
 

Sprawozdanie z działalności 

Narodowego Instytutu Dziedzictwa 

za 3 kwartały 2016 roku 
  

Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje zadania określone w statucie obowiązującym od 23 stycznia 

2014 roku.  

 

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym z dnia 30 stycznia 2014 roku strukturę organizacyjną 

Instytutu tworzą: pion dokumentacji i zarządzania wiedzą o zabytkach, pion analiz i strategii 

zarządzania dziedzictwem, pion organizacyjny, komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy 

oraz 16 Oddziałów Terenowych: w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, 

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

Górze oraz Pracownia Terenowa „Park Mużakowski” w Łęknicy. 

 

Instytut poprzez swoje działania kontynuuje dorobek Ośrodka Dokumentacji Zabytków, powołanego 

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

konserwatorskich, a także propaguje ideę ochrony oraz realizuje ideę upowszechniania 

w społeczeństwie wiedzy o dziedzictwie kulturowym.  

 

Misją Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony 

dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów 

ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa 

kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. 

 

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

kulturowego Polski w celu jego zachowania dla przyszłych pokoleń poprzez: 

 

1) gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie; 

2) wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony i konserwacji zabytków; 

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

 

Strategia Narodowego Instytutu Dziedzictwa koncentruje się wokół następujących priorytetów: 

A. tworzenie systemu skutecznej ochrony i opieki nad zabytkami; 

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

i efektywnego wykorzystania; 

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

efektywnego/kreatywnego wykorzystania społecznego i gospodarczego krajowego potencjału 

kulturowego. 

 

Do zadań Instytutu należy w szczególności: 

 



 

1. GROMADZENIE I UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O DZIEDZICTWIE  

1.A. EWIDENCJA, REJESTR I MONITORING  

Archiwizowanie zbiorów dokumentów związanych z ochroną zabytków oraz ich digitalizacja i 

upowszechnianie 

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

 

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

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

 

W okresie sprawozdawczym w 3 kwartałach 2016 roku w kategorii zabytków nieruchomych przyjęto 

 i opracowano: 

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

 51 decyzji o skreśleniu z rejestru zabytków,  

 82 decyzje odmawiające skreśleń,  

  302  postanowienia zmieniające lub wyjaśniające treść wcześniej wydanych decyzji oraz 

informacji urzędowych dotyczących przenoszenia wpisów do nowych ksiąg rejestru.  

W kategorii zabytków archeologicznych w od stycznia do końca września 2016 roku przyjęto  

i opracowano: 

 4 nowe decyzje o wpisie do rejestru zabytków,  

 1 decyzję odmawiającą skreślenia,  

 27 postanowień zmieniających lub wyjaśniających treść wcześniej wydanych decyzji oraz 

informacji urzędowych dotyczących przenoszenia wpisów do nowych ksiąg rejestru. 

 

Od początku 2016 roku zarchiwizowano około 1,2 mb opracowań wyników badań archeologicznych 

realizowanych w związku z budową dróg krajowych i autostrad. Stan zbioru wynosi obecnie 82,1mb. 

 

Ponadto przyjęto 240 decyzji o wpisie do rejestru zabytków ruchomych, obejmujących 3799 

obiektów sztuki i rzemiosła artystycznego, 69 postanowień zmieniających lub wyjaśniających treść 

wcześniej wydanych decyzji oraz informacji urzędowych dotyczących przenoszenia wpisów do 

nowych ksiąg rejestru. W przypadku ruchomych zabytków techniki przyjęto 12 nowych decyzji 

obejmujących 30 obiektów.  

 

 

Gromadzenie dokumentacji Krajowej Ewidencji Zabytków 

 

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

gromadzenia dokumentacji Krajowej Ewidencji Zabytków.  

 



W okresie sprawozdawczym  przyjęto 732 nowe karty ewidencyjne zabytków  architektury 

i budownictwa. W obszarze zabytków ruchomych zbiór NID powiększył się o 1872 karty obiektów 

sztuki i rzemiosła artystycznego oraz 2537 kart zabytków techniki.  

W zakresie ewidencji archeologicznej KEZA przyjęto 1414 kart z 169 obszarów. Od początku roku, 

w ramach wspierania WUOZ, pracownicy NID wykonali 81 kart ewidencyjnych obiektów 

zabytkowych. Zasoby dokumentacji Krajowej Ewidencji Zabytków udostępniono w okresie 

sprawozdawczym 246 osobom, które w sumie skorzystały z 8460 jednostek, tj. około 23 metrów 

bieżących archiwalnych dokumentacji. 

 

Prowadzenie ewidencji badań archeologicznych realizowanych na terenie kraju 

 

Cel zadania: pozyskiwanie informacji na temat stanu dziedzictwa archeologicznego.  

 

W ciągu  3 kwartałów 2016 r. wpłynęło około 5000 decyzji wydanych przez wojewódzkich 

konserwatorów zabytków, zezwalających na prowadzenie prac archeologicznych. 

 

Monitorowanie i analizowanie zagrożeń dla dziedzictwa i wypracowywanie metod 

przeciwdziałania tym zagrożeniom 

 

Cel zadania: pozyskiwanie aktualnych i rzetelnych danych na temat stanu zasobu dziedzictwa.  

 

Instytut, uczestnicząc w prowadzonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków postępowaniach 

administracyjnych dotyczących skreśleń obiektów z rejestru zabytków, przeprowadził 137  lustracji 

tych obiektów w terenie, oceniając stan zachowania ich wartości zabytkowych.  

 

NID kontynuował realizację rozpoczętego w 2008 roku projektu terenowej weryfikacji rejestru 

zabytków nieruchomych i archeologicznych. Do końca grudnia 2015 przesłano do Działu Ewidencji 

i Rejestru Zabytków komplet materiałów dotyczących weryfikacji rejestru zabytków z terenu całej RP. 

Dane te były w pierwszym półroczu 2016 r. opracowywane i analizowane pod względem 

merytorycznym. Na ich podstawie sporządzone zostały zestawienia ilościowe oraz uzupełniono część 

informacji dotyczących obiektów zabytkowych  w bazach danych. Obecnie dane te są porządkowane  

i przygotowywane do publikacji. Stan obiektów nieruchomych pochodzących z weryfikacji. Korekcie, 

poddano łącznie prawie 63 750 zabytków nieruchomych, co stanowi 100% zasobu podlegającego 

weryfikacji. W przypadku weryfikacji obiektów archeologicznych zweryfikowano od początku roku 

181 stanowisk. Weryfikacji łącznie poddano już 4473 zabytki archeologiczne, co stanowi około 

59,80% obiektów objętych weryfikacją. Przy okazji weryfikacji ujawniono pilną konieczność 

uporządkowania rejestru oraz ujednolicenia standardów i polityki konserwatorskiej w zakresie 

rejestru zabytków.  

 

Weryfikacja rejestru wpisów obszarowych 

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

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

powinny być uzupełnione poprzez doprecyzowanie granic w oparciu o istniejące dokumentacje 



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

oraz dokonanie formalnego doprecyzowania granic wpisu poprzez częściowe ich skreślenie z rejestru 

zabytków. 

 

W  roku poprzednim w ramach prac Zespołu ds. wpisów obszarowych opracowano ankietę 

weryfikacyjną dotyczącą obszarów wpisanych do rejestru i poddano ją testowaniu w każdym 

województwie. W 2016 r. OT NID zweryfikowały około 400 obiektów obszarowych oraz wypełniły  

i opracowały materiały, które wraz z częścią graficzną i fotograficzną zamieszczone zostały na 

serwerze NID.  

 

Program zwalczania zagrożeń i zapobiegania przestępczości przeciwko zabytkom archeologicznym  

Cel zadania: opracowanie skutecznej profilaktyki w ochronie zabytków.  

 

W ramach zadania kontynuowano program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości przeciw 

dziedzictwu archeologicznemu (we współpracy z Komendą Główną Policji, Służbą Celną, Strażą 

Graniczną, placówkami muzealnymi oraz służbami konserwatorskimi). 

 

W 2016 roku kontynuowano monitoring rynku antykwarycznego – w sumie zarchiwizowano 247 

aukcji. Policji i innym służbom mundurowym zgłoszono 7 przypadków podejrzenia złamania prawa 

ochrony zabytków na portalach Allegro i Ebay. 

 

W trybie roboczym wielokrotnie wspierano merytorycznie Policję i Izbę Celną, służby 

konserwatorskie oraz muzealników i środowisko naukowe. Zaprezentowano problematykę 

przestępczości przeciwko zabytkom archeologicznym na konferencji "Służby w ochronie dziedzictwa 

Europy Wschodniej" oraz na konferencji "Legalne/nielegalne poszukiwania zabytków i obrót 

zabytkami". Przygotowano także i zrealizowano szkolenie z zasad ochrony dziedzictwa 

archeologicznego dla wybranych funkcjonariuszy policji w woj. lubuskim (28 uczestników). W ramach 

Nocy Muzeów wygłoszono w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej wykład na temat problemu 

grabieży zabytków (ok. 30 słuchaczy). Przygotowano też jedną opinię na temat nielegalnego 

wydobycia wraku samolotu z Zatoki Puckiej. Złożono zeznania w 1 sprawie karnej.   

 

 

1.B. DIGITALIZACJA/BAZY DANYCH 

Budowa i rozwój ogólnopolskiej geoprzestrzennej bazy danych o zabytkach 

 

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

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

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

 

W okresie sprawozdawczym, Narodowy Instytut Dziedzictwa aktualizował dane przestrzenne na 

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

końca września 2016 roku trwały prace nad aktualizacją repozytorium skanowanej dokumentacji 

rejestrowej, a następnie na podstawie tych dokumentów aktualizowano bazę danych 

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


geoprzestrzennych o zabytkach. Dostęp do repozytorium cyfrowego dokumentacji rejestrowej jest 

możliwy dla zautoryzowanych użytkowników (pracowników Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz 

Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN). W 2016 roku rozszerzono grupy użytkowników 

korzystających z narzędzia do zarządzania dokumentacją rejestru zabytków o pracowników 

Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków. Umowy o wspólnym korzystaniu z przedmiotowego  

narzędzia podpisało 5 spośród 16 Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.  Do końca 3 kwartału 

2016 roku w ramach utrzymania i rozwoju bazy prowadzono ciągłą digitalizację rejestru zabytków 

nieruchomych i archeologicznych, polegającą na skanowaniu analogowych kopii dokumentacji 

rejestru i ewidencji zabytków. 

 

W okresie sprawozdawczym pozyskano do repozytorium cyfrowego NID 14 412 kopii cyfrowych 

dokumentacji, w tym 1252  kopii dokumentacji rejestrowej zabytków nieruchomych, ruchomych  

i archeologicznych, a także 6159 dokumentów ewidencji zabytków archeologicznych (skanowanych 

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

sprawozdawczego repozytorium cyfrowe NID zawiera 137 673 dokumentów cyfrowych obejmujących 

rejestr zabytków nieruchomych, ruchomych i archeologicznych, jak również ewidencję zabytków 

nieruchomych i archeologicznych. 

 

Na koniec  3 kwartału 2016 roku repozytorium cyfrowe NID zawierało: 

 74 712 dokumentów obejmujących rejestr zabytków nieruchomych, (co stanowi 

100% zasobu analogowego przesłanego przez WUOZ do NID); 

 12 217 dokumentów obejmujących rejestr zabytków nieruchomych, archeologicznych 

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

 21 078dokumentów obejmujących rejestr zabytków ruchomych (co stanowi 100% zasobu 

analogowego przesłanego przez WUOZ do NID); 

 6736 dokumentów obejmujących ewidencję zabytków nieruchomych (pilotaż projektu); 

 22 367 dokumentów obejmujących ewidencję zabytków archeologicznych (pilotaż 

projektu). 

 

Centralna Baza Danych o Zabytkach NID zawiera na koniec 3 kwartału 2016 roku: 

 86 971 obiektów przestrzennych reprezentujących rejestr zabytków nieruchomych; 

 7769 obiektów przestrzennych reprezentujących rejestr zabytków nieruchomych 

archeologicznych; 

 71 obiektów przestrzennych reprezentujących Pomniki Historii; 

 30 obiektów przestrzennych reprezentujących obiekty z Listy światowego dziedzictwa 

UNESCO. 

 

Tworzona w NID centralna baza danych geoprzestrzennych o zabytkach rejestrowych Polski zawiera 

obiekty wpisane do rejestru zabytków istniejące w terenie, obiekty wpisane do rejestru zabytków 

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

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

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

obecnej na geoportalu NID opublikowanych jest 84,2% danych dostępnych w bazie danych 

geoprzestrzennych. Kolejną synchronizację danych pomiędzy bazą produkcyjną a publikacyjną 

planuje się przeprowadzić w październiku 2016 r.  



 

 
 

 

Projekt i stworzenie portalu o polskich zabytkach – zabytek.pl 

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

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

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

 

W okresie sprawozdawczym, Dział Dokumentacji i Baz Danych o Zabytkach utrzymywał działanie 

uruchomionego w maju 2016 serwisu www.zabytek.pl. Portal został zaprojektowany po to, by  

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

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

punktów) oraz lokalizacją obiektów.  

 

http://www.zabytek.pl/


 
 

Zasoby portalu w końcu okresu sprawozdawczego liczą 22 099 obiektów opublikowanych na stronie. 

Pełnych not (wykonanych przez Oddziały Terenowe NID) jest 2661, z czego przetłumaczono na język 

angielski 485. 

 

Funkcjonalna wyszukiwarka umożliwia precyzyjne przeglądanie zasobów: 

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

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

specjalne oznaczenia, 

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

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

specjalne oznaczenia, 

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

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

według przynależności administracyjnej (np. zabytki z Zielonej Góry),6736 dokumentów 

obejmujących ewidencję zabytków nieruchomych (pilotaż projektu); 

 zawężając wyszukiwanie do wybranych przedziałów czasowych korzystając z osi czasu. 

Portal www.zabytek.pl  zintegrowany jest z portalem mapowym administrowanym przez Instytut - 

każda informacja o lokalizacji obiektu oraz podstawowych cechach zabytku została umieszczona na 

podstawie szczegółowych informacji zawartych w bazie danych przestrzennych NID.  Widok mapy 

http://www.zabytek.pl/


wykorzystuje dodatkowo mechanizm Google Maps, który pozwala na łatwą identyfikację wszystkich 

obiektów umieszczonych na portalu. Integracja z popularnym portalem mapowym pozwala również 

użytkownikowi znaleźć drogę do interesującego go zabytku przy wykorzystaniu urządzenia 

mobilnego.  

 

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

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

W okresie sprawozdawczym umieszczono w serwisie 26 chmur punktów oraz 25 modeli 3D obiektów. 

Modele pokazują uproszczoną bryłę budynku oraz fotorealistyczną teksturę powierzchni 

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

z miliardów punktów, wirtualny model obiektu.  

 

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

To opracowane w NID, pionierskie rozwiązanie umożliwiające przeglądanie i pracę na chmurach 

punktów w zwykłej przeglądarce internetowej. Podstawowe funkcje aplikacji pozwalają na 

manewrowanie widokiem chmury – obroty, zbliżenia, ustalanie punktów obrotu widoku, 

definiowanie widoku prostopadłego lub perspektywicznego i zapisywanie efektów. 

