przekazane 

środki finansowe zostały rozliczone (sprawy 

zakończone) 

36 32 4 

zadania, których raporty rozliczeniowe zostały 

sprawdzone, ale dokumentacja wymaga 

korekty lub uzupełnienia zgodnie z warunkami 

umowy (sprawy w toku) 

7 2 5 

 

Przygotowanie kolejnej edycji priorytetu „Ochrona zabytków archeologicznych” 

Prace nad przygotowaniem kolejnej edycji programów Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego rozpoczęły się w końcu kwietnia 2015 roku. Zgodnie z prośbą Departamentu 

Mecenatu Państwa MKiDN (jednostka koordynująca) przeprowadzono analizę 

ubiegłorocznego regulaminu priorytetu oraz całej procedury programów ministra. 

Przygotowano wstępny projekt regulaminu priorytetu „Ochrona zabytków archeologicznych” 

na 2016 rok oraz propozycje zmian w procedurze, a następnie przekazano do DMP. 

 

 

4.A.III. CENTRUM KOMPETENCJI W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO 

„KULTURA+” 

Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji zabytków i muzealiów zostało powołane 

w  Narodowym Instytucie Dziedzictwa w ramach wieloletniego programu rządowego WPR 

„KULTURA+”. Obecnie NID realizuje zadania z obszaru digitalizacji/inwentaryzacji zabytków 

metodami cyfrowymi, w odróżnieniu od kompetencji Narodowego Instytutu Muzealnictwa 

i  Ochrony Zbiorów (NIMOZ) obejmujących digitalizację zasobów muzealnych.  

W przedmiotowym zakresie NID realizuje zadania dotyczące:  

 budowy infrastruktury technicznej służącej do digitalizacji, przechowywania 

i  udostępniania zasobów cyfrowych (serwery, macierze dyskowe, biblioteki taśmowe 

itp.),  



 tworzenia i udostępniania za pośrednictwem Internetu cyfrowych wizerunków 

najcenniejszych lub najbardziej zagrożonych zabytków w postaci: skanów 3D, modeli 

trójwymiarowych zabytków, filmów, zdjęć. 

W okresie sprawozdawczym pracownicy NID realizowali następujące zadania:  

 opracowano konspekt publikacji dotyczącej dobrych praktyk w zakresie wykonywania 

dokumentacji architektonicznej współczesnymi metodami naziemnej rejestracji 

cyfrowej, 

 przygotowano założenia i opracowano specyfikację dotyczącą rozwoju aplikacji 

CUMULUS służącej do wizualizacji danych ze skaningu laserowego (chmur punktów) 

w Internecie, 

 uczestniczono w grupie eksperckiej NIMOZ, pracującej nad merytoryczną oceną 

wniosków o dofinansowanie w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe – ochrona i 

cyfryzacja dziedzictwa kulturowego”, 

 uczestniczono w grupie eksperckiej NiNA, pracującej nad merytoryczną oceną 

wniosków o dofinansowanie w ramach projektu „KULTURA+”, priorytet 

„Digitalizacja”, 

 kontynuowano skaning laserowy siedziby Muzeum Warszawy, zgodnie z podpisaną 

w  2014 roku umową. 

 kontynuowano prace nad modelowaniem danych pozyskanych w wyniku skanowania 

laserowego siedziby Muzeum Warszawy. 

Narodowy Instytut Dziedzictwa kontynuował prace przewidziane w podpisanej z Muzeum 

Warszawy umowie, polegające na dokumentowaniu metodą skaningu laserowego 11 

kamienic stanowiących siedzibę muzeum. Efektem tych prac będzie trójwymiarowy model 

ścian zewnętrznych budynków, a także wybranych wnętrz klatek schodowych. Posłuży to do 

wykonania dokumentacji architektonicznej elewacji, zaś trójwymiarowy model zostanie 

wykorzystany w działaniach promocyjnych Muzeum Warszawy. W I połowie 2015 roku ekipa 

NID wykonała skaning wnętrz dwóch klatek schodowych wraz z przyległymi 

pomieszczeniami. Dalsze prace w okresie sprawozdawczym polegały na rejestracji 

(połączeniu) pozyskanych w wyniku skanowania chmur punktów w jeden model oraz 

transformacji danych do formy MESH – czyli siatek trójkątów. Na ich podstawie wykonywany 

jest trójwymiarowy model całej pierzei wraz z klatkami schodowymi. Posłuży on do animacji 

modelu i zrobienia filmu. 



