
ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM 
KULTUROWYM

Iwona Solisz

28 kwietnia 2022 r.



Plan webinaru

• 1. Jak zaangażować społeczność? Dobre, czyli 

uczestniczące zarządzanie dziedzictwem kulturowym.

• 2. Dobre praktyki dotyczące rewitalizacji dziedzictwa 

kulturowego.

• 3. Instrumenty finansowe oraz innowacyjne schematy 

finansowania w sektorze dziedzictwa kulturowego



1. Jak zaangażować społeczność?
Dobre, czyli uczestniczące zarządzanie dziedzictwem kulturowym.



Dziedzictwo i jego interpretacja

Za: „Każde miejsce opowiada swoją historię”, Poznań 2001r.



Dziedzictwo i jego interpretacja

PRZEZ INTERPRETACJĘ - ROZUMIEĆ

PRZEZ ROZUMIENIE - DOCENIĆ

PRZEZ DOCENIENIE - CHRONIĆ

• Interpretacja dziedzictwa  (prezentowanie, opisywanie, opowiadanie) 
powinno się odnosić do tego, co jest znane odbiorcom, np. do osobistych 
doświadczeń zwiedzającego

Freeman Tilden „Interpreting Our Heritage”



Interpretacja dziedzictwa 
według Freemana Tildena:  
1. Interpretacja dziedzictwa – to, co pokazujemy, 
opisujemy, opowiadamy – ma odnosić się do tego, co 
już znane odbiorcom, do ich osobistych, doświadczeń.

2. Interpretacja nie jest informacją (choć je 
zawiera). Opiera się na informacjach i ma prowadzić 
do własnych odkryć dokonywanych 
przez zwiedzającego/ czytającego.

3. Interpretowanie jest sztuką, której można się 
nauczyć i która czerpie z wielu dyscyplin naukowych 
i artystycznych,  np. historii czy architektury.

4. Głównym celem interpretacji jest 
„prowokowanie”/ inspirowanie do samodzielnego 
myślenia, w przeciwieństwie do „instruowania” 
(edukowania rozumianego jako przekazywanie 
informacji).

5. Interpretacja odnosi się do życia człowieka jako 
całości.  Szuka takich ujęć tematu, dzięki 
którym można zrozumieć / odkryć złożone, szerokie 
zjawiska, a nie tylko poznać rzeczy i ich właściwości.

6. Interpretacja skierowana do dzieci (do około 12. 
r. ż.) wymaga innego sposobu prowadzenia niż ta dla 
dorosłych. 

• „Interpretacja dziedzictwa” 
ma przede wszystkim cel 
edukacyjny. Studium Tildena, 
opracowane w 1957 roku, 
opowiada o szeregu praktyk, 
które prowadzić mają do 
osobistego rozwoju dzięki 
obcowaniu z dziedzictwem 
i doświadczaniu go.

Pisarz, reporter, pisał o parkach 
narodowych i ich ważnym wkładzie w 
dziedzictwo Ameryki; kierował National
Park Service. Opublikował: Parki 
narodowe: Co one znaczą dla Ciebie i dla 
mnie. Usystematyzował podejście do zasad 
edukacji o dziedzictwie.



KATEGORIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Dziedzictwo kulturowe

Dziedzictwo materialne

(zabytki)

Zabytki nieruchome 
niewpisane do 

inwentarzy muzealnych

Zabytki ruchome 
niewpisane do 

inwentarzy muzealnych 
i nie należące do 

zasobów archiwalnych 
lub bibliotecznych

Muzealia
Archiwalia i 
księgozbiór

Krajobraz kulturowy

Dziedzictwo 
niematerialne

Zasób rzeczy nieruchomych i ruchomych wraz 
ze związanymi z nim wartościami duchowymi, 
zjawiskami historycznymi i obyczajowymi 
uznawanymi za podstawę ochrony prawnej dla 
dobra konkretnego społeczeństwa i jego rozwoju 
oraz dla przekazania ich następnym pokoleniom, 
z uwagi na zrozumiałe i akceptowane wartości 
historyczne, patriotyczne, religijne, naukowe i 
artystyczne, mające znaczenie dla tożsamości 
i ciągłości rozwoju politycznego, społecznego i 
kulturalnego, dowodzenia prawd i upamiętniania 
wydarzeń historycznych, kultywowania poczucia 
piękna i wspólnoty cywilizacyjnej.