 

Portal został uruchomiony 18 maja 2016 roku. Wraz ze startem nowej strony przeprowadzona 

została szeroko zakrojona kampania promocyjna serwisu. W efekcie podjętych działań odbyły się 

wywiady z przedstawicielami Narodowego Instytutu Dziedzictwa w rozgłośniach radiowych Polskiego 

Radia, w TVP, a także w internecie. Informacje o nowej stronie dotarły do przedstawicieli mediów  

w całej Polsce, którzy za pośrednictwem stron internetowych i własnych kanałów rekomendują z niej 

korzystanie.  

 

 

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

 ponad 1600 rekordów dokumentów zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru 

zabytków; 

 około 1900  rekordów kart zabytków techniki; 

 ponad 12 100  rekordów zabytków ruchomych sztuki i rzemiosła artystycznego.  

 

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

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

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

 około 15 000 rekordów kart cmentarzy; 

 około 10 000 rekordów założeń zieleni; 

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

i rzemiosła artystycznego; 

 około 3000 rekordów kart rejestru techniki; 

 około 15 000 rekordów kart ewidencji techniki. 

 

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

8500 rekordów obszarów. 

 

http://www.zabytek.pl/


 

1.C. ARCHIWUM 

 

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

digitalizacja i upowszechnianie. 

 

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

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

Euzebiusza Łopacińskiego, Gerarda Ciołka, Bogdana Marconiego.  

 

W okresie sprawozdawczym przejętych zostało ok. 65 mb materiałów archiwalnych. Ewidencjami 

objęto 157 j.a. Powstały opisy do 294 j.a. z przechowywanych zbiorów. Wykonano skontrum dot. 

ponad 5620 j.a. ze zbiorów b. PP PKZ. 

 

Materiały będące w gestii NID zostały udostępnione 440 osobom i pochodziły z 1965  j.a. oraz 

wykonano 186 kwerend dla potrzeb interesantów. 

 

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

ok 90 mb archiwaliów. Zarchiwizowano 18,5 mb. archiwaliów, digitalizacji poddano 2309  j.a. 

(w większości materiały foto.), uporządkowano 5120 fotografii oraz wykonano 8452 zdjęcia. Zespół 

ds. Archiwaliów zaangażowany był w 170 zadań fotograficznych.  

 

 

1.D. BIBLIOTEKA 

 

Cel zadania: gromadzenie i udostępnianie publikacji specjalistycznych dotyczących zabytków 

w Polsce oraz ochrony, konserwacji i zarządzania dziedzictwem kulturowym. 

 

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

w Warszawie oraz biblioteki w Oddziałach Terenowych na terenie całej Polski, których księgozbiór 

liczy łącznie około 65 000 woluminów książek i czasopism.  

 

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

krajowe i zagraniczne publikacje dotyczące ochrony, konserwacji i zarządzania dziedzictwem 

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

zagadnieniom inwentaryzacji i dokumentacji zabytków, a także problematyce konserwatorskiej, 

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

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

roku – artykułów z materiałów konferencyjnych i ksiąg pamiątkowych.  

 

W okresie sprawozdawczym biblioteka NID w Warszawie wpisała do inwentarzy łącznie 562 

woluminy książek i czasopism, w tym 192 woluminy zostały zakupione, 134 przyjęto w formie daru, 

natomiast 236 przyjęto w ramach wymiany. Ze zbiorów bibliotecznych NID w Warszawie skorzystało 

292 osoby wypożyczając w sumie 1418 publikacji i korzystając na miejscu z 992 woluminów. Ponadto, 



w ramach wymiany międzybibliotecznej Biblioteka NID w Warszawie przekazała współpracującym  

z nią instytucjom 46 woluminów książek i czasopism. 

 

Biblioteka NID opracowuje księgozbiór w komputerowym systemie bibliotecznym PROLIB i umożliwia 

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

 

W okresie sprawozdawczym stworzono w sumie 1528 opisów bibliograficznych (książek, czasopism, 

artykułów), 1801 rekordów w kartotece haseł wzorcowych, oraz oklejono kodami kreskowymi 504 

woluminy. W  3 kwartałach 2016 roku z katalogów on-line skorzystało łącznie 5252 osoby. W ramach 

popularyzacji księgozbioru na stronie internetowej biblioteki NID zamieszczono 6 wykazów 

nabytków. 

 

W lipcu i sierpniu br. przeprowadzono skontrum księgozbioru Biblioteki NID. Sprawdzono łącznie ok. 

38 500 wol. druków zwartych oraz ok 2 500 sygnatur druków ciągłych wraz z zasobem. W tym czasie 

Biblioteka była nieczynna.  

 

Biblioteki Oddziałów Terenowych NID wpisały do inwentarzy łącznie 959  woluminów książek 

i czasopism, w tym 281  woluminów zakupiono, 562 przyjęto w formie daru, a 116 w ramach 

wymiany. W okresie sprawozdawczym stworzono łącznie 1260  opisów bibliograficznych. Ze zbiorów 

bibliotecznych oddziałów terenowych skorzystało 271 czytelników wypożyczając w sumie 953 

publikacje. Ponadto, w ramach współpracy z innymi instytucjami, biblioteki przekazały łącznie 66 

woluminów książek i czasopism. 

 

 

1.E. WYDAWNICTWA  

 

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

 

Spośród wydawnictw specjalistycznych w 3 kwartałach 2016 roku wydrukowano dwa przygotowane 

w 2015 r. numery czasopism naukowych: półrocznik „Ochrona Zabytków” nr 2/2016 oraz rocznik 

archeologiczny „Raport” nr 10, także nr 13 biuletynu „Kurier Konserwatorski”. Opracowano 

redakcyjnie pierwszy dwujęzyczny  nr 1/2016 „Ochrony Zabytków”, poświęcony  

w całości tematyce zabytkowych parków i ogrodów (druk planowany na październik) oraz rozpoczęto 

prace nad nr 2/2016. 

 

 

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

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

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

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

zwieńczeniem trzyletniej współpracy Narodowego Instytutu Dziedzictwa i norweskiej Dyrekcji ds. 

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

zaangażowanych było wielu specjalistów z Polski i Norwegii. 

 



Zespół ds. światowego dziedzictwa opracował polską wersję poradnika Przygotowanie wniosków 

o wpisanie na Listę Światowego Dziedzictwa przeznaczoną do publikacji internetowej oraz 

wydawnictwo Historic Mines. Art of Work of Nature People; Zespół ds. dziedzictwa niematerialnego – 

materiały z warsztatów w Zakopanem w 2015 roku dotyczące ochrony tegoż dziedzictwa. Spośród 

publikacji, których NID jest współwydawcą, wydano drukiem cztery numery (1-2, 3-4, 5-6, 7-8) 

czasopisma popularnonaukowego „Spotkania z Zabytkami” (w ramach współpracy z Fundacją 

„Hereditas”). Ponadto trwają prace nad ukończeniem katalogu Zabytki sztuki w Polsce. Małopolska  

z serii „Dehio Handbuch der Kunstdenkmäler” (wspólnie z Instytutem Herdera i Uniwersytetem 

Jagiellońskim). 

 

 

ANEKS 

 

Artykuły pracowników NID złożone w „Ochronie Zabytków”: 

- Barbara Furmanik, Historyczne parki i ogrody na Liście światowego dziedzictwa UNESCO (nr 

1/2016); 

- Dorota Sikora, Zarys historii ochrony i konserwacji zabytków sztuki ogrodowej w Polsce (nr 1/2016); 

- Jacek Brudnicki, Stwierdzenie nieważności decyzji o wpisie do rejestru zabytków (nr 2/2016); 

- Krzysztof Garbacz, Stary cmentarz w Biłgoraju (nr 2/2016); 

- Ewa Popławska-Bukało, Wieżowy „chmuro drapacz” przy ul. Kopernika 36/40 w Warszawie, czyli  

o drugim najwyższym budynku przedwojennej stolicy (nr 2/2016). 

Artykuły pracowników NID złożone w „Kurierze Konserwatorskim” 

Jacek Brudnicki – Skreślenie z rejestru zabytków – teoria i praktyka w Polsce ostatnich lat 

Opracowania pracowników NID zawarte w publikacji Dziedzictwo obok Mnie – inspiracje do działań 

lokalnych: 

- Aleksandra Chabiera, Założenia i idea; Rezultaty (współautorstwo: Ingunn Holm, Riksantikvaren) 

- Anna Kozioł, Działania (współautorstwo: Ole Christian Tollersrud, Riksantikvaren); Znaczenie 

dziedzictwa kulturowego – polsko-norweskie badania społeczne (współautorstwo: Aleksandra Petie 

Einen, Riksantikvaren) 

- Bartosz Skaldawski, Partnerzy (współautorstwo: Aleksandra Petie Einen, Riksantikvaren); Gminy 

uczestniczące: Narol, Horyniec – Zdrój, Węgorzewo. 

 

Zespół autorski publikacji Dziedzictwo obok Mnie – poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach 

tworzyli pracownicy NID: Aleksandra Chabiera, Anna Fortuna-Marek, Anna Kozioł, Iwona Liżewska, 

Beata Makowska, Bartosz Skaldawski 

 

 

1.F. SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE 

 

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

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

ochrony zabytków. 

 



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

organizowanie konferencji oraz szkoleń pracowników służb konserwatorskich i środowisk 

związanych z opieką nad zabytkami.  

 

W  3 kwartałach  2016 roku: 

 

 w lutym przeprowadzono szkolenia na temat ochrony dziedzictwa archeologicznego i zwalczania 

przestępczości w tym zakresie dla policjantów z komend powiatowych i wojewódzkich  woj. 

lubuskiego; 

 

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

Bochnia na temat Listy światowego dziedzictwa UNESCO; 

 

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

temat roli archeologii w procesie inwestycji budowlanych dla studentów Politechniki Warszawskiej – 

kierunek Inżynieria Lądowa; 

 

 8 czerwca w Warszawie odbyło się jednodniowe szkolenie dla inspektorów archeologicznych  

z Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków. Tematem szkolenia była Archeologia czasów 

najnowszych – zagadnienia konserwatorskie. Wygłoszono następujące wykłady: 

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

- Ekshumacje a badania archeologiczne, problemy definicji, 

- Metodyka poszukiwań zabytków ruchomych w świetle obowiązujących przepisów, 

- Archeologia czasów najnowszych. Przybliżenie problematyki, 

- Stanowiska archeologiczne z epok historycznych w kontekście ewidencji zabytków. Podstawowe 

problemy konserwatorskie; 

 

 6-8 lipca w Gdyni w ramach Szkoły Letniej ICOMOS przedstawiciel NID wygłosił wykład pt.  

Pozadoktrynalne czynniki wartościowania architektury modernistycznej I socmodernistycznej   

w praktyce ochrony zabytków. W spotkaniu udział wzięli Pracownicy Służb Konserwatorskich 

państwowych i samorządowych, młodzi pracownicy nauki oraz osoby działające na wolnym rynku 

w specjalności ochrona dóbr kultury; 

 

 19 sierpnia pracownicy NID przeprowadzili szkolenia na temat podstaw prawnych poszukiwań 

zabytków w Polsce w ramach Obozu szkoleniowo-badawczego Poniec 1704-2016 Łączy nas 

historia…, który ma m.in. na celu „dopasowanie i przetestowanie lubuskiego modelu współpracy 

eksploratorów i poszukiwaczy, ze służbami państwowymi w innych regionach kraju”. Projekt 

realizowany jest w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Spotkanie miało miejsce w Poniecu, woj. 

wielkopolskie, a zorganizowało je Stowarzyszenie Lubuska Grupa Eksploracyjna Nadodrze. 

 

 

Podsumowując, w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 9 szkoleń i warsztatów, podczas 

których wygłoszono 15 wykładów. W szkoleniach uczestniczyło 595 osób. 

 



 

 

2. WYZNACZANIE I UPOWSZECHNIANIE STANDARDÓW OCHRONY I KONSERWACJI ZABYTKÓW 

 

2.A. EKSPERTYZY I ANALIZY KONSERWATORSKIE  

Cel zadania: wspomaganie administracji państwowej w skutecznej ochronie zabytków poprzez 

opracowywanie specjalistycznych opinii i ekspertyz dotyczących działań przy zabytkach.  

 

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

W 3 kwartałach 2016 roku specjaliści NID z Warszawy i Oddziałów Terenowych opracowali łącznie 

282 opinie, które posłużyły organom konserwatorskim za merytoryczną podstawę przy 

podejmowaniu decyzji w sprawach szczególnie trudnych i ważnych dla ochrony wartości 

zabytkowych obiektów, zespołów i ich otoczenia.  

Przygotowanie większości opinii wymagało przeprowadzenia szczegółowych badań historycznych, 

rozległych kwerend materiałów źródłowych, analiz porównawczych, często także poszerzonych 

studiów widokowych i krajobrazowych.  

Opinie wykonano dla: 

 Generalnego Konserwatora Zabytków przygotowano 78 opinii dotyczących skreśleń 

obiektów i obszarów z rejestru zabytków oraz 12 opinii na temat wpływu realizacji nowej 

zabudowy na wartości zabytkowe obszaru objętego ochroną konserwatorską; 

 wojewódzkich konserwatorów zabytków wykonano 116 opinii i ekspertyz dotyczących  

rozpoznania i określenia wartości zabytkowych obiektów oraz oceny prowadzonych prac 

konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytkach;  

 konserwatorów samorządowych sporządzono 29 opinii, wskazujących m.in. sposób 

postępowania z zabytkami ujętymi w gminnej ewidencji;  

 Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wykonano 166 opinii oceniających badania 

archeologiczne prowadzone na terenach przeznaczonych pod inwestycje drogowe;  

 MKiDN: przygotowano 21 opinii w sprawie przyznania nagród za przypadkowe odkrycie 

zabytku archeologicznego.  

 

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

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

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

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

UNESCO. 

 

2.B. STANDARDY DZIAŁAŃ KONSERWATORSKICH  

Tworzenie i upowszechnianie standardów dokumentacji, badania i konserwacji poszczególnych 

kategorii zabytków 

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

umożliwiających skuteczne egzekwowanie najwyższego poziomu opracowań i działań 

konserwatorskich. 



  

W okresie sprawozdawczym kontynuowano współpracę z Krajową Radą Izby Architektów RP  

w zakresie upowszechniania wśród członków Izby standardów badań niezbędnych do uzyskania 

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

katalog terminów konserwatorskich odnoszących się do badań przedprojektowych dla zabytku. 

Katalog ten zostanie wykorzystany w Projekcie Standardów Pracy i Zakresu Usług Architekta 

opracowywanym  przez Krajową Izbę Architektów RP. Opracowano także teksty charakteryzujące 

poszczególne  działania przy zabytku: 

  omawiające standardy badań historycznych  

  omawiające standardy badań architektonicznych  

  omawiające standardy badań archeologicznych  

  omawiające standardy badań mikologicznych i inwentaryzację obiektu zabytkowego  

  dotyczące zieleni o charakterze  zabytkowym  

Materiały te pozwolą na wprowadzenie w dokumentach Izby zapisów zbieżnych  

z oczekiwaniami/zaleceniami NID.  

 

Ponadto, zorganizowano cykl wykładów dla 

członków Izby Architektów RP dotyczących 

standardów wykonywania i dokumentacji badań w 

obiektach zabytkowych oraz ich znaczenia dla 

podejmowanych decyzji projektowych.  

