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1. Informacje podstawowe 

Misja
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków (KOBiDZ)* 
to narodowa instytucja kultury, która tworzy podstawy dla 
zrównoważonej ochrony dziedzictwa – gromadzi i upo-
wszechnia wiedzę o zabytkach, wyznacza standardy ich 
ochrony i konserwacji oraz kształtuje świadomość społeczną 
celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przy-
szłych pokoleń.

*1 stycznia 2011 r. KOBiDZ zmienił nazwę na Narodowy Instytut 
Dziedzictwa (NID), co wiąże się z nadaniem instytucji nowego statu-
tu. Podstawę prawną zmiany stanowi Zarządzenie nr 32 Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 23 grudnia 2010 r. Załączni-
kiem do wspomnianego dokumentu jest statut Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa. NID ma być nowoczesną instytucją kultury, która przy-
wróci dziedzictwu właściwą rolę w życiu społecznym, zgodnie z zasa-
dą zrównoważonego rozwoju, zapisaną w Konstytucji RP i stanowią-
cą podstawę współczesnych systemów zarządzania dziedzictwem na 
świecie. 

Cele
Na podstawie dokumentów wyznaczających zakres działań 
i strukturę organizacyjną, którymi są statut i regulamin insty-
tucji, określone zostały cele, strategia, priorytety oraz główne 
kierunki i metody wykonania planowanych zadań. Są one 
realizowane w następujących obszarach problemowych:
I. Dokumentacja dziedzictwa kulturowego

Proces rejestrowania stanu zachowania zabytków i ich 
wartości oraz archiwizacja zbiorów dokumentujących 
zabytki.

II.	 Kształtowanie	zasad	ochrony	zabytków	
Rozpoznawanie zagrożeń, wypracowywanie wzorców 
postępowania oraz wdrażanie standardów działań kon-
serwatorskich.

III. Edukacja i promocja dziedzictwa 
Upowszechnianie wiedzy o zabytkach i tworzenie warun-
ków społecznych dla ich skutecznej ochrony.

Strategia na lata 2009-2011
Strategia 2009-2011 jest efektem diagnozy systemu ochrony 
zabytków w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zagad-
nień związanych ze stanem badań nad dziedzictwem kulturo-
wym, analizą zasobów dokumentacyjnych i najpilniejszymi 
potrzebami ochrony. Opiera się ona na następujących priory-
tetach, wyznaczających zasadnicze cele i główne kierunki 
działania: 

dostęp do zasobów wiedzy o dziedzictwie kulturowym•	
waloryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego•	
tworzenie merytorycznych podstaw systemu ochrony za-•	
bytków
edukacja o dziedzictwie•	

Zadania określone priorytetami do tej pory nie były w kraju 
podejmowane w sposób kompleksowy lub realizowane były 
wybiórczo w mniejszej skali, nie przyczyniając się do osią-
gnięcia zamierzonych efektów. Cele strategiczne zdefiniowane 
zostały nie tylko w oparciu o pogłębioną analizę stanu ochro-
ny zabytków w Polsce, lecz także na podstawie porównania 
aktualnych kierunków działań podobnych instytucji funkcjo-
nujących w wybranych krajach Unii Europejskiej.
Realizując cele strategiczne KOBiDZ współpracuje z admini-
stracją państwową, jednostkami samorządu terytorialnego, 
organizacjami pozarządowymi, krajowymi i zagranicznymi 
a także z międzynarodowymi instytucjami kultury, ośrodkami 
naukowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz wła-
ścicielami i użytkownikami obiektów zabytkowych. Ponadto 
działa na forum	międzynarodowym, współpracując z instytu-
cjami ochrony zabytków w innych państwach europejskich 
oraz z międzynarodowymi organizacjami i sieciami organiza-
cji, których celem jest propagowanie najwyższych standar-
dów w sferze zarządzania dziedzictwem.
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1. Rejestr Zabytków

Weryfikacja rejestru

W 2010 r. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabyt-
ków kontynuował rozpoczętą w 2009 r. weryfikację rejestru 
zabytków. Celem projektu jest rozpoznanie rzeczywistych 
wartości chronionych obiektów nieruchomych i archeologicz-
nych, określenie faktycznego ich stanu oraz uporządkowanie 
dokumentacji rejestru. Weryfikacja koncentruje się na dzia-
łaniach zmierzających do aktualizacji podstawowych danych 
dotyczących zabytków wpisanych do rejestru oraz określenia 
liczby obiektów nieistniejących i obiektów, które utraciły 
wartości zabytkowe. Do końca grudnia 2010 r. weryfikacją 
objęto ponad 47% zabytków nieruchomych i 7,5% zabytków 
archeologicznych wpisanych do rejestru. Weryfikacja krajo-
wego rejestru zabytków stała się jednym z zadań prioryteto-
wych KOBiDZ. 

Weryfikacja obejmuje następujące działania:

przygotowanie planów lustracji terenowych oraz niezbęd-•	
nej dokumentacji (m.in. digitalizacja decyzji o wpisie do 
rejestru);
analiza dokumentacji i przygotowanie informacji niezbęd-•	
nych do przeprowadzenia lustracji w terenie;
realizacja wizji terenowych i przygotowanie ocen oraz •	
dokumentacji w oparciu o przyjęte jednolite wzorce postę-
powania;
opracowanie dokumentacji zbiorczej dla powiatu, w którym •	
zakończono weryfikację rejestru zabytków nieruchomych. 

KOBiDZ/NID prowadzi działania zmierzające do pełnej wery-
fikacji i aktualizacji danych zawartych w rejestrze zabytków. 
Polegają one na sprawdzeniu poprawności i kompletności 
decyzji o wpisie do rejestru zabytków. Kolejnym etapem są 
lustracje terenowe, mające na celu weryfikację, aktualizację 
i uzupełnienie podstawowych informacji o zabytkach wpisa-

nych do rejestru (m.in.: określenie przedmiotu i zakresu wpi-
su oraz przebiegu granic ochrony, dane adresowe, informacje 
o materiale i czasie powstania obiektów), a także zebranie 
innych informacji niezbędnych do rozbudowy bazy danych 
(m.in. ustalenie współrzędnych geograficznych). 

Rejestr Zabytków Nieruchomych

W 2010 roku:
przyjęto •	 654 nowe decyzje o wpisie do rejestru zabytków 
i 87 decyzji o skreśleniu, 
przyjęto •	 3.844 postanowienia WKZ wyjaśniające treść 
wcześniej wydanych decyzji (m.in. określenie granic wpi-
su, zmiany numerów rejestru itp.),
poprawiono opisy ok.•	  3.500 skanów decyzji.

Stan zbioru na 31 grudnia 2010 r. wynosił 47.499 decyzji 
obejmujących 65.076 obiektów wpisanych do rejestru zabyt-
ków nieruchomych.

Baza	danych	zabytków	nieruchomych •	
Stan bazy dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków 
nieruchomych na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił 
75.485 rekordów. W okresie sprawozdawczym przybyło 
1.289 rekordów.
Baza	dla	kart	ewidencyjnych	architektury	i	budownictwa •	
Stan bazy na 31 grudnia 2010 r. wynosił 31.182 rekordy. 
W 2010 r. wprowadzono do bazy łącznie 4.035 kart ewi-
dencyjnych.
Baza	dla	ewidencji	cmentarzy •	
Stan bazy na 31 grudnia 2010 r. wynosił 8.194 rekordy.
Baza	dla	założeń	zieleni •	
Stan bazy na 31 grudnia 2010 r. wynosił 8.780 rekor-
dów. W okresie sprawozdawczym przybyło 370 pozycji.
Gminna	Ewidencja	Zabytków •	
W 2010 r. kontynuowano prowadzenie bazy danych mo-
nitorującej stan wykonania Gminnej Ewidencji Zabytków 

2. Działalność merytoryczna
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(GEZ). Wpłynęły 2 dokumentacje standardowe. Aktualny 
stan bazy na 31 grudnia 2010 r. wynosił 32 dokumenta-
cje; w tym 10 standardowych. 
Drewniana	architektura	sakralna	 •	
KOBiDZ kontynuował także prace nad listą drewnianej 
architektury sakralnej. Do wykazów obiektów wpisanych 
do rejestru zabytków dołączono obiekty nie wpisane do 
rejestru. Z kartoteki wyselekcjonowano wszystkie karty 
drewnianych obiektów sakralnych i na ich podstawie uzu-
pełniono listy. Ich suma wynosi 3.551.

Rejestr Zabytków Ruchomych

W 2010 r. KOBiDZ przyjmował decyzje o wpisie do rejestru 
oraz sprawdzał je pod kątem merytorycznym. W sumie przy-
jęto 383 decyzje, które obejmowały 7.417 obiektów.
Stan zbioru krajowego rejestru zabytków ruchomych na dzień 
31 grudnia  2010 r. wynosił 13.544 decyzje obejmujące 
223.155 obiektów.

Ponadto:
naniesiono nowe numery rejestru na •	 178 decyzji i ok. 
3.900 kart ewidencyjnych; zmodyfikowano 3428 odpo-
wiadających im rekordów w bazie zabytków;
przyjęto do dokumentacji zawiadomienia o zmianie nu-•	
merów rejestru na nowe (261 decyzji – dot. 248 nowych 
numerów rej.), osiągając liczbę przepisanych obiektów 
– 3.036. Decyzje dotyczyły 2.636 nowych numerów re-
jestru;
przyjęto zaległe decyzje o wpisie do rejestru z lat 2007-•	
2008 i 1. kwartału 2009, przeprowadzono ich merytorycz-
ną weryfikację i nanoszenie numerów na karty białe. W su-
mie dotyczyło to 25 decyzji obejmujących 661 obiektów;
prowadzono •	 Bazę Musnet – Zabytki Ruchome, do której 
wpisano 413 nowych rekordów, 4772 zmodyfikowano 
i uzupełniono; 

prowadzono bazę danych rejestru ruchomych zabytków •	
techniki, do której wpisano 180 nowych rekordów. Stan 
bazy na 31 grudnia 2010 r. wynosił 1849 rekordów.

Skreślenia z rejestru zabytków

Pismem z dnia 31 grudnia 2008 r. Minister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego powierzył KOBiDZ prowadzenie spraw 
związanych ze skreśleniami zabytków nieruchomych, rucho-
mych oraz archeologicznych z rejestru.

W 2010 r. opracowano 149 projektów decyzji o skreśleniu 
z rejestru zabytków lub jego odmowie, prowadzono 274 
postępowania administracyjne w sprawie skreśleń z rejestru 
zabytków. W trakcie każdego prowadzonego postępowania 
opracowywano opinię, na podstawie której dokonywano roz-
strzygnięcia w sprawie.  

2. Ewidencja zabytków ruchomych 
i nieruchomych

Prowadzona w Dziale Rejestru i Ewidencji Zabytków KOBiDZ 
krajowa ewidencja zabytków składa się z dwóch zespołów 
dokumentów:

odpisów decyzji o wpisie do rejestru zabytków (nierucho-•	
me i ruchome, z których wydzielono technikę);
egzemplarzy dokumentacji ewidencyjnej wykonanych •	
według wzorów dla poszczególnych grup obiektów prze-
chowywanych w osobnych kartotekach. Są to: karty ewi-
dencyjne architektury i budownictwa, ewidencje zabytko-
wej zieleni, karty zabytków ruchomych, karty ruchomych 
zabytków techniki, karty cmentarzy, teczki miast i stano-
wiące obecnie materiał pomocniczy karty  
adresowe.



5
Sprawozdanie z działalności Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków za rok 2010

W skład krajowej ewidencji wchodzą odpisy decyzji archeolo-
gicznych i karty AZP przechowywane w Pracowni Archeologii 
Ratowniczej KOBiDZ/NID.

Krajowa ewidencja zabytków ruchomych

W 2010 roku:
Przyjęto •	 3.817 nowych kart ewidencyjnych, osiągając na 
dzień 31 grudnia 2010 r. stan 365.064 zabytki ruchome.
Do KOBiDZ wpłynęło •	 1.456 kart ewidencyjnych rucho-
mych zabytków techniki. Stan kartoteki na 31 grudnia 
2010 r. wynosił 8.502 karty ewidencyjne.
Prowadzono ewidencję strat w dobrach kultury. Przyjęto •	
12 arkuszy zgłoszeń o stratach dotyczących 16 zabytków.

Krajowa ewidencja zabytków nieruchomych

W 2010 roku:
Przyjęto•	  971 nowych kart ewidencyjnych dla zabytków 
architektury i budownictwa. Stan kartoteki na 31 grudnia 
2010 r. wynosił 137.563 karty ewidencyjne.
Wpłynęło •	 14 ewidencji założeń zieleni. Stan zbioru na 31 
grudnia 2010 r. wynosił 8.960.
Stan kartotek cmentarzy na 31 grudnia 2010 r. wynosił •	
25.247 kart ewidencyjnych.
Stan kartoteki spisów adresowych na 31 grudnia 2010 r. •	
wynosił 649.523 karty adresowe. 

3. Digitalizacja zabytków 
i muzealiów

Pełnienie funkcji Centrum Kompetencji w obsza-
rze digitalizacji zabytków i muzealiów

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzył KO-
BiDZ/NID funkcję Centrum Kompetencji w obszarze digitali-
zacji zabytków i muzealiów w związku z zapisami Programu 
digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania 
i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009-2020. 
Zadaniem KOBiDZ/NID jako Centrum Kompetencji jest wy-
znaczanie i upowszechnianie standardów w zakresie digitali-
zacji zabytków i muzealiów. 