Definicja dziedzictwa kultury
Prof. Jan Pruszyński Dziedzictwo kultury Polski, t. 1





System dziedzictwa kulturowego w Polsce – krótka 
charakterystyka

nik.gov.pl

Narodowe Centra Kompetencji:

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków 
(powołany w kwietniu 2022 roku)



Struktura organów ochrony zabytków w Polsce

Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego

Sekretarz Stanu

Generalny Konserwator Zabytków

Wojewoda

Wojewódzki Konserwator Zabytków

Miejski 

Konserwator 
Zabytków

Powiatowy 

Konserwator 
Zabytków

Kierownik 

Instytucji 
Kultury

Delegatura 

Wojewódzkiego
Konserwatora 
Zabytków

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku 
o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami



Formami ochrony zabytków są:

Rejestr 
zabytków

MPZP
Park 

kulturowy
Pomnik 
historii

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami



Nasze dziedzictwo kulturowe

Dziedzictwo
o znaczeniu
światowym

Dziedzictwo
o znaczeniu
europejskim

Dziedzictwo
o znaczeniu
narodowym

Dziedzictwo
o znaczeniu
regionalnym

Dziedzictwo
o znaczeniu
rodzinnym

Dziedzictwo
o znaczeniu

lokalnym

Lista 
Światowego 
Dziedzictwa 

UNESCO

Znaki 
Europejskiego 
Dziedzictwa

Pomniki Historii, 
rejestr zabytków

rejestr zabytków, 
wojewódzka 

ewidencja 
zabytków

GEZ - gminna 
ewidencja 
zabytków, 

obszary ochrony 
konserwatorskiej 

w planach 
zagospodaro-

wania
przestrzennego, 
parki kulturowe

Pamiątki 
i tradycje 
rodzinne



Dziedzictwo niematerialne

• Tradycje i przekazy ustne między innymi bajki, przysłowia, pieśni, oracje, opowieści 
wspomnieniowe i wierzeniowe, historie, przemowy, lamenty pogrzebowe, zawołania 
pasterskie i handlowe, w tym język jako nośnik niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego;

• Sztuki widowiskowe i tradycje muzyczne w tym tradycje muzyczne wokalne, 
instrumentalne i taneczne, widowiska religijne, karnawałowe i doroczne;

• Praktyki społeczno-kulturowe takie jak zwyczaje, rytuały i obrzędy doroczne, sytuacyjne 
i rodzinne, chrzciny, wesela, pogrzeby, ceremoniały lokalne i środowiskowe, zwyczaje 
odpustowe i pielgrzymki, gry i zabawy, folklor dziecięcy, sposoby świętowania, praktyki 
służące nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, sposoby składania życzeń, tradycyjne 
wyobrażenia o wszechświecie na przykład meteorologia ludowa;

• Wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata; tradycyjne sposoby leczenia; 
zamawiania miłosne i medyczne, a także

• Wiedza i umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym...

• ...wszystko to i wiele innych, 

• Krajowa lista niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego

• Lista dobrych praktyk ochrony 
dziedzictwa niematerialnego

Konwencja w sprawie ochrony dziedzictwa niematerialnego 
uchwalona przez UNESCO w 2003r.



Dlaczego warto stosować uczestniczące 
zarządzanie dziedzictwem kulturowym?

Poprawa ochrony 
dziedzictwa kulturowego

Łatwiejsze rozpoznanie 
wspólnych celów

Wzmocnienie interesariuszy 
oraz społeczeństwa 

obywatelskiego

Poprawa jakości życia oraz 
dobrostanu ludzi

Zrównoważenie i 
koordynowanie potrzebami 

interesariuszy

Zapewnienie 
interdyscyplinarnej i 

wszechstronnej perspektywy 
poprzez zaangażowanie 
przedstawicieli różnych 

dyscyplin oraz grup 
społecznych i zawodowych

Zwiększenie świadomości 
interesariuszy na temat 
ochrony dziedzictwa 

kulturowego 

Zachęta do wprowadzania 
innowacyjnych rozwiązań 

prowadzących do 
polepszenia jakości usług a 

także poprawy innych 
parametrów

Siła napędowa rozwoju



Co przekazujemy?
Wartości dziedzictwa

DZIEDZICTWO KULTUROWE

plan indywidualny plan społeczny

Konstytuuje naszą osobowość,

kształtuje naszą samoświadomość

Buduje poczucie wspólnoty,

kształtuje tożsamość społeczną

Dziedzictwo jako element kultury buduje 

kapitał społeczny i wspiera ludzką 

przedsiębiorczość i kreatywność



Społeczne postawy wobec dziedzictwa kulturowego:
„Dziedzictwo kulturowe w badaniach. Polacy wobec dziedzictwa. 
Raport z badań społecznych” (NID, Warszawa 2017)

• Diagnozowanie postaw pozwala na 
przewidywanie przyszłych zachowań. Wyniki 
badań naukowych w tym zakresie mogą 
zostać zatem wykorzystane do kształtowania 
polityk publicznych zgodnie z ideą „polityki 
opartej na dowodach”

Oceny poszczególnych elementów dziedzictwa kulturowego są 
uzależnione od wieku oraz wykształcenia respondentów. W przypadku 
każdej z analizowanych kategorii dziedzictwa najniższe noty 
przyznawały osoby najmłodsze i legitymujące się niższym poziomem 
wykształcenia. 

