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Projekt „www.muzeach”.
Raport z działań w III kwartale 2021 r.

Projekt „www.muzeach” ma na celu powszechne udostępnienie zasobów 
cyfrowych pięciu muzeów prowadzonych lub współprowadzonych przez 
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Należą do nich:

     Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (lider projektu),
     Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
     Muzeum Narodowe w Lublinie (dawniej Muzeum Lubelskie w Lublinie),
     Muzeum Narodowe w Szczecinie,
     Muzeum – Zamek w Łańcucie.

Projekt przewiduje rozwój infrastruktury do digitalizacji (cyfryzacji) 
i udostępniania zasobów cyfrowych wymienionych muzeów.

Jego głównym celem jest udostępnianie zasobów cyfrowych z wielu muzeów 
w jednym miejscu w sposób prosty i bezpłatny – co poprawi także dostęp 
do oferowanych zasobów kultury.

Adresatami projektu są m.in.: osoby zainteresowane sztuką i historią, 
naukowcy, wykładowcy akademiccy, studenci, nauczyciele, uczniowie, 
muzealnicy, hobbyści i turyści. Jego realizacja ułatwi także domową 
i rodzinną edukację kulturową. Jest ona postrzegana, jako najskuteczniejszy 
sposób budowania i przekazywania tożsamości, wzorców, norm 
i nawyków kulturowych.

Projekt jest zgodny z celem szczegółowym
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa:

cyfrową dostępnością i użytecznością informacji
sektora publicznego.



Pałac w Wilanowie od strony dziedzińca głównego Muzeum Narodowe w Szczecinie – gmach przy ul. Wały Chrobrego 3

Fasada główna Zamku w Łańcucie Fasada frontowa Zamku w Lublinie

Budynek Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN od strony wejścia głównego
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Postęp prac w III kwartale 2021 r.

http://www.muzeach/


Zadanie 1.
Administracja projektem i koordynacja działań
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Zadanie 1.
Administracja projektem 
i koordynacja działań

Zadanie było realizowane zgodnie z harmonogramem. Prowadzono działania 
związane z zarządzaniem projektem, w tym: 

     koordynację prac i obsługę zmian w projekcie, 
     spotkania międzymuzealnego zespołu projektowego, 
     przygotowywanie postępowań z zakresu zamówień publicznych, 
     korespondencję z instytucją pośredniczącą – Centrum Projektów  
     Polska Cyfrowa. 

W związku ze stanem epidemii COVID-19 część prac w projekcie odbywała
się zdalnie. W III kwartale 2021 r. pracownicy lidera i partnerów
w przeważającej mierze pracowali stacjonarnie w siedzibach instytucji.

Wszystkie bieżące wnioski o płatność są zatwierdzone. Otrzymaliśmy
protokół pokontrolny z kontroli prowadzonej przez Izbę Administracji 
Skarbowej – nie stwierdzono naruszeń.
 



Zadanie 2.
Digitalizacja i publikacja 2D muzealiów
– fotografia z opisem

http://www.muzeach/
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Zadanie 2.
Digitalizacja i publikacja 2D muzealiów
– fotografia z opisem
Trwa realizacja umów na tłumaczenia tekstów. Zakończenie prac nad realizacją 
tego zadania ma nastąpić w planowanym terminie. Proces digitalizacji jest
w trakcie realizacji, powstają opisy metadanowe i popularyzatorskie, 
wykonywana i weryfikowana jest fotografia dokumentacyjna. Utrudniona 
była organizacja procesu digitalizacji w części wymagającej zaangażowania 
konserwatorów ze względu na pandemię COVID-19.

Rozwiązane zostały problemy z systemem iArt związane z komunikacją
z systemem strony z multiwyszukiwarką. Głównym problemem związanym
z publikacją obiektów w multiwyszukiwarce pozostaje sam system iArt,
do którego działania są zgłaszane zastrzeżenia.
  
W Muzeum Pałacu Króla Jana III do fotografowania na IV kwartał pozostało 
16 obiektów. Znaczna część wykonanych wcześniej zdjęć wymaga jednak 
jeszcze obróbki.