  

 

4.A.IV. REWALORYZACJA PARKU MUŻAKOWSKIEGO 

W 2015 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa kontynuował realizację projektu rewaloryzacji 

Parku Mużakowskiego, zabytkowego parku krajobrazowego położonego na granicy Polski 

i  Niemiec, którym zarządza w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt 

ten realizowany jest we współpracy z zarządcą niemieckiej części parku oraz samorządem 

miasta Łęknica. Projekt wspiera merytorycznie Międzynarodowa Rada Konserwatorska, 

której spotkanie odbyło się w czerwcu 2015 roku. 

Kontynuując proces rewaloryzacji, realizowano 

kolejne etapy programu mającego na celu 

odtwarzanie historycznej struktury 

przestrzennej – odtwarzanie powiązań 

widokowych pomiędzy obiema częściami 

parku, kształtowanie zasięgu wnętrz, a także 

odtwarzanie fragmentów dróg.  

W pierwszych miesiącach 2015 roku 

zakończono, rozpoczętą w roku poprzednim, realizację projektu „Odtwarzanie zabytkowej 

infrastruktury w Parku Mużakowskim w Łęknicy”, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiej Współpracy 

Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2014. W ramach projektu odtworzono dwa elementy 

historycznej infrastruktury Parku Mużakowskiego: ogrodzenie historycznej szkółki o długości 

1,97 km, które wykonano zgodnie z jego funkcją i formą historyczną oraz tzw. Grób 

Nieznajomego (Grab des Unbekannten), którego formę zrekonstruowano w oparciu 

o  zachowane relikty oraz ikonografię.  

Realizowano szereg zadań dotyczących różnych 

aspektów bieżącej konserwacji parku, 

umożliwiającej utrzymanie osiągniętych rezultatów 

rewaloryzacji, w tym utrzymanie łąk (koszenie 

i  zabiegi agrotechniczne), utrzymanie porządku, 



utrzymanie dróg i ścieżek. NID uczestniczył w realizacji programu aktywizacji bezrobotnych, 

którzy znaleźli na terenie parku zatrudnienie.  

W 2015 roku, ze względu na przypadającą 200. rocznicę założenia parku, położono 

szczególny nacisk na jego promocję. Zarządcy obiektu, Narodowy Instytut Dziedzictwa 

i  Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau”, zaproponowali wyjątkowo bogaty program 

wspólnych polsko-niemieckich imprez.  

Cykl ten, rozpoczęty w pierwszy weekend maja, zapoczątkowało podpisanie przez zarządców 

parku oraz właściwe instytucje i samorządy Konwencji o krajobrazie – deklaracji integralnego 

kształtowania i rozwoju turystycznego Parku Mużakowskiego i jego otoczenia. 

W tym samym czasie odbyło się uroczyste odsłonięcie 

Grobu Nieznajomego, połączone z wykładem 

plenerowym dr Anny Oleńskiej z Instytutu Sztuki PAN 

w Warszawie o szczęściu i śmierci w ogrodzie 

romantycznym.  

W ostatni weekend maja odbyło się, w odmienionej 

formule, Święto Parku Mużakowskiego, impreza 

o  ponad 20-letniej tradycji. W programie znalazły się spotkania z miłośnikami parku, żywe 

obrazy przedstawiające sceny z życia włościan, „Piknik pod jabłoniami”, podczas którego 

odbywały się występy artystów, animacje, zabawy dla dzieci, prezentacje produktów 

regionalnych, prezentacje twórców, stoiska z pamiątkami, stoiska gastronomiczne, pierwsze 

polsko-niemieckie czytanie listów twórcy parku z wyprawy do Anglii z udziałem wybitnych 

aktorów polskich i niemieckich, „Five o’clock”, w czasie którego serwowano angielską 

herbatę oraz koncert muzyki klasycznej w wykonaniu polsko-niemiecko-czeskiej orkiestry 

EUROPERA.  

  

 

Ponadto w I półroczu 2015 roku zrealizowano bogaty program edukacyjny. Znalazły się 

w  nim: polsko-niemiecka gra terenowa „Opowieść o Parku Mużakowskim”, cztery pikniki 

i  spacery dla dzieci oraz wydanie zeszytów edukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej. Park 



Mużakowski promowano też na pikniku ekologicznym w Zielonej Górze zorganizowanym 

przez WFOŚiGW i Radio Zachód. 