W 2010 r. głównym kierunkiem aktywności zespołu Centrum 
Kompetencji KOBiDZ w zakresie digitalizacji zabytków i mu-
zealiów stały się zadania powierzone przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. U podstaw tych działań leżą na-
stępujące dokumenty:

Ogłoszona 14 marca 2007 r. Dyrektywę 2007/2/WE •	
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy ustanawiająca 
infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie 
Europejskiej „INSPIRE” – INfrastructure for SPatial InfoR-
mation in Europe, mająca na celu utworzenie wspólnej 
infrastruktury geoinformacyjnej, która uczyni odpowiednie 
i zharmonizowane dane geoprzestrzenne dostępnymi dla 
wspólnotowej polityki środowiskowej oraz dla wszystkich 
obywateli Europy. Formą zapewnienia dostępu do tych 
danych stało się określenie profilów zintegrowanych usług 
opartych na rozproszonych bazach danych, powiązanych 
wspólnymi standardami i protokołami dla zapewnienia 
technicznej zgodności i spójności. 
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze infor-•	
macji przestrzennej będąca przeniesieniem postanowień 
Dyrektywy na grunt legislacyjny Polski. W ustawie tej zde-
finiowano Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako 
organ wiodący i współodpowiedzialny wraz z Ministrem 
Środowiska w zakresie tematu danych przestrzennych, 
w części dotyczącej zabytków nieruchomych w rozumie-
niu Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego powierzył KOBiDZ/NID obowiązek utworze-
nia założeń oraz praktycznego wdrożenie baz danych GIS 
reprezentujących położenie i charakterystykę zabytków 
nieruchomych i archeologicznych na obszarze  
całego kraju.

W omawianym roku sprawozdawczym Centrum Kompeten-
cji KOBiDZ/NID rozpoczęło przygotowania do budowy bazy 
danych geoprzestrzennych obejmującej lokalizację zabytków 
nieruchomych. Działanie to jest złożonym procesem, wyma-
gającym wiedzy interdyscyplinarnej (informatyka, geografia, 
kartografia, fotogrametria, ochrona zabytków). Z tego powo-
du w instytucji prowadzona była w 2010 r. wielostopniowa 
rekrutacja zakończona wyborem grupy wysoce wykwalifiko-
wanych specjalistów.
Prace nad utworzeniem zbiorów danych GIS wymagały ścisłej 
korelacji prac z terminarzem INSPIRE, co określiło harmono-
gram działań Centrum Kompetencji.

W 2010 roku:
opracowano profil metadanych dla serii danych związa-•	
nych z reprezentacją zabytków nieruchomych architekto-
nicznych i archeologicznych,
stworzono profil usług sieciowych,•	
rozpoczęto opracowanie modelu pojęciowego danych o za-•	
bytkach, 
pracowano nad założeniami do weryfikacji rejestrów za-•	
bytków nieruchomych, archeologicznych i architektonicz-
nych.
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Ze względu na napięty harmonogram prac związanych 
z INSPIRE (weryfikacji podlegać będzie 7.500 zabytków 
archeologicznych i 65.000 zabytków nieruchomych – archi-
tektonicznych), KOBiDZ zwrócił się do Głównego Geodety 
Kraju z prośbą o bezpośredni dostęp do zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego w zakresie danych referencyjnych. Nawią-
zana została także współpraca z Generalną Dyrekcją Ochrony 
Środowiska dotycząca szeroko zakrojonych działań w obrębie 
wspólnego tematu danych przestrzennych – obszarów chro-
nionych.

W związku z działaniem Centrum Kompetencji budżet  
KOBiDZ został zasilony dodatkowymi środkami finansowymi 
w wysokości 1 mln złotych. Otrzymano również deklarację 
stałego finansowania w ramach programu WPR KULTURA+ 
w kwocie minimum 1 mln złotych rocznie – do roku 2015 
(w tym zakresie uzyskano w grudniu promesę Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego na rok 2011). 

W grudniu 2010 r. ogłoszono przetarg na dostawę systemu 
informatycznego do prowadzenia rejestru i ewidencji zabyt-
ków. W wyniku postępowania przetargowego wpłynęły dwie 
oferty, z których jedna została odrzucona, jako że zapropo-
nowane rozwiązanie informatyczne nie spełniało wymogów 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Firma, której ofertę odrzucono, wniosła odwołanie do Krajo-
wej Izby Odwoławczej, co skutkowało bezpośrednio brakiem 
możliwości podpisania umowy. Z powody tych trudności 
niemożliwe było przed upływem roku kalendarzowego wy-
korzystanie środków przyznanych Centrum Kompetencji na 
2010 r. (przekwalifikowano je na wydatki inwestycyjne).

Niezależnie od podjętych działań w zakresie INSPIRE  
w KOBiDZ trwały również prace nad przygotowaniem założeń 
do digitalizacji zabytków muzealnych. Polegały one na opra-
cowaniu standardu technicznego, opisującego model danych 
dla zabytków ruchomych zintegrowany z bazą GIS (część dot. 
zabytków ruchomych – muzealiów nie jest objęta Dyrektywą 
INSPIRE). W omawianym roku trwały także prace nad rozpo-
znaniem funkcjonujących obecnie standardów (metadanych) 
opisujących zabytki ruchome. 
 
W ramach Centrum Kompetencji ds. digitalizacji zabytków 
i muzealiów KOBiDZ zarządzał priorytetem 2. programu „Za-
soby cyfrowe” – „Digitalizacja zabytków i muzealiów”.

W 2010 roku:
Poddano ocenie formalnej •	 79 złożonych wniosków, spo-
śród których do kolejnego etapu rozpatrywania przeszły 
53 projekty spełniające wymogi formalne.

Wnioski poprawne formalnie zostały ocenione pod wzglę-•	
dem merytorycznym przez zespół ekspertów, natomiast 
KOBiDZ przeprowadził procedurę oceny organizacyjnej, 
a następnie przedstawił wyniki do rozpatrzenia przez Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Poinformowano wszystkich wnioskodawców o sposobie •	
rozpatrzenia ich projektów przez Ministra – wystosowano 
pisma dotyczące każdego z 79 wniosków oraz rozesłano 
informacje pocztą elektroniczną.
W odniesieniu do •	 17 projektów przyjętych do realizacji 
określono wymagane aktualizacje dokumentów, rozpatrzo-
no złożone rozliczenia, a następnie przygotowano i zawar-
to umowy dotyczące dofinansowania ich realizacji.
Dla każdej umowy określono optymalny termin przekaza-•	
nia środków, zarówno pod względem potrzeb wnioskodaw-
ców, jak i możliwości Ministerstwa, oraz przygotowano 
dyspozycje przekazania dofinansowania.
Monitorowano realizację umów, co obejmowało konsulta-•	
cje w sprawach problemowych, uzgodnienia koniecznych 
zmian harmonogramów i zakresu rzeczowego, w tym też 
uzyskanie koniecznych akceptacji Ministra, przygotowanie 
i zawarcie niezbędnych aneksów do umów.
Wszystkie dokonywane operacje rejestrowano na bieżąco •	
w prowadzonych bazach danych (rejestr KOBiDZ oraz 
baza danych MKiDN pn. SZPON).
W końcu 2010 r. przystąpiono do oceny składanych przez •	
wnioskodawców raportów końcowych z realizacji 17 
projektów. Ten etap realizacji programu powinien zostać 
zakończony do kwietnia 2011 r. 

Działania Zespołu ds. Inwentaryzacji Zabytków w 2010 r. 
skupiały się na kontynuacji opracowania standardów doku-
mentacji architektury w oparciu o nowoczesne techniki po-
miarowe skaningu laserowego i naziemnej cyfrowej fotogra-
metrii bliskiego zasięgu. Prace te realizowane były w obrębie 
trzech grup zadań: 

1. Dokumentacja cerkwi przeznaczonych do wpisu na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Projekt zakłada wykonanie cyfrowej inwentaryzacji ośmiu za-
bytków. W skład dokumentacji wchodzi skaning laserowy 3D 
oraz inwentaryzacja elewacji metodą cyfrowej fotogrametrii 
naziemnej. W roku 2010 wykonane zostały prace terenowe 
na dwóch obiektach – Turzańsk i Smolnik.

2. Dokumentacyjne prace interwencyjne na obiektach 
szczególnie zagrożonych.
Odpowiadając na prośbę WUOZ w Jeleniej Górze, wykonano 
dokumentację czterech domów przysłupowych w dotkniętej 
powodzią Bogatyni. W skład dokumentacji wchodzi skan 3D 
elewacji, widoki elewacji i rysunki CAD.
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3. Projekt CARARE.
Projekt CARARE realizowany jest w KOBIDZ/NID od 2010 
roku. Udział w projekcie zakłada wykonanie 22 prezentacyj-
nych modeli 3D obiektów zabytkowych z terenu Polski.  
(Więcej o działaniach związanych z CARARE na str. 23)

4. Światowe Dziedzictwo UNESCO

KOBiDZ/NID realizuje część zadań resortu kultury wynikają-
cych z przystąpienia Polski do Konwencji Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO z 1972 r. 
 
Priorytetem jest zapewnienie odpowiednich standardów 
ochrony, konserwacji i prezentacji miejsc Światowego Dzie-
dzictwa. KOBiDZ/NID monitoruje i ocenia stan miejsc Świa-
towego Dziedzictwa, koordynuje prace nad przygotowaniem 
dla nich planów zarządzania oraz czuwa nad ich realizacją. 
Zadania te są realizowane w ścisłej współpracy z gospoda-
rzami miejsc i władzami konserwatorskimi.  
 
Drugim priorytetem jest identyfikacja miejsc i przygotowanie 
listy potencjalnych nowych nominacji oraz pomoc meryto-
ryczna w opracowaniu dokumentacji do wniosków o wpis na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

W 2010 roku:
Rozpoczęto realizację wspólnego półtorarocznego projektu •	
z PKN ICOMOS pn.:  Doskonalenie systemów ochrony 
i zarządzania dóbr wpisanych na Listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO. Opracowanie deklaracji wyjątkowej 
uniwersalnej wartości i wskaźników monitoringu w opar-
ciu o doświadczenia Norwegii i Polski.

Kontynuowano opracowywanie planu zarządzania miej-•	
scem Światowego Dziedzictwa Auschwitz Birkenau, 
niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady 
/1940-1945/, jak również przygotowano projekt strategii 
dotyczącej ochrony i konserwacji krajobrazu otoczenia 
Auschwitz Birkenau. 
Zakończono prace nad wyjaśnieniem granic oraz zasad •	
ochrony konserwatorskiej kopalni soli w Wieliczce. 
Aktualizowano formalną listę kandydatur (ang. •	 Tentative 
List) i rozpoczęto przygotowanie dokumentacji do wpisu 
kopalni soli w Bochni na Listę Światowego Dziedzic-
twa UNESCO w ramach rozszerzenia wpisu kopalni soli 
w Wieliczce.
Kontynuowano prace nad przygotowaniem dokumentacji •	
do wniosku o renominację Puszczy Białowieskiej jako 
miejsca Światowego Dziedzictwa.
Aktualizowano formalną listę kandydatur i kontynuowano •	
prace nad przygotowaniem dokumentacji do wniosku 
o wpis karpackich cerkwi drewnianych na Listę Światowe-
go Dziedzictwa UNESCO.
Konsultowano projekt przebiegu Beskidzkiej Drogi Inte-•	
gracyjnej przez teren strefy buforowej miejsca Światowego 
Dziedzictwa (Kalwaria Zebrzydowska).
Opracowano komentarz do projektu zmian w •	 Wytycznych 
operacyjnych do realizacji Konwencji Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO. 
Opracowano raport na temat zagrożeń i strat spowodowa-•	
nych powodzią w miejscach Światowego Dziedzictwa.
Zorganizowano cztery kolejne posiedzenia Komitetu do •	
spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce 
w styczniu, lutym, czerwcu i listopadzie, poświęcone m.in. 
monitoringowi miejsc Światowego Dziedzictwa oraz ak-
tualizacji listy kandydatur do wpisu na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO.
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II i III część strategii konserwatorskiej ochrony miejsca 
i jego otoczenia)

Ponadto: 
Prowadzono rozpoznanie wartości miejsca i szans wpi-•	
sania na Listę Światowego Dziedzictwa Kopalni srebra 
w Tarnowskich Górach.
Przedstawiono przedstawicielom •	 Kanału Elbląskiego 
wymogi stawiane kandydatom na Listę Światowego Dzie-
dzictwa.

Opracowanie ogólnych zasad  
i systemu monitorowania

W roku 2010 KOBiDZ – zgodnie z opracowanym w ramach 
projektu monitoringu schematem podstawowej informacji 
o miejscu Światowego Dziedzictwa UNESCO – kontynu-
ował zbieranie informacji i dokumentów dotyczących miejsc 
o szczególnym znaczeniu dla polskiego dziedzictwa kulturo-
wego. W ramach projektu monitoringu realizowano, opraco-
wano i przyjęto w 2009 r. harmonogram prac na najbliższe 
lata, który zakłada przygotowanie „deklaracji wyjątkowej 
uniwersalnej wartości” dla wszystkich 13 dóbr, określenie 
wskaźników monitoringu oraz opracowanie systemu pozyski-
wania, gromadzenia i analizowania danych.

W 2010 r. przeprowadzono monitoring stanu zachowania:
Kościołów drewnianych południowej Małopolski•	 , w tym 
monitoring kościoła w Binarowej w związku z uszkodze-
niem w trakcie powodzi w czerwcu 2010.
Auschwitz Birkenau, niemieckiego nazistowskiego obozu •	
koncentracyjnego i zagłady /1940-1945/, gdzie opraco-
wano projekt strategii ochrony i konserwacji krajobrazu.
Hali Stulecia we Wrocławiu •	 w związku z planami konser-
watorsko-inwestycyjnymi jej zarządcy oraz budową dróg 
w dalszym sąsiedztwie obiektu.
Średniowiecznego Miasta Torunia •	 w związku z planowaną 
budową mostu w sąsiedztwie miejsca Światowego Dzie-
dzictwa.
Kalwarii Zebrzydowskiej: manierystycznego zespołu ar-•	
chitektoniczno-krajobrazowego oraz parku pielgrzymko-
wego i konsultowano projekt przebiegu Beskidzkiej Drogi 
Integracyjnej przez teren strefy buforowej miejsca Świato-
wego Dziedzictwa.