W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na 2021 r. zaplanowane są 
do digitalizacji 863 obiekty. W trzech kwartałach udało się ich zdigitalizować 
403. Do zdigitalizowania zostało ok. 460 obiektów głównie archiwaliów. 
Opóźnienie wynika ze specyfiki procesu reinwentaryzacji. W ostatnim
kwartale została zaplanowana digitalizacja zbiorów archiwalnych (kilkuset 
archiwaliów), które jako obiekty płaskie charakteryzują się dużo szybszym 
tempem digitalizacji niż obiekty przestrzenne. Zakończenie digitalizacji
w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest planowane na połowę grudnia. 
Dodatkowym problemem w instytucji jest uzupełnienie plików cyfrowych
o dodatkowe metadane. Uzupełnianie ich teraz wymaga dodatkowej pracy
i w co najmniej w niektórych częściach będzie niemożliwe (np. dane dotyczące 
typu licencji czy opisy alternatywne).



Muzeum Narodowe w Lublinie ze względu na pandemię COVID-19
nie wykonało pełnego planu digitalizacji w 2020 r. W związku z tym
w 2021 r. zaplanowano digitalizację dodatkowych 100 obiektów. W ostatnim 
kwartale 2021 r. do zdigitalizowania zostało 216 obiektów. Istnieje ryzyko,
że Muzeum Narodowe w Lublinie nie wykona wszystkich odwzorowań
w terminie.

W Muzeum Narodowym w Szczecinie Wykonano digitalizację 
planowanych na ten kwartał obiektów muzealnych – łącznie 200 obiektów. 
Do zdigitalizowania pozostały 93 obiekty. Do tego zdigitalizowano 291 map 
i 21 toponimów. Zakończono proces konserwatorskiego przygotowania 
obiektów, które tego wymagały. Dokończono realizację dostosowania strony 
internetowej MNS do publikacji zdigitalizowanych obiektów oraz wykonano 
audyt WCAG 2.1 Trwa analiza zaleceń poaudytowych i ich zastosowanie. 
Rozpoczęto pracę nad geoportalem i wykonano podstawowe jego założenia.

W Muzeum-Zamku w Łańcucie w kwartale III zespół realizujący skupił się 
na obróbce obiektów już zdigitalizowanych oraz na digitalizacji obiektów 
pozostałych. Z uwagi jednak na niezakończenie prac nad nowymi obiektami 
w raporcie z osiągnięcia wskaźników wykazano wartość „0” jako okres
bieżący. Pozostałe 129 obiektów zostanie oddanych w IV kwartale 2021 r.
W MZŁ pojawiło się opóźnienie związane z przetargiem na dostosowanie 
strony www. Pierwsze postępowanie zakończyło się bez wyboru wykonawcy.
Obecnie zaplanowano 2 postępowania, które zamierzamy zakończyć do 
końca października. Termin zakończenia prac merytorycznych zostanie 
wyznaczony na grudzień br., co spowoduje nieosiągnięcie w zaplanowanym 
terminie kamienia milowego. Powyższe nie wiąże się jednak z ryzykiem 
niezakończenia projektu.
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Zadanie 3.
Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych 
z wykorzystaniem zaawansowanych technik 
prezentacji 2D (Gigapixel i RTI)

http://www.muzeach/
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Zadanie 3.
Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych 
z wykorzystaniem zaawansowanych technik 
prezentacji 2D (Gigapixel i RTI)

Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.

W Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zadanie jest zakończone. 
Wytworzono dokumentację wszystkich obiektów tj.: gigapixel dla 25 
obiektów i RTI dla 50 obiektów. Pliki publikacyjne zostały przygotowane
i oczekują na uruchomienie serwera, za pośrednictwem, którego realizowane 
będzie udostępnianie.