  

Partnerami NID w organizacji imprez byli również: miasto Łęknica, Ośrodek Kultury 

i  Rekreacji w Łęknicy, Lubuski Urząd Marszałkowski, Lokalna Grupa Działania Grupa Łużycka 

i  Stowarzyszenie Geopark Łuk Mużakowa. 

 

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące działania w ramach projektu:  

 Spotkanie redakcyjne ekspertów – autorów poradnika dla gmin (12 stycznia, 

Warszawa). Omówiono aktualny etap prac/pisania artykułów, zorganizowano 

indywidualne rozmowy współautorów dotyczące szczegółowych zawartości 

poszczególnych (pod)rozdziałów. Omówiono terminarz procesu wydawniczego, 

pisania artykułów i redakcji merytorycznej.  

 Spotkanie ewaluacyjne II dla organizatorów i ekspertów projektu (13-14 stycznia, 

Warszawa). Na spotkaniu obecni byli polscy i norwescy koordynatorzy i eksperci 

pracujący na rzecz projektu. Podsumowano dotychczasowe działania, 

z  wyszczególnieniem objazdów studyjnych i wyników ankiety ewaluacyjnej. Ważnym 

elementem spotkania były merytoryczne przygotowania do realizacji badań 

społecznych. Omówiono dostępne metodologie (ekspert socjolog dr hab. Piotr 

Nowak), uszczegółowiono zakres merytoryczny badań, zaprezentowano i omówiono 

wstępnie opracowaną listę pytań oraz podział odpowiedzialności pomiędzy 

partnerów – NID i Riksantikvaren. Omówiono też przygotowania do wydania 

publikacji promocyjnej – jej cel, grupę docelową, strukturę książki, zakres artykułów 

i  dobór autorów oraz ustalono wytyczne redakcyjne dla autorów. Podzielono też 

pomiędzy partnerów obowiązki związane z publikacją oraz omówiono terminarz 

procesu wydawniczego.  



 Spotkanie redakcyjne ekspertów – autorów poradnika dla gmin (20-21 maja, 

Warszawa). Omówiono zakres wykonanych prac (artykułów), wyznaczono terminy 

kolejnych etapów procesu (intensywna praca nad przystosowaniem treści do formy 

poradnika, redakcja, korekta itd.). 

 Spotkanie organizacyjne z koordynatorami norweskimi (26-27 maja, Oslo). 

Omówiono zrealizowane zadania i wytyczne oraz plany związane z finalizacją 

projektu, m.in. stan finansów i kolejne działania do realizacji. 

 Przygotowania merytoryczne (lista i rodzaj pytań ankietowych, wybór metodologii) 

i  logistyczne (przygotowanie przetargu) badań społecznych w Polsce i w Norwegii. 

Przygotowania, zwłaszcza merytoryczne, wymagały wielu konsultacji pomiędzy 

partnerami oraz z socjologiem pracującym na rzecz projektu. Rozstrzygnięcie 

przetargu wyłoniło wykonawcę, z którym podpisano umowę. Zamówiono badania, 

na przełomie okresów sprawozdawczych trwa przyjęcie i akceptacja raportu 

metodologicznego do przekazanych przez wykonawcę zagregowanych wyników 

badań.  

 W okresie sprawozdawczym prace skupiały się na przygotowaniach merytorycznych 

i  organizacyjnych do wydania dwóch publikacji: promocyjnej i poradnika dla gmin – 

zlecenia zewnętrzne, np. wyłonienie wykonawcy redakcji i korekty, sprawy umów 

z  autorami artykułów do publikacji promocyjnej (wraz z prawami autorskimi do 

ilustracji), kontakt z autorami tekstów, praca nad tekstami, nadzór nad 

tłumaczeniami. Przygotowano też i złożono do MKiDN raport okresowy za okres od 

stycznia do kwietnia 2015 roku. 

  

4.B. WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA 

Realizacja współpracy międzynarodowej na rzecz dziedzictwa kulturowego i jego ochrony 

w  zakresie powierzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Celem zadania jest aktywne uczestnictwo w międzynarodowych forach i organizacjach 

związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego. 