Lepiej oceniane są bardziej rozpoznawalne i lepiej znane respondentom 
elementy dziedzictwa, w szczególności zabytki i miejsca historyczne oraz 
dzieła sztuki.
Na przeciwległym biegunie znajdują się mniej oczywiste kategorie: 
stanowiska archeologiczne, tradycje kulinarne i zabytki poprzemysłowe. 

W jakim stopniu ważne są dla Pani/Pana poszczególne
elementy dziedzictwa kulturowego?



63%

27%

10%

Czy zna Pani/Pan jakiś zabytek w 
najbliższej  okolicy?

Tak

Nie

Nie wiem

25%

59%

16%

Czy zna Pani/Pan jakiś lokalny 
zwyczaj, tradycję w najbliższej 

okolicy?

Tak

Nie

Nie wiem



W jakich dodatkowych wydarzeniach organizowanych w miejscach 

historycznych, muzeach i zabytkach chciałaby/chciałby Pani/Pan uczestniczyć?

34,1%

32,8%

31,3%

27,1%

23,2%

18,4%

16,6%

16,3%

15,6%

11,2%

14,3%

Indywidualne zwiedzanie z przewodnikiem

Gawędy i opowiadanie opowieści

Koncerty

Filmy tematyczne

Dodatkowe wystawy towarzyszące

Warsztaty tematyczne (np. nauka…

Tematyczne przedstawienia teatralne

Zabawy edukacyjne (np. gry terenowe)

Wykłady ekspertów Chodzi np. o wykłady…

Konkursy

Inne

Nie chciał(a)bym uczestniczyć w takich…

N=1067

Dziedzictwo kulturowe w badaniach. Polacy wobec dziedzictwa. 
Raport z badań społecznych
NID, Warszawa 2017



Jakie atrakcje i udogodnienia Pani/Pana zdaniem powinny być 

dostępne dla zwiedzających zabytki? 

32,5%
30,7%

27,7%
27,5%

20,4%
20,0%
19,8%

17,1%
16,4%
16,2%
16,0%

14,2%
8,7%

5,5%

14,2%

Oprowadzanie

Festyny i festiwale

Wydarzenia na otwartym powietrzu

Wystawy

Koncerty

Lekcje historii lokalnej, warsztaty,…

Sklepy z pamiątkami

Restauracje i punkty gastronomiczne

Widowiska multimedialne typu …

Oferta skierowana specjalnie do…

Centra obsługi turystów

Aktywne formy zwiedzania: gry…

Księgarnie

Aplikacje mobilne

Inne

Zabytki nie potrzebują…
N=1067



Czy byłaby(-łby) Pani/Pan skłonna(-ny) zaoferować/poświęcić na zachowanie i ochronę dziedzictwa
kulturowego Pani/Pana gminy własny czas i pracę społeczną/wolontariat?

• Ponad połowa badanych (58,5%) uznała, że 
nie poświęciłaby swojego czasu i pracy na 
rzecz zachowania i ochrony dziedzictwa 
kulturowego w gminie,  

• 32% respondentów stwierdziło, że byłoby 
w stanie pracować na rzecz dziedzictwa 
kulturowego na zasadach wolontariatu. 
Bardziej skłonne byłyby do takiej pracy 
osoby młodsze



Partycypacja

Partycypacja to udział mieszkańców w podejmowaniu 
decyzji dotyczących miejsca, w którym żyją. 

Uczestnictwo mieszkańców może mieć  
charakter:

Udział w opracowaniu dokumentów o 
charakterze strategicznym (np. 
strategii, planów, programów 

zarządzania dziedzictwem)

Zaangażowanie mieszkańców w 
rozwiązanie konkretnego problemu 

czy kwestii związanej z 
wykorzystaniem dziedzictwa (np. 

zaplanowanie nowej funkcji obiektu, 
tworzenie oferty turystycznej)

Dysponowanie częścią budżetu 
(budżet obywatelski)

Partycypacyjne (uczestniczące) 
zarządzanie dziedzictwem 

kulturowym polega na 
wzmocnieniu relacji pomiędzy 

wszystkimi podmiotami 
uczestniczącymi w tym procesie: 

instytucjami, specjalistami, 
społecznością lokalną, 

społeczeństwem, właścicielami 
obiektów dziedzictwa 

kulturowego, przedsiębiorcami, 
pracownikami służb 

konserwatorskich itp.



Upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie i 
aktywizacja społeczności w procesie partycypacji:

• Osobą uczestniczącą w partycypacji (interesariuszem) może być pojedyncza osoba, 
grupa osób, instytucja, stowarzyszenie, przedsiębiorstwo, albo każdy inny podmiot 
zaangażowany w zarządzanie projektem bezpośrednio bądź pośrednio, w sposób 
niosący pozytywne bądź negatywne konsekwencje dla projektu. 