Muzeum Narodowe w Szczecinie zrealizowało umowę na wykonanie 
digitalizacji 29 obiektów metodą RTI.
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Zadanie 4.
Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych 3D 
z wykorzystaniem technik fotogrametrycznych 
i skanowania światłem strukturalnym

http://www.muzeach/
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Zadanie 4.
Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych 3D 
z wykorzystaniem technik fotogrametrycznych 
i skanowania światłem strukturalnym
Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.

W Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie przedmiot II etapu umowy 
na dokumentację fotogrametryczną 10 rzeźb ogrodowych został przekazany 
z wadami. Wykonawca został wezwany do usunięcia wskazanych błędów. 
Wyznaczony został termin usunięcia błędów na początek IV kwartału. 
Wykonawcy naliczane są kary umowne. Przedmiot umowy na dokumentację 
fotogrametryczną bramy został odebrany i zapłacony. Realizowany jest 
również proces digitalizacji obiektów z wykorzystaniem techniki skanowania 
z oświetleniem strukturalnym – trwają pomiary i obróbka danych.

W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN została odebrana, przy 
współpracy z ekspertem Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 
dokumentacja fotogrametryczna 7 obiektów muzealnych. Zadanie zostało 
rozliczone w III kwartale 2021 r. W IV kwartale zaplanowana jest ostatnia część 
realizacji zadania – digitalizacja fotogrametryczna Kuczki z Szydłowca – 
obiektu architektonicznego. Zapytanie ofertowe zostało wysłane do czterech 
wykonawców 30 września br. Ze względu na nieobecności pracowników 
sekcji zamówień publicznych opóźniło się postępowanie na wybór oferenta do 
digitalizacji 3D Kuczki. Przewidywany termin odbioru prac: 3 grudnia 2021 r.

W Muzeum Narodowym w Szczecinie na digitalizację z wykorzystaniem 
technik fotogrametrycznych rozpisano ponowny przetarg i nastąpiło otwarcie 
ofert. Obecnie trwa sprawdzanie dokumentów wykonawcy, który uzyskał 
najwięcej punktów. Została również zakończona procedura przetargowa 
na wyłonienie wykonawcy digitalizacji za pomocą skanowania światłem 
strukturalnym i planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą.



Zadanie 5.
Dokumentacja i publikacja danych przestrzennych 
z wykorzystaniem Systemu Informacji 
Przestrzennych (GIS)

http://www.muzeach/
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Zadanie 5.
Dokumentacja i publikacja danych 
przestrzennych z wykorzystaniem Systemu 
Informacji Przestrzennych (GIS)
Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.

W Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie trwają pracę nad 
przygotowaniem opisów dekoracji ściennych dla 13 zabytkowych wnętrz. 
Część konserwatorska została uzupełniona dla większości dekoracji, trwają 
prace nad opracowaniem wnętrz: Gabinet przed Galerią, Galeria Obrazów 
zwana Muzeum, Galeria Krajobrazów i Aneks przy Galerii Krajobrazów). 
Trwają prace nad uzupełnieniem opisów z zakresu historii sztuki. Przedmiot 
umowy na dokumentację fotogrametryczną 4 wnętrz pałacowych został 
odebrany po naprawieniu zgłoszonych błędów. Zespół GIS opracowuje ww. 
dane w systemie, wykonuje obrysy dla obiektów dekoracyjnych 4 wnętrz 
opracowanych w III kwartale, wprowadza dane opisowe do systemu GIS, 
kontroluje proces uzupełniania danych, przygotowuje serwisy do publikacji. 
Wykonywana jest również dokumentacja fotograficzna dla wydzielonych 
obiektów dekoracyjnych.