W dniu 2 lutego 2015 roku w siedzibie Narodowego Instytutu Dziedzictwa odbyło się robocze 

spotkanie członków tzw. Troiki Monitoring Group on Cultural Heritage in the Baltic Sea 



States. W spotkaniu uczestniczyli: prof. Małgorzata Rozbicka – dyrektor Narodowego 

Instytutu Dziedzictwa, Tiina Mertanen – starszy przewodniczący Monitoring Group oraz 

dyrektor Muzeum Morskiego w Finlandii, Jerzy Litwin – dyrektor Narodowego Muzeum 

Morskiego, Carolin Pihlap – przewodnicząca Monitoring Group oraz p.o. dyrektora 

Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Estonii, Marianne Lehtimäki – koordynator 

ds.  doradczych Monitoring Group oraz Anna Ceynowa z Departamentu Współpracy 

z  Zagranicą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

Podczas spotkania zostały omówione następujące tematy, dotyczące bieżącej działalności 

oraz wyzwań stojących przed Monitoring Group:  

 działania zmierzające do poprawienia wspópracy pomiędzy poszczególnymi Grupami 

Roboczymi Regionu Morza Bałtyckiego a Monitoring Group, 

 założenia aktualnej strategii Monitoring Group, 

 flagowe projekty strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, 

 główne zagadnienia związane z organizacją zaplanowanej na 28-29 września 2016 

roku konferencji w Kilonii poświęconej architekturze współczesnej. 

  

 

Dnia 13 lutego 2015 roku w Brukseli odbyło się spotkanie Sekretariatu European Heritage 

Legal Forum, w którym uczestniczył przedstawiciel NID. Ze spotkania został sporządzony 

raport. 

W dniach 18-21 marca 2015 roku w Lizbonie odbyło się doroczne spotkanie EAC i 16. 

Heritage Symposium, w którym udział wziął pracownik NID. Na spotkaniu dołączono do 

grupy roboczej Archaeological Archives EAC Working Group oraz przygotowano standardy 

„A  Standard and Guide to Best Practice for Archeological Archiving in Europe”. 

W terminie od 15 do 17 kwietnia 2015 roku w Sztokholmie odbyło się doroczne spotkanie 

Monitoring Group on Cultural Heritage in the Baltic Sea States, w którym uczestniczyła 

dyrektor NID, prof. Małgorzata Rozbicka. Podczas spotkania omówiono ostatnie półrocze 



działalności MG oraz dyskutowano nad koncepcją planowanych wydarzeń. Przedmiotem 

szczegółowej analizy była organizacja VI BSR Cultural Heritage Forum, które odbędzie się 

w  dniach 20-30 września 2015 roku w Kilonii. Prof. Rozbicka przedstawiła założenia 

dotyczące przewodnictwa Polski w Troika MG w okresie od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 

2016 roku oraz omówiła aspekty merytoryczne i organizacyjne konferencji w Kilonii, 

zaplanowanej na 28-29 września 2016 roku i poświęconej architekturze współczesnej. 

W dniach 6-8 maja 2015 roku we Lwowie odbyło się kolejne spotkanie Międzynarodowej 

Rady Konserwatorskiej Miejsca Światowego Dziedzictwa UNESCO pod hasłem „Drewniane 

cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat”. Stronę polską reprezentował zastępca 

dyrektora NID Mariusz Czuba oraz pracownicy Oddziałów Terenowych NID z Krakowa 

i  Rzeszowa. Stronie ukraińskiej przewodniczyli: kierujący Rezerwatem Architektoniczno-

Historycznym w Żółkwi Włodzimierz Gerycz i reprezentujący Urząd Konserwatorski Obwodu 

Lwowskiego Andriej Lewyk. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci ukraińskich środowisk 

konserwatorskich oraz administratorzy części cerkwi wpisanych na Listę światowego 

dziedzictwa UNESCO, a także przedstawiciele władz administracyjnych obwodów, w których 

usytuowane są cerkwie współtworzące wpis. Podczas plenarnego spotkania strona ukraińska 

przedstawiła sprawozdanie z działań poczynionych od 2013 roku w zakresie zarządzania 

i  utrzymania cerkwi Wśród zadań na przyszłość wskazywano m.in. potrzebę 

zinwentaryzowania historycznych nagrobków na przycerkiewnych cmentarzach. Strona 

ukraińska deklarowała przeprowadzenie takich działań w pierwszej kolejności w Użoku. 