W styczniu br. w Łodzi pracownicy OT w Łodzi 

przeprowadzili dla przedstawicieli Izby Architektów 

RP, Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów szkolenie 

dotyczące prac przedprojektowych w obiektach 

zabytkowych oraz badań architektonicznych, 

metody i zakresu prac terenowych i kameralnych. 

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

spotkanie z projektantami. Wykładowcami i autorami opracowań byli specjaliści NID. Prezentacje 

miały walor praktyczny i zostały wysoko ocenione przez słuchaczy i przedstawicieli Wielkopolskiej 

Izby Architektów. Spotkanie potwierdziło istnienie w środowisku projektantów luki informacyjnej  

w zakresie przedstawionej tematyki i potrzebę jej uzupełnienia. Z tego powodu w II połowie roku 

wykłady z tego cyklu będą kontynuowane.  

 

Tego samego dnia w Warszawie Zespół ds. standardów badań i ochrony dziedzictwa zorganizował 

spotkanie dla inspektorów ds. archeologii z wojewódzkich urzędów ochrony zabytków.  

W spotkaniu wzięli udział specjaliści z Zespołu ds. analiz i ekspertyz archeologicznych NID. Tematyka 

spotkania poświęcona była w całości zagadnieniom ochrony dziedzictwa archeologicznego,  

a w szczególności podstawowym zagadnieniom konserwatorskim związanym z poszukiwaniem 

zabytków i archeologią czasów najnowszych. Program spotkania obejmował: 

 kwestie poszukiwań i własności zabytków ruchomych, zasady wydawania pozwoleń na 

prowadzenie badań oraz standardy dokumentacji wyników przeprowadzonych badań, 

 zagadnienia prawne dotyczące ekshumacji i badań archeologicznych oraz problematykę 

dotyczącą stosowania metody archeologicznej podczas badań o charakterze 

ekshumacyjnym, 



 przybliżenie problematyki archeologii czasów najnowszych i omówienie metodyki 

badawczej. 

 

 

2.C. POMNIKI HISTORII  

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

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

 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 15 lustracji 

terenowych zabytków kandydujących do tytułu Pomnika 

Historii (Archikatedra w Katowicach pw. Chrystusa Króla, 

Kościół farny pw. św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie 

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

w Świdnicy, Żelazny, łańcuchowy most wiszący w Ozimku, 

Dawne sanatorium w Trzebiechowie składające się z zespołu 

budynków sanatoryjnych wraz z wystrojem ich wnętrz 

projektu Henry’ego van de Velde oraz parkiem sanatoryjnym 

ob. Dom Pomocy Społecznej, Kościół pw. Nawiedzenia NMP 

w Klępsku,  Radiostacja w Gliwicach,  Kościół Pokoju  

w Jaworze, Kościół Pokoju w Świdnicy, Opactwo 

Benedyktynów w Tyńcu, Opactwo cystersów w Wąchocku,  

Zespół dawnego pałacu biskupiego w Kielcach, 

Pobenedyktyński zespół klasztorny Świętego Krzyża oraz 

przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze,  

Zespół rezydencjonalny w Rydzynie z otoczeniem 

urbanistycznym, Zespół pałacowo-parkowy w Dobrzycy). 

Ponadto w  3 kwartałach 2016 r. opracowano  

17 opinii na temat zabytków ubiegających się  

o tytuł Pomnika Historii (Opactwo cysterskie  

w Wąchocku, Radiostacja Gliwice, Katedra pw. 

św. Stanisława i św. Wacława  

w Świdnicy, Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, 

Pocysterski zespół klasztorny w Gościkowie-

Paradyżu, Zespół 26 zabytkowych spichrzy  

w Grudziądzu, Kościół ewangelicko-augsburski 

pw. Duch Świętego zwany Kościołem Pokoju  

w Jaworze, Gmach Województwa i Sejmu 

Śląskiego oraz zespół katedralny w Katowicach [uzupełnienie istniejącego wpisu], Zespół dawnego 

pałacu biskupiego w Kielcach, Świątynia pw. Nawiedzenia NMP w Klępsku, Opactwo benedyktynów  

w Tyńcu, Pobenedyktyński zespół klasztorny Świętego Krzyża oraz przedchrześcijańskie obwałowania 

kamienne na Łysej Górze, Zespół pałacowo-ogrodowy w Nieborowie i ogrodu romantycznego  

w Arkadii, Żelazny łańcuchowy most wiszący przez rzekę Małą Panew w Ozimku, Zespół 

rezydencjonalny w Rydzynie z otoczeniem urbanistycznym, Kościół parafialny pw. Św. Michała 



Archanioła w Szalowej, Zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Trójcy Świętej zwanego 

kościołem Pokoju w Świdnicy). 

W zakresie realizacji zadania przygotowano opracowanie analityczne obejmujące  projekt modyfikacji 

i usprawnienia procedury ustanawiania Pomników Historii wraz z propozycją listy potencjalnych 

kandydatów do listy Pomników Historii do zapoznania się, oceny i ewentualnej preselekcji. 

Opracowano opinie i zaprezentowano poszczególne obiekty na obradach Rady Ochrony Zabytków 

przy MKiDN (21-22.09) w Łańcucie. 

 

 2.D. ŚWIATOWE DZIEDZICTWO KULTUROWE 

Cele zadania:  

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

światowego dziedzictwa UNESCO z 1972 r. 

2. Koordynacja merytoryczna i organizacyjna członkostwa Polski w Komitecie Światowego 

Dziedzictwa UNESCO. 

 

W 3 kwartałach 2016 roku: 

 opracowano 2 raporty rządowe dotyczące stanu zachowania miejsc światowego dziedzictwa 

w Polsce dla Auschwitz Birkenau niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego  

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

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

konserwatorów zabytków; 

 przygotowano i uzgodniono ostateczne wersje projektów deklaracji wyjątkowej uniwersalnej 

wartości dla 8 polskich miejsc światowego dziedzictwa (zostaną one oficjalnie przyjęte 

podczas tegorocznej  sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, której kontynuacja nastąpi  

w październiku 2016 r.); 

 prowadzono bieżącą współpracę z zarządcami miejsc światowego dziedzictwa w Polsce  

i z Urzędami Ochrony Zabytków, w tym opracowano 18 opinii konserwatorskich dotyczących 

planowanych inwestycji oraz przeprowadzono szereg wizji terenowych i spotkań w ramach 

monitoringu dóbr światowego dziedzictwa i miejsc znajdujących się lub kandydujących do 

Listy informacyjnej; 

 zorganizowano posiedzenie Komitetu do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego  

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

odbyło się 2 lutego 2016 r. w siedzibie NID; 

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

potencjalnych kandydatur do wpisu na Listę światowego dziedzictwa. 

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa w zakresie dziedzictwa kulturowego, we współpracy z Ministerstwem 

Środowiska w zakresie dziedzictwa przyrodniczego, koordynował przygotowanie od strony 

merytorycznej udziału Polski w 40. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa (Istambuł 10-17 lipca 

2016 roku, sesja będzie kontynuowana w październiku br. w Paryżu). 

W ramach przygotowań NID przygotował: 



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

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

Konwencji światowego dziedzictwa UNESCO, 

 analizę materiałów przygotowanych na sesję przez Sekretariat Komitetu oraz sporządził 
streszczenia spraw, w tym wniosków o wpis na Listę światowego dziedzictwa i raportów 
dotyczących stanu zachowania miejsc światowego dziedzictwa, zorganizował dwa  
spotkania merytoryczne z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
Ministerstwa Środowiska oraz Departamentu Współpracy z Zagranicą  
i Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także 
ekspertów zewnętrznych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 40. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa uczestniczyły 4 osoby reprezentujące NID. Podczas 

sesji delegacja miała wiele wystąpień plenarnych, brała czynny udział w pracy 2 grup roboczych oraz 

uczestniczyła w wielu dodatkowych spotkaniach tematycznych organizowanych w przerwach obrad.  

 

W 2016 roku kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem 

Miłośników Ziemi Tarnogórskiej: wniosek 

o wpis na Listę światowego dziedzictwa „Kopalni rud ołowiu, 

srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami 

podziemnymi w Tarnowskich Górach” został formalnie 

złożony w Centrum Światowego Dziedzictwa. NID 

koordynował misję techniczną, która odbyła się w dniach  

29 sierpnia – 4 września w ramach oceny wniosku przez 

ICOMOS.  

NID kontynuował również współpracę z Muzeum 

Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim 

nad przygotowaniem wniosku o wpis na Listę światowego 

dziedzictwa, Krzemionek – pradziejowych kopalni krzemienia. 

  

 

2.E. NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE 

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

niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku.  

 



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

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

niematerialnego dziedzictwa kulturowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Odbyło się też pierwsze spotkanie Zespołu zadaniowego ds. niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego, które zaowocowało powstaniem spisu zjawisk z zakresu NDK występujących  

w poszczególnych województwach.  

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

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

 

W okresie sprawozdawczym na Krajową listę niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego wpisano następujące zjawiska: 

 gwara warmińska jako nośnik tradycji ustnych, 

 przywołówki dyngusowe w Szymborzu, 

 perebory – nadbużańskie tradycje tkackie, 

 zabawkarstwo żywiecko-suskie, 

 bartnictwo. 

Rozpoczęto także prace nad publikacją prezentującą wszystkie 

dotychczasowe wpisy NDK. 

 

Przeprowadzono dwie wizje terenowe: 

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

 krakowska koronka klockowa. 

 

 

W czasie okresu sprawozdawczego zakończono opracowywanie materiałów po warsztatach 

organizowanych w Zakopanem w 2015 roku. Jednocześnie prowadzono intensywne prace 

przygotowawcze do Międzynarodowego Forum Ekspertów 16+1, którego NID jest 

współorganizatorem. Forum odbędzie się w październiku 2016 w Krakowie.  

 

 

3. KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE WARTOŚCI I ZACHOWANIA 

DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

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

PATRONATY, WYSTAWY 

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

dziedzictwa 

 

Spotkanie Grupy Monitorującej Dziedzictwo Kulturowe Państw Morza Bałtyckiego 

 

W dniach 18-20 kwietnia 2016 roku w Zakopanem odbyło się spotkanie Grupy Monitorującej 

Dziedzictwo Kulturowe Państw Morza Bałtyckiego zrzeszającej przedstawicieli instytucji kultury 

z państw regionu Morza Bałtyckiego.  

 



Organizowane spotkanie odbyło się w związku z polskim przewodnictwem w Grupie, sprawowanym 

w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.  

 

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

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

 

Obrady Grupy Monitorującej odbyły się w Willi Oksza – obiekcie, który w 2015 r. uzyskał tytuł 

laureata w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków ,,Zabytek Zadbany” oraz w Hotelu 

Górskim PTTK Kalatówki.  

 

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

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

oraz realizację projektu Baltic Sea Region Integrated Maritime Heritage Management. 

 

 

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 2016 

 

W dniach 20-21 kwietnia 2016 roku  

w Zakopanem odbyły się uroczyste 

obchody Międzynarodowego Dnia 

Ochrony Zabytków, których 

organizatorem był Narodowy Instytut 

Dziedzictwa wraz z Miastem Zakopane. 

Wydarzenie odbyło się pod honorowym 

patronatem dr hab. Magdaleny Gawin, 

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

i Generalnego Konserwatora Zabytków, 

Józefa Pilcha Wojewody Małopolskiego oraz Jacka Krupy Marszałka Województwa Małopolskiego. 

 

Galę Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Zakopanem zaszczycili przedstawiciele 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na czele z dr hab. Magdaleną Gawin, 

Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnym 

Konserwatorem Zabytków, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, środowisk konserwatorskich i 

naukowych, uczestnicy konkursu „Zabytek Zadbany”, osoby zasłużone dla kultury i ochrony zabytków 

oraz przedstawiciele mediów. W sumie na galę przybyło 170 gości. 

 

W czasie uroczystości ogłoszono wyniki oraz wręczono nagrody laureatom i wyróżnionym 

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

opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania 

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

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

 

W kategorii Utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu laureatem został Kościół filialny 

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



kompleksowe prace konserwatorsko-budowlane przeprowadzone z maksymalnym poszanowaniem 

i wykorzystaniem wszystkich zachowanych elementów oryginalnej substancji zabytkowej. 

 

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

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

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

zachodniopomorskie).  

 

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

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

projekt rewaloryzacji założenia dawnej siedziby ziemiańskiej zagrożonej całkowitą degradacją. 

 

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

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

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

dolnośląskie).  

 

W kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych laureatem zostało Muzeum Emigracji, dawny 

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

pieczołowicie przeprowadzone prace konserwatorskie, które przyczyniły się do zachowania wartości 

zabytkowych modernistycznego Dworca Morskiego. 

 

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

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

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

dydaktyczny Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskiego Centrum Superkomputerowo 

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

(woj. zachodniopomorskie).  

 

W kategorii specjalnej Architektura i konstrukcje drewniane laureatem został Dom Ludowy  

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

przywróceniu pierwotnej funkcji zabytku i jego cech stylowych. 

 

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

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

 

W kategorii specjalnej Architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki laureatem zostały Kanał 

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

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

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

hydrotechnicznego. 

 

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

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

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



 

Podczas gali wręczono także dyplomy i odznaki „Za opiekę nad zabytkami” oraz medale Gloria Artis 

przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego na wniosek 

Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Uhonorowane zostały 

osoby, które w szczególny sposób swoją postawą i wieloletnim zaangażowaniem przysłużyły się do 

ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń narodowego dziedzictwa kulturowego. 

 
 

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

im. St. I. Witkiewicza.  

21 kwietnia br. goście MDOZ mieli możliwość  zwiedzenia wybranych zabytkowych obiektów  

w stylu zakopiańskim.  

 

Organizacji MDOZ towarzyszyła szeroko zakrojona kampania promująca wydarzenie, 

przeprowadzona w mediach oraz Internecie, w ramach której: 

 przygotowano komunikaty prasowe informujące o wydarzeniu oraz podsumowujące 

uroczystą galę, a następnie rozesłano je do mediów ogólnopolskich oraz regionalnych  

 przeprowadzono kampanię na portalu społecznościowym NID promującą poszczególne 

obiekty nominowane w konkursie Zabytek Zadbany  

 na stronie internetowej NID zamieszczano sukcesywnie informacje dotyczące wydarzenia 

oraz nominowanych obiektów 

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

społecznościowym instytutu  

 



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

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

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

 

 

6. Spotkanie Opiekunów Pomników Historii. 

 

 

W dniach 1-2 czerwca 2016 roku  

w Łańcucie i Leżajsku odbyło się  

6. Spotkanie Opiekunów Pomników 

Historii. Organizatorem spotkania był 

Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz 

Muzeum-Zamek w Łańcucie. Temat 

spotkania brzmiał: „Zabytkowe zespoły 

rezydencjonalno-ogrodowe: Pomnik 

Historii czy produkt turystyczny? 

 

 

Celem organizowanych od sześciu lat dorocznych spotkań jest wzajemna wymiana doświadczeń 

i budowanie współpracy pomiędzy opiekunami obiektów, które mocą zarządzenia Prezydenta RP 

zostały uznane za Pomnik Historii, a także wypracowywanie dobrych wzorców w zarządzaniu tymi 

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

Spotkanie adresowane jest przede wszystkim do opiekunów Pomników Historii, służb 

konserwatorskich, przedstawicieli władz samorządowych i centralnych, właścicieli i zarządców 

zabytków, przedstawicieli organizacji pozarządowych i naukowców. 