W Muzeum Narodowym w Szczecinie zakończone zostały prace nad 
opracowaniem językoznawczym opisowych danych źródłowych dotyczących 
dawnych nazw terenowych na podstawie zbioru toponimów z terenu 
przedwojennej prowincji Pomorze w zakresie 4 ówczesnych jednostek 
administracyjnych oraz ich przygotowanie do powiązania z punktowymi 
danymi przestrzennymi z zasobu źródeł kartograficznych towarzyszących 
wykazom nazw toponimów. Prace zakończono protokołem odbioru 
końcowego bez zastrzeżeń. Podpisano umowę na wykonanie opracowanie 
not popularyzatorskich oraz metadanych do zbioru spisów toponimów 
oaz map z terenu przedwojennej prowincji Pomorze wraz z krótkim 
opracowaniem całego zasobu do geoportalu GIS. Termin zakończenia 
realizacji: 30.11.2021 r. Trwa przygotowanie map i toponimów do publikacji 
w multiwyszukiwarce oraz wprowadzanie danych do geoportalu.
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W Muzeum-Zamku w Łańcucie zadanie jest realizowane zgodnie z planem
i harmonogramem. Obecnie najważniejsze ryzyka dotyczą obróbki danych
i umieszczenia ich w systemie iART oraz stworzenia opisów popularyzatorskich 
do wnętrz. Zespół projektowy pracuje obecnie nad wykonaniem opisów
wnętrz i obiektów na mapie, zgodnie z zapisami WoD i SW.



Zadanie 6.
Budowa serwisu internetowego z multiwyszukiwarką 
cyfrowych zbiorów muzeów

http://www.muzeach/
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Zadanie 6.
Budowa wspólnej strony z multiwyszukiwarką
Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.

Umowa z firmą Bprog zakończyła się zgodnie z terminem, 21 września 2021 r. 
Umowa z firmą AkcesLab (audyt dostępności cyfrowej serwisu) zakończyła 
się zgodnie z terminem, 28 września 2021 r. Do końca 2021 r. uzupełniane 
będą w CMS treści na stronę oraz porządkowana i archiwizowana będzie 
dokumentacja projektu. Zrealizowano i odebrano wszystkie kamienie milowe 
w zadaniu. Obecnie obowiązuje umowa gwarancyjna, na której usuwane
są błędy i usterki. W międzyczasie uzupełniane są treści w CMS strony.



Zadanie 7.
Promocja

http://www.muzeach/
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Zadanie 7.
Promocja

Harmonogram wykorzystania narzędzi komunikacyjnych określonych
w umowie z firmą zewnętrzną jest na bieżąco dostosowywany (ostatnia 
aktualizacja: 1 października 2021 r., poprzednia: 28 września 2021 r.). 
Nadal realne jest wykonanie umowy terminowo. Projekt naturalnie wszedł 
w fazę końcową – w IV kwartale 2021 r. i w I kwartale 2022 r. nastąpi 
zintensyfikowanie działań promocyjnych o projekcie w miarę kończenia 
poszczególnych prac. Zespół międzymyuzealny prowadzi prace związane
z realizacją zadania i umowy z Aplan Media.

W Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie intensywnie 
przygotowywano się do Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2021.
17 września 2021 r. o godz. 11.00 na profilu Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie na Facebooku odbyła się transmisja na żywo pt. „Widziane 
z bliska. Zaawansowane techniki digitalizacji w służbie muzeów” – 
spotkanie z ekspertami projektu. Przygotowano wcześniej trzy materiały 
filmowe wykorzystane podczas transmisji. Pierwszy dotyczył beneficjenta 
i partnerów projektu „www.muzeach”, drugi – fotografii cyfrowej, jako 
techniki digitalizacji 2D, trzeci – techniki gigapikselowej. Informacja 
o transmisji na żywo oraz o projekcie znalazła się także na stronie Dni 
Otwartych Funduszy Europejskich.

https://dniotwarte.eu/przyklady/projectsbeneficjentexample/168.
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Na te potrzeby przygotowana została krótka animacja zapowiadająca 
spotkanie online. W Muzeum Narodowym w Lublinie trwają standardowe 
działania promocyjne – na Facebook oraz stronie internetowej (po każdym 
kwartale zamieszczane jest krótkie podsumowanie projektu). Muzeum 
Narodowe w Lublinie przygotowało film promocyjny, który został opublikowany 
podczas DOFE na YouTube i Facebook (19 września 2021 r.). W trakcie wizyt 
studyjnych realizowanych we współpracy z Muzeum Historii Kultury w Oslo 
(21–23 września 2021 r. w Lublinie oraz 27–29 września 2021 w Oslo) 
dofinansowanych ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej
MF EOG 2014–2021 i NMF 2014–2021 odbyły się prezentacje projektu 
„www.muzeach”. 