• Etapy procesu zaangażowania interesariuszy w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym:

Krok 1. 
Mapowanie 

identyfikacja/ 
rozpoznanie 
interesariusza

Krok 2. Analiza 
interesariuszy                      

Krok 3. 
Opracowanie 

planu 
komunikacji 

Krok 4. 
Stworzenie 
platform 

długofalowej 
współpracy z 

interesariuszami 



Krok 1 Proces mapowania interesariuszy w kontekście 
dziedzictwa kulturowego:

1. Stworzenie listy wartości oraz zagrożeń oraz plan działań z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym. 

2. Zidentyfikowanie interesariuszy, którzy są związani z każdą z wartości wpisanych na listę z punktu 1

3. Zidentyfikowanie interesariuszy, którzy obecnie bądź w przyszłości mogą stanowić zagrożenie dla wypisanych wartości. 

4. Zidentyfikowanie interesariuszy, do których obowiązków będzie należało zarządzanie projektem, jego planowanie bądź 
wdrażanie. 

5. Opracowanie finalnej listy interesariuszy bazując na danych zgromadzonych w wyniku zastosowania wcześniejszych 
punktów. 

6. Zidentyfikowanie podmiotów, na które wpływają działania bądź ograniczenia związane z dziedzictwem kulturowym. 

7. Oszacowanie wpływu ograniczeń na interesy podmiotów z punktu 6. 

Program wsparcia 
mieszkańców na obszarze 

rewitalizowanym w Łodzi.



https://samorzad.nid.pl/rewitalizacja:

Cel: zrozumienie ich zachowań, 
motywów postępowania, 

wzajemnych relacji i interesów, 
możliwości wywarcia wpływu 

czy też wniesienia 
odpowiednich zasobów 

i wkładów

Kryteria m.in.: wpływ, 
zainteresowanie, poziom 

uczestnictwa

Metody zdobycia wiedzy 
o interesariuszach: 

ankiety i kwestionariusze, 
warsztaty, spotkania otwarte, 
wywiady, grupy tematyczne

Krok 2 Analiza interesariuszy:

Realizacja zadania przez Stowarzyszenie:



Krok 3 Opracowanie planu komunikacji
Plan powinien zawierać sposób, rodzaj, częstotliwość, środek, a także treść i planowany skutek 

komunikacji. Warto posiadać jasną wizję tego z kim i dlaczego się komunikujemy. Plan komunikacji       

z interesariuszami powinien uwzględniać zainteresowania, korzyści, wpływy i władzę interesariuszy, 

a także określać ramy czasowe i zakres uczestnictwa.
Różne stopnie zaangażowania w projekt wymagają zróżnicowanych sposobów komunikacji:

Informowanie

• Przekazanie interesariuszom wyważonej i obiektywnej informacji 

Konsultacje

• Podniesienie wiedzy i zainteresowanie procesem oraz aby uzyskać informację zwrotną na temat analizy 
zagadnienia, alternatyw i decyzji

Podejmowanie decyzji wspólnie z interesariuszami

• Bezpośrednia praca z interesariuszami podczas całego trwania projektu. Wspólne decydowanie oznacza 
akceptowanie opinii innych, a następnie wybieranie spośród wspólnie sformułowanych opcji.

Współpraca

• Działanie razem na zasadzie partnerskich relacji podczas całego procesu. Może to być zarówno współpraca 
krótkoterminowa jak i długoterminowa

Wspieranie inicjatyw lokalnych

• Wspieranie lokalnych inicjatyw. Uczestnictwo społeczności jest największe. Członkowie społeczności mogą 
wybrać poziom uczestnictwa. Proces pracy nad projektem może być planowany i realizowany przez 
społeczność, a jedynie wyznaczanie celów i terminów realizacji być scedowane na komitet założycielski.



Studium Włocławka… • Za: Włocławski Portal Informacyjny (02/12/2021): 

• Mieszkańcy Włocławka w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok jako 
jedną z propozycji wybrali projekt Zielone Serce Miasta – Stary Rynek. To właśnie 
za jego sprawą betonowy Stary Rynek we Włocławku ma zmienić się w oazę 
zieleni.

• Włocławianie do 30 listopada 2020 roku głosowali nad projektami do 
Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Spośród 38 propozycji z listy wybrali 7. 
Projekt Zielone Serce Miasta – Stary Rynek zwyciężył w kategorii zielonej. 
W związku z taką decyzją mieszkańców przygotowana została wizualizacja 
Starego Rynku, który od lat jest krytykowany za brak zieleni i określany przez 
włocławian mianem kamiennej pustyni.

• Przypomnijmy, że Stary Rynek zmienił się na skutek rewitalizacji. Betonowy rynek 
jak go nazywają mieszkańcy od początku nie przypadł do gustu włocławianom, 
którym zaczęło brakować zieleni. Za sprawą projektu Zielone Serce Miasta ze 
Starego Rynku ma się to zmienić. Beton ma znikną a zastąpi go nowa zieleń.