 



 
 

Podczas dwóch sesji plenarnych prelegenci i jednocześnie opiekunowie obiektów w swoich 

wystąpieniach poruszyli zagadnienia związane z problematyką ochrony i opieki  nad zabytkowymi 

zespołami rezydencjalno-ogrodowymi wpisanymi na listę Pomników Historii. Swoje prezentacje 

przedstawił:  Wit Karol Wojtowicz, Dyrektor Muzeum-Zamek w Łańcucie; Barbara Werner, Kierownik 

Działu Ogrodu, Muzeum Łazienki Królewskie; Renata Stachańczyk, Kierownik Zespołu ds. ekspertyz  

i analiz krajobrazu i zieleni zabytkowej, Narodowy Instytut Dziedzictwa; Aleksandra Chabiera, 

Koordynator projektu DoM „Dziedzictwo obok Mnie”, Narodowy Instytut Dziedzictwa; Paweł 

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

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

w Kozłówce oraz Arkadiusz Kołodziej, Kierownik Działu Dokumentacji i Baz Danych o Zabytkach, 

Narodowy Instytut Dziedzictwa. 

 

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

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

współpracy Narodowego Instytutu Dziedzictwa – pomysłodawcy serii. Pierwszy odcinek poświęcony 

był Zamkowi w Łańcucie. 

 

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

Klasztor i Muzeum oo. Bernardynów w Leżajsku.  

 

W tegorocznym spotkaniu wzięło udział ponad 170 osób.  



 

Europejskie Dni Dziedzictwa 

 

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

celem jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego.  

 

 We wskazanym okresie sprawozdawczym NID – 

jako ogólnopolski koordynator Europejskich Dni 

Dziedzictwa – realizował szereg działań związanych 

z organizacją 24. edycji tego wydarzenia. W 2016 

roku Europejskie Dni Dziedzictwa, odbyły się w 

dniach 10-11 i 17-18 września pod ogólnopolskim 

hasłem „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią - 

świątynie, arcydzieła, pomniki”. Tak sformułowany 

temat miał na celu zwrócenie uwagi na fakt, że 

wiele zabytków jest nośnikami istotnych społecznie 

wartości duchowych związanych z wiarą, sztuką i 

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

jako materialne źródła wartości artystycznej oraz świadectwa historii wspólnej dla narodu  

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

Polaków.  

 

W celu upowszechnienia idei EDD oraz zainteresowania jak największej liczby uczestników 

wydarzeniem w okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania promocyjne: 

 stworzono wizualizację graficzną wydarzenia;  

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

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

inne publikacje poświęcone regionalnemu dziedzictwu, które zostały przygotowane 

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

„Szlakiem prudnickich pomników”;  

  zorganizowano spotkanie koordynatorów regionalnych  związane z zaplanowaniem działań 

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

i oczekiwań związanych z promocją EDD w poszczególnych województwach; 

 

 

Uroczysta ogólnopolska inauguracja EDD odbyła się 10 września br. w Skansenie Archeologicznym 

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

w Krośnie. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządów, instytucji państwowych, 

ministerialnych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, mieszkańcy regionu, a także turyści  

z Polski i z zagranicy - łącznie ponad tysiąc osób.  

 

 

 

Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym 



 

 

Cel konkursu: promocja działań związanych z 

upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie 

kulturowym i wzmocnienie świadomości 

społecznej dotyczącej wartości zabytków 

poprzez wybieranie, nagradzanie i 

promowanie najlepszych działań 

edukacyjnych. 

 

 

Tegoroczna edycja konkursu została ogłoszona 1 czerwca 2016 r. Uczestnicy - właściciele lub zarządcy 

obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru - mogą zgłaszać swoje projekty  

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

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

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

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

września br. Jury konkursu do 17 października br. wyłoni laureatów, którym 21 listopada br. podczas 

uroczystej Gali w Operze Wrocławskiej zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia. 

 

Ogólnopolski konkurs filmowy „Zabytkomania” 

 

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

dziedzictwem kulturowym oraz rozwijanie pasji filmowej wśród młodych ludzi.  

 

4 kwietnia 2016 r. ogłoszono kolejną – drugą 

edycję konkursu organizowanego przez 

Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy  

z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. Uczestnicy 

konkurują w dwóch grupach wiekowych i mogą 

nadsyłać prace w kategoriach: film dokumentalny 

lub reportaż nt. Pomników Historii oraz film 

animowany promujący lokalne tradycje, zwyczaje 

i obyczaje (w I grupie wiekowej) jak również – w II 

grupie wiekowej – dodatkowo spot reklamowy 

promujący Europejskie Dni Dziedzictwa. 

 

W ramach promocji konkursu przeprowadzona została kampania informacyjna w mediach. 

W celu nagłośnienia konkursu wyprodukowane zostały: spot radiowy i spot video. Kampania 

radiowa z wykorzystaniem spotu odbyła się w rozgłośniach regionalnych Polskiego Radia 

(Rzeszów, Lublin, Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Poznań) oraz w Programie 3 Polskiego Radia. 

Ponadto odbyły się wywiady radiowe promujące konkurs. Spot video, który przygotowany został 

na potrzeby kampanii w internecie (przede wszystkim w kanałach: Facebook i YouTube), był też 

wykorzystany w materiałach Telewizji Polskiej. 

 



Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu minął 30 czerwca br. Do konkursu zgłoszono 50 filmów, 

z czego 34 spełniają kryteria formalne i zostały zakwalifikowane do oceny punktowej. Wyniki 

zostaną ogłoszone w grudniu 2016 roku podczas uroczystej gali w Kinie Kultura. 

 

Warsztaty „Zabytkomania”  

 

Pod koniec kwietnia 2016 r. uczniowie klas 

„Filmoteki szkolnej” szkół gimnazjalnych  

i liceów uczestniczyli w warsztatach 

towarzyszących konkursowi „Zabytkomania. 

Warsztaty odbyły się w Przemyślu, Lublinie, 

Zamościu, Piasecznie i Warszawie.  

Podczas warsztatów uczestnicy poznali 

historię lokalnych zabytków, otrzymali 

ogólne informacje dotyczące Pomników 

Historii, miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz niematerialnego 

dziedzictwa. Szkolenia prowadził rzecznik prasowy NID oraz zaproszeni eksperci z poszczególnych 

miast.  

 

Druga część warsztatów poświęcona była praktycznym aspektom realizowania materiałów 

filmowych. Uczestnicy warsztatów pod okiem specjalistów z TVP Kultura realizowali mini reportaże 

poświęcone zabytkom i ich historii. 

  

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

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

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

był Narodowy Instytut Dziedzictwa i Polski Instytut Sztuki Filmowej.  

 

Do 30 czerwca trwał plebiscyt na najlepszy film zrealizowany w ramach warsztatów. Zwycięzcy 

plebiscytu zostaną zaproszeni na galę w Kinie Kultura i nagrodzeni.  

 

 

Opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 

 

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

a także kreowanie w młodym pokoleniu przekonania o konieczności zachowania zabytków i innych 

elementów dziedzictwa poprzez tworzenie użytecznych i zgodnych z dobrymi praktykami 

nowoczesnej edukacji materiałów dydaktycznych umożliwiających wprowadzenie właściwych 

i adekwatnych treści do systemu edukacji formalnej. 

 

W ramach zadania zorganizowano spotkanie robocze przedstawicieli jury z autorami scenariuszy 

nagrodzonych w ubiegłorocznej edycji konkursu na przygotowanie materiałów edukacyjnych. 

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

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

i Barbary Łepkowskiej. do grudnia br. zostanie rozesłany do szkół. 



 

Opracowanie podręcznika dobrych praktyk edukacyjnych organizowanych na rzecz dziedzictwa 

kulturowego 

 

Przygotowano analizę działań edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości społecznej 

dotyczącej zabytków oraz upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak  

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

do opracowania podręcznika. 

 

 

Inne działania podjęte w pierwszej połowie 2016 roku 

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa patronuje wydarzeniom związanym z ochroną materialnego  

i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, upowszechniając i popularyzując informację  

o przedsięwzięciach. W 3 kwartałach 2016 roku NID patronował 24 przedsięwzięciom, w tym 

konferencjom, wystawom, seminariom naukowym i projektom edukacyjnym między innymi:  

 

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

Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki przy Zarządzie Głównym Związku Polskich 

Artystów Plastyków zorganizowana przez Ogólnopolską Radę Konserwatorów Dzieł Sztuki. 

Współorganizatorem konferencji był Narodowy Instytut Dziedzictwa. Wydarzenie odbyło się 

pod honorowym patronatem dr hab. Magdaleny Gawin, Podsekretarza Stanu w MKiDN, 

Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Biskupa Wiesława Meringa, Przewodniczącego 

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

towarzyszyła wystawa konserwatorska.  

 

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

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

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

inauguracyjnej, sesji tematycznych, wystawy oraz wydarzeń towarzyszących. Uczestnikami 

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

patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa.  

 

 

3.B. KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

 

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

dbanie o wizerunek Instytutu i dobre relacje z mediami. 

 

Współpraca z mediami 

 

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

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

pracowników NID do mediów oraz zachęca media do współpracy merytorycznej związanej 



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

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

okresie sprawozdawczym media publikowały informacje o NID 902 razy.  

 

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

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

kontynuacja współpracy rozpoczętej w sierpniu 2015 roku.  

 

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

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

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

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

końca 2016 r.  

 

W okresie sprawozdawczym Narodowy Instytut Dziedzictwa rozpoczął współpracę z Programem 

Trzecim Polskiego Radia dotyczącą przygotowania 16 audycji poświęconych ochronie  świeckiej 

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

stronie NID leżało merytoryczne opracowanie tematów audycji oraz zapewnienie wykwalifikowanych 

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

Radia w lipcu i sierpniu br.  

 

8 września br. w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich w Warszawie odbyła się konferencja 

prasowa dla dziennikarzy promująca 24. edycję Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku  

 

 

odbyły się pod hasłem  „Gdzie duch spotyka się z 

przestrzenią: świątynie, arcydzieła, pomniki”. W 

konferencji ze strony NID uczestniczyła prof. 

Małgorzata Rozbicka – dyrektor Instytutu oraz 

ogólnopolski koordynator EDD, a także 

Aleksander Konopek – dyrektor Departamentu 

Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego 

Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego i Jan 

Gancarski – dyrektor Muzeum Podkarpackiego w 

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

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

kraju. Na konferencję przybyło ponad 20 dziennikarzy reprezentujących ogólnopolską prasę, radio 

oraz telewizję. 

 

Ponadto w ramach promocji Europejskich Dni Dziedzictwa:  

 przygotowano i rozesłano informacje prasowe do mediów ogólnopolskich i regionalnych, a 

także przeprowadzono kampanię informacyjną na portalach społecznościowych, 

największych ogólnopolskich portalach internetowych i regionalnych stronach 

informacyjnych. W efekcie tych działań reklama graficzna oraz spot EDD miały 2 749 414 

odsłon i 68 000 interakcji; 



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

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

 przeprowadzono kampanię promocyjną za pośrednictwem nośników zewnętrznych: 250 

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

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

magazynem  Spotkania z Zabytkami, spółką Burda Media Polska wydającą miesięcznik 

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

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

ekspozycja banerowa reklamy EDD  na stronach internetowych największych dzienników 

regionalnych;   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

plenerowe w miejscu inauguracji EDD, z którego nadano 6 wejść na żywo na antenę 

regionalną i pasmo ogólnopolskie, a także wywiady i relacje (10.09); przygotowano i 

wyemitowano felieton poświęcony EDD (16.09). Ponadto przeprowadzono szeroką 

autopromocję wydarzenia w paśmie TVP Rzeszów oraz zakupiono czas antenowy do 

wyemitowania oficjalnego spotu EDD;  

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

wejść pasmowych z zaproszonymi gośćmi oraz materiał reporterski poświęcony EDD  

(6-10.09);  

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

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

Audycje poświęcone EDD poprzedziło kilkanaście zapowiedzi redakcyjnych;  

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

EDD.  

 



Dzięki tak szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej w mediach ogólnopolskich i regionalnych 

pojawiło się ponad 1300 informacji poświęconych Europejskim Dniom Dziedzictwa.  

 

W okresie sprawozdawczym:  

 rozpoczęto kampanię informacyjna w mediach dotyczącą Forum Eksperckiego Chiny-Europa 

Środkowa i Wschodnia na temat ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz Gali 

wręczenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpisie na Krajową listę 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W ramach kampanii przygotowano informacje 

prasowe dedykowane do mediów ogólnopolskich i regionalnych, rozesłano zaproszenia do 

dziennikarzy, otwarto również biuro prasowe wydarzenia, które odpowiada m.in. za 

akredytację dziennikarzy i udzielanie bieżących informacji; 

 przeprowadzono promocję wydarzenia odbywającego się w Parku Mużakowskim 

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

ogólnopolskich i regionalnych informację prasową oraz informowano o wydarzeniu za 

pośrednictwem strony internetowej i portalów społecznościowych; 

 przygotowano i rozesłano do dziennikarzy mediów ogólnopolskich i regionalnych informacje 

prasową o Ogólnopolskim konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt 

edukacyjny o dziedzictwie kulturowym; 

 zakupiono czas antenowy w Trójce Polskim Radiu na spoty promujące konkurs 

„Zabytkomania”.  

 

 

 

 

Filmy szkoleniowe o ochronie zabytków dla gmin i powiatów. 

 

Na zlecenie Generalnego Konserwatora Zabytków Biuro Komunikacji NID podjęło się realizacji dwóch 

30 minutowych filmów edukacyjno-instruktażowych z przeznaczeniem dla władz samorządowych. 

Materiał filmowy przedstawi zagadnienia dotyczące zarządzania przestrzenią publiczną: miejsca 

pamięci, zieleń, reklamy zewnętrzne, parki kulturowe, oraz szeroko pojętą architekturę drewnianą  

w przestrzeni miasta, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów świeckich. Filmy będą  zwracały 

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

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

 

Celem obu filmów szkoleniowych jest zwiększenie świadomości i poczucia odpowiedzialności władz 

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

poprawę wizerunku i zachowanie tożsamości kulturowej miejscowości, którymi zarządzają. 

 

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

oraz zaakceptował dobór ekspertów wypowiadających się w filmie. Przeprowadzono zdjęcia  

w 49 miejscowościach, obecnie trwa kolaudacja materiału filmowego w MKiDN.   

 

W ramach prac opracowano także wstępny projekt strategii promocyjnej w mediach dla filmów 

szkoleniowych oraz poszerzenie tematu o panele eksperckie, teksty do prasy oraz audycje radiowe. 

 



Inne działania w Internecie 

 

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

kontaktu pomiędzy osobami zainteresowanymi szeroko pojętą tematyką dziedzictwa kulturowego  

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

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa zarządza również następującymi portalami tematycznymi: 

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

 

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

kulturowemu, 

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

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

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

zabytków nieruchomych i archeologicznych wpisanych do rejestru, 

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

pochodzących ze skaningu laserowego, 

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

miejscu światowego dziedzictwa UNESCO, 

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

 

W  3 kwartałach 2016  roku:  

 na fanpage NID na Facebooku przybyło  517 fanów, co daje ogółem 9898  fanów, 

 strona internetowa NID była odwiedzana ponad 200 310 razy, 

 kanał YouTube NID był odwiedzany ponad 117 181   razy, 

 
4. INNE ZADANIA ZLECONE PRZEZ MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

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

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

Cel zadania: wspieranie działań polegających na ewidencji i inwentaryzacji zabytków 

archeologicznych, badaniu metodami niedestrukcyjnymi oraz opracowaniu i publikacji wyników 

badań archeologicznych. 