W Muzeum-Zamku w Łańcucie 30 sierpnia jednym z gości audycji 
„Radio Biwak” Polskiego Radia Rzeszów była Ewa Cupak – specjalista 
ds. GIS w projekcie „www.muzeach”, która przybliżyła słuchaczom 
główne założenia i cele projektu. Na stronie internetowej Muzeum-Zamku 
w Łańcucie została zamieszczona notatka z audycji. 2 września 2021 r. 
na Facebooku został opublikowany post na temat bieżących postępów 
w projekcie. We wpisie pokazano moment zdejmowania obrazów 
z późniejszym przekazaniem ich do pracowni fotograficznej.



Zadanie 8.
Rozwój infrastruktury – zakupy związane
z rozwojem serwerowni, pracowni
digitalizacyjnej, prace budowlane związane
z adaptacją pomieszczeń

http://www.muzeach/
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Zadanie 8.
Rozwój infrastruktury – zakupy związane 
z rozwojem serwerowni, pracowni 
digitalizacyjnej, prace budowlane 
związane z adaptacją pomieszczeń

W Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie pozostała do realizacji 
część związana z usługą budowlaną w serwerowni, tj. instalacja systemu 
automatycznego gaszenia i podłogi technicznej. Umowa z wykonawcą jest 
podpisana, trwa realizacja działania. Urząd Dzielnicy dwukrotnie przekroczył 
ustawowy termin na udzielenie odpowiedzi ws. zgody na budowę, co 
powoduje przekroczenie daty kamienia milowego.



Zadanie 9.
Szkolenia pracowników

http://www.muzeach/
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Zadanie 9.
Szkolenia pracowników

Pracownik Muzeum Narodowego w Szczecinie zakończył studia 
podyplomowe z zakresu GIS.



Zadanie 10.
Działania edukacyjne prowadzone 
przez instytucje 

http://www.muzeach/


28

Zadanie 10.
Działania edukacyjne prowadzone 
przez instytucje 
Muzeum Narodowe w Szczecinie oraz Muzeum-Zamek w Łańcucie 
zgłosiły potrzebę zmiany kilku obiektów ze swoich kolekcji do wybranych 
ścieżek edukacyjnych. Zmiana następuje na bardzo zaawansowanym etapie 
prac w zadaniu – ścieżki zostały już napisane – prace zostały odebrane
bez zastrzeżeń od Wykonawcy; część ścieżek została już przetłumaczona
na angielski.

Postanowiono, że konieczne zmiany oba muzea wprowadzą i przetłumaczą 
na angielski we własnym zakresie. Niestety przewiduje się, że kosztem będzie 
spadek jakości i spójności stylistycznej i językowej zmienianych w ten sposób 
treści ścieżek edukacyjnych.

Napisana została treść do wszystkich 16 ścieżek edukacyjnych. Treść 6 z nich 
została już przetłumaczona na angielski. Napisane zostały już wszystkie 
ćwiczenia do 8 ścieżek edukacyjnych. Powstał OPZ na film wizerunkowo-
-promocyjny oraz projekty graficzne okładek ścieżek i ćwiczeń edukacyjnych. 
Przetestowane zostały moduły ścieżek edukacyjnych na stronie
i ich tworzenie w CMS serwisu.

wmuzeach.pl

https://wmuzeach.pl/


Realizacja wskaźników 
na dzień 30 września 2021 r.

http://www.muzeach/
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Realizacja wskaźników
na dzień 30 września 2021 r.

Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających 
informacje sektora publicznego [sztuki]: 

6204 (880 w tym kwartale) / 7173
Rozmiar zdigitalizowanej informacji 

sektora publicznego [TB]: 

13,964 / 3,300
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Procent realizacji wskaźnika liczby
zdigitalizowanych obiektów

w podziale na partnerów
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Realizacja harmonogramu

W bieżącym okresie sprawozdawczym osiągnięto kamienie milowe K9 oraz K17.