Ponadto:
Przygotowano raport na temat zagrożeń i strat spowodo-•	
wanych powodzią w miejscach Światowego Dziedzictwa.
Sporządzono aktualizację •	 Raportu na temat funkcjonowa-
nia systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce 
po roku 1989.

W 2010 r. KOBiDZ zajmował się realizacją części zadań 
resortu kultury wynikających z przystąpienia Polski do Kon-
wencji Światowego Dziedzictwa UNESCO z 1972 r. Były to 
w szczególności: prowadzenie prac nad zapewnieniem stan-
dardów ochrony, konserwacji i prezentacji miejsc Światowego 
Dziedzictwa, monitorowanie i ocenianie ich stanu, koordy-
nowanie prac nad przygotowaniem planów zarządzania oraz 
czuwanie nad ich realizacją na zlecenie Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Instytucja odpowiedzialna jest za 
monitoring stanu utrzymania miejsc Światowego Dziedzic-
twa i koordynację działań związanych z realizacją konwencji 
Światowego Dziedzictwa. Jest też punktem kontaktowym ds. 
Światowego Dziedzictwa w Polsce.

Ponadto w omawianym roku prowadzono w KOBiDZ program 
Doskonalenie systemów ochrony i zarządzania dóbr wpi-
sanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Celem 
projektu jest wypracowanie metodologii i opracowanie dekla-
racji dotyczącej wyjątkowej uniwersalnej wartości obiektów 
oraz wskaźników monitoringu dla wybranych miejsc Świa-
towego Dziedzictwa w oparciu o doświadczenia Norwegii 
i Polski. W ramach projektu zorganizowano m.in. w styczniu 
– seminarium w Warszawie, w maju – objazd studialny i spo-
tkania z przedstawicielami wybranych miejsc Światowego 
Dziedzictwa w Wielkiej Brytanii, w czerwcu – seminarium 
i objazd studialny po obiektach wytypowanych do projektu 
w Norwegii, we wrześniu – seminarium i objazd studialny po 
obiektach wytypowanych do projektu w Polsce.

W listopadzie odbyło się spotkanie opiekunów miejsc Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO w Polsce zorganizowane przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych z inicjatywy KOBiDZ. (Więcej 
na temat spotkania na str. 21 w dziale „Konferencje”)

Opracowanie zaleceń dotyczących  
ochrony miejsc Światowego Dziedzictwa

Prace dotyczące zaleceń prowadzone były w KOBiDZ 
w dwóch kierunkach: przygotowania ogólnych zasad i wy-
mogów dotyczących ochrony oraz przygotowania zaleceń 
dla poszczególnych miejsc. Zalecenia i postulaty dotyczące 
ochrony Światowego Dziedzictwa zostały też wprowadzone 
do dokumentów krajowych dotyczących ochrony dziedzictwa, 
w których opracowaniu uczestniczył KOBiDZ. W ramach two-
rzenia indywidualnych zaleceń trwały prace nad określeniem 
zasad ochrony dla:

Kopalni soli w Wieliczce•	
Auschwitz Birkenau, niemieckiego nazistowskiego obozu •	
koncentracyjnego i zagłady /1940-1944/ (opracowywano 
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Ustosunkowano się do projektu zmian w •	 Wytycznych 
operacyjnych do realizacji Konwencji Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO oraz uczestniczono w pracach grupy 
roboczej przygotowującej projekt aktualizacji dokumentu.

Przygotowano raport rządowy dotyczący stanu zachowania 
Auschwitz Birkenau, niemieckiego nazistowskiego obozu 
koncentracyjnego i zagłady /1940-1945/.
Zebrano materiały do raportu dotyczącego stanu zachowania 
Hali Stulecia we Wrocławiu oraz Średniowiecznego Miasta 
Toruń, jako miejsc Światowego Dziedzictwa.
Brano udział w licznych szkoleniach oraz konferencjach, 
zarówno organizowanych w kraju, jak i za granicą. 

Identyfikacja i ocena potencjalnych  
kandydatur do wpisu na Listę Światowego  
Dziedzictwa UNESCO

KOBiDZ/NID we współpracy z Komitetem ds. Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego w Polsce prowadzi prace nad opra-
cowaniem listy potencjalnych kandydatur do wpisu na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz koordynuje opraco-
wanie dokumentacji do wniosków o wpis.

W 2010 r. były prowadzone prace nad:
przygotowaniem dokumentacji •	 Drewnianych cerkwi w pol-
skim i ukraińskim regionie Karpat oraz zgłoszeniem obiek-
tu na oficjalną listę informacyjną*,
przygotowaniem dokumentacji •	 Królewskich Kopalni Soli 
Wieliczka i Bochnia w ramach rozszerzenia wpisanej na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1978 r. Kopalni 
soli w Wieliczce o zabytkową część Kopalni soli w Bochni 
wraz z Zamkiem Żupnym w Wieliczce oraz zgłoszeniem 
obiektu na oficjalną listę informacyjną*,
rozpo•	 znaniem wartości i szans na wpis na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO Kopalni srebra w Tarnowskich Górach.

*W dwóch pierwszych przypadkach koordynatorem pro-
jektów był KOBiDZ. Komitet ds. Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego w Polsce pozytywnie zaopiniował zgłoszenie obu 
nominacji.

Pomniki historii

Pomnik historii jest jedną z czterech form ochrony zabytków, 
jakie w art. 7 przewiduje Ustawa o ochronie zabytków i opie-
ce nad zabytkami z 2003 r. Wprawdzie ustawa nie określa 
zasad ochrony dla pomnika historii, ale wyróżnienie zabytku 
tym tytułem przez Prezydenta RP jest kwestią prestiżową. 
Obiekt taki dostaje się wówczas do elitarnego grona najważ-
niejszych zabytków o znaczeniu ogólnokrajowym. Ponadto, 

pomnik historii ma większe szanse na pozyskiwanie środków 
z budżetu ministerialnego oraz funduszy unijnych.

W 2010 r. liczba pomników historii wyniosła 39, po wpisie 
na listę dwóch nowych obiektów. Są to:
1. Stargard Szczeciński – zespół kościoła pw. NMP Królowej 

Świata oraz średniowiecznych murów obronnych miasta
2. Grunwald – Pole Bitwy

W 2010 r. sporządzono 6 projektów rozporządzeń  
Prezydenta RP :
1. Stargard Szczeciński – zespół kościoła pw. NMP Królowej 

Świata oraz średniowiecznych murów obronnych miasta
2. Grunwald – Pole Bitwy
3. Kanał Elbląski
4. Katowice – osiedle robotnicze Nikiszowiec
5. Żagań – poaugustiański zespół klasztorny 
6. Nysa – zespół kościoła farnego pw. św. Jakuba Starszego 

Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy 

W przygotowaniu przez KOBiDZ/NID jest projekt rozporzą-
dzenia Prezydenta RP dotyczący romantycznych zespołów 
pałacowo-parkowych w Kotlinie Jeleniogórskiej.

Sporządzano także opinie dla Rady Ochrony Zabytków. Doty-
czyły one następujących obiektów:
1. Duszniki Zdrój – papiernia  
2. Żyrardów – miasto fabryczne 
3. Sulejów – opactwo cystersów 
4. Warszawa – Zespół Stacji Filtrów W. Lindleya 
5. Paczków – zespół staromiejski ze średniowiecznym syste-

mem fortyfikacji  
6. Nysa – zespół kościoła farnego pw. św. Jakuba Starszego 

Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy 
7. Żagań – zespół opactwa poaugustiańskiego 
8. Dolina pałaców i ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej
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Ponadto wstrzymano 3 wnioski ze względu na konieczność 
ich modyfikacji oraz wyjaśnień wpisów do rejestru zabytków:
1. Kompleks pocysterski w Jemielnicy
2. Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego w Katowicach 
3. Ogrodzieniec – ruiny zamku

W 2010 r. opracowano w KOBiDZ i złożono 10 wniosków:
1. Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu
2. Pocysterski zespół klasztorny w Gościkowie-Paradyżu 
3. Zamek Tęczyn w Rudnie 
4. Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Małujowicach 
5. Zespół cerkwi gracko-katolickiej pw. św. Paraksewy w Ra-

drużu
6. Ruiny zamku w Olsztynie 
7. Ruiny zamku w Mirowie 
8. Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego w Katowicach 
9. Zespół zamku biskupów warmińskich w Lidzbarku War-

mińskim 
10. Zespół pielgrzymkowy w Świętej Lipce 

Ponadto w omawianym okresie przeprowadzono oględziny 7 
obiektów:
1. Łowicz – delegacja w sprawie ustalenia granic wpisu 

zespołu katedralnego na listę pomników historii. 
2. Dolny Śląsk, Opolszczyzna – Głogów, Strzegom, Duszniki 

Zdrój, Wambierzyce, Kamieniec Ząbkowicki, Paczków, 
Henryków, Małujowice – zapoznanie się ze stanem i pro-
blemami obiektów ubiegających się o uznanie za pomnik 
historii, ewentualna pomoc w określeniu zakresu wpisu.

3. Stary Sącz – klasztor klarysek – zapoznanie się z obiek-
tem.

4. Żyrardów – określenie granic pomnika historii, jakie KO-
BIDZ/NID zaproponuje w opinii dla Rady Ochrony Zabyt-
ków.

5. Warszawa – oględziny obiektu. Dyskusja nad modyfikacją 
wniosku zgodnie z uwagami w pierwszej opinii KOBIDZ.

6. Trzebnica, Żórawina, Kłodzko – zapoznanie się ze stanem 
obiektów, których właściciele złożyli wnioski o uznanie za 
pomnik historii.

7. Ujazd – poznanie stanu zachowania ruin zamku Krzyżto-
pór, a także planów właściciela wobec obiektu.

Ochrona zabytkowych parków i ogrodów

KOBiDZ/NID w ramach swoich zadań statutowych współpra-
cuje ze służbami konserwatorskimi w zakresie rewaloryzacji 
historycznych parków i ogrodów. W 2010 r. kontynuowała 
prace komisja ds. merytorycznej oceny prac projektowych 
i realizacyjnych w zabytkowych parkach i ogrodach (powołana 
zarządzeniem nr 11/2009 z 11 września 2009 r.). 
W omawianym roku w ramach prac komisji wykonano opinie 
merytoryczne projektów rewaloryzacji następujących obiektów: 
1. Park Miejski w Mławie (woj. mazowieckie)
2. Park Klasztorny Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu (woj. 

podkarpackie)
3. Park Skaryszewski w Warszawie (faza projektów budow-

lanych i wykonawczych, woj. mazowieckie)
4. Posesja przy ul. Biedronki 50 (Warszawa Wilanów, woj. 

mazowieckie)
5. Park Zdrojowy w Polanicy Zdroju (woj. dolnośląskie)
6. Park „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej (woj. zachodniopo-

morskie)
7. Park w Łuczycach (woj. małopolskie) 

W ramach stałego programu  kontynuowano działania nad 
Listą najcenniejszych zabytkowych parków i ogrodów w Pol-
sce, na której umieszczono obiekty wskazane w ankietach 
przez pracowników służb konserwatorskich jako najcenniej-
sze w danym regionie. Kontynuowano także prace nad stan-
dardami ochrony i konserwacji zabytkowych parków i ogro-
dów: dla ogrodów regularnych na podstawie prac prowadzo-
nych w Ogrodzie Branickich w Białymstoku, dla ogrodów 
krajobrazowych na podstawie prac w Zatroczu i Białowiezy, 
dla parków miejskich na podstawie prac w Parku Skaryszew-
skim, dla wielkoprzestrzennych parków krajobrazowych na 
podstawie prac w Parku Mużakowskim. Wypracowane meto-
dy działań były upowszechniane w ramach międzynarodowej 
konferencji w Białymstoku Parki i ogrody zabytkowe, ochrona 
i konserwacja (8-9 września 2010 r.). Na konferencji przed-
stawiono również metody i standardy analogicznych prac 
w zabytkowych ogrodach francuskich, niemieckich, hiszpań-
skich oraz szwedzkich. (Więcej o konferencji na stronie XX 
w dziele „Konferencje”).
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5. Archeologia

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzją z dnia 
31 grudnia 2008 r. powierzył KOBiDZ prowadzenie spraw 
z zakresu:

dokonywania czynności związanych z wykreślaniem zabyt-•	
ków archeologicznych z rejestru, z wyłączeniem wniosków 
o ponowne rozpatrzenie sprawy,
prowadzenia postępowań dotyczących ochrony zabytków •	
archeologicznych.

W 2010 r. prowadzono sprawy administracyjne (odwołania 
od decyzji WKZ, zażalenia, skargi, wnioski o skreślenie z re-
jestru zabytków archeologicznych): 10 spraw zakończono, 3 
pozostają w toku. Ponadto sporządzono kilkadziesiąt analiz 
wniosków o skreślenie obiektu z rejestru zabytków nieru-
chomych pod kątem ochrony zabytków archeologicznych. 
Wydano również opinie w sprawie przyznania dwóch nagród 
za odkrycie zabytku archeologicznego, koordynowano proces 
wykonywania ekspertyz oraz wydano 5 opinii.

Weryfikacja rejestru zabytków archeologicznych

W 2010 r. prowadzono, aktualizowano oraz weryfikowano 
bazę danych zabytków archeologicznych wpisanych do re-
jestru – dokonano digitalizacji 2.000 decyzji. Ponadto zwe-
ryfikowano dane dokumentacji rejestru zabytków archeolo-
gicznych, przygotowano do etapu terenowego 1.000 decyzji, 
dokonano terenowej weryfikacji ok. 500 stanowisk archeolo-
gicznych (dane uwzględniające pracę Ośrodków Terenowych). 