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa jest instytucją zarządzającą priorytetem „Ochrona zabytków 

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

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


półroczu 2016 r. zadania NID polegały na prowadzeniu rozstrzygnięcia naboru wniosków do edycji 

Programu na 2016 r. oraz na rozliczeniu zadań wykonanych w poprzednich edycjach. 

 

Priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych” edycja 2016 

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

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

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

dotyczących funkcjonowania Programów Ministra. 

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

Budżet priorytetu w 2016 r. 
do wydatkowania 

w 2016 r. 

do wydatkowania 

w 2017 r. 

środki na realizację w 2016 r. zadań dwuletnich (ich 

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

środki na realizację zadań pozytywnie rozpatrzonych w I 

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

środki przyznane z puli dodatkowej, w ramach trybu 

odwoławczego 
209 000 zł 91 000 zł 

razem 2 209 000 zł 631 000 zł 

 

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

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

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

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

zostały rekomendowane Ministrowi do przyznania dofinansowania.  

 

Po rozpatrzeniu rekomendacji NID i Zespołu sterującego, 29 lutego br., Minister podjął decyzję 

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

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

wynikająca z regulaminu priorytetu, gdzie wnioski, które uzyskały co najmniej 50 pkt. mogły ubiegać 

się o przyznanie dofinansowania z dodatkowej puli przewidzianej na ten cel. W efekcie 

dofinansowanie uzyskało jeszcze 5 zadań. 

 

W 3 kwartałach 2016 r. zostało zawartych 36 umów dotyczycących realizacji dofinansowanych zadań, 

spośród których jedna jest w trakcie dopełniania wymaganych formalności. 

 

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

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

zachowania zabytków. 

 

W ramach programu w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane następujące zadania: 



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

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

• zorganizowano spotkanie Zespołu Oceniającego wnioski pod względem merytorycznym – 

dofinansowanie uzyskało 30 spośród 43 ocenianych wniosków 

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

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

wpłynęło 25 wniosków, spośród których 15 oceniono jako poprawnych formalnie 

• zorganizowano spotkanie Zespołu Oceniającego wnioski pod względem merytorycznym – 

dofinansowanie uzyskało 10 spośród 15 ocenianych wniosków 

• podpisano umowy z beneficjentami programu 

 do 30 listopada 2016 r. trwa realizacja projektów, które uzyskały dofinansowanie – łącznie 

było to 40 projektów 

  do września 2016 r. zawarto łącznie 39 umów, jedna umowa jest na etapie dopełniania 

wymaganych formalności, jedna umowa została rozwiązana z uwagi na naruszenie jej 

postanowień, kwota, na jaką podpisano do tej pory umowy to 907 488 zł 

 przygotowano regulamin programu na rok 2017, regulamin został zaakceptowany przez 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 trwa rozliczanie merytoryczne i finansowe projektów, które zostały zakończone 

 

4.A.III. REWALORYZACJA PARKU MUŻAKOWSKIEGO 

W pierwszej połowie 2016 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa kontynuował realizację projektu 

rewaloryzacji Parku Mużakowskiego, zabytkowego parku w stylu krajobrazowym, położonego na 

granicy Polski i Niemiec, którego polską częścią w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

zarządza NID. Projekt ten realizowany jest we współpracy z zarządcą niemieckiej części parku oraz 

samorządem miasta Łęknica. Merytorycznie wspiera go Międzynarodowa Rada Konserwatorska. 

 

We wrześniu br. w Parku Mużakowskim w Bad Muskau i Łęknicy NID zorganizował kolejne, 20. 

posiedzenie Międzynarodowej Rady Konserwatorskiej, na którym zarządcy parku przedstawiali 

aktualne i planowane projekty. 

Kontynuując proces rewaloryzacji parku, w okresie sprawozdawczym zrealizowano:  

 bieżące prace związane z rewaloryzacją i 

pielęgnacją Parku, w tym: koszenia, 

utrzymanie porządku, utrzymanie dróg i 

ścieżek;  

 kontynuowano prace konserwatorskie 

dotyczące odtwarzania historycznej 

struktury przestrzennej; 

 dokonano korekt drzewostanu w obrębie 

otwarć widokowych i wnętrz parkowych, 

nad którymi prace toczyły się od kilku lat, 

np. w obrębie Wnętrza Centralnego, Złotego Wzgórza i przy Moście Arkadowym; 

 rozpoczęto odtwarzanie dotychczas zarośniętych gęstym samosiewem powiązań 

widokowych sięgających z biegnącej skrajem górnego tarasu nadzalewowego tzw. Drogi 



Panoramicznej w kierunku wschodnim. Odtworzenie widoków w tym kierunku ma duże 

znaczenie dla ukazania rozmachu historycznej kompozycji; 

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

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

Na początku roku NID złożył do Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego Polska-Saksonia 

2014-2020 wniosek o dofinansowanie 

zaplanowanych na lata 2017-2018 prac 

konserwatorskich.  Przedmiotem projektu pn. „Park 

Mużakowski – ochrona, rozwój i promocja 

europejskiego dziedzictwa kulturowego”  w polskiej  

części parku jest remont konserwatorski wiaduktu 

oraz prace badawcze i pielęgnacyjne odnoszące się 

do historycznej szkółki, mające kontynuować realizację ustalonego wcześniej programu 

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

uzyskał wysoką ocenę i zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej.  Partnerzy projektu oczekują na 

podpisanie umowy o dofinansowanie. 

 

W okresie sprawozdawczym miały miejsce wydarzenia mające duże znaczenie dla promocji Parku 

Mużakowskiego:  

 w Bundeskunsthalle w Bonn, największej państwowej placówce wystawienniczej Niemiec 

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

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

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

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

przez Pücklera parków – Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Fundacją Parku Księcia 

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

 w końcu czerwca w plenerach Parku Mużakowskiego odbyło się Święto Województwa 

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

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Regionalne Centrum Animacji Kultury 

i Miasto Łęknica.  

 Narodowy Instytut Dziedzictwa zrealizował 

we współpracy ze Stiftung „Fürst-Pückler-Park 

Bad Muskau”, oraz miastem Łęknica kolejną 

edycję Święta Parku.  Po stronie polskiej 

odbył się Piknik pod jabłoniami, regionalni 

wystawcy prezentowali swoje produkty, na 

tarasie Domu Angielskiego można było 

obejrzeć inscenizację teatralną.   



 w ramach wiosennej części programu edukacyjnego, realizowanego przez Pracownię 

Terenową w Łęknicy, przeprowadzono pikniki 

dla dzieci  

z przedszkoli i pierwszych klas szkół 

podstawowych z okolicznych gmin, oraz 

spacery  dla dzieci i młodzieży ze szkół 

podstawowych i gimnazjum. Zorganizowano 

gry i zabawy na łące w parku, a także spacery 

z przewodnikiem. Młodzieży przekazano 

zeszyty edukacyjne. W programie wzięło 

udział łącznie ok. 330 uczestników. 

 1 października 2016 r. w historycznej szkółce w polskiej części Parku Mużakowskiego odbył 

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

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

skorzystać z porad ogrodniczych oraz uczestniczyć w spacerach edukacyjnych i warsztatach. 

Ponadto: 

 odbyło się spotkanie z minister kultury Niemiec  i przedstawicielami zarządu fundacji Furst-

Pueckler-Park Bad Muskau współorganizowane przez NID                             

 przygotowano projekty dot. odtworzenia struktury przestrzennej  parku oraz prowadzono                                                                                                                                                                      

nadzór nad pracami konserwatorskimi w parku                                                                                                                                                                                                       

W okresie sprawozdawczym NID kontynuował współpracę regionalną i lokalną. Uczestniczył 

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

jego bieżącej konserwacji.  

 

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

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

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

krajowych. 

 

W omawianym terminie zakończono wszystkie działania w projekcie: 

 spotkania redakcyjne i robocze z ekspertami i przedstawicielami Partnera – Riksantikvaren 

(ostatnie prace redakcyjne dotyczące publikacji, omówienie przygotowań do konferencji 

końcowych) oraz spotkanie ewaluacyjne z ekspertami; 

 

 wydano cztery publikacje: 

 Dziedzictwo obok Mnie – inspiracje do działań lokalnych: 4000 egzemplarzy 

 Kulturarv der du bor – en inspirasjonsbok: 1000 egzemplarzy 

 Heritage of My Environment – book of inspiration: 400 egzemplarzy 

 Dziedzictwo obok Mnie – poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach: 4000 

egzemplarzy; 



 

 

 

 

Publikacje te zostały 

rozdystrybuowane bezpłatnie 

do wszystkich gmin w Polsce, 

starostw powiatowych, 

urzędów marszałkowskich, 

WKZ, autorów polskich  

i norweskich, a także do 

uczestniczących gmin 

norweskich i do Partnera.  

 

 

Na bieżąco prowadzona jest dystrybucja w środowiskach polskich i norweskich konserwatorów 

samorządowych, diecezjalnych, organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych organizacji i 

osób; 

 

 działania promujące norweską wersję publikacji promocyjnej wśród gmin norweskich 

przeprowadzono w ramach corocznej konferencji organizowanej przez Riksantikvaren dla 

przedstawicieli gmin, (w 2106 roku z tematem przewodnim: "Gminy norweskie we 

współpracy międzynarodowej na rzecz dziedzictwa."). Zorganizowano panel poświęcony 

rezultatom projektu DoM i promocji norweskiej wersji publikacji: Dziedzictwo obok Mnie – 

inspiracje do działań lokalnych. Konferencja odbyła się w Bergen 13 kwietnia br. 

 

 podczas Spotkania Grupy Monitorującej Dziedzictwo Kulturowe Państw Morza Bałtyckiego, 

(Zakopane, 19 kwietnia 2016), koordynator projektu przedstawił referat pt.: „Project HoME – 

Heritage of My Environment. Cultural heritage values in local communities” 

 

 koordynator projektu przedstawił prezentację podczas Spotkania Opiekunów Pomników 

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

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

gmin”; 

 

 zorganizowano konferencję podsumowującą projekt połączoną z promocją publikacji 

wydanych w ramach projektu (Narol, 7 czerwca br.). W konferencji udział wzięli uczestnicy 

projektu (polscy i norwescy), eksperci, NGO, zaproszeni goście oraz media regionalne.  

W ramach konferencji zorganizowano panel ekspercki o zarządzaniu dziedzictwem.  

Konferencja podsumowująca projekt DoM miała kompleksową obsługę medialną. Podjęto 

działania w celu poinformowania przedstawicieli mediów regionalnych o wydarzeniu 

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

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

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



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

Agencją Prasową zrealizowana została kampania promocyjna publikacji, będących efektem 

projektu. 

 zorganizowano kampanię promocyjną wyników projektu promującą poradnik i informującą 

o szkoleniach przewidzianych w ramach KPOZiONZ, skierowaną do dziennikarzy zajmujących 

się tematyką samorządową i lokalną. Realizację kampanii zlecono Polskiej Agencji Prasowej. 

 

 pogłębione analizy wyników badań społecznych przeprowadzonych w ramach projektu będą 

publikowane w serii wydawniczej we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim – podpisano 

stosowne porozumienie o współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

 

Akademia Nieświeska – Międzynarodowa Podyplomowa Szkoła Letnia 

 

Cel programu: szkolenie kadr konserwatorskich Europy Środkowo-Wschodniej.  

 

Kursy szkoleniowe odbywają się w cyklach dwuletnich. Każdy poświęcony jest innej tematyce 

powiązanej z ochroną, konserwacją i zagospodarowaniem zabytków. Słuchaczami „Akademii 

Nieświeskiej” są specjaliści pracujący w instytucjach związanych z ochroną zabytków z Białorusi, 

Ukrainy i Litwy. Zajęcia rozpoczynają się na Białorusi wykładami teoretycznymi, a kończą w Polsce 

objazdem naukowym.  

 

W dniach 6-19 czerwca br. odbyła się  

w Mińsku na Białorusi pierwsza część XXII 

kursu Międzynarodowej Podyplomowej 

Letniej Szkoły „Akademia Nieświeska” pt. 

„Kształtowanie krajobrazu kulturowego”. 

Współorganizatorem programu ze strony 

białoruskiej jest Instytut Kultury Białorusi. 

Słuchaczami tegorocznego kursu byli 

profesjonaliści zajmujący się ochroną 

zabytków pochodzący z Białorusi, Ukrainy  

i Litwy. Zajęcia obejmowały wykłady 

specjalistów polskich i białoruskich oraz 

wizyty studyjne prezentujące kształtowanie 

krajobrazu kulturowego w praktyce. 

 

Tematyka wykładów dotyczyła:  

 ram prawnych ochrony dziedzictwa kulturowego,  

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

waloryzacja, wytyczne konserwatorskie, program ochrony),  

 doktryny konserwatorskiej 

 problematyki kształtowania krajobrazów historycznych według zapisów Karty Weneckiej, 

 podstaw prawnych dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego (przeszłość, teraźniejszość 

i przyszłość),  



 zasad kształtowania krajobrazu według kultury wschodniej i zachodniej,  

 znaczenia architektury sakralnej w kształtowaniu krajobrazu kulturowego,  

 problematyki ochrony konserwatorskiej krajobrazów z zabytkami architektury 

rezydencjonalnej w świetle przekształceń własnościowych po II wojnie światowej,  

 zasad kształtowania krajobrazu kulturowego zabytkowych zespołów ruralistycznych, 

 problemów związanych z kształtowaniem krajobrazów kulturowych wpisanych do rejestru 

zabytków,  

 przykładów właściwego kształtowania krajobrazu kulturowego,   

 cech krajobrazowych zespołów podworskich znajdujących się na terenie Białorusi, 

 problemów dotyczących zachowania i interpretacji krajobrazów zabytkowych Mińska, 

 kształtowania krajobrazu kulturowego grodziska nad rzeką Mienka – pierwotnego 

usytuowania Mińska,  

 problematyki ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego zespołu pałacowego Sapiehów 

w Różanie,  

 zespołu pałacowo-parkowego Pusłowskich w Kosowie,  

 zagospodarowania otoczenia zespołu zamkowo-parkowego w Mirze, 

 kształtowania krajobrazu kulturowego Łoszyckiego zespołu willowo-parkowego, 

 kształtowania naturalnego otoczenia białoruskiego skansenu w Oziercu,  

 kształtowania krajobrazu kulturowego wsi na przykładzie Parku Etnograficznego Wsi 

Podwarszawskich,  

 problemów ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego w Krakowie i Małopolsce, 

 znaczenia krakowskich parków kulturowych jako narzędzia kształtowania krajobrazu, 

 rewitalizacji krajobrazu warownego, zbiorów i ekspozycji Centralnego Ogrodu Botanicznego 

w Mińsku będącego zabytkiem przyrodniczym i architektury krajobrazu XX w.,  

 kształtowania krajobrazu kulturowego na obszarach cennych pod względem przyrodniczym 

na przykładzie parków krajobrazowych,  

 problematyki kształtowania krajobrazu kulturowego w świetle suburbanizacji – rozlewania 

się miast na obszary wiejskie,  

 prawa międzynarodowego w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego na wypadek konfliktu 

zbrojnego,  

 polskich doświadczeń w ochronie zabytków podczas konfliktów zbrojnych.  