Źródło: https://natemat.pl



Placemaking – kiedy mamy z nim do czynienia?

• Placemaking w sferze publicznej może być zrealizowany poprzez:

• zmianę wyglądu przestrzeni (rewitalizacja zabytkowych budynków z zachowaniem ich tożsamości 
historycznej, wprowadzenie zieleni, elementów małej architektury, urządzenie stref do rozmów, odpoczynku, 
relaksu, wstawienie urządzeń siłowni, zorganizowanie miejsca na rowery, itd.);

• stworzenie miejsca docelowego dla turystów, mieszkańców i pracowników (zaadaptowanie do nowych funkcji 
odnowionych budynków, np. biurowce, centra handlowe, muzea, obiekty rekreacyjne, itd.);

• przekształcenia miejsc w bardziej użyteczne i przyjazne mieszkańcom (na przykład służące odpoczynkowi, 
organizacji spotkań, koncertów, wydarzeń plenerowych), nadania przestrzeni bardziej wszechstronnego 
charakteru.

Prekursorami placemakingu byli dziennikarka i aktywistka miejska Jane Jacobs oraz urbanista William H. Whyte. 
Już w latach 60. XX wieku. w swoich publikacjach zwracali oni uwagę na to, że miasta i miejsca powinny być 
projektowane z myślą o potrzebach ludzi. Krytykowali ówczesne trendy w projektowaniu przestrzeni miejskich, 
które prowadziły do przekształcania miast w miejsca sterylne, nieprzyjazne pieszym, uniemożliwiające 
przyjemne spędzanie czasu wolnego.
Placemaking został spopularyzowany w latach 90. XX wieku przez organizację Project for Public Spaces, 
prowadzącą działania na rzecz rewitalizacji miejskich przestrzeni publicznych. 



Placemaking w praktyce: 
Woonerf na Piramowicza w Łodzi

• Wizja lokalnej społeczności: projekt realizowany był z budżetu obywatelskiego wizja lokalnej społeczności oraz 
inwestora zakładała przekształcenie ulicy w podwórzec miejski, tzw. woonerf. To przestrzeń miejska, gdzie główny 
nacisk położono na wysoki poziom bezpieczeństwa, uspokojenie ruchu i wysokie walory estetyczne. Główny układ 
komunikacyjny służy tu przede wszystkim pieszym i rowerzystom, ale pozostawiona jest także część dla samochodów.

• Funkcjonalne strefy: rekreacyjna i techniczna

• Stylizowane lampy oraz zieleńce

• Historyczna pompa „perełką woonerfu”

Źródło: https://www.skanska.pl – wykonawca prac

https://www.skanska.pl/


Animacja społeczno – kulturalna w obszarze 
dziedzictwa

• Metoda aktywizacji społecznej, umożliwiająca nabywanie postaw, 
umiejętności społecznych i obywatelskich przekładających się na wzrost 
uczestnictwa obywateli w procesach sprzyjających rozwojowi lokalnemu.

• Działania animacyjne mogą mieć charakter interwencji w różne dziedziny życia 
społecznego oraz stanowić podstawę dla:

– integracji społeczności wokół wspólnych celów i wartości,

– budowania partnerstw,

– budowania kanałów komunikacyjnych między jednostkami, grupami, podmiotami  
formalnymi i nieformalnymi a otoczeniem instytucjonalnym,

– podnoszenia wiedzy i umiejętności członków lokalnej społeczności w danym obszarze.

• Animacja w kontekście dziedzictwa, warto brać pod uwagę jej szerszy 
wymiar i traktować ją również jako metodę budowania kapitału 
społecznego opartą na rozbudowanej sieci społecznej i dobrej 
wewnętrznej komunikacji.

Kwintesencja znaczenia 
działań animacyjnych 
dla dziedzictwa 
zawarta jest w haśle 
zaproponowanym 
przez Freemana 
Tildena: „Przez 
interpretację rozumieć, 
przez rozumienie 
docenić, przez 
docenienie chronić”.



O czym pamiętać, realizując działania 
animacyjne?

• Kluczowe dla realizacji działania animacyjnego jest zdefiniowanie adekwatnych, mierzalnych i osiągalnych 
celów. Powinny one stanowić odpowiedź na faktycznie zdiagnozowane problemy. Cele działań animacyjnych 
są realizowane za pomocą mniejszych lub większych projektów, które powinny motywować społeczność 
lokalną do działania.