 
Archeologiczne Zdjęcie Polski (AZP)

AZP to ogólnopolski program badawczo-konserwatorski, 
prowadzony od 1978 r. Jego celem jest rozpoznanie metodą 
badań powierzchniowych i w drodze kwerendy źródłowej 
stanowisk archeologicznych na terenie całego kraju oraz bu-
dowa archiwum informacji o stanowiskach archeologicznych 
rozpoznanych tą metodą. Dokumentacja z badań AZP w for-
mie sprawozdania tekstowego oraz załączonych Kart Ewiden-
cji Stanowisk Archeologicznych sporządzonych dla każdego 
stanowiska jest przechowywana w Wojewódzkich Urzędach 
Ochrony Zabytków. Kopia tych materiałów jest dostępna 
w Dziale Archeologii KOBiDZ/NID.
W 1. połowie 2010 r. pozyskiwano kopie dokumentacji za-
sobu AZP i prowadzono elektroniczną bazę danych, w której 
umieszczono 230 nowych obszarów (7.182 Karty Ewidencji 
Stanowiska Archeologicznego – stan na 31 grudnia 2010 r.). 
Stan AZP na koniec roku wynosił ponad 470.000 stanowisk.

Udostępniono także archiwum AZP 54 interesantom, którzy 
odbyli 115 wizyt.

Zwalczanie przestępczości 

Jednym ze statutowych zadań KOBiDZ/NID jest monitorowa-
nie stanu zachowania dziedzictwa kulturowego oraz ocena 
zagrożenia zabytków. W porozumieniu Generalnego Konser-
watora Zabytków i Komendanta Głównego Policji z dnia 10 
maja 2005 r. w sprawie współdziałania w zakresie zapo-
biegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko 
zabytkom KOBiDZ został wymieniony jako uprawniony do 
realizacji jego zapisów.

W 2010 r. udzielono konsultacji roboczych w sprawach 
prowadzonych przez jednostki Policji, Służby Celnej i Stra-
ży Granicznej, zgłoszono 15 przypadków złamania prawa 
ochrony zabytków, monitorowano rynek antykwaryczny oraz 
zarchiwizowano kilkaset przypadków podejrzanych transakcji 
z zabytkami archeologicznymi. Zablokowano ponad 20 aukcji 
na portalu Allegro. Przeprowadzono kilkadziesiąt konsultacji 
roboczych z funkcjonariuszami Policji.

Ponadto przedstawiciele KOBiDZ wystąpili w roli prelegentów 
na 2 szkoleniach zorganizowanych dla Policji, na konferen-
cjach poświęconych prawu ochrony zabytków, a także na 
konferencji poświęconej legalności handlu internetowego. 
W 2010 r. przygotowano także 1.000 nowych stanowisk 
Atlasu Zagrożonych Stanowisk Archeologicznych i wydano 
go w nowym nakładzie. We współpracy z Biurem Informa-
cji KOBIDZ przygotowywano również informacje prasowe 
dotyczące problemu zwalczania przestępczości skierowanej 
przeciwko zabytkom („Gazeta Wyborcza”, dziennik „Gazeta 
Prawna”, tygodnik „Polityka”, I Program Polskiego Radia). 
Przeprowadzono również szkolenia z zasad ochrony dziedzic-
twa archeologicznego dla funkcjonariuszy Izby Celnej i Straży 
Granicznej województwa opolskiego (45 osób).
 

Archeologia drogowa

Pracownicy KOBiDZ/NID biorą udział, jako konsultanci me-
rytoryczni Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
(GDDKiA), w terenowych odbiorach ratowniczych prac pro-
wadzonych w związku z budową dróg krajowych i autostrad 
w Polsce oraz wydają formalne opinie. Są to opinie dotyczące 
wszystkich etapów prac archeologicznych, począwszy od 
badań wyprzedzających aż po opracowania ich wyników. 
Współpraca z GDDKiA odbywa się na podstawie porozumie-
nia z dnia 16.11.2007 r.
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W 2010 r. uczestniczono w 37 odbiorach ratowniczych ba-
dań archeologicznych na trasach dróg krajowych i autostrad, 
wydano 150 opinii dla GDDKiA dotyczących dziedzictwa 
archeologicznego oraz opinii opracowań wyników badań na 
trasie dróg krajowych i autostrad, zgromadzono ok. 300 
sprawozdań i opracowań wyników badań archeologicznych, 
a także prowadzono prace nad wydawnictwem Raport Auto-
stradowy za lata 2005-2006. Konsultowano również sprawy 
problemowe i prace nad kryteriami wyboru wykonawców 
badań.

Interwencje konserwatorskie  
Pracowni Archeologii Ratowniczej

W 2010 r. KOBiDZ uczestniczył w pracach komisji konser-
watorskiej i wydał opinię dotyczącą problemów konserwator-
skich oraz programu naprawczego rezerwatu przyrodniczo-
archeologicznego w Krzemionkach Opatowskich. 
Przedstawiciele KOBiDZ uczestniczyli także w pracach komi-
sji konserwatorskiej i wydali opinię dotyczącą planów rewita-
lizacji Zamku w Pułtusku.
Ponadto współpracowano z urzędami konserwatorskimi (kon-
sultacje, wizje terenowe, przygotowanie  wytycznych), z któ-
rymi przeprowadzono wspólnie kilkadziesiąt spraw.

Program ewidencji pól bitewnych

Program zewidencjonowania pól bitewnych ma na celu 
objęcie ochroną konserwatorską tych obszarów, na których 
rozegrały się istotne, z punktu widzenia historii, starcia zbroj-
ne. Obecnie w Polsce tylko cztery pola bitew wpisane są do 
rejestru zabytków i podlegają ochronie prawnej (Grunwald, 
Maciejowice, Raszyn, Westerplatte). Powstała ewidencja 
umożliwiłaby stworzenie listy pól bitewnych, a następnie 
przeprowadzenie badań historycznych i archeologicznych, 
które pozwolą na ustalenie, jaki konkretnie obszar związany 
jest z daną bitwą. Ochrona takiego terenu polegać będzie nie 
na wpisie do rejestru zabytków, lecz na odpowiednich zapi-
sach w planach zagospodarowania przestrzennego gmin.

W 2010 r. kontynuowano badania archeologiczne na polu 
bitwy pod Kunowicami.

Priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych”

W 2010 r. decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, po dwóch latach przerwy, ogłoszono wznowienie progra-
mu Ministra na rzecz ochrony zabytków archeologicznych. 
W KOBiDZ przygotowano nowy regulamin konkursu, którego 
celem jest ochrona dziedzictwa archeologicznego zgodnie 
z zasadą zrównoważonego rozwoju. Przeprowadzono liczne 
działania propagujące nowy program i ogłoszono nabór wnio-
sków (rozstrzygnięcie w 1. kwartale 2011 r.). Wpłynęło 60 
wniosków, które zostały poddane regulaminowej procedurze. 

Ewidencja badań archeologicznych

Przygotowano i wydano w formie elektronicznej Informator 
Archeologiczny 1998, zawierający informacje o badaniach 
archeologicznych przeprowadzonych w Polsce w roku 1998.

Promocja dziedzictwa archeologicznego w ramach 
programu CARARE

Uczestniczono w budowie portalu internetowego o europej-
skim dziedzictwie kulturowym w ramach konsorcjum 29 
instytucji europejskich. Ponadto KOBiDZ/NID koordynował 
prace związane z CARARE. Projekt popularyzowano w śro-
dowisku naukowym, a także przygotowywano materiały do-
tyczące zabytków archeologicznych przeznaczne do udostęp-
nienia za pośrednictwem CARARE w portalu Europeana. 

Współpraca z Państwowym Gospodarstwem Le-
śnym Lasy Państwowe

Przygotowanie wytycznych do prowadzenia rozminowania 
saperskiego na terenach należących do PGL LP, negocjacje 
w sprawie podpisania porozumienia o współpracy. Przepro-
wadzenie szkolenia dla pracowników Lasów Państwowych 
(135 uczestników).
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6. Inne zadania zlecone przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

Na prośbę Generalnego Konserwatora Zabytków grupa eks-
pertów z KOBiDZ przygotowała aktualizację Krajowego Pro-
gramu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami. Do końca 
3. kwartału dokument został uzgodniony z przedstawicielami 
Rady Ochrony Zabytków i przekazany do Departamentu 
Ochrony Zabytków celem dalszego procedowania (uzgodnie-
nia resortowe).

Ponadto KOBiDZ opracował na prośbę Dyrektora Depar-
tamentu Strategii i Analiz MKiDN aktualizację do Raportu 
o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po 
roku 1989, przygotowanego w 2009 r. (red. J. Purchla). Ak-
tualizacją objęto dane dotyczące zasobu zabytkowego w Pol-
sce, a także uzupełniono o informacje na temat m.in. nowych 
uwarunkowań prawnych, sytuacji planistycznej w Polsce, 
programów opieki nad zabytkami, systemu informacji o za-
bytkach; poszerzono również Raport o problematykę ochrony 
dziedzictwa archeologicznego.

W 2010 r. KOBiDZ uczestniczył w opiniowaniu dla MKiDN 
Komunikatu Komisji Europejskiej ws. Europejskiej Agendy 
Cyfrowej. 

KOBiDZ/NID jest organem właściwym do uznawania kwalifi-
kacji zawodowych, zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2008 
r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskie, w zakresie 
zawodów regulowanych: konserwatora zabytków ruchomych, 
konserwatora zabytków ruchomych w dziedzinach nieobję-
tych programem wyższych studiów, konserwatora zabytków 
nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni, archeologa. 
W 2010 r. został rozpatrzony jeden wniosek o uznanie kwali-
fikacji zawodowych.

7. Edukacja

Jednym z priorytetów KOBiDZ/NID jest działalność edukacyj-
na kierowana do trzech grup docelowych:
a) specjalistów i funkcjonariuszy służb państwowych zaanga-

żowanych w ochronę zabytków,
b) właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych,
c) społeczności lokalnych.

Studia podyplomowe
kierowane do grupy docelowej „a”

Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Po-
znaniu we współpracy z KOBiDZ/NID prowadzi w Poznaniu 
studia podyplomowe Ochrona i zarządzanie dziedzictwem 
archeologicznym. Oferta dydaktyczna skierowana jest do 
pierwszej grupy docelowej – specjalistów zaangażowanych 
w ochronę zabytków, w szczególności do absolwentów 
studiów wyższych, którzy wiążą swoją karierę zawodową 
z ochroną i opieką nad zabytkami archeologicznymi oraz do 
pracowników administracji samorządowej oddelegowanych 
do pracy związanej z ochroną dóbr kultury. Celem studium 
jest praktyczne przygotowanie absolwentów od strony praw-
nej i administracyjnej, przedstawienie podstaw doktryny kon-
serwatorskiej obowiązującej w Polsce i na świecie, przybliże-
nie nowoczesnych metod badań i dokumentacji dziedzictwa 
archeologicznego oraz zachęcenie do aktywnego zarządzania 
tymi zasobami poprzez realizację projektów inwestycyjnych 
i edukacyjnych finansowanych ze środków pozabudżetowych. 
W 2010 r. koordynowano współpracę z Uniwersytetem 
im. A. Mickiewicza w Poznaniu w prowadzeniu studiów 
podyplomowych Ochrona i zarządzanie dziedzictwem ar-
cheologicznym, w tym między innymi dokonano oceny 7 
prac dyplomowych słuchaczy studiów podyplomowych oraz 
uczestniczono w komisji egzaminacyjnej oceniającej obronę 
prac dyplomowych.

Międzynarodowa Podyplomowa Letnia Szkoła 
„Akademia Nieświeska”
kierowana do grupy docelowej „a”

W 2010 r. KOBiDZ organizował wspólnie ze stroną białoru-
ską kolejne kursy Międzynarodowej Podyplomowej Letniej 
Szkoły „Akademia Nieświeska”. Współorganizatorem „Akade-
mii Nieświeskiej” ze strony białoruskiej był Państwowy Bia-
łoruski Uniwersytet Kultury w Mińsku. Szkoła, prowadzona 
w cyklu dwuletnim przeznaczona jest dla absolwentów szkół 
wyższych Białorusi, Ukrainy, Litwy, Rosji i Mołdawii, zawodo-
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wo zajmujących się problemami ochrony i konserwacji za-
bytków. W dniach 5-18 lipca 2010 r. w Mińsku na Białorusi 
odbyła się pierwsza część kursu XVI pt. „Określanie wartości 
zabytkowych i formułowanie wytycznych konserwatorskich”, 
natomiast druga część kursu XV, odbywająca się w dniach 
23 sierpnia – 5 września 2010 r., pt. „Zasady ochrony 
i zagospodarowania obiektów i zespołów zabytkowych” 
zorganizowana była w Polsce w formie objazdu studialnego 
obejmującego Warszawę, Kraków i Zakopane. Po prezentacji 
prac końcowych, słuchacze kursu XV otrzymali dyplomy z rąk 
Pana Piotra Żuchowskiego, Sekretarza Stanu, Generalnego 
Konserwatora Zabytków. Międzynarodowa Podyplomowa 
Letnia Szkoła „Akademia Nieświeska” prowadzona jest od 
1995 r.

Szkolenia i kursy
kierowane do grupy docelowej „a” i „b”

KOBiDZ/NID organizuje i prowadzi szkolenia specjalistyczne 
w zakresie ochrony zabytków dla specjalistów i funkcjonariu-
szy służb państwowych zaangażowanych w ochronę zabyt-
ków oraz dla właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych.
W 2010 roku:

Przygotowano i prowadzono szkolenia dla archeologów •	
z zakresu systemu prawnego ochrony dziedzictwa ar-
cheologicznego, procedur administracyjnych (4 godziny 
wykładu).
Przygotowano i prowadzono wykłady dla studentów In-•	
żynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (12 godzin 
wykładu).
Koordynowano prace nad projektem szkoleń dla probosz-•	
czów zabytkowych kościołów i samorządowców (2 progra-
my szkoleń).
Prowadzono prace przygotowawcze warsztatów szkolenio-•	
wo-badawczych w zespole klasztoru podominikańskiego 
i późniejszego zakładu karnego w Łęczycy. Warsztaty od-
bywały się w dniach 28 czerwca – 6 sierpnia 2010 r. 
Przeprowadzono szkolenia specjalistyczne z zakresu •	
ochrony zabytków dla funkcjonariuszy Policji, Służby 
Celnej, Straży Granicznej i Lasów Państwowych. (Więcej 
o szkoleniach dla funkcjonariuszy służb państwowych na 
str. 12 w dziale „Archeologia”)

KOBiDZ/NID podejmował w 2010 r. także inne działania, 
których celem było zwiększanie kompetencji specjalistów 
działających na rzecz ochrony zabytków oraz właścicieli, 
zarządców i opiekunów obiektów zabytkowych. Działania te 
miały charakter promocyjny (Więcej na str. 13-14 w dziale 
„Edukacja”), a także wiązały się z organizacją konferencji 
naukowych (Więcej na str. 20-22 w dziale „Konferencje”).