 



 
 

Wizyty studialne dotyczyły problematyki  kształtowania krajobrazu kulturowego, objęły: Zespół 

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

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

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

Botaniczny w Mińsku, skansen „Białoruskiego Państwowego Muzeum Architektury Ludowej  

i Obyczajowości Wsi”  oraz  grodzisko nad rzeką Mienka. 

 

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

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

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

Na zakończenie słuchacze otrzymali dyplomy ukończenia XXI Kursu Międzynarodowej Podyplomowej 

Letniej Szkoły „Akademia Nieświeska” wręczone przez prof. Małgorzatę Rozbicką, dyrektor 

Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz dr Irynę Laptsionak, Prorektora ds. Naukowych Instytutu 

Kultury Białorusi w Mińsku. Uroczystość odbyła się w Pałacu Myślewickim w Łazienkach Królewskich 

w Warszawie. 

 

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

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

kulturowego i kreatywnego Polaków. 

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

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

 

W KPOZiOnZ wyróżniono 3 cele szczegółowe: 

 wspieranie rozwiązań systemowych na rzecz ochrony zabytków w Polsce, 

 wzmocnienie synergii działania organów ochrony zabytków, 



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

kulturowego oraz jego promocji i reinterpretacji.  

W pierwszym półroczu 2016 r. wykonano wszystkie działania organizacyjne konieczne do wdrażania 

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

harmonogramy realizacji i plany budżetowe wszystkich zadań KPOZiOnZ zaplanowanych do realizacji 

przez NID w 2016 r. 

 

W okresie sprawozdawczym w ramach KPOZiOnZ zostały zrealizowane następujące zadania: 

 W ramach kierunku działania Wspieranie rozwiązań systemowych na rzecz ochrony zabytków 

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

do rejestru A, które nie istnieją i zostały przeniesione do muzeów lub utraciły wartości 

uzasadniające wpis do rejestru zabytków dla województw: mazowieckiego, podlaskiego, 

wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, 

warmińsko-mazurskiego. Przekazano również listy obiektów dla stanowisk archeologicznych 

objętych wpisem do rejestru zabytków (księga C), które prawdopodobnie utraciły wartości 

zabytkowe bądź zasadność ich wpisu do rejestru jest wątpliwa dla województw: łódzkiego, 

warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego. 

 W ramach kierunku działania Opracowanie kompleksowego raportu o stanie zachowania 

zabytków nieruchomych:  

dokonano losowego wyboru 1303 zabytków nieruchomych do reprezentatywnej próby 

wyznaczonej do przeprowadzenia terenowej oceny stanu zachowania.  

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

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

 uruchomiono system informatyczny służący do gromadzenia informacji o stanie 

zachowania wyznaczonych do oceny zabytków, analizowania danych i generowania 

raportów dotyczących stanu zachowania zabytków.  

 dokonano oceny terenowej dla 1296 zabytków,  dane  wprowadzono do systemu 

informatycznego umożliwiającego analizę danych i opracowanie raportów. Ponadto 

eksperci NID zweryfikowali terenowo 144 obszary wpisane do rejestru zabytków (łącznie 

zweryfikowanych terenowo jest 307 obszarów). Pracownicy NID zweryfikowali także 

2140 nieruchomych zabytków archeologicznych. 

 podjęto działania zmierzające do wybrania wykonawców zewnętrznych usługi weryfikacji 

terenowej stanowisk archeologicznych wpisanych do księgi C rejestru zabytków.  

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargu nieograniczonego udało się wybrać 

wykonawców weryfikacji zabytków archeologicznych na 22 obszarach.  

 opracowano szczegółowy konspekt raportu wojewódzkiego stanowiącego 

podsumowanie projektu weryfikacji terenowej rejestru zabytków wraz z wytycznymi dla 

autorów raportów wojewódzkich oraz wzorami tabel statystycznych. Raporty 

wojewódzkie mają stanowić istotny wkład w treść i wnioski Kompleksowego raportu  

o stanie zachowania zabytków nieruchomych.  W okresie sprawozdawczym opracowano 

5 raportów wojewódzkich. 

 zaktualizowano dane w bazie rejestru w oparciu o ustalenia weryfikacji terenowej  

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

 



 

własności. Dane te posłużą do przygotowania zestawień statystycznych i raportów 

potrzebnych do opracowania Kompleksowego raportu o stanie zachowania zabytków. 

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

istotnych ze względu na zagrożenia dla dziedzictwa archeologicznego wybrano w wyniku 

przeprowadzenia procedury przetargu nieograniczonego wykonawców badań AZP na  

28 obszarów AZP. 

 W ramach kierunku działania Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w organach ochrony 

zabytków wybrano w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę usługi szkoleniowej dla 

przedstawicieli organów ochrony zabytków. 

 W ramach kierunku działania Merytoryczne wsparcie samorządu terytorialnego w ochronie 

zabytków: 

 opracowano,  opublikowano i przekazano do wszystkich urzędów gminy, powiatów oraz 

urzędów marszałkowskich poradnik z zarządzania dziedzictwem dla gmin, który powstał 

w ramach projektu „DoM – Dziedzictwo obok Mnie”. Poradnik ten będzie wykorzystany 

jako podręcznik w planowanym w tym roku cyklu szkoleń dotyczących zarządzania 

dziedzictwem w samorządzie. 

 przygotowano internetową ankietę przeznaczoną do wypełnienia przez przedstawicieli 

jednostek samorządu terytorialnego. Celem ankiety jest zebranie informacji 

o preferencjach i realnych potrzebach samorządów w zakresie zakresu tematycznego 

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

zebraniu informacji, które pomogą podjąć kluczowe decyzje dotyczące zawartości 

merytorycznej i funkcjonalności portalu internetowego dedykowanego samorządom 

terytorialnym. 

 wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawców 7 opracowań studialnych – 

Studium ochrony wartości kulturowych: Osady Wąwolnica, Miasta Szydłowiec, Miasta 

Jędrzejów, Miasta Lewin Brzeski, Gminy Gostyń wraz z zespołem klasztornym  

oo. Filipinów w Gostyniu Głogówku, Gminy Gąsawa, Wsi Żuławki i Drewnica.   

 Przyjęto zlecone opracowania studialne w ramach realizacji zadania 2.4.3.                                                                                                                                                                   

Studium ochrony wartości kulturowych wsi Żuławki i Drewnica                                                                                                                                                                   

oraz Studium ochrony wartości kulturowych wsi Wąwolnica       

 przygotowano i przeprowadzono dwudniowe szkolenie interdyscyplinarne z zarządzania 

dziedzictwem  lokalnym dla gmin powiatu Gorlice. W szkoleniu uczestniczyli 

przedstawiciele urzędów gminnych, starostwa powiatowego, muzeów, Kościoła 

Prawosławnego, właściciel zabytku, lokalni liderzy i organizacja pozarządowa. Szkolenie 

oparte zostało o poradnik z zarządzania dziedzictwem dla gmin, wydany w ramach 

projektu „DoM – Dziedzictwo obok Mnie”;     

 opracowano koncepcję i specyfikację funkcjonalno-techniczną portalu internetowego  

o dziedzictwie kulturowym kierowanym dla samorządów gminnych. Głównym celem 

portalu internetowego jest dostarczenie samorządom gminnym wiedzy i informacji na 

temat dziedzictwa, jego ochrony oraz możliwości jego wykorzystania dla dobra 

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

narzędziem pozyskiwania informacji o kompetencjach samorządów gminnych względem 

planowania i wdrażania procesu zarządzania dziedzictwem kulturowym. Będzie również 



miejscem, gdzie zainteresowani znajdą inspiracje do codziennych działań na rzecz 

dziedzictwa. 

 

W ramach kierunku działania Wspieranie budowania świadomości społecznej funkcji dziedzictwa 

kulturowego jako podstawy kształtowania się tożsamości narodowej i społeczności lokalnych 

kontynuowano współpracę programową z mediami publicznymi. Podpisano umowę z TVP Kultura na 

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

Przygotowywano audycje o ochronie świeckiej architektury drewnianej i zarządzaniu przestrzenią 

miejską z programem trzecim Polskiego Radia. Zrealizowano ponad 100 audycji  z regionalnymi 

rozgłośniami Polskiego Radia, przy  Europejskich Dniach Dziedzictwa. Współpracowano z TVP 

Rzeszów przy promocji tegorocznej ogólnopolskiej inauguracji EDD. Kontynuowano współpracę 

reklamową oraz merytoryczną z TVP S.A.  

Przygotowano i uzgodniono poprawioną wersję regulaminu konkursu GKZ na filmu dokumentalny o 

dziedzictwie kulturowym, ogłoszeniu naboru filmów do konkursu. Jednocześnie opracowano 

strategię kampanii promocyjnej konkursu, m.in. przygotowano wizualizację, wybrano w procedurze 

przetargowej wykonawcę kampanii promującej konkurs w Internecie, a także przygotowano spot 

radiowy i wideo. Dodatkową promocję konkursu zapewnili PISF, CEO, Filmoteka szkolna, oraz portale 

internetowe stale współpracujące z NID. Ostatnim działaniem przeprowadzonym w pierwszej 

połowie bieżącego roku było zorganizowanie i poprowadzenie pięciu dwudniowych warsztatów 

(Tarnów, Zamość, Przemyśl, Lublin i Piaseczno) dotyczących problematyki ochrony dziedzictwa i 

produkcji filmowej. Warsztaty miały zachęcić młodzież do udziału w konkursie "Zabytkomania" oraz 

przybliżyć jej problematykę regionalnych zabytków, Pomników Historii, miejsc na Liście światowego 

dziedzictwa UNESCO oraz dziedzictwa niematerialnego. Ogółem w warsztatach wzięło udział ok. 150 

uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

 

 

 W ramach kierunku działania Promocja zasobu dziedzictwa za pośrednictwem Internetu: 

 podjęto prace związane z digitalizacją oraz publikacją w Internecie informacji o zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków. Na koniec okresu sprawozdawczego w systemie 

informatycznym było dostępnych 22 099 zabytków, dla których udostępniono 40 363 

zdjęć, 26 chmur punktów pochodzących ze skaningu laserowego, 25 modele 3D oraz  

19 filmów. Dla 2661 zabytków udostępniono szczegółowych opisów przedstawiających 

m.in. najważniejsze wartości zabytków; dla 485 zabytków opis prezentowany był także 

w wersji angielskiej. Jednocześnie wykonano weryfikację jakościową danych 

przeznaczonych do publikacji w Internecie. Prace objęły zwłaszcza weryfikację jakości 

mapowania obiektów do poszczególnych kategorii oraz weryfikację jakościową danych 

pochodzących z projektu społecznościowego WIKI LUBI ZABYTKI. 

 przygotowano kolekcje tematyczne obejmujące 29 zbiorów zabytków – 

reprezentatywnych dla 15 województw Polski. Publikowane na prowadzonym przez NID 



portalu http://zabytek.pl kolekcje zwiększą walor edukacyjny prezentowanych 

w internecie cyfrowych wizerunków zabytków oraz ułatwią percepcję prezentowanych 

treści.   

 opracowano koncepcję funkcjonalności oraz szaty graficznej, wdrożono i uruchomiono 

portal internetowy – http://zabytek.pl.  Portal integruje moduły funkcjonalne: CUMULUS 

2.0,  portal mapowy MKiDN oraz system do gromadzenia i publikacji zdjęć i opisów 

zabytków.  

 zapewniono bieżący nadzór nad infrastrukturą informatyczną i serwerową obsługującą 

repozytorium cyfrowe przechowujące i publikujące w Internecie cyfrowe wizerunki 

zabytków. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w zakresie zakupu usług asysty 

na sprzęt i oprogramowanie służące utrzymaniu repozytorium cyfrowego.      

 W ramach kierunku działania Zwiększenie dostępu do zasobu dziedzictwa i ułatwienie jego 

odbioru społecznego: 

 przygotowano i uzyskano akceptację GKZ nowego, poprawionego regulaminu konkursu 

GKZ na działania edukacyjne upowszechniające wiedzę o zabytkach, przygotowano 

strategię kampanii promocyjnej konkursu. Kampania objęła wizualizację idei konkursu, 

promocję w prasie, insert pocztówek reklamowych, wysyłkę informacji o konkursie do 

WKZ, organizacji pozarządowych, instytucji współpracujących, promocję konkursu na 

profilu FB NID oraz newsletter do przedstawicieli mediów. 1 czerwca 2016 r. ogłoszono 

konkurs, nabór wniosków konkursowych  trwał do 26 września bieżącego roku. 

Wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi 21 listopada br. podczas uroczystej Gali  

w Operze Wrocławskiej. 

 zorganizowano spotkanie robocze z autorami nagrodzonych w ubiegłorocznej edycji 

scenariuszy lekcji o dziedzictwie kulturowym i jego ochronie, wyłoniono scenariusz 

przeznaczony do produkcji i bezpłatnej dystrybucji wśród nauczycieli, ustalono także 

zakres poprawek pozostałych scenariuszy, niezbędnych przed udostepnieniem ich 

w internecie. Rozpoczęto prace nad podręcznikiem dobrych praktyk edukacyjnych 

organizowanych na rzecz dziedzictwa kulturowego. Opracowano koncepcję podręcznika 

i wybrano wykonawcą analizy działań edukacyjnych organizowanych na rzecz dziedzictwa 

kulturowego w Polsce oraz na świecie i podpisano z nim umowę. 

 W dniach 10-11 i 17 i 18 września 2016 roku odbyła się 24. edycja Europejskich Dni 

Dziedzictwa, pod ogólnopolskim hasłem "Gdzie duch spotyka się z przestrzenią świątynie,  

arcydzieła, pomniki". Uroczyste rozpoczęcie EDD odbyło się 10 września w Skansenie 

Archeologicznym "Karpacka Troja" w Trzcinicy. Ze wstępnych statystyk wynika, że  

w ramach tegorocznej edycji EDD zorganizowano ok. 1500 wydarzeń, w ok. 400 

miejscowościach. W ramach Koordynowania Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce 

wykonano następujące działania: przygotowano i ogłoszono przetarg na zamieszczenie 

reklamy w prasie i przeprowadzenie kampanii reklamowej w Internecie, opracowano 

informatory EDD dla 4 województw, przeprowadzono kampanie promocyjną w mediach 

publicznych. Gala podsumowująca tegoroczną edycję, podczas której zostaną wręczone 

wyróżnienia najbardziej zaangażowanym organizatorom odbędzie się 21 listopada br.  

w Operze Wrocławskiej. 

przeprowadzono ocenę wniosków zgłoszonych w dwóch naborach  programu 

"Wolontariat dla dziedzictwa" (wpłynęły 98 wniosków). Zorganizowano spotkanie 

Zespołu Oceniającego wnioski w programie i ogłoszono wyniki obu naborów - 



dofinansowanie otrzymało 38 spośród 62 poprawnych formalnie.  W zorganizowanych, w 

ramach programu „Wolontariat dla dziedzictwa” działaniach wzięło udział łącznie 829 

wolontariuszy. 