W  kolejnych dniach dokonano wizji cerkwi w Drohobyczu i Rohatyniu, podczas których 

zapoznano się z bieżącymi problemami obiektów. W Drohobyczu odnotowano działania 

związane z pozyskiwaniem funduszy na konserwację polichromii oraz stan rosnącego 

zagrożenia obiektu ze względu na trudności z finansowaniem kontynuacji prac naprawczych 

pokrycia dachowego. W Rohatyniu zwrócono szczególną uwagę na otoczenie obiektu 

i  potrzebę stworzenia koncepcji zagospodarowania otoczenia, w której zostanie 

uwzględniona problematyka obecności cerkwi w krajobrazie. Rozważano możliwość 

wspólnego polsko-ukraińskiego opracowania tego tematu. Spotkanie było potwierdzeniem 

dobrej współpracy polsko-ukraińskiej w zakresie wymiany informacji o zarządzaniu i ochronie 

świątyń współtworzących wpis „Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat”. 

Jednocześnie ukazało skalę problemów, z jakimi boryka się strona ukraińska. Na zakończenie 

spotkania zgodnie wyrażono wolę kontynuowania współpracy w przyjętej formule oraz 

przyjęto plan zorganizowania przez stronę polską w II połowie 2015 roku spotkania 

instruktażowego dla administratorów cerkwi z Polski i Ukrainy. 



  

 

W dniach 20-22 maja 2015 roku w Dublinie odbyło się 10. doroczne spotkanie European 

Heritage Heads Forum. Temat spotkania brzmiał: „Kształtowanie przyszłości – rewitalizacja 

i  konsolidacja na podstawie dziedzictwa. Wspólne priorytety i strategie oparte na 

współpracy”. Najważniejszą intencją wydarzenia była intensyfikacja dialogu pomiędzy 

poszczególnymi przedstawicielami EHHF podczas warsztatów, sesji plenarnych 

i  nieformalnych spotkań. Narodowy Instytut Dziedzictwa reprezentowała jego dyrektor, 

prof. Małgorzata Rozbicka.  

The European Heritage Heads Forum jest nieformalną siecią, skupiającą przedstawicieli 

dyrekcji instytucji centralnych zajmujących się ochroną i zarządzaniem zasobami dziedzictwa 

kulturowego (dziedzictwa architektonicznego i archeologicznego oraz krajobrazu 

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

sposobów ochrony zabytków i metod zarządzania obiektami zabytkowego otoczenia w XXI 

wieku.  

Aktywność Forum koncentruje się głównie na kilku zagadnieniach: pojawiających się 

tendencjach w ochronie i zarządzaniu dziedzictwem kulturowym, polityce ochrony 

dziedzictwa realizowanej w poszczególnych krajach, prawie europejskim i zakresie ochrony 

międzynarodowej dziedzictwa oraz jego wpływie na legislację krajową. W kręgu 

zainteresowania Forum znajdują się również badania, rozwój, obecne wyzwania oraz 

kontekst społeczno-ekonomiczny dziedzictwa kulturowego na terenie całej Europy.  



  

 

Dnia 11 czerwca 2015 roku dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa uczestniczyła 

w  międzynarodowym spotkaniu członków jury 2. edycji konkursu European Award For 

Architectural Heritage Intervention AADIPA, które odbyło się w Barcelonie. Prof. Małgorzata 

Rozbicka była jurorem konkursu w kategorii A Intervention in built heritage. W składzie 

kapituły byli czołowi europejscy eksperci w dziedzinie dziedzictwa architektonicznego. 

W dniu 12 czerwca 2015 roku w COAC Centre w Barcelonie podczas International Biennial of 

Architectural Heritage odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników konkursu. Międzynarodowe 

jury, oceniające jakość złożonych projektów, ich różnorodność oraz zakres prac w zakresie 

renowacji i utrzymania europejskiej architektury, przyznało nagrody w 4 kategoriach: 

 kategoria A Intervention in built heritage, 

 kategoria B Exterior spaces, 

 kategoria C Urban planning, 

 kategoria D Disclosure. 

Idea The Award for Architectural Heritage Intervention AADIPA powstała z przekonania, że 

dziedzictwo, jako narzędzie społecznej integracji i źródło rozwoju gospodarczego dla 

wspólnoty, zasługuje na docenienie i wsparcie. W obecnej sytuacji, w której dziedzictwo 

architektoniczne jest uważane nie tylko za podstawowe narzędzie wiedzy, ale także 

społeczno-ekonomiczną podstawę dla zrównoważonego rozwoju terytorium, wyróżnienie 

prac i projektów przyczyniających się do zachowania pamięci zbiorowej jest koniecznością. 