Akademia w Żółkwi
kierowana do grupy docelowej „a” i „b”

Współpraca KOBiDZ z Ukrainą w ramach działalności Mię-
dzynarodowego Centrum Ochrony Dziedzictwa Kulturowego 
w Żółkwi w 2010 obejmowała:

Se•	 minarium „Ochrona i konserwacja drewnianych cerkwi 
nominowanych do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO” – przeznaczone dla właścicieli, użytkowników 
oraz władz rejonowych drewnianych zabytkowych cerkwi.
Seminarium•	  „Praktyczne aspekty ochrony zabytków” – 
przeznaczone dla pracowników urzędów rejonowych ob-
wodu lwowskiego zajmujących się problematyką ochrony 
i opieki nad zabytkami.
Seminaria•	 : „Polskie doświadczenia w ochronie i opiece 
nad zabytkami”, „Ochrona obiektów sakralnych przed 
szczególnymi zagrożeniami” – przeznaczone dla ad-
ministratorów obiektów sakralnych jak i „Konserwacja 
prewencyjna obiektów muzealnych” – przeznaczone dla 
ukraińskich muzealników.

Europejskie Dni Dziedzictwa (EDD) 2010 
kierowane do grupy docelowej „c”

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt 
społeczny i edukacyjny oraz najważniejsze święto zabytków 
kultury Starego Kontynentu. Ich idea narodziła się 3 paź-
dziernika 1985 r. w Granadzie w Hiszpanii podczas II Kon-
ferencji Rady Europy. Głównym celem EDD jest promowanie 
regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie 
o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. 
KOBiDZ/NID jest instytucją odpowiedzialną za koordynację 
obchodów EDD w Polsce. W 2010 r. jego działania polega-
ły na opracowaniu budżetu i stworzeniu strategii promocji 
wydarzenia, poczynając od koncepcji wspólnej wizualizacji 
materiałów promocyjnych, poprzez stworzenie serwisu in-
ternetowego, po wyłonienie patronów medialnych i ścisłą 
z nimi współpracę. Działania te przełożyły się na wyjątkowo 
duże zainteresowanie władz samorządowych i instytucji kul-
tury. Wyrazem tego było zaangażowanie 333 miejscowości, 
w których odbyły się 1.463 wydarzenia; wzięło w nich udział 
blisko 300.000 uczestników. 
Ogólnopolska inauguracja EDD 2010 w Polsce miała miejsce 
w Żyrardowie, gdzie oficjalnego otwarcia wydarzenia dokonali 
m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Stru-
zik, Prezydent Żyrardowa – Andrzej Wilk oraz p.o. Dyrektor 
KOBiDZ – Paulina Florjanowicz.
Ponadto w omawianym okresie instytucja zorganizowała kon-
ferencję prasową, konferencję podsumowującą EDD 2010 
(Więcej o konferencji na str. 22 w dziale „Konferencje”), 
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a także warsztaty dla koordynatorów regionalnych EDD. 
Przedstawiciele KOBiDZ brali również udział w III Europej-
skim Forum Dziedzictwa i spotkaniu koordynatorów narodo-
wych EDD, które odbyły się w październiku w Istambule.  
W 2. połowie 2010 r. rozpoczęto natomiast przygotowania 
do organizowanego we Wrocławiu (październik 2011) IV 
Europejskiego Forum Dziedzictwa oraz spotkania koordyna-
torów narodowych EDD, wpisanych do kalendarza oficjalnych 
wydarzeń towarzyszących polskiej prezydencji w Radzie Unii 
Europejskiej.

Wolontariat
kierowany do grupy docelowej „c”

Projekt Wolontariat na rzecz dziedzictwa

Wolontariat na rzecz dziedzictwa koordynowany przez KO-
BiDZ/NID w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego „Edukacja +” ma na celu wspieranie organizacji 
pozarządowych angażujących wolontariuszy w działania na 
rzecz ochrony i promocji dziedzictwa. Zadaniem projektu jest 
prezentowanie idei tym organizacjom, które z podobną  
aktywnością nie miały dotychczas styczności. Utworzona 
została strona internetowa www.zabytek.pl/wolontariat,  
będąca platformą spotkań, dyskusji i wymiany doświadczeń 
podmiotów zaangażowanych w ideę wolontariatu na rzecz 
dziedzictwa. Założeniem projektu jest także organizowanie 
konferencji i warsztatów dla organizacji pozarządowych. 
Pierwsza taka konferencja odbyła się 25-26 listopada  
2010 r. w Warszawie.
Kolejnym punktem realizowanego projektu Wolontariat na 
rzecz dziedzictwa było dofinansowanie obozów wolontariac-
kich: dwóch organizowanych przez Stowarzyszenie Magurycz 
w Zawadce Rymanowskiej oraz Magurze Masłowskiej, przy 
których w sumie pracowało 24 wolontariuszy, a także dofi-
nansowanie i współorganizowanie wraz z Fundacją „Borussia” 
obozu wolontariackiego w Puszczy Piskiej, w którym wzięło 
udział 20 wolontariuszy. Efektem tych działań było uporząd-
kowanie i odnowienie zaniedbanych starych cmentarzy.  
Ostatnim elementem projektu KOBiDZ/NID jest propozycja 
obejmowania opieką patronacką działań organizacji oraz 
pomocy w tworzeniu projektów wolontariackich. Dobrym 
przykładem jest wsparcie partnerskie projektu edukacyjnego 
Sztuka na kółkach realizowanego przez Stowarzyszenie Hi-
storyków Sztuki. 
Działania KOBiDZ/NID mające na celu budowanie świado-
mości społecznej w zakresie ochrony dziedzictwa skupiały się 
w 2010 r. głównie wokół działań promocyjnych. Więcej na 
ten temat na str. XX w dziale „Promocja dziedzictwa”. 

8. Promocja dziedzictwa

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 
(MDOZ) 2010

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, obchodzony 18 
kwietnia na całym świecie, został ustanowiony przez Komi-
tet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków 
ICOMOS w 1983 r. i wpisany przez UNESCO do rejestru 
ważnych imprez o znaczeniu światowym. Celem MDOZ jest 
przede wszystkim przybliżenie społeczeństwu problemów 
ochrony spuścizny minionych pokoleń. 
W Polsce ideą obchodów jest prezentowanie dóbr kultury 
o istotnym znaczeniu dla europejskiego i światowego dzie-
dzictwa kulturowego oraz uhonorowanie konserwatorów, 
opiekunów i właścicieli zabytków, którzy w szczególny spo-
sób przyczynili się do opieki nad nimi.

KOBiDZ był organizatorem Międzynarodowego Dnia Ochrony 
Zabytków w Polsce. Ze względu na tragiczne okoliczności 
– katastrofę samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem, 
w której zginął Generalny Konserwator Zabytków Tomasz 
Merta – polskie obchody MDOZ przełożone zostały na 11 
maja 2010. W uroczystości, która miała miejsce na Zamku 
Królewskim w Warszawie, udział wziął następca ś.p. Tomasz 
Merty, Piotr Żuchowski, który wręczył dyplomy laureatom 
konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek 
Zadbany 2010”. Ponadto wręczono również „Odznaki za 
opiekę nad zabytkami” oraz pośmiertną nagrodę specjalną 
ś.p. Tomaszowi Mercie za szczególne zasługi dla ochrony 
dziedzictwa.
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Targi denkmal 2010

KOBiDZ, na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, był koordynatorem przygotowań Polski do obec-
ności podczas Europejskich Targów Konserwacji i Restauracji 
Zabytków oraz Renowacji Starych Budowli, denkmal 2010. 
Wydarzenie to odbywało się w dniach 18-20 listopada 
w Lipsku, w Niemczech.
Targi denkmal należą do najważniejszych europejskich im-
prez wystawienniczych branży ochrony zabytków. Organizo-
wane są w cyklu dwuletnim i stanowią wiodącą platformę 
prezentacji najnowszych rozwiązań i technologii stosowanych 
w restauracji i konserwacji zabytków oraz rewitalizacji i ada-
ptacji zabytkowych obiektów, ogrodów i miast.
Podczas edycji 2010 Polska wystąpiła w charakterze Kraju 
Partnerskiego. 

Zakres tematyczny Targów denkmal obejmuje wszystkie 
aspekty opieki i ochrony zabytków, a podczas omawianej 
edycji tematem specjalnym była prezentacja dorobku archi-
tektury ceglanej w Europie. Promocja przeprowadzonych prac 
rewitalizacyjnych i konserwatorskich odbyła się w ramach 
planszowych wystaw specjalnych poszczególnych krajów 
oraz prezentacji multimedialnych.
Na obecność Polski w charakterze Kraju Partnerskiego złożyła 
się organizacja Polskiego Wystąpienia Narodowego, wystaw 
specjalnych oraz warsztatów konserwatorskich. Wydarzeniem 
specjalnym była konferencja naukowa poświęcona polskiej 
działalności konserwatorskiej i restauracyjnej.

Na potrzeby Targów denkmal KOBiDZ przygotował:
1.	4 tematyczne wystawy (Więcej o wystawach na str. XX),
2.	Żywe warsztaty konserwatorskie – konserwacja malarstwa 

ściennego na przykładzie ścianki Józefa Mehoffera Trzej 
Aniołowie,

3.	Prezentację filmów ukazujących konserwację obiektów 
zabytkowych w Polsce,

4.	Punkt informacyjny związany z tematyką polskiego wystą-
pienia.

Wystawy

Wystawy tematyczne są elementem działań KOBiDZ/NID na 
rzecz upowszechniana wiedzy o polskim dziedzictwie i zwią-
zanych z nim działaniach konserwatorskich.

W 2010 r. KOBiDZ przygotował wystawę pt. Dziedzictwo 
kulturowe Polski, która prezentowana była od 14 do 30 
czerwca w pasażu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. 
Celem ekspozycji było przypomnienie, że los zabytków – tych 
znanych i zadbanych, ale też takich, które z różnych wzglę-
dów nie są popularne – zależy od całego społeczeństwa. Na 
wystawie zaprezentowano zestawienie obiektów takich jak 
Zamek Królewski na Wawelu czy Zamek krzyżacki w Malbor-
ku z „anonimowymi”, zaniedbanymi, stojącymi gdzieś w bli-
skiej nas okolicy.

Ponadto KOBiDZ przygotował następujące wystawy: 
1.	Polska – architektura ceglana na przestrzeni dziejów 
2.	Konserwacja architektury ceglanej w Polsce – adaptacja 

dawnej elektrowni tramwajowej w Warszawie na Muzeum 
Powstania Warszawskiego 

3.	Miejsca Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce  
4.	W świecie barwy i modlitwy – polichromie kościołów 

drewnianych Małopolski południowej*
5.	W świecie barwy i modlitwy – zabytkowe stropy polichro-

mowane kościołów Pomorza Zachodniego 
6.	Ogród Branickich w Białymstoku – historia konserwacji 

*Wystawy 1-4 przygotowano z okazji Targów denkmal 2010 
(Więcej o targach na str. 16)

Wystawa Piękno odkryte – konserwacja dzieł sztuki na War-
mii i Mazurach 1999-2010
9 listopada w siedzibie oddziału Polskiego Związku Artystów 
Plastyków w Olsztynie odbył się wernisaż współorganizowa-
nej przez KOBiDZ wystawy Piękno odkryte – konserwacja 
dzieł sztuki na Warmii i Mazurach 1990-2010. Na 33 
planszach z bogatym materiałem zdjęciowym zostały za-
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prezentowane realizacje prac konserwatorskich ostatnich 
dwóch dekad – prac przy zabytkach architektury, malarstwie, 
rzeźbie oraz archiwaliach. Formuła wystawy podkreślała 
kontrast między stanem wielu cennych obiektów przed i po 
pracach konserwatorskich. Celem ekspozycji było ukazanie 
urody i piękna zabytków Warmii i Mazur, zaprezentowanie 
osiągnięć lokalnego środowiska konserwatorów dzieł sztuki 
oraz pokazanie możliwości i złożoności procesów konserwa-
torskich. 

Konkursy

Zabytek Zadbany

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego KOBiDZ 
przejął w 2010 roku zadanie realizacji procedury konkurso-
wej konkursu „Zabytek Zadbany”. Zmiana organizatora stała 
się okazją do zmiany formuły konkursu. KOBiDZ w poro-
zumieniu z MKiDN przygotował nowy regulamin konkursu. 
Celem zmiany było przekształcenie konkursu z wydarzenia 
wewnątrzbranżowego, w narzędzie komunikacji z właści-
cielami i zarządcami obiektów historycznych, promujące 
zasady właściwej opieki nad zabytkami i upowszechniające 
najlepsze wzory właściwego utrzymania i zagospodarowania 
obiektów. Aby osiągnąć zamierzony cel zmieniono kategorie 
konkursowe oraz tryb zgłaszania obiektów do konkursu, po 
raz pierwszy przekazując inicjatywę w tym względzie właści-
cielom zabytków.  Podjęto także intensywne działania pro-
mujące wydarzeni wśród właścicieli i zarządców obiektów 
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Charakter edu-
kacyjny konkursu polega na popularyzacji wiedzy dotyczącej 
właściwego postępowania z zabytkami architektury podczas 
ich użytkowania oraz w trakcie przeprowadzanych  
remontów.