 

4.B. WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA 

Cel zadania: aktywne uczestnictwo w międzynarodowych forach i organizacjach związanych 

z ochroną dziedzictwa kulturowego oraz realizacja współpracy bilateralnej w zakresie powierzonym 

przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Na polecenie MKiDN Narodowy Instytut Dziedzictwa reprezentuje Polskę w następujących 

organizacjach: 

 Monitoring Group on Cultural Heritage in the Baltic Sea States; 

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

 Monitoring Group on Cultural Heritage in the Baltic Sea States. 

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

udział: 

 W spotkaniu Grupy Monitorującej 

Dziedzictwo Kulturowe Państw Morza 

Bałtyckiego gromadzącej przedstawicieli 

instytucji kultury z państw regionu Morza 

Bałtyckiego, które odbyło się w dniach 18-

20 kwietnia 2016 r. w Zakopanem. 

Priorytetowym celem Grupy jest 

opracowywanie spójnej strategii 

zarządzania nadbałtyckim dziedzictwem 

kulturowym na drodze realizacji 

wspólnych projektów oraz wzajemnej 

wymiany doświadczeń. Gospodarzem spotkania był Narodowy Instytut Dziedzictwa. 

Spotkanie odbyło się w związku z polskim przewodnictwem w Grupie, sprawowanym 

w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. W trakcie spotkania zostały 

omówione aktualne działania Grupy Monitorującej obejmujące organizację 6 Forum 

Dziedzictwa Kulturowego Państw Morza Bałtyckiego w Kilonii (28-30.09.2016 r.) oraz 

realizację projektu Baltic Sea Region Integrated Maritime Heritage Management. Pod 

dyskusję zostały również poddane bieżące problemy, inicjatywy związane z ochroną 

dziedzictwa kulturowego w poszczególnych krajach nadbałtyckich. W trakcie obrad zostały 

podjęte zagadnienia związane z polityką ochrony zabytków prowadzoną przez Miasto 

Zakopane ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia ochrony prawnej w formie parku 

kulturowego obejmującego centrum miasta. 

 

 



 W spotkaniu Grupy Refleksyjnej ,,UE i 

dziedzictwo kulturowe”, które odbyło 

się w dniach 9 - 10 maja 2016 r. w 

Hadze. W czasie spotkania 

dyskutowano na temat programu i 

organizacji Europejskiego Roku 

Dziedzictwa Kulturowego 2018 oraz 

omówiono stan bieżących prac nad 

regulacjami prawnymi z zakresu 

ochrony dziedzictwa kulturowego, 

prowadzonych w instytucjach Unii 

Europejskiej. Szczegółowej analizie 

poddano wpływ Ramowej Dyrektywy Wodnej z 2000 r. na stan zachowania zabytków 

w krajach UE oraz założenia Wspólnej Polityki Rolnej UE w kontekście dziedzictwa 

kulturowego. Działalność grupy skupia się na badaniu wpływu jaki na dziedzictwo kulturowe 

wywiera tworzone w Unii Europejskiej prawodawstwo i funkcjonujące w jej ramach strategie 

i programy. Dotyczy to szeroko pojętego dziedzictwa narodowego. 

 

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

18-20 maja 2016 roku w Bernie.  

 
Uczestnicy spotkania debatowali podczas sesji plenarnej oraz spotkań w grupach roboczych 

na temat:   

 organizacji wdrażania przez Radę Europy Strategii dla Dziedzictwa Kulturowego, 

 Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018, 

 konfliktów zbrojnych, aktów terroryzmu w kontekście ochrony dziedzictwa 

kulturowego. 

 

The European Heritage Heads Forum jest nieformalną siecią, skupiającą przedstawicieli 

dyrekcji instytucji centralnych zajmujących się ochroną i zarządzaniem zasobami dziedzictwa 

kulturowego (dziedzictwa architektonicznego i archeologicznego oraz krajobrazu 

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

sposobów ochrony zabytków i metod zarządzania obiektami zabytkowego otoczenia w XXI 

wieku.  

 

 
 



Aktywność Forum koncentruje się głównie na kilku zagadnieniach: pojawiających się 

tendencjach w ochronie i zarządzaniu dziedzictwem kulturowym, polityce ochrony 

dziedzictwa realizowanej w poszczególnych krajach, prawie europejskim i zakresie ochrony 

międzynarodowej dziedzictwa oraz jego wpływie na legislację krajową. W kręgu 

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

kontekst społeczno-ekonomiczny dziedzictwa kulturowego na terenie całej Europy.  

Polskę reprezentowała prof. Małgorzata Rozbicka, dyrektor Narodowego Instytutu 

Dziedzictwa. 

 

 W spotkaniu Baltic Heritage Committee zorganizowanym przez Departament Dziedzictwa 

Kulturowego w Ministerstwie Kultury Republiki Litewskiej (Kultūros Paveldo Departamentas 

Prie Kultūros Ministerijos), które odbyło się w dniach 14-15 września 2016 r. w Kownie.  

W spotkaniu tym obok przedstawicieli Litwy, Łotwy i Estonii – członków Baltic Heritage 

Committee, w charakterze specjalnego gościa uczestniczyli przedstawiciele NID z Dyrektor 

NID, prof. Małgorzatą Rozbicką. Spotkanie było okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń  

w zakresie różnych aspektów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego na poziomie 

regionalnym, takich jak: organizacja służb konserwatorskich i podział zadań w zakresie 

ochrony dziedzictwa, współpraca z instytucjami na poziomie centralnym, funkcjonujące 

mechanizmy finansowe i kontrolne wspomagające ochronę dziedzictwa. Przedstawiciele NID 

zaprezentowali wystąpienia przybliżające członkom Baltic Heritage Committee rolę i zadania 

realizowane przez NID oraz jego Oddziały Terenowe, ze szczególnym uwzględnieniem zadań 

wynikających z realizacji Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na 

lata 2014-2017 a także przybliżyli podstawy prawne funkcjonowania systemu ochrony 

zabytków w Polsce.  

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

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

28-30 września 2016 r. w Kilonii. Kluczowym wydarzeniem Forum była konferencja From 

Postwar to Postmodern – 20th Century Built Cultural Heritage podczas której referaty 

przedstawili prof. Małgorzata Rozbicka - Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa 

przedstawiciel NID.  Obydwa wystąpienia dotyczyły zagadnień związanych z polską 

powojenną architekturą modernistyczną ze szczególnym naciskiem na problemy jej ochrony 

konserwatorskiej.  

 

Głównym założeniem konferencji było podjęcie debaty na temat powojennego dziedzictwa 

architektonicznego w państwach nadbałtyckich. Celem tej dyskusji jest zwrócenie uwagi 

opinii publicznej na wartość powojennego modernizmu. Program konferencji przewidywał 

liczne referaty ukierunkowane na przedstawienie dziedzictwa architektury nowoczesnej w 

szerokim kontekście społeczno-politycznym. Stąd wśród prelegentów znaleźli się architekci, 

eksperci z zakresu planowania przestrzennego i zarządzania dziedzictwem kulturowym, 

przedstawiciele władz samorządowych oraz innych instytucji publicznych. 

 

W ramach współpracy NID z krajami sąsiadującymi: 



 W dniach 20-23 stycznia 2016 r. we 

Lwowie odbyło się spotkanie ze 

środowiskiem konserwatorskim 

Lwowa w Towarzystwie Opieki nad 

Zabytkami. Spotkanie odbyło się 

w siedzibie Towarzystwa Opieki nad 

Zabytkami we Lwowie. Przedstawiciele 

NID  wygłosili referaty dla 

przedstawicieli środowiska 

konserwatorskiego Ukrainy nt. ochrony 

zabytków obszarowych i problematyki 

ochrony i konserwacji zabytkowych 

założeń zieleni, Z-ca dyrektora wygłosił wprowadzenie  

w temat ochrony krajobrazu kulturowego i zieleni.  Spotkanie odbyło się w ramach 

współpracy NID z Ukrainą. 

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

Międzynarodowej Rady Konserwatorskiej Miejsca Światowego Dziedzictwa UNESCO - 

"Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat".  

 

Delegacji polskiej przewodniczył zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa,  

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

przewodniczyli dyrektor  Rezerwatu Architektoniczno – Historycznym w Żółkwi oraz 

przewodniczący ukraińskiego Komitetu Narodowego ICOMOS.  

 

Spotkanie było okazją dla strony ukraińskiej do zaprezentowania prac konserwatorskich 

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

Jednak głównym celem spotkania było zaprezentowanie „Studium konserwatorsko – 

krajobrazowego  cerkwi pod wezwaniem Zesłania Świętego Ducha w Rohatynie, dobra 

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

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

Opracowanie ma charakter pilotażowy i ma stanowić wzór dla kolejnych opracowań 

realizowanych pod kierunkiem ekspertów z NID dla wszystkich 16 drewnianych cerkwi 

współtworzących wpis na Listę Światowego Dziedzictwa.  

 

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

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

prawnych, własnościowych i kompetencyjnych w kontekście zarządzania dobrem.  

 

Prezentacji opracowania towarzyszyła dyskusja, w której obok autorów i zaproszonych 

specjalistów udział wzięli gospodarze obiektu z Muzeum w Rohatynie, reprezentanci władz 

miasta i obwodu oraz miejscowi regionaliści. Stwierdzono zgodnie, że opracowanie wskazuje 

najistotniejsze problemy zarządzania zabytkiem, które stopniowo należy rozwiązywać, by 

zapewnić trwałość wyjątkowej uniwersalnej wartości miejsca światowego dziedzictwa. Polsko 

– ukraińskie opracowanie to kolejny element pogłębiania współpracy bilateralnej, na rzecz 



Miejsca Światowego Dziedzictwa UNESCO - "Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim 

regionie Karpat". 

 

 26 maja 2016 r. w Wilnie odbyło się polsko – 

litewskie Seminarium dotyczące Planu 

Zarządzania Cmentarzem na Rossie w Wilnie. 

Uczestników przywitali Panowie Remigijus 

Šimašius – mer Wilna oraz Romas Jarockis - 

wiceminister Kultury. 

Ze strony litewskiej wystąpiła dyrektor 

Departamentu Dziedzictwa Kulturowego, 

omawiając stan historycznych cmentarzy na 

Litwie. Ponadto mówiono o zasadach 

uszanowania kultury pamięci w Wilnie, przedstawiono dokumentację inwentaryzacyjną  

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

spółkę „Vilniaus planas”. 

 

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

dokumentacji i ochrony prawnej cmentarzy historycznych w Polsce oraz pracownicy 

Instytutu, którzy poruszyli aspekty konserwatorskie dotyczące zieleni na cmentarzach 

zabytkowych. Ponadto prezentację przedstawiła kierowniczka projektu „Wileński Cmentarz 

na Rossie. Inwentaryzacja, badania historyczne i lingwistyczne” z Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

 

 

 
 

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

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

 

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

gdzie omówiono wyniki seminarium i nakreślono ogólne ramy zapoczątkowanej podpisaniem 

w grudniu 2015 bilateralnej umowy o współpracy NID i litewskiego Departamentu 

Dziedzictwa Kulturowego w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego. 

 

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

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

Konsultacje prowadzone były na wniosek Departamentu Ochrony Dziedzictwa przy 



Ministerstwie Kultury Republiki Litewskiej (Kultūros Paveldo Departamentas Prie Kultūros 

Ministerijos) i władz miasta Wilna. 

 

 

 

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

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

Zabytków NID oraz eksperci: Przewodniczący Zarządu Społecznego Komitetu Opieki nad 

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

Rzeźby i Elementów Architektury Akademii Sztuk Pięknych, członek Zarządu Społecznego 

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

Politechniki Krakowskiej. 

Stronę litewską reprezentowali: Doradca mera ds. dziedzictwa kulturowego, Reprezentant 

Departamentu Ochrony Dziedzictwa przy Ministerstwie Kultury Republiki Litewskiej  oraz 

Koordynatorzy Projektu Rewaloryzacji Cmentarza na Rossie z Biura „Vilniaus planas” 

 

W ramach konsultacji gościom z Litwy, z udziałem konserwatorów współpracujących ze 

Społecznym Komitetem Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa, 

zaprezentowano stan konserwacji i dokonania konserwatorskie na Cmentarzu Powązkowskim 

w Warszawie.  

 

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

Litewskiej Grupy Ekspertów do spraw Zachowania Dziedzictwa Kulturowego. Podczas 

spotkania strony m.in.: 

 uzgodniły powołanie grupy roboczej, która opracuje kierunki dalszej współpracy przy 

realizacji projektów restauratorskich, konserwatorskich i badawczych w szczególnie 

ważnych obiektach zabytkowych w Wilnie, 

 wyraziły zadowolenie z faktu podpisania „Porozumienia o współpracy w dziedzinie 

dziedzictwa kulturowego pomiędzy Narodowym Instytutem Dziedzictwa 

a Departamentem Dziedzictwa  Kulturowego przy Ministerstwie Kultury RL” oraz 

zadeklarowały chęć i gotowość realizacji wspólnych projektów w oparciu 

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

(przedsięwzięcia badawcze i konserwatorskie) oraz przy założeniach parkowych 

i ogrodowych na terenie Republiki Litewskiej. 

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa reprezentowała Kierownik Działu Ekspertyz i Analiz 

Konserwatorskich.  

 



 W dniach 6-10 września 2016 r. na terenie kraju gościliśmy ukraińską delegację specjalistów 

w zakresie ochrony i konserwacji zabytków, w tym przedstawicieli zarządców zespołów 

zamkowych oraz rezerwatów historyczno-architektonicznych. Pobyt strony ukraińskiej miał 

charakter seminarium połączonego z objazdem szkoleniowym po wybranych zamkach  

i zabytkach militarnych Pomorza. Organizatorem objazdu był Narodowy Instytut Dziedzictwa. 

Współorganizatorami byli właściciele i zarządzający zabytkami architektury militarnej na 

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

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

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

zamku w Grudziądzu); Muzeum w Kwidzynie, Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku 

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

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

Hewelianum w Gdańsku (zespół poforteczny). 

 

Celem wizyty była prezentacja sposobów zarządzania zabytkami militarnymi,  

o zróżnicowanym charakterze i stanie zachowania, oraz omówienie problematyki 

konserwatorskiej z tym powiązanej. Ukraińscy goście mieli możliwość zapoznania się  

z dawnymi strukturami militarnymi przystosowanymi do pełnienia współczesnych funkcji, 

zarządzanymi  przez organizację pozarządową – Polskie Towarzystwo Turystyczno-

Krajobrazowe prowadzące szeroko zakrojoną działalność muzealno-turystyczną  

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

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

 

W programie znalazły się także wizyty w państwowych muzeach zamkowych w Kwidzyniu  

i Malborku oraz zarządzanych przez samorząd Gdańska, zabytkach architektury fortecznej.  

W Malborku goście zapoznali się z wynikami i efektami prac remontowo-konserwatorskich, 

jakie w ostatnich latach zrealizowano w zamku przy wykorzystaniu funduszy europejskich. 

Ważnym tematem jaki poruszano była kwestia obowiązującej doktryny konserwatorskiej, 

która stanowi podstawę dla współcześnie podejmowanych działań przy zabytku. Ponadto 

rozmowy koncentrowały się wokół zagadnień dotyczących efektywnego wykorzystania 

zespołu zabytkowego na cele turystyczne, a także współpracy pomiędzy instytucjami. 

 

 
 

Spotkanie na Pomorzu posłużyło pogłębieniu wiedzy gości ukraińskich o stanie 

konserwatorstwa zabytków architektury i sztuki militarnej w Polsce. Niewątpliwie przyczyniło 

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

celu konserwację i rewaloryzację wspólnego dziedzictwa kulturowego Polski i Ukrainy. 