• Punkt wyjścia dla działań animacyjnych zawsze powinna stanowić diagnoza potencjału i potrzeb grupy
docelowej. Perspektywa badawcza oraz narzędzia, jakimi posługuje się animator, zależą od tego, czy jest on
osobą z zewnątrz, czy znaną w lokalnym środowisku. Na poziomie ogólnym diagnoza oznacza przyjrzenie się
ogólnym cechom lokalnej społeczności i środowiska – przede wszystkim demograficznym, społecznym,
kulturowym i ekonomicznym. Poziom szczegółowy analizy dotyczy występujących w środowisku osób,
instytucji oraz grup i zasobów materialnych, co stanowi podstawę do określenia zasobów.



Opole - Oppeln. 
. Śląsk – Schlesien
Grupa Prywatna fb

https://www.facebook.com/groups/2401208926775750/?ref=group_header


Dobre praktyki dotyczące 
rewitalizacji dziedzictwa kulturowego



Samorząd wobec dziedzictwa kulturowego –
zadania własne (przykłady)

• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) w art. 7 ust. 1 
pkt. 9 stanowi, iż „zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania 
własne obejmują sprawy: kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami”.

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity, Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z 
późn. zm.). 

• Zasadnicze odniesienia do obszaru działań administracji publicznej w zakresie ochrony zabytków zostały przedstawione w 
rozdziale pierwszym, zawierającym przepisy ogólne. Przede wszystkim są to obowiązki wymienione w art. 4: zapewnienie 
warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych w celu trwałego zachowania zabytków oraz ich zagospodarowania i 
utrzymania; zapobieganie zagrożeniom, które mogłyby spowodować uszczerbek dla wartości zabytków, udaremnianie 
niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków czy też uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska. 

• Natomiast opieka nad zabytkami (art. 5) sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza, a więc także samorząd polega 
w szczególności na zapewnieniu warunków: naukowego badania i dokumentowania zabytku; prowadzenia prac 
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku; zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego 
otoczenia w jak najlepszym stanie; korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. 

• Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 485); 

• Art. 3. 1. Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w 
zakresie właściwości gminy, stanowią jej zadania własne.



Zadania samorządów
Art. 18 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami:

▪ Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami uwzględnia się przy sporządzaniu i aktualizacji 
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województw, planów 
zagospodarowania przestrzennego województw, planu zagospodarowania przestrzennego 
morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, analiz i 
studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego powiatu, strategii rozwoju gmin, studiów 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. 



Gminna ewidencja zabytków

• W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się,  w szczególności ochronę:

1) zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia;

2) innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków;

3) parków kulturowych.

• Ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami przez 
województwa, powiaty i gminy. 



• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia 
rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków 
skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 56);

Gminne 
ewidencje

Wojewódzka 
ewidencja

Krajowa 
ewidencja 
zabytków



Gminna ewidencja zabytków

Zabytki wpisane 
do rejestru

Inne zabytki nieruchome 
wyznaczone przez wójta,
burmistrza, prezydenta 
w porozumieniu z  WKZ

Inne zabytki nieruchome 
znajdujące się w 

wojewódzkiej ewidencji 
zabytków 

Gminną ewidencję zabytków prowadzi 
wójt (burmistrz, prezydent miasta) w 
postaci zbioru kart adresowych zabytków 
nieruchomych  z terenu gminy.



Karta wojewódzkiej ewidencji 
zabytków

Karta gminnej 
ewidencji zabytków

Obecnie rozporządzenie MK: wymóg opisania zabytku, jego historii i wartości oraz wskazania 
stanu zachowania oraz postulatów dotyczących konserwacji



Programy opieki nad zabytkami

Zarząd województwa, powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent 
miasta) sporządza na okres 4 lat odpowiednio wojewódzki, 
powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami (art. 87 
ustawy o ochronie zabytków).
W przypadku gdy gmina posiada gminny program opieki nad 
zabytkami, ustalenia tego programu uwzględnia się w studium 
i planie miejscowym.

Źródło: Dziedzictwo obok mnie



Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji

• Kilka uwag na marginesie znaczenia pojęcia: REWITALIZACJA

• Rewitalizacja -„przywrócenie do życia, ożywienie”

• W Polsce rozumienie tego pojęcia dotyczy poprawy estetyki tkanki miejskiej, w szczególności remontu 
zabytkowych obszarów (placów miejskich bądź głównych ulic) lub obiektów (przeważnie o funkcji 
społecznie użytecznej) i jest niezgodne z jego prawdziwym znaczeniem

• Definicja ustawowa: „Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej
społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy
rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji”.

• Definicja ta przywraca pierwotne znacznie tego pojęcia, ograniczając je i ukierunkowując ku obszarom i
osobom, które potrzebują wsparcia w przezwyciężeniu kryzysu, w walce z degradacją. W ustawie o
rewitalizacji nie ma zapisów dotyczących dziedzictwa kulturowego czy zabytków (z wyjątkiem części opisu
Specjalnej Strefy Rewitalizacji).