Sybilla

„Wydarzenie Muzealne Roku - Sybilla” jest corocznym kon-
kursem ogłaszanym i nadzorowanym przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. W 2011 podmiotem realizującym 
procedurę konkursową będzie KOBiDZ. Ideą konkursu jest 
wyłonienie i promocja najlepszych wydarzeń kulturalnych 
zorganizowanych przez polskie muzea oraz uhonorowanie au-
torów i realizatorów wyróżniających się dokonań muzealnych. 
Ma on na celu wyróżnienie najwybitniejszych osiągnięć z za-
kresu wszystkich dziedzin działalności muzealnej. W 2010 r. 
KOBiDZ w porozumieniu z MKiDN i po konsultacjach z Radą 
Muzeów opracował nowy regulamin konkursu. Celem zmian 
w regulaminie było unowocześnienie konkursu i skuteczniej-
sza realizacja założeń programowych konkursu.

Konkurs na wykonanie projektu statuetki Sybilli

W 2010 r. KOBiDZ ogłosił i przeprowadził I etap konkursu na 
wykonanie projektu statuetki, której pełnoplastyczna forma 
będzie wręczana laureatom konkursu Sybilli w trakcie uro-
czystej gali poświęconej obchodom Międzynarodowego Dnia 
Muzeów. 

Konkurs o nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa  
Narodowego imienia Profesora Jana Zachwatowicza

W 2010 r. został ogłoszony, w nowej formule, Konkurs o na-
grodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego imienia 
Profesora Jana Zachwatowicza. W pracach nad nową wersją 
regulaminu, z polecenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, uczestniczył KOBiDZ. Celem konkursu jest promocja 
wybitnych osiągnięć z zakresu ochrony i konserwacji zabyt-
ków. Podmiotem realizującym procedurę konkursową jest 
Polski Komitet Narodowy ICOMOS, a wypłatę nagród ufundo-
wanych przez Ministra zapewnia KOBiDZ/NID.

Tegoroczną nagrodę przyznano pośmiertnie prof. dr. hab. 
Andrzejowi Tomaszewskiemu, w związku z tym środki prze-
znaczone na nagrodę zgodnie z decyzją PKN ICOMOS nie 
zostały wykorzystane. 

Konkursy EDD dla Dzieci i Młodzieży

KOBiDZ/NID wraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej współ-
pracuje przy organizacji konkursów dla dzieci i młodzieży 
z cyklu Dorzuć swoje! Atlas zabytków. Celem konkursu jest 
kształtowanie u młodych osób odpowiedniej postawy wobec 
dziedzictwa. Dzieci, tworząc zespoły badawcze, opiekują się 
bliskimi sobie zabytkami, starają się je wypromować, a na 
podstawie wszystkich przeprowadzonych działań tworzą 
reportaż.
W 2010 r. rozstrzygnięty został konkurs EDD 2009, który 
odnosił się do zabytków militarnych. Swoje prace zgłosiło ok. 
100 zespołów badawczych. W omawianym roku ogłoszono 
także kolejny temat konkursu EDD, tym razem związany 
z zabytkami przemysłowymi (do dnia 31 grudnia 2010 prace 
przesłało prawie 60 zespołów badawczych). 

Promocja dzieła Kazimierza Stronczyńskiego

14 czerwca 2010 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskie-
go odbyła się promocja zespołowej pracy pod kierownictwem 
prof. Jerzego Kowalczyka, czyli wyjątkowego pierwodruku 
I tomu dzieła Kazimierza Stronczyńskiego Opisy i widoki 
zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855). Wydarzenie 



18
Sprawozdanie z działalności Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków za rok 2010

zorganizowane zostało przez Bibliotekę Uniwersytecką oraz 
KOBiDZ.
Opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855) 
stanowią pierwszą systematyczną inwentaryzację zabytków 
w Polsce, dokonaną przez badacza starożytności Kazimierza 
Stronczyńskiego (ur. 1809, zm. 1896). Owocem jego 10-let-
niej pracy terenowej, z udziałem rysowników i archiwistów, 
było opracowanie złożone z 5 tomów opisów i 7 atlasów za-
wierających 400 widoków zabytków akwarelowych z ponad 
400 miejscowości w pięciu guberniach Królestwa. 
Dzieło Stronczyńskiego szczęśliwie zachowane w Bibliotece 
Uniwersyteckiej, mimo upływu 155 lat od jego ukończenia, 
nigdy wcześniej nie zostało w całości wydane, a tylko frag-
mentarycznie wykorzystywane przez badaczy i konserwato-
rów. W omawianym roku KOBiDZ rozpoczął opracowywanie 
i wydawanie kolejnych tomów dzieła w wersji bibliofilskiej. 
Ukazał się Tom I, zawierający Ogólne sprawozdanie Delega-
cji z wykazami zabytków w Królestwie Polskim uporządko-
wane pod kątem chronologii, rodzajów zabytków i topografii. 
Opisy zabytków w poszczególnych guberniach rozpoczyna 
Gubernia radomska, z towarzyszącym jej Atlasem z akware-
lami. W 2010 r. wydano również Widoki zabytków w Guber-
ni warszawskiej.

Patronaty KOBiDZ

kwiecień - czerwiec – Projekt Sztuka na kółkach
12-15 maja  – X Konferencja Polskiego Muzealnictwa Mor-
skiego i Rzecznego w Kołobrzegu
14-15 czerwca – EXPOSITIO – Targi w Kielcach (Europejski 
Salon Nowych Technologii dla Muzeów, Konserwacji Zabyt-
ków i Dziedzictwa Narodowego)

25 czerwca – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wartości 
w planowaniu przestrzennym
8-9 października – Międzynarodowa Konferencja Konserwa-
torska Problemy muzeów związane z zachowaniem i konser-
wacją zbiorów (patronat medialny rocznika „Muzealinctwo”), 
Szreniawa
8-10 listopada – Konferencja Naukowa Cyfrowa Przeszłość 
2010, Warszawa (patronat medialny „Ochrony Zabytków”)
25-26 listopada – Polsko-Brytyjska Konferencja i Warsztaty 
Muzealników Ekonomia Muzeum, Warszawa
25-26 listopada – Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
Technologia i technika w badaniach dzieł sztuki, Toruń 

Wydawnictwa

W 2010 r. KOBiDZ wydał:
4 kolejne numery kwartalnika „Ochrona Zabytków” •	
(4/2008, 1/2009, 2/2009 i 3/2009), 
4 kolejne numery „Kuriera Konserwatorskiego” (6/2010, •	
7/2010, 8/2010, 9/2010),
51. numer rocznika „Muzealnictwo”,•	
Przewodnik •	 Park Mużakowski,
Publikację pt. •	 Działalność fundacyjna Panów z Pogorzeli 
na Śląsku w XIII i XIV w. Fundacje kościelne autorstwa 
Joanny Banik, będącą pierwszym tomem serii „Monu-
ment”, 
Publikację pt. •	 Konserwacja zapobiegawcza malarstwa 
ściennego. Teoria i praktyka autorstwa Ewy Święckiej – 
tom II serii „Monument”,
Wspólnie ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków – opra-•	
cowanie Kolorystyka zabytkowych elewacji od średniowie-
cza do współczesności, będące materiałami międzynaro-
dowej konferencji z okazji 30-lecia wpisu Starego Miasta 
w Warszawie na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Ponadto prowadzono prace przygotowawcze nad wydaniem 
kolejnego tomu Polskiego Słownika Konserwatorów Zabytków  
(tom IV) i dwóch tomów Raportów Autostradowych za lata 
2005-2006.

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna

W 2010 r. prowadzono działania mające na celu budowę 
oraz wzmocnienie wizerunku KOBiDZ. Przygotowano plan 
strategii komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej. Realizo-
wano projekty z zakresu promocji instytucji, organizowanych 
przez nią wydarzeń, a także działania przygotowujące do 
zmiany nazwy Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji 
Zabytków na Narodowy Instytut Dziedzictwa. 



19
Sprawozdanie z działalności Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków za rok 2010

W nowej strukturze instytucji, w sierpniu 2010, utworzono 
odrębną komórkę – Biuro Informacji, którego pracą kieruje 
Rzecznik Prasowy KOBiDZ/NID.

W 2010 roku:
przygotowano i realizowano plan strategii komunikacji na •	
rok 2010,
tworzono oraz dystrybuowano komunikaty wewnętrzne •	
i zewnętrzne,
na użytek wewnętrzny KOBiDZ/ NID stworzono dokument •	
typu Who is who – o wszystkich pracownikach instytucji,
prowadzono edycję strony internetowej instytucji; tworzono •	
teksty, artykuły, publikacje, 
stworzono oraz edytowano oficjalny profil KOBiDZ/NID na •	
portalu społecznościowym Facebook (na dzień 31 grudnia 
2010 r. liczba tzw. Fanów KOBiDZ/NID wynosiła 619),
opracowano koncepcję „Księgi znaku” służącej standary-•	
zacji graficznej formy oraz zasad stosowania loga KOBiDZ/
NID,
stworzono strategię Intranetu oraz Newslettera,•	
organizowano konferencje prasowe, w tym konferencję •	
(z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) 
zapowiadającą Europejskie Dni Dziedzictwa 2010,
prowadzono monitoring mediów, na bieżąco uaktualniano •	
bazę kontaktów z dziennikarzami, tworzono komunikaty 
prasowe oraz podtrzymywano przyjazne relacje z mediami,
przygotowywano raporty oraz analizy z zakresu •	 public 
relations, promocji oraz komunikacji,
podejmowano działania przygotowujące do zmiany nazwy •	
instytucji, a także prowadzono projekty mające na celu 
budowanie pożądanego wizerunku instytucji.

Media: Współpracowano w zakresie redakcyjnym (tworzo-
no teksty, wspierano redakcyjnie, odpowiadano na pytania 
mediów, udzielano wywiadów) m.in. z TVN24, TVP2,  
Rzeczpospolitą, Gazetą Wyborczą, Dziennikiem Gazetą Praw-
ną, Życiem Warszawy, Przekrojem, Polityką, Magazynem 
Architektów, Magazynem Gospodarczym – Nowy Przemysł, 
Radiem Victoria, TV Silesia oraz portalami: rp.pl, dziennik.pl, 
gazeta.pl, wp.pl. 

9. Muzea

KOBiDZ/NID prowadzi:
Internetową bazę muzeów – znajdują się w niej dane tele-
adresowe placówek muzealnych znajdujących się na terenie 
Polski, m.in.: nazwa i adres muzeum, telefony, a także e-mail 
i adres strony internetowej. 

Muzealną „tablicę ogłoszeń” – miejsce, w którym publiko-
wane są ważne dla muzealników informacje/ogłoszenia/ko-
munikaty. Nadawcami jak i odbiorcami informacji są przede 
wszystkim muzealnicy, których KOBiDZ/NID zachęca do 
przesyłania treści ogłoszeń.

Bazę dobrych praktyk muzealnych – w ramach tego projektu 
prezentowane i promowane są najlepsze i najciekawsze dzia-
łania polskich muzeów krzewiących wiedzę o regionie, w któ-
rym funkcjonują, zajmujących się działalnością edukacyjną 
i kształtowaniem świadomości lokalnej. Prezentowane są tu 
także ciekawe i oryginalne formy ekspozycji, wykorzystane 
w muzeach technik multimedialnych, profesjonalizm związa-
ny z konserwacją zbiorów i sposobem ich przechowywania, 
a także umiejętność pozyskiwania na działalność środków 
pozabudżetowych.

Ponadto prowadzono bazę muzeów, uruchomiono interne-
tową bazę muzeów oraz prowadzono bieżącą aktualizację 
danych w Wykazie muzeów. Decyzją Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego KOBiDZ przejął z Muzeum Narodowego 
w Warszawie organizację Konkursu na Wydarzenie Muzealne 
Roku – Sybilla. (Więcej o Sybilli na str. XX w dziale  
„Konkursy”).

O publikacji rocznika „Muzealnictwo” można przeczytać na 
str. 18 w dziale „Wydawnictwa”.
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10. Dziedzictwo niematerialne

Polska pod koniec 2010 r. ratyfikowała Konwencję UNESCO 
w sprawie ochrony dziedzictwa niematerialnego, przyjętą 
w Paryżu w 2003 r. Zgodnie z konwencją, Polska zobowią-
zana jest do stworzenia warunków zapewniających ochronę 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego znajdującego się na 
jej terytorium (art. 11, ust. 1, lit. a). Artykuł 2 ustęp 3 do-
kumentu stanowi, że pod pojęciem ochrony należy rozumieć 
wszelkie środki mające na celu zapewnienie przetrwania 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w tym jego identy-
fikację, dokumentację, badanie, zachowanie, zabezpieczenie, 
promowanie, wzmacnianie i przekazywanie, w szczególności 
poprzez edukację formalną i nieformalną, jak również rewita-
lizację różnych aspektów tego dziedzictwa. Praktyczną konse-
kwencją ratyfikacji konwencji będzie sporządzenie i regularne 
uaktualnianie rejestru kulturowego dziedzictwa niematerial-
nego (art. 12, ust. 1). Minister Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego powierzył KOBiDZ/NID zadania wynikające z realizacji 
zapisów Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego. Przygotowana przez KOBiDZ 
propozycja Krajowego Programu Ochrony Dziedzictwa Nie-
materialnego została przekazana do MKiDN.