  

NID jest koordynatorem krajowym w grupie HEREIN. W I półroczu 2015 roku realizowano 

zadania związane z bazą wiedzy HEREIN, zwłaszcza nad stworzeniem tzw. Country Profile, 

oraz prowadzono prace w ramach crowdfundingu nowego narzędzia w bazie wiedzy 

(zbieranie szczegółowych danych dotyczących konkretnego tematu). 
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KONFERENCJE KRAJOWE 
 

imię i nazwisko tytuł, termin i miejsce konferencji tytuł referatu 
 

prof. Małgorzata 
Rozbicka 

Twórczość, dziedzictwo kulturowe 
i  przyrodnicze bogactwem Polski, 

22.01.2015, pałac Prezydencki, 
Warszawa 

Formy i perspektywy współdziałania Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa z jednostkami samorządu 
terytorialnego w zakresie ochrony i opieki nad 

dziedzictwem narodowym 

Anna Fortuna-Marek Programy europejskie realną szansą 
rozwoju terenów przygranicznych – 

na przykładzie realizacji projektu 
„Skarby pogranicza – ochrona 

dziedzictwa narodowego”, 
22.05.2015, Stara Wieś 

Wykorzystanie funduszy europejskich z terenu 
Podkarpacia – wybrane realizacje i projekty związane 

z  dziedzictwem kulturowym 

Łukasz Młynarski IV Ogólnopolska Konferencja 
Historyków, Archeologów 

i  Politologów Miasta Opatowa 
i  Powiatu Opatowskiego, 

16.05.2015, Opatów 

Kilka uwag na temat siedemnastowiecznych epitafiów 
i  nagrobka z klasztoru oo. bernardynów w Opatowie 

Robert Kola Dobre praktyki w ochronie 
dziedzictwa przemysłowego, 

11.06.2015, Walcownia – Muzeum 
Hutnictwa Cynku,  

Katowice-Szopienice 

Udział w panelu dyskusyjnym ekspertów: „Zasady 
ochrony dziedzictwa przemysłowego” 

Iwona Liżewska Ochrona wartości w procesie 
adaptacji zabytku,  

16-17.04.2015, Wilanów, Warszawa 
(ICOMOS) 

Zasady i problemy adaptacji obiektów zabytkowych do 
nowych funkcji użytkowych z punktu widzenia ochrony 

ich wartości 

Renata Stachańczyk Cykl wykładów poprzedzający 
otwarcie Ogrodu Górnego, 

11.03.2015,  
Zamek Królewski w Warszawie 

Nierozważny i romantyczny – książę von Pückler-
Muskau i jego wielkie dzieło, Park Mużakowski 

Jakub Wrzosek, 
Małgorzata 
Brzozowska 

Badania archeologiczne 
w  województwie kujawsko-

pomorskim w latach 2013-2014,  
28-29.05.2015, Biskupin 

Rezultaty realizacji priorytetu „Ochrona zabytków 
archeologicznych” w latach 2013-2014 

Marcin Sabaciński Przestępczość przeciwko dziedzictwu 
kulturowemu, diagnoza, 

zapobieganie, zwalczanie,  
11-12.06.2015, Wrocław 

Niszczenie stanowisk archeologicznych – nielegalne 
wykopaliska jako forma destrukcji zabytku 

Andrzej Siwek Drewniana architektura 
wernakularna – problemy ochrony 

i  zagospodarowania,  
27-29.05.2015, Lublin (ICOMOS) 

Szałasy pasterskie jako przedmiot ochrony 
konserwatorskiej 



 

KONFERENCJE ZAGRANICZNE 

imię i nazwisko tytuł, termin i miejsce konferencji tytuł referatu 

Aleksandra Chabiera Heritage Values and the Public,  
19-20.02.2015, Barcelona 

Society and new functions of monuments. The heritage 
of the Narol commune as an example of heritage value 

perception and social approach change through 
specialized tourism development 

Anna Kozioł Heritage Counts, International 
Conference on the economic, social, 
environmental and cultural impact of 

heritage,  
03-06.02.2015, Leuven, Belgia 

The report from the social survey 