• Remont zabytku nie jest projektem rewitalizacyjnym, chyba że stanowi element większego zadania, 
którego celem jest reintegracja społeczna, walka z wykluczeniem społecznym. Musi być to działanie 
prowadzone dla mieszkańców, razem z mieszkańcami, w szczególności – skierowane do osób 
mieszkających na terenie zdegradowanym.

Za: https://samorzad.nid.pl



Jaka jest więc rola dziedzictwa kulturowego 
w rewitalizacji

• Zabytki w procesie rewitalizacji mają do odegrania bardzo ważną rolę, są endogennym potencjałem naszej 
miejscowości, zasobem nieodnawialnym, źródłem tożsamości lokalnej, jednym z najważniejszych 
elementów składających się na genius loci obszaru rewitalizacji, którego odkrycie jest koniecznym krokiem 
podczas wyprowadzania obszaru wymagającego naszej interwencji ze stanu kryzysowego.

• Wiele elementów związanych z dziedzictwem należy zbadać i na nich budować projekty podczas 
przygotowywania i realizowania programu rewitalizacji

• Między innymi na etapie diagnozy wskazane jest przeanalizowanie kwestii związanych z zabytkami i 
dziedzictwem. Przede wszystkim, należy zlokalizować obiekty i obszary zabytkowe oraz zbadać ich nasilenie w 
poszczególnych jednostkach referencyjnych. Warto wykonać rozwarstwienie wiekowe budynków i budowli 
usytuowanych w gminie, ponieważ pokazuje to stan techniczny i potrzeby remontowe oraz potencjalne 
problemy środowiskowe związane z wysokim zużyciem energii przez te obiekty. Ważne jest też zbadanie 
uczestnictwa mieszkańców gminy w kulturze, co daje nam obraz potrzeb w tej dziedzinie.

• Pogłębiona analiza obszaru rewitalizacji powinna obejmować rozpoznanie stanu zabytków i pozostałej starej 
zabudowy. Należy znaleźć właścicieli i depozytariuszy różnych elementów dziedzictwa lokalnego i włączyć ich 
w działania rewitalizacyjne. Trzeba także przeanalizować i oznaczyć elementy krajobrazu kulturowego oraz 
ocenić rozwiązania urbanistyczne i funkcjonalne obszaru, również w kontekście historycznym.



Partnerstwo publiczno-prywatne
• Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) to porozumienie oparte na współpracy między 

podmiotami publicznymi i prywatnymi, zazwyczaj o charakterze długoterminowym. 

• Obejmuje rząd i sferę biznesu, które współpracują ze sobą w celu ukończenia projektu i/lub 
świadczenia usług dla ludności. Jest to przykład zarządzania wielostronnego. Partner 
prywatny uczestniczy w projektowaniu, realizacji, wdrażaniu i finansowaniu projektu, 
podczas gdy partner publiczny koncentruje się na definiowaniu i monitorowaniu zgodności 
z celami. Ryzyko rozkłada się między partnerów publicznych i prywatnych. 

• Współpraca publiczno-prywatna jest rzeczywiście sposobem na zmobilizowanie 
dodatkowych środków finansowych, oprócz tych zapewnianych przez sektor publiczny, 
oraz na zwiększenie skuteczności i wydajności wydatków publicznych, będąc w tym sensie 
rozwiązaniem korzystnym dla wszystkich. 

• Partnerstwa publiczno-prywatne zostały wdrożone w wielu krajach i są wykorzystywane 
głównie do projektów infrastrukturalnych (takich jak budowa i wyposażenie szkół, szpitali, 
systemów transportowych itp.).



Wyrażenie ”partnerstwo publiczno-prywatne” jest powszechnie 
używane w odniesieniu do kilku rodzajów porozumień między 
podmiotami publicznymi i prywatnymi:

Współpraca publiczno-
prywatna (PPColl)

• Umowy 
krótkoterminowe 

• Wspólne/uzupełniające 
się cele oraz 
uzgodnione działania 

• Partner prywatny 
wnosi wkład w 
publiczną działalność 
kulturalną

Partnerstwo publiczno-
prywatne (PPP)

• Umowy 
długoterminowe 

• Partnerstwo celowe 

• Zadania i ryzyko władz 
publicznych są 
częściowo przenoszone 
na partnera 
prywatnego

Wspólne przedsięwzięcie 
publiczno-prywatne (JV)

• Nieograniczony czas 
trwania 

• Spółka/instytucja 
specjalnego 
przeznaczenia

• Podział ryzyka między 
akcjonariusza 
prywatnego i 
publicznego

W projektach rewitalizacji dziedzictwa kulturowego z naciskiem na kulturę (i sektor kreatywny) 
stosowane są różne formy współpracy publiczno-prywatnej, przy czym dominuje PPC. 