11. Biblioteka

Biblioteka KOBiDZ/NID specjalizuje się w gromadzeniu dru-
ków z dziedziny sztuki, w tym dotyczących zabytków archi-
tektury i budownictwa, architektury krajobrazu, konserwacji 
i ochrony zabytków oraz muzealnictwa. Księgozbiór liczy ok. 
70.000 woluminów książek i czasopism. W księgozbiorze 
podręcznym znajdują się m.in. encyklopedie specjalistyczne, 
słowniki językowe, varsaviana, schematyzmy Kościoła kato-
lickiego w Polsce oraz herbarze i druki dotyczące genealogii. 
Posiadamy komplety wydawnictw Ośrodka Dokumentacji 
Zabytków i Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, insty-
tucji, które weszły w skład KOBiDZ/NID.

W 2010 r. gromadzono zbiory i dokonano zakupu 135 wol. 
książek i 30 wol. czasopism, pozyskano z wymiany i darów 
217 wol. książek i 271 wol. czasopism oraz dokonano pre-
numeraty 37 wol. czasopism polskich i zagranicznych.

Przeprowadzka Biblioteki

Przyczyną przeprowadzki Biblioteki z ul. Canaletta do siedzi-
by KOBiDZ/NID na ul. Kopernika było wymówienie najmu 
lokalu przez właściciela budynku, czyli Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne. Rezultatem były, początkowo, poszukiwania 
odpowiedniego lokalu (stropy, powierzchnia, wysokość) na 
wolnym rynku. Okazało się, że najbliższe wymogom Bibliote-
ki są pomieszczenia zaproponowane przez Fundację Wspar-
cie, od której KOBiDZ/NID wynajmuje już część budynku. 
Nie bez znaczenia był też fakt, że ta ostatnia propozycja 
spowodowała łatwiejszy dostęp pracowników KOBiDZ/NID do 
zbiorów Biblioteki.
Przygotowanie do przeprowadzki Biblioteki  trwało od począt-
ku września do połowy października 2010 r. Polegało m.in. 
na sporządzeniu dokładnych planów nowych pomieszczeń, 
według których rozmieszczono cały zasób Biblioteki. Fizyczna 
przeprowadzka zbiorów, przy pomocy wyspecjalizowanej fir-
my,  trwała dwa tygodnie, do końca października. Następnie, 
do końca 2010 r., trwało porządkowanie zbiorów Biblioteki 
po przeprowadzce. 6 stycznia 2011 r. Biblioteka Narodowe-
go Instytutu Dziedzictwa została otwarta dla czytelników.

Opracowanie zbiorów w programie PROLIBM21

Druki zwarte: •	 400 rekordów
Artykuły z druków zwartych i czasopism: •	 2.198 rekordów
Baza tytułów czasopism: •	 75 rekordów
Zasób do •	 139 tytułów czasopism

Ponadto w omawianym okresie zinwentaryzowano napły-
wające do Biblioteki druki zwarte i dokonywano rejestracji 
druków ciągłych (druki zwarte: 409 wol.) oraz zinwentaryzo-
wano za rok 2009 331 wol. druków ciągłych. 

12. Konferencje – organizacja  
i współorganizacja

Wszystkie konferencje organizowane i współorganizowane 
przez KOBiDZ odbyły się w drugiej połowie 2010 roku.

Konferencja Małe miasta w polskiej przestrzeni kulturowej
 
W dniach 28-30 czerwca 2010 r. w Galinach, w ramach 
cyklu spotkań i seminariów poświęconych aktualnym proble-
mom konserwatorskim, KOBiDZ zorganizował konferencję, 
której tematem przewodnim były Małe miasta w polskiej 
przestrzeni kulturowej. Temat ten kontynuował zapoczątko-
waną w 2009 r. konferencją w Cedyni problematykę zwią-
zaną z ochroną i kształtowaniem historycznych przestrzeni 
publicznych małych miast. W konferencji udział wzięli przed-
stawiciele całego środowiska konserwatorskiego, Generalny 
Konserwator Zabytków, przedstawiciele Departamentu Ochro-
ny Zabytków MKiDN oraz przedstawiciele KOBiDZ. Najważ-
niejsza część spotkania koncentrowała się na zagadnieniach 
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związanych z kształtowaniem przestrzeni rynków staromiej-
skich, często w całości zniszczonych podczas wojny, kształ-
towaniem zieleni publicznej, promenad, nabrzeży i centrów 
handlowych zlokalizowanych w obszarach historycznych. 

Konferencja prasowa Europejskich Dni Dziedzictwa  2010

6 września 2010 r. w Muzeum Gazownictwa w Warszawie 
odbyła się zorganizowana przez KOBiDZ konferencja praso-
wa poświęcona EDD 2010. Gościem spotkania był Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdan Zdrojewski, który 
przedstawił ideę i główne założenia EDD, a także mówił 
o EDD jako o narzędziu do prezentowania i upowszechnia-
nia wartości dziedzictwa wśród różnych grup społecznych. 
Ponadto poruszone zostały kwestie związane z rolą KOBiDZ 
jako koordynatora całego wydarzenia. P.o. Dyrektor KOBiDZ, 
Paulina Florjanowicz, mówiła między innymi o nacisku, jaki 
instytucja kładzie na rolę samorządów jako gospodarzy EDD. 
Podczas konferencji głos zabrał również Prezydent Żyrardo-
wa, Andrzej Wilk, który przedstawił najważniejsze punkty 
inauguracji EDD w Żyrardowie.

Konferencja Parki i ogrody zabytkowe, ochrona  
i konserwacja

W dniach 8-9 września 2010 r. w Białymstoku odbyła się 
konferencja Parki i ogrody zabytkowe, ochrona i konserwa-
cja, zorganizowana wspólnie przez KOBiDZ i Urząd Miasta 
w Białymstoku. Miejsce konferencji, Pałac Branickich, 
zostało wybrane celowo w związku w możliwością prezen-
tacji kompleksowych prac rewaloryzacyjnych (wg koncepcji 
opracowanej przez KOBiDZ), trwających w ciągu roku w pa-
łacowym ogrodzie. Pierwszy dzień konferencji poświęcono 
zagadnieniom dotyczącym Ogrodu. W drugim dniu goście 
prezentowali przykłady działań konserwatorskich w wybra-
nych ogrodach zabytkowych. Wśród omówionych obiektów 

znalazły się między innymi Ogród Wersalski, ogród w Drött-
ningholm, barokowe ogrody Saksonii, hiszpańskie królewskie 
ogrody w Madrycie, La Granja i Aranjuez. Gościem honoro-
wym była Gabriela Lamy reprezentująca królewską rezyden-
cję w Wersalu. 

Konferencja prasowa Centrów Kompetencji ds. Digitalizacji, 
będąca częścią konferencji pt. Kultura 2.0. Kultura odna-
wialna

18 listopada w Warszawie odbyła się konferencja praso-
wa Centrów Kompetencji ds. Digitalizacji, będąca częścią 
konferencji Kultura 2.0. Kultura odnawialna. W siedzibie 
Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie przed-
stawiciele czterech Centrów Kompetencji – Krajowego Ośrod-
ka Badań i Dokumentacji Zabytków, Biblioteki Narodowej, 
Narodowego Archiwum Cyfrowego i Narodowego Instytutu 
Audiowizualnego – zaprezentowali dotychczasowe dokonania 
na polu digitalizacji i przedstawili swoje plany na przyszłość. 
Konferencji towarzyszyła wystawa pt. Wejdź na poziom 2.0, 
prezentująca wykorzystanie nowych technologii w kulturze 
i sztuce. Jej częścią były autoprezentacje poszczególnych 
Centrów Kompetencji. Podczas konferencji KOBiDZ przed-
stawił sposoby dokumentacji zabytków za pomocą skaningu 
laserowego oraz fotogrametrii cyfrowej. 

Spotkanie opiekunów miejsc Światowego Dziedzictwa  
UNESCO w Polsce

W dniach 23-24 listopada 2010 r. w Malborku odbyło 
się Spotkanie opiekunów miejsc Światowego Dziedzictwa 
UNESCO w Polsce zorganizowane przez MKiDN oraz MSZ. 
Spotkanie było kontynuacją rozpoczętego w 2009 r. cyklu. 
Za bezpośrednią organizację wydarzenia odpowiadał KOBiDZ 
oraz Muzeum Zamkowe w Malborku. Wydarzenie zostało 
poświęcone planom zarządzania miejscami Światowego Dzie-
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dzictwa. Program spotkania został tak ułożony, aby przedsta-
wić zalecenia Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO 
oraz możliwości ich realizacji w sytuacji prawno-społecznej 
w Polsce. Ponadto swoje doświadczenia oraz dokonania 
zaprezentowali przedstawiciele Hali Stulecia we Wrocławiu, 
Kościołów Pokoju w Jaworze i Świdnicy oraz historycznego 
centrum Warszawy.

Konferencja poświęcona podsumowaniu Europejskich Dni 
Dziedzictwa 2010 oraz nowemu projektowi KOBiDZ pt.  
Wolontariat na rzecz dziedzictwa

W dniach 25-26 listopada 2010 r. w Warszawie odbyła się 
konferencja poświęcona EDD 2010. Podsumowanie działań, 
oficjalne ogłoszenie przyszłorocznego tematu przewodniego 
wraz z jego interpretacją, liczne przykłady dobrych praktyk 
i dyskusja to nieodłączne elementy tego tradycyjnego już 
spotkania. Spotkaniu koordynatorów EDD towarzyszyła nowa 
propozycja edukacyjna KOBiDZ – Wolontariat na rzecz 
dziedzictwa, która z założenia związana jest ze wspieraniem 
oddolnych inicjatyw służących szczególnie lokalnemu dzie-
dzictwu i społeczeństwu.

Konferencja naukowa Zachowa Pan Konserwator czujność 
i baczenie... W 90. rocznicę powołania Państwowego Grona 
Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych 

W dniach 2-3 grudnia 2010 r., z okazji obchodów 90. rocz-
nicy powstania Państwowego Grona Konserwatorów Zabyt-
ków Przedhistorycznych, odbyła się konferencja naukowa 
zorganizowana przez Państwowe Muzeum Archeologiczne 
w Warszawie, Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz KOBiDZ. Celem 
konferencji było upamiętnienie działalności Państwowego 
Grona i uświadomienie jego znaczenia dla rozwoju archeolo-
gii i konserwatorstwa archeologicznego w Polsce, jak również 
dokonanie głębokiej analizy problemów, z którymi mają do 
czynienia przedstawiciele służb konserwatorskich i współcze-
sne konserwatorstwo archeologiczne. 

13. Projekty współfinansowane 
z Funduszu Wymiany Kulturalnej

Legalny i nielegalny obrót dobrami kultury.  
Platforma badawczo-edukacyjna wymiany  
doświadczeń w dziedzinie zapobiegania przestęp-
stwom przeciw dziedzictwu kulturowemu

Termin realizacji projektu:
2 listopada 2009 – 31 października 2011 (24 miesięce)

W 2010 r. prowadzono logistyczne i merytoryczne przygo-
towania do dwóch warsztatów eksperckich organizowanych 
w ramach projektu. Pierwszy odbył się 10 i 11 marca 2010 
r. w Oslo, drugi miał miejsce 28 i 29 września 2010 r. 
w Gdańsku. W sprawozdawanym roku prowadzono także 
stałe, bieżące działania projektowe – przygotowywano treści 
na stronę internetową projektu http://www.stop-heritage-
crime.org oraz prowadzono prace nad raportami finansowymi 
i wnioskami o płatność.

Doskonalenie systemów ochrony i zarządzania 
dóbr wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Opracowanie deklaracji wyjątkowej 
uniwersalnej wartości i wskaźników monitoringu 
w oparciu o doświadczenia Norwegii i Polski.

Termin realizacji projektu: 
1 stycznia 2010 – 30 września 2011 (21 miesięcy)

W 2010 r. uzupełniano materiały do umowy finansowej ICO-
MOS z FWK, prowadzono seminarium informacyjne wpro-
wadzające polskich ekspertów oraz uczestniczono w spo-
tkaniach roboczych dot. zebrania materiałów do SoOUV dla 
polskich miejsc objętych projektem. Przedstawiciele KOBiDZ 
odbyli również wyjazd konsultacyjny do Wielkiej Brytanii, 
a także wzięli udział w seminarium i objeździe studialnym 
w Norwegii.
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14. Współpraca międzynarodowa

Monitoring Group on Cultural Heritage in the Bal-
tic Sea States

Współpraca państw basenu Morza Bałtyckiego w zakresie 
ochrony dziedzictwa kulturowego została zapoczątkowana 
w 1998 r. przez Ministrów Kultury, którzy postanowili roz-
szerzyć zakres współpracy zainicjowanej przez Radę Państw 
Morza Bałtyckiego (Council of the Baltic Sea States).
Każdego roku przedstawiciele 11 państw spotykają się, by 
dyskutować o  ochronie wspólnego dziedzictwa kulturowego 
ukształtowanego przez nadmorskie położenie. Tematyczne 
grupy robocze zajmują się zagadnieniami związanymi z dzie-
dzictwem podwodnym, konserwacją i utrzymaniem budyn-
ków w praktyce, kulturą wybrzeża oraz zrównoważonym 
rozwojem miast historycznych.
W 2010 r. odbyło się spotkanie Grupy w Visby na Gotlandii 
(Szwecja) poświęcone wypracowywaniu wspólnej strategii 
przeciwdziałania skutkom kryzysu ekonomicznego w obsza-
rze ochrony dziedzictwa.

European Heritage Heads Forum
 
Forum istnieje od 2006 r. i stanowi nieformalną strukturę 
gromadzącą szefów narodowych instytucji odpowiadających 
za ochronę dziedzictwa kulturowego w swoich państwach. 
Jest platformą wymiany doświadczeń i poglądów nt. za-
rządzania przestrzeniami historycznymi. Uczestnicy Forum 
szukają sposobów na zaangażowanie decydentów, ustalają 
i promują dobre praktyki oraz lobbują za przenoszeniem ich 
do porządku prawnego na poziomie europejskim. Dlatego też 
doroczne spotkania skutkują wyznaczaniem nowych trendów 
w ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego. W 2010 r. 
odbyło się doroczne spotkanie czonków Forum w Paryżu, 
w którym udział wzięła Paulina Florjanowicz, p.o. dyrektor 
KOBiDZ. Spotkanie poświęcone było korzyściom i zagroże-
niom wynikającym z rozwoju turystyki kulturowej.