W związku ze stanem pandemii COVID-19 pozostają otwarte dodatkowe 
ryzyka zidentyfikowane wiosną 2020 r. Opóźnienia względem 
harmonogramu odnotowano w zadaniu 2 Digitalizacja i publikacja 2D 
muzealiów – fotografia z opisem (w działaniu dotyczącym tłumaczeń 
opisów na język angielski) oraz zadaniu 8 Rozwój infrastruktury – zakupy 
związane z rozwojem serwerowni, pracowni digitalizacyjnej – sprzęt  
i oprogramowanie, prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń. 
Do tej pory nie zidentyfikowano bezpośredniego zagrożenia terminowego 
osiągnięcia wskaźników i zakończenia projektu.

Prawdopodobne jest przesunięcie zakończenia realizacji zadań 2 i 5 na 
I kwartał 2022 r. W obu zadaniach opóźniona może zostać publikacja 
zasobów online. Przekroczony został Kamień milowy K4 – Dostosowanie 
stron internetowych lub API stron instytucji: Muzeum Narodowego  
w Szczecinie, Muzeum Lubelskiego w Lublinie i Muzeum-Zamku
w Łańcucie do udostępnia zbiorów muzealnych w formie cyfrowej 
zaplanowany na 28 września 2021 r., a jego realizacja po stronie  
Muzeum-Zamku w Łańcucie do końca 2021 r. jest zagrożona.

Inne informacje

Podpisano kolejny, czwarty aneks umowy o dofinansowanie. Obecnie 
zgłaszane zmiany w projekcie będą wymagały ponownego aneksowania 
umowy. Wszystkie wnioski o płatność są zaakceptowane i rozliczone.
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Problemy i trudności

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wyzwaniem będzie import tłumaczeń do programu – konieczne jest 
opracowanie skryptu, który zapewni automatyczny import tłumaczeń 
do systemu iArt oraz funkcjonalności angielskojęzycznej programu 
iArt. Jeśli wspomniane funkcjonalności nie zostaną opracowane na 
czas, będzie to zagrożenie dla publikacji odwzorowań wraz
z kompletem danych na stronie z multiwyszukiwarką. Równolegle 
trwają prace nad importem danych do multiwyszukiwarki z plików 
CSV. Konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy na 
przebudowę serwerowni u lidera projektu powoduje prawdopodobne 
przekroczenie daty kamienia milowego.

W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN pozostała duża liczba 
metadanych plików cyfrowych do uzupełnienia. Muzeum może nie 
wykonać tego zadania do końca roku ze względu na braki kadrowe
i finansowe.

W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN pozostała duża liczba 
metadanych plików cyfrowych do uzupełnienia. Muzeum może nie 
wykonać tego zadania do końca roku ze względu na braki kadrowe
i finansowe.

Brak formalno-prawnych podstaw do korzystania z modułu API systemu 
iArt. Formalnie moduł ten posiada wyłącznie Muzeum Narodowe
w Szczecinie.

Konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy na przebudowę 
serwerowni u Lidera powoduje przekroczenie daty kamienia milowego.

W Muzeum-Zamku w Łańcucie pierwszy przetarg na dostosowanie 
strony internetowej nie wyłonił wykonawcy, obecnie prowadzony jest 
drugi przetarg. Niedotrzymany został termin kamienia milowego 
związanego z dostosowaniem stron internetowych.
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Rejestr ryzyk



Beneficjent: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Partnerzy:
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
Muzeum Narodowe w Lublinie,
Muzeum Narodowe w Szczecinie,
Muzeum – Zamek w Łańcucie

Całkowity koszt projektu: 12 172 215,58 zł
Kwota dofinansowania: 9 247 929,94 zł

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich oraz ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”,
działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora
publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”

Proszę, pomyśl o środowisku, zanim wydrukujesz ten raport

http://www.muzeach/