 

 

Ponadto eksperci NID wzięli udział w:  

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

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

Heritage Symposium, poświęconym tym razem cyfrowemu dziedzictwu archeologicznemu. 

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

teledetekcji. Wiąże się ono z tzw. podejściem krajobrazowym, w myśl którego stanowisko 

archeologiczne widziane jest jako całość większego systemu, nie tylko istniejącego 

w przeszłości, lecz także dzisiejszego krajobrazu kulturowego. Kolejna sesja dotyczyła 

zarządzania danymi cyfrowymi, przy czym  wyraźnie rysowała się tu tendencja do integracji 

wszystkich elementów cyfrowego dziedzictwa archeologicznego (dane rejestrowe 

i ewidencyjne, sprawozdania i opracowania wyników badań, dokumentacja polowa, 

rozproszone wyniki badań geofizycznych, archiwa zdjęć cyfrowych, mapy archiwalne itp.). 

W tej części sympozjum przedstawicielka NID  wygłosiła referat pt. „Archaeology in the GIS 

portal of the National Heritage Board of Poland”. Ostatnią sesję poświęcono nowym 

narzędziom cyfrowym służącym do promocji dziedzictwa, takim jak modele 3D, rozszerzona 

rzeczywistość, rzeczywistość wirtualna. Już teraz wydają się one być nieodzownym 

składnikiem projektów cyfrowej inwentaryzacji zabytków. 

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

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

realizowany przez Narodowy Instytut 

Dziedzictwa oraz Dyrekcję ds. Dziedzictwa 

Kulturowego (Riksantikvaren). 

Uczestnikami projektu byli 

przedstawiciele samorządów gminnych z 

Polski: Narola, Horyńcu-Zdroju i 

Węgorzewa oraz z Norwegii: Vågsøy, Eid, 

Fjell, Sund i Øygarden. Celem projektu 

było wypracowanie metod wsparcia 

samorządów w ich roli zarządzających dziedzictwem kulturowym. W trakcie konferencji 

zaprezentowane zostaną rezultaty projektu, w tym dwie publikacje: Dziedzictwo obok Mnie – 

inspiracje do działań lokalnych oraz Dziedzictwo obok Mnie – poradnik zarządzania 

dziedzictwem w gminach. 

 w spotkaniu z delegacją z Chińskiej Republiki Ludowej, której przewodniczył Zastępca 

Gubernatora Urzędu Ludowego Prowincji Yunnan Pan Ding Shaoxiang. Towarzyszyli mu 

współpracownicy, m.in. Dyrektor Generalny Departamentu Mieszkalnictwa oraz Rozwoju 

Miast i Wsi i Dyrektor Biura Protokołu Spraw Zagranicznych. Spotkanie odbyło się 15 

września 2016 r. w siedzibie NID w Warszawie. Celem wizyty była próba nawiązania kontaktu 

z Narodowym Instytutem Dziedzictwa oraz wymiana informacji w kwestiach związanych z 

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

inwestycyjnego. Goście delegacji zapoznali się z obowiązującym w Polsce prawnym 

systemem ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, funkcjonującymi formami ochrony 



zabytków oraz strukturą organizacyjną organów konserwatorskich. Spotkanie było także 

okazją do zaprezentowania stronie chińskiej szerokiej działalności NID, który realizuje swoje 

zadania gromadząc i  upowszechniając wiedzę o dziedzictwie kulturowym Polski, wyznaczając 

standardy  ochrony i konserwacji zabytków a także prowadząc działania edukacyjne i 

promocyjne poprzez  organizację EDD czy kampanie społeczne związane z wolontariatem na 

rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. 

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

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

przedstawicieli naczelnego sądu administracyjnego Tajlandii pod przewodnictwem 

wiceprezesa tego sądu. Członkowie delegacji zainteresowani byli działalnością Narodowego 

Instytutu Dziedzictwa, chcieli się także dowiedzieć jaka jest struktura Instytutu i na czym 

polega jego działalność. 

Podczas spotkania przedstawiciel NID przedstawił zagranicznym gościom najważniejsze 

założenia i strukturę systemu ochrony zabytków funkcjonującego w Polsce, a także ramy 

prawne i zasady finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Podczas spotkania 

omówione zostały prawne formy ochrony zabytków. W czasie dyskusji sędziowie z Tajlandii 

dopytywali się także o szczegółu funkcjonującego w Polsce systemu postępowania 

administracyjnego. 

  w spotkaniu Grupy Roboczej EAC (Europejskiej Rady Archeologicznej) „Archaeological 

archives”., które odbyło się od koniec września (28-29) w siedzibie NID. W trakcie 

dwudniowych obrad zajęto się tematem strategii selekcji stosowanych przez archeologów  

w trakcie badań terenowych, opracowywania ich wyników oraz przekazywania dokumentacji 

i znalezisk do docelowego repozytorium. Działania grupy w tym zakresie to logiczna 

kontynuacja wcześniejszych prac, zakończonych sformułowaniem wytycznych pt. „A standard 

and Guide to Best Practice for Archaeological Archiving in Europe”. Są one także częścią 

szerszego projektu EAC dotyczącego wyborów w archeologii. W spotkaniu uczestniczyli 

archeolodzy z Anglii, Austrii, Czech, Niemiec, Portugalii i Polski.  

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

zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, lubuskiego z przedstawicielami środowiska 

konserwatorskiego wschodnich landów niemieckich pod hasłem „Zabytkowe rezydencje w 

krajobrazie przygranicznych regionów Polski i Niemiec”. Polsko-niemiecka współpraca 

ekspertów stanowi platformę umożliwiającą wdrożenie innowacyjnych rozwiązań i projektów 

za pomocą środków oferowanych przez Unię Europejską, mających na celu zachowanie 

historycznych rezydencji polsko-niemieckiego pogranicza, będących ważnym elementem 

europejskiego krajobrazu kulturowego. Na spotkaniach omawiano również projekt wystawy, 

która zostanie  zaprezentowana na Targach Denkmal w Lipsku w dniach 10-13 listopada br.  

 

Aneks do sprawozdania za trzy kwartały 2016 roku                                                                                                       

Wystąpienia specjalistów NID 



KONFERENCJE KRAJOWE     

Imię i nazwisko Tytuł, termin i miejsce 

konferencji 

Tytuł referatu 

Tomasz Błyskosz Dekoracje architektoniczne 

Gdańska w latach 

powojennych (1945-2015), 

16.05.2016 r., Gdańsk 

Dekoracje elewacji Głównego 

Miasta Gdańska w kontekście 

ochrony przestrzeni zabytkowej 

Jacek Brudnicki Modernizm prawem 

chroniony, 12-13.05.2016 r., 

Warszawa 

Moderna prawem chroniona 

Aleksandra Chabiera Spotkanie Opiekunów 

Pomników Historii, 1-

2.06.2016 r., Łańcut-Leżajsk  

Zarządzanie dziedzictwem w 

gminach a turystyka kulturowa. 

Ujęcie zagadnienia w projekcie 

DoM - Dziedzictwo obok Mnie i w 

poradniku dla gmin 

Aleksandra Chabiera  Konferencja 

podsumowująca projekt 

DoM – Dziedzictwo obok 

Mnie. Wartości dziedzictwa 

kulturowego dla 

społeczności lokalnych. 

Promocja publikacji 

wydanych w ramach 

projektu, 7.06.2016 r., Narol 

Przedstawienie projektu, 

najważniejszych działań i rezultatów 

z punktu widzenia strony   polskiej 

Lidia Klupsz „Klasyfikacja i kategoryzacja 

zabytków", 18-19.04.2016 r., 

Warszawa 

Krajobraz kulturowy jako kategoria 

zabytków i jego specyfika 

Lidia Klupsz "Dawne fortyfikacje dla 

turystyki, rekreacji i kultury. 

Zarządzanie i 

zagospodarowanie z 

wykorzystaniem środków 

UE", 12 - 14.05 2016 r., 

Toruń 

Forteczne Parki Kulturowe – co 

dalej … 

Robert Kola  Forum Dziedzictwa Sztuki 

Inżynieryjnej, 13.06.2016, 

Gliwice 

Realizacja zadań Narodowego 

Instytutu Dziedzictwa w zakresie 

ochrony dziedzictwa techniki 



Anna Kozioł Spotkanie Grupy 

Monitorującej Dziedzictwo 

Kulturowe Państw Morza, 

18-20.04.2016 r., Zakopane 

Project HoME – Heritage of My 

Environment. Cultural heritage 

values in local communities 

Anna Kozioł Konferencja 

podsumowująca projekt 

DoM – Dziedzictwo obok 

Mnie. Wartości dziedzictwa 

kulturowego dla 

społeczności lokalnych. 

Promocja publikacji 

wydanych w ramach 

projektu, 7.06.2016 r., Narol 

Co Jan Kowalski myśli o 

dziedzictwie? Wyniki badań 

społecznych realizowanych w 

projekcie DoM 

Arkadiusz Kołodziej Spotkanie Opiekunów 

Pomników Historii, 1-

2.06.2016 r., Łańcut-Leżajsk 

zabytek.pl – polskie zabytki  

w internecie 

Adam Paczuski  Spotkanie konsultacyjne 

projektu Europejskiego 

Szlaku Kultury "Destination 

Napoleon", 28.04.2016 r., 

Opiniogóra 

Pomniki epoki napoleońskiej  

na terenie Polski 

Adam Paczuski  Ogólnopolska konferencja 

naukowa "Przysięga 

wojskowa - idea i praktyka, 

8.06.2016 r., Lublin 

Przysięga wojskowa w czasach 

Księstwa Warszawskiego 

Grzegorz Ryżewski Konferencja popularno-

naukowa promująca III tom 

Rocznika Historycznego 

Sokołowskiego; 25.02.2016 

r., Sokołów Podlaski 

Wizytacje cerkwi unickich diecezji 

brzeskiej 1759 w zbiorach 

wileńskich 

Grzegorz Ryżewski  Konferencja popularno-

naukowa  "Do źródeł Polski. 

1050 lat od Chrztu Polski- 

1050 lat dziejów narodu i 

państwa polskiego", 

7.04.2016 r., Białystok 

Zabytki sakralne w krajobrazie 

województwa podlaskiego 

Grzegorz Ryżewski  "1050 lat od Chrztu Polski"; 

17.04.2016 r.,  Sokołów 

Podlaski 

Rozwój placówek chrześcijańskich  

w Sokołowie Podlaskim i okolicach 

do połowy XVI wieku 



Marcin Sabaciński  "(Nie) Problematyczne 

dziedzictwo XX i XIX wieku, 

29.01.2016 r., Warszawa  

Dotychczasowe wyniki badań 

archeologicznych 

przeprowadzonych na polu bitwy 

pod Kunowicami w latach 2010-

2015 

Marcin Sabaciński  "Służby w ochronie 

dziedzictwa Europy 

Wschodniej" 14-15.06.2016 

r., Pęzino 

Przeciwdziałanie przestępczości 

przeciwko zabytkom 

archeologicznym w Polsce 

Marcin Sabaciński „Legalne/nielegalne 

poszukiwania zabytków i 

obrót zabytkami”, 20-21 

czerwca 2016 r., Sosnowiec  

Uwarunkowania konserwatorskie 

poszukiwania zabytków. Między 

doktryną i rzeczywistością. 

Bartosz Skaldawski Konferencja 

podsumowująca projekt 

DoM – Dziedzictwo obok 

Mnie. Wartości dziedzictwa 

kulturowego dla 

społeczności lokalnych. 

Promocja publikacji 

wydanych w ramach 

projektu, 7.06.2016 r., Narol 

Prezentacja poradnika "Dziedzictwo 

obok Mnie – poradnik zarządzania 

dziedzictwem w gminach" 

Renata Stachańczyk  Spotkania Opiekunów 

Pomników Historii, 1-

2.06.2016 r., Łańcut  

My, wy, oni - oczekiwania i nadzieje 

wokół Parku Mużakowskiego 

Iwona Wildner-Nurek „Historia-konserwacja-

rewitalizacja. 

Funkcjonowanie rezydencji 

regionu łódzkiego w 

kontekście doświadczeń 

europejskich”, 26-

28.09.2016 r., Łódź 

Problematyka ochrony 

autentyczności historycznych 

parków i ogrodów w kontekście 

współczesnych rewaloryzacji 

Jakub Wrzosek I Lubuska Sesja 

Sprawozdawcza: Badania 

archeologiczne na terenie 

województwa lubuskiego w 

latach 2010-2015; 

22.01.2016 r., Gorzów 

Wielkopolski 

Dotychczasowe wyniki badań 

archeologicznych 

przeprowadzonych na polu bitwy 

pod Kunowicami w latach 2010-

2015 



KONFERENCJE ZAGRANICZNE     

prof. Małgorzata Rozbicka Seminarium dotyczące Planu 

Zarządzania Cmentarzem na 

Rossie w Wilnie, 26.05.2016 

r., Wilno 

Cmentarze zabytkowe w Polsce – 

dokumentacja o ochrona prawna 

Prof. Małgorzata Rozbicka

   

Cultural Heritage Forum. 

„From Postawar to 

Postmodern - 20th Century 

Built Cultural Heritag”, 28-

30.09.2016 r., Kilonia 

Poland’s Postwar Architectural 

Heritage: a Record of Political, 

Social and Economic Change 

Aleksandra Chabiera, Anna 

Kozioł 

"Gminy norweskie we 

współpracy 

międzynarodowej na rzecz 

dziedzictwa." Panel na 

konferencji poświęcony był 

rezultatom projektu DoM i 

promocji norweskiej wersji 

publikacji: Dziedzictwo obok 

Mnie – inspiracje do działań 

lokalnych, 13.04.2016 r., 

Bergen 

Elżbieta Jagielska Spotkanie ze środowiskiem 

konserwatorskim Lwowa w 

Towarzystwie Opieki nad 

Zabytkami, 20-23 01.2016 r., 

Lwów 

Ochrona zabytkowych obszarów 

Arkadiusz Kołodziej INSPIRing a sustainable 

environment. INSPIRE 

Conference 2016, 26-

30.09.2016 r., Barcelona    

INSPIRE as the framework for 

heritage management 

Magdalena Lisowska Litewsko-polskie seminarium 

na temat zarzadzania 

cmentarzem na Rossie w 

Wilnie, 25-27.05.2016 r., 

Wilno 

Aspekty konserwatorskie dotyczące 

zieleni na cmentarzach 

zabytkowych 



Andrzej Siwek The 6th Baltic Sea Region 

Cultural Heritage Forum. 

„From Postawar to 

Postmodern - 20th Century 

Built Cultural Heritag”, 28-

30.09.2016 r., Kilonia 

Protection of the Architectural 

Heritage of the Post-war Poland – 

Current Status and Future 

Prospects 

Renata Stachańczyk Spotkanie ze środowiskiem 

konserwatorskim Lwowa w 

Towarzystwie Opieki nad 

Zabytkami, 20-23 01.2016r ., 

Lwów 

Ochrona i konserwacja 

zabytkowych założeń zieleni 

Juliusz Wendlandt Akademia Nieświeska, 6-

9.06.2016 r., Mińsk  

Kształtowanie krajobrazu 

kulturowego i problemy wynikające 

z wpisywania krajobrazu do rejestru 

zabytków  

 

 

 