Inicjatywa Prezydencji Belgijskiej na rzecz  
wspólnej polityki UE zarządzania dziedzictwem 
kulturowym

Z inicjatywy rządu Flandrii w Brugii odbyła się konferencja 
poświęcona możliwościom wypracowania wspólnej polityki 
zarządzania dziedzictwem kulturowym w krajach UE. Przed-
stawiciele KOBiDZ zostali zaproszeni na konferencję w cha-
rakterze ekspertów, a następnie zaproszeni do prac w ramach 
grupy roboczej, która rozpocznie działalność w 2011 roku. 

Konferencji towarzyszyło doroczne spotkanie European He-
ritage Legal Forum, w którego pracach również bierze udział 
przedstawiciel KOBiDZ/NID. Ustalono, że kolejne spotkanie 
Forum odbędzie się w 2011 r. w Polsce i zostanie zorganizo-
wane przez NID.

Spotkanie plenarne uczestników projektu  
CARARE w Pizie
 
W dniach 16-17 września 2010 r. w Scuola Normale Supe-
riore w Pizie odbyło się spotkanie uczestników Projektu CA-
RARE, podczas którego omawiano rezultaty dotychczasowych 
prac i ich wpływ na dalszy przebieg projektu. Podsumowano 
wyniki przeglądu materiałów planowanych do udostępnienia 
w Europeanie, zaprezentowano schemat metadanych przy-
gotowany dla potrzeb projektu oraz przedstawiono założenia 
dyrektywy INSPIRE i dalszy rozwój portalu Europeana.
European Heritage Legal Forum 

Forum zostało powołane 22 września 2008 r. w miejsce 
wcześniej działającego komitetu roboczego ECHO (European 
Working Group on EU Directives and Cultural Heritage – Eu-
ropejska Grupa Robocza ds. Dyrektyw Unijnych i Dziedzictwa 
Kulturowego). Celem działania EHLF jest monitorowanie 
legislacji Unii Europejskiej oraz przeciwdziałanie lub minima-
lizowanie niekorzystnego wpływu dyrektyw UE na ochronę 
dziedzictwa kulturowego prowadzoną w krajach członkow-
skich. KOBiDZ/NID ma swojego reprezentanta uczestniczące-
go w pracach Forum.

Międzynarodowe seminarium poświęcone  
zagadnieniom ochrony i konserwacji zabytkowych 
ruin – The Nordic Symposium on Ruins

W dniach 28-30 września 2010 roku w szwedzkim mieście 
Visby na Gotlandii odbyło się międzynarodowe seminarium 
poświęcone zagadnieniom ochrony i konserwacji zabytko-
wych ruin (The Nordic Symposium on Ruins). Organizatorem 
i gospodarzem seminarium był Riksantikvarieämbetet (Swed-Swed-
ish National Heritage Board), a uczestnikami przedstawiciele 
instytucji ochrony zabytków z krajów skandynawskich oraz 
zaproszeni goście z Rosji, Wielkiej Brytanii i Polski. Podczas 
seminarium dyskutowano nad skutecznymi metodami kon-
serwacji historycznych ruin przy zastosowaniu nowoczesnych 
technologii, uwzględniających specyfikę i rolę tej kategorii 
zabytków we współczesnym krajobrazie kulturowym. Uczest-
nicy seminarium zapoznali się z doświadczeniami szwedzkich 
konserwatorów zabytków na przykładzie zachowanych ruin 
obiektów sakralnych w mieście Visby.
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III Europejskie Forum Dziedzictwa w Istambule 

W dniach 1-3 października 2010 r., w Istambule odbyło 
się III Europejskie Forum Dziedzictwa i spotkanie koordy-
natorów Europejskich Dni Dziedzictwa. Tematem Forum 
było „Dziedzictwo kulturowe, uczestnictwo, rozwój” które 
korespondowało w 2010 roku z  Europejskim Rokiem Walki 
z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym pod kątem kultury 
i dziedzictwa. Ta międzynarodowa konferencja dla wszystkich 
podmiotów biorących udział w interpretacji, komunikacji 
i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego odbywa się raz 
do roku i daję okazję do dialogu na temat dziedzictwa wśród 
specjalistów i profesjonalistów. 
4 Europejskie Forum Dziedzictwa, oraz towarzyszące przy 
tej okazji spotkanie koordynatorów EDD, odbędzie się we 
Wrocławiu w dniach 11-12 października 2011 i wpisane jest 
do kalendarza oficjalnych wydarzeń towarzyszących polskiej 
prezydencji w Radzie UE. 

Projekt CARARE: spotkanie grupy roboczej  
zajmującej się cyfrowymi obiektami 3D

W dniach 2-3 grudnia 2010 r., w związku z realizacją 
projektu CARARE, w Brukseli odbyło się spotkanie grupy 
roboczej zajmującej się prezentacją modeli 3D w portalu 
Europeana. W spotkaniu zorganizowanym przez Direction 
des Monuments et Sites de Ministčre de la Région de Bruxel-
les-Capitale wzięli udział przedstawiciele organizacji, które 
udostępnią modele 3D za pośrednictwem projektu. Przedsta-
wiciele KOBiDZ zaprezentowali przykłady naszej dokumenta-
cji 3D wykonywanej w ramach weryfikacji rejestru zabytków 
archeologicznych oraz programu dokumentowania zabytków 
zagrożonych. 

15. Park Mużakowski

Park Mużakowski / Muskauer Park położony jest po obu 
stronach granicy polsko-niemieckiej nad Nysą Łużycką. 
Zajmuje powierzchnię ok. 700 ha, z czego 1/3 (ok. 200 ha) 
to część niemiecka, położona na terenie miasta Bad Mu-
skau (Saksonia), 2/3 (ok. 500 ha) leży natomiast na terenie 
Polski, w mieście Łęknica i gminie Trzebiel (woj. lubuskie, 
pow. Żary).

KOBiDZ/NID administruje polską częścią Parku Mużakow-
skiego (300 ha) z upoważnienia Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Poprzez swoją Pracownię Terenową 
w Łęknicy prowadzi na jego terenie prace rewaloryzacyjne. 
Partnerem KOBiDZ/NID w realizacji tego projektu jest zarząd-
ca niemieckiej części parku – Fundacja Stiftung „Fürst-Püc-
kler-Park Bad Muskau” oraz miasto Łęknica.

Rewaloryzacja Parku Mużakowskiego w Łęknicy 

W 2010 r. kontynuowano rewaloryzację polskiej części Parku 
Mużakowskiego. Proces rewaloryzacji przebiegał w konsul-
tacji z Międzynarodową Radą Konserwatorską, której kom-
petencje na mocy nowego regulaminu zostały rozszerzone 
o niemiecki Park Branitz. KOBiDZ był gospodarzem 11. 
posiedzenia Rady. Odbyła się wizytacja polskiej części parku 
przez Międzynarodową Radę i Radę Fundacji „Fürst-Pückler-
Park Bad Muskau”.
W ramach współpracy polsko-niemieckiej realizowano pro-
gram prac interwencyjnych „Praca i nauka ponad granicami” 
i uczestniczono w programie wolontariackim dla zabytkowych 
ogrodów.
Kontynuowano działania mające na celu ochronę krajobrazu 
kulturowego otoczenia parku, opiniowano projekty zmian 
w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Prze-
strzennego Miasta Łęknica. 
Przygotowywano realizację inwestycji i prac konserwator-
skich. Przygotowano i złożono wniosek na remont Mostu 
Arkadowego do Programu Operacyjnego Współpracy Trans-
granicznej Polska- Saksonia 2007-2013, który uzyskał 
pozytywną ocenę. Uczestniczono w organizacji przygotowań 
do odbudowy Mostu Angielskiego na Nysie Łużyckiej, którą 
podjął partner niemiecki. Przygotowano wniosek o dofinanso-
wanie inwestycji w zakresie konserwacji parku do NFOŚiGW.
W zakresie prac wykonawczych najpoważniejsze dotyczy-
ły usuwania skutków zniszczeń po dwukrotnej powodzi: 
zabezpieczenia ubytków w linii brzegowej Nysy, naprawy 
nawierzchni dróg, usuwania nanosu materiałów obcych, wy-
krotów drzew i zniszczonych nasadzeń. Na usuwanie szkód 
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i przygotowanie pilnych inwestycji KOBiDZ otrzymał dotację 
z MKiDN. Za pośrednictwem MKiDN i MOŚ wystąpiono do 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej o naprawę  znisz-
czonego brzegu Nysy w trybie pilnym.  
Realizowano zadania w zakresie odtwarzania historycznej 
kompozycji – prace wycinkowe i nasadzenia zgodnie z przy-
gotowanymi projektami. Ponadto zadania stałe polegające 
na:  utrzymaniu dróg (8 km), łąk i terenów otwartych (206 
ha), ciągów melioracyjnych (4 km), zadrzewień parkowych 
(30 ha), usuwanie wiatrołomów i wykrotów. 
W ramach promocji i edukacji zrealizowano: coroczne Świę-
to Parku, w którym uczestniczyło ok. 2 tys. osób oraz – we 
współpracy z lokalnymi samorządami – program edukacyjny 
dla dzieci i młodzieży z 26 placówek edukacyjnych zlokali-
zowanych w 5 okolicznych gminach. Na nagrody dla uczest-
ników KOBiDZ uzyskał dofinansowanie zewnętrzne. Ponadto 
siłami własnymi i partnerów zewnętrznych realizowano ob-
sługę turystów indywidualnych i grup (usługi przewodnickie, 
pikniki, zwiedzanie bryczką).  
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W 2. połowie 2010 r. po zmianie na stanowisku dyrektora 
KOBiDZ podjęto szereg działań mających na celu usprawnie-
nie funkcjonowania instytucji:

Zmieniono strukturę organizacyjną KOBiDZ/NID, znacząco •	
zmniejszając liczbę komórek organizacyjnych, obsadzając 
wakujące stanowiska kierownicze i przyjmując współczyn-
nik rozpiętości kierowania na poziomie 6-7.
Zlikwidowano Regionalne Ośrodki Badań i Dokumentacji •	
Zabytków i utworzono w ich miejsce Oddziały Terenowe 
(OT). OT są połączone w grupy obejmujące 3-4 woje-
wództwa kierowane przez Koordynatorów Regionalnych.
Utworzono Kolegium KOBiDZ/NID stanowiące grupę •	
doradczą Dyrektora KOBiDZ/NID złożone z Dyrekcji, Kie-
rowników Działów oraz Koordynatorów Regionalnych. 
Rolą Kolegium jest wspólne planowanie strategii działania 
instytucji i sposobu jej implementacji oraz usprawnienie 
przepływu informacji wewnątrz instytucji.
Poczyniono starania o wspólną siedzibę w Warszawie dla •	
KOBiDZ/NID. Dzięki wsparciu ze strony Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego trwają obecnie zaawansowane 
rozmowy na temat możliwości zakupu nieruchomości przy 
ul. Rakowieckiej 21.
Przeprowadzono rozpoznanie wszystkich Oddziałach Tere-•	
nowych w zakresie sposobu ich organizacji, efektywności, 
zaplecza techniczno-sprzętowego oraz przygotowania 
zawodowego pracowników.
Zweryfikowano zakresy obowiązków pracowników.•	
Rozpoczęto działania zmierzające do wprowadzenia zasad •	
funkcjonowania kontroli zarządczej w instytucji. 
Aneksem do umów o pracę wprowadzono tzw. klauzulę •	

3. Uzupełnienie 

wiarygodności pracodawcy w celu uniemożliwienia pra-
cownikom KOBiDZ/NID sporządzania opinii konserwa-
torkich, które mogłyby zostać wykorzystane przez strony 
postępowania administracyjnego w sprawach związanych 
z ochroną zabytków.
Wprowadzono szereg rozwiązań usprawniających prze-•	
pływ informacji wewnątrz instytucji, w tym m.in. stworzo-
no Biuro Informacji kierowane przez Rzecznika Prasowego 
instytucji. Oprócz wprowadzania konkretnych strategii, 
zasad i procedur dotyczących komunikacji i promocji, 
Biuro zajmuje się tworzeniem i utrwalaniem pożądanego 
wizerunku instytucji.
Za zgodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego roz-•	
poczęto rozmowy z samorządem powiatu żarskiego oraz 
odpowiednimi komórkami MKiDN na temat możliwości 
utworzenia współprowadzonej instytucji kultury dla zarzą-
dzania Parkiem Mużakowskim, niezależnie od NID. Roz-
mowy są kontynuowane.
Przygotowano nową instrukcję kancelaryjno-archiwalną, •	
poprzedzoną ankietą o stanie dokumentacyjnym, którą 
skierowano do Oddziałów Terenowych, a następnie po 
konsultacji przedstawiono gotowy projekt do zatwierdzenia 
w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
Przygotowano projekt nowego statutu instytucji, która •	
z dniem 1 stycznia 2011 r. zarządzeniem Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego zmieniła nazwę na Narodowy 
Instytut Dziedzictwa.
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Załącznik nr 1 
Struktura organizacyjna KOBiDZ/NID 

Struktura KOBiDZ / NID obowiązująca po 6 sierpnia 2010 r. 

Dyrektor

Zastępca Dyrektora Zastępca Dyrektora Zastępca Dyrektora

Biuro Informacji

Główny Księgowy

Dział Finansowo-Kadrowy

Dział Analiz 
Konserwatorskich

Dział Strategii 
Zarządzania Dziedzictwem

Dział Archeologii

Dział Ewidencji 
i Rejestru Zabytków

Dział Digitalizacji 
Zabytków i Muzealiów

Dział Biblioteki 
i Archiwum

Oddziały terenowe 
w miastach wojewódzkich

Dział Edukacji 
o Dziedzictwie

Dział 
Administracji

Biuro Kontroli