Założenia współpracy publiczno – prywatnej 
w projektach rewitalizacji

• W dziedzinie dziedzictwa kulturowego tradycyjny model PPP mógłby zostać skutecznie 
wdrażany razem z czwartym elementem P (ludzie), odnosząc się zarówno do udziału 
społeczności obywatelskiej w projektowaniu i zarządzaniu (współtworzenie i generowanie 
oddolne), jak i do udziału w finansowaniu (finansowanie społecznościowe). Koncepcja 
partnerstwa publiczno-prywatnego ludzi (4P) to nowy sposób na połączenie podmiotów 
publicznych i prywatnych oraz obywateli we wspólnym procesie.

• Tak więc:

• Współpracę publiczno-prywatną w dziedzinie kultury można zdefiniować jako trwałą, 
długoterminową umowę o współpracy między sektorem publicznym i prywatnym, a także 
innymi instytucjami społeczeństwa obywatelskiego, w celu zainicjowania, finansowania oraz 
zarządzania instytucją kulturalną lub szeroko zakrojonym działaniem, w ramach którego 
partnerzy wnoszą środki finansowe, materialne bądź niematerialne.

Podmioty 
publiczne

Podmioty 
prywatne

Społeczeństwo



Założenia współpracy publiczno – prywatnej 
w projektach rewitalizacji w Łodzi

W wyniku przeprowadzonych analiz oraz rozmów z przedstawicielami jednostek organizacyjnych UM Łódź 
można wskazać kilka kierunków inwestowania gdzie formuła partnerstwa w pewnych okolicznościach 
mogłaby być uzasadniona: 
1) Projekty parkingów wielopoziomowych 
2) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w centrum Miasta 
3) Budowa budynków z mieszkaniami komunalnymi

Źródło: http://centrumwiedzy.org



Rewitalizacja (?) Kluczborka



Realizacja ustawy z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji 

• Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych 
potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, 
organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we 
współpracy z lokalną społecznością. 

• Rewitalizacja to wielka szansa dla obszarów zdegradowanych na wyprowadzenie ze stanu kryzysowego, stąd konieczna jest:

• a. diagnoza potencjałów i obszarów kryzysowych 

• b. delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

• c. wyznaczanie celów i planowanych działań rewitalizacji 

• d. wdrażanie projektów związanych z zabytkami (infrastrukturalnych, architektonicznych, konserwatorskich, adaptacja 
obiektów) 

• e. wdrażanie projektów związanych z lokalną kulturą i tradycją 

• f. włączenie społeczności lokalnej, udział w partycypacji społecznej 

• g. monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych 

• Centra Kompetencji ds. rewitalizacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa prowadzą działalność edukacyjną, informacyjną i 
doradczą na rzecz gmin realizujących programy rewitalizacyjne związane z dziedzictwem kulturowym



Konkurs „Modelowa Rewitalizacja Miast”

• Konkurs „Modelowa Rewitalizacja Miast” realizowany przez Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji:

• Do realizacji tego zadania wybranych zostało 20 miast z całej Polski (Chorzów, Dąbrowa Górnicza, 
Dobiegniew, Ełk, Grajewo, Hrubieszów, Konin, Leszno, Lublin, Milicz, Opole Lubelskie, Rybnik, Słupsk, 
Stalowa Wola, Starachowice, Szczecin, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Żyrardów).

• Równolegle w Bytomiu, Łodzi i Wałbrzychu uruchomiony został program pilotażowy mający na celu 
przygotowanie tych miast do wyzwań rewitalizacyjnych. Realizacje te mogą posłużyć innym miastom jako 
inspiracja w ich działaniach.



Łódź rewitalizuje – przykłady:
• Świadczenie usługi doradztwa eksperckiego w dziedzinie tworzenia 

modelu zarządzania procesami rewitalizacji w mieście Łodzi

• Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie opracowania 
programu zasiedlenia i funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego

• Wypracowanie modelu wspierania i budowania nieformalnej wspólnoty 
mieszkańców poprzez działania animacyjno-integracyjne – Modelowa 
Wspólnota

• Forum Animatorów Kultury „Hauzerak na ścieżkach animacji”  pod 
hasłem: Miejsce – Przestrzeń – Tożsamość.

• Łódź rewitalizuje – rola edukacji w rewitalizacji Miasta Łodzi -
seminarium skierowane było do przedstawicieli łódzkich placówek 
edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem tych szkół, które 
znajdują się obszarze rewitalizacji, zaś jego celem było przybliżenie 
tematu rewitalizacji w kontekście właściwego rozumienia tego procesu 
oraz jego przełożenia na działania edukacyjne w naszym mieście

• wykonanie i kolportaż materiałów edukacyjnych do programu 
edukacyjnego pn. „Nasza Łódź” wspierającego proces rewitalizacji 
centrum Łodzi oraz innych materiałów opracowanych w ramach 
projektu pilotażowego pn. Opracowanie modelu prowadzenia 
rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi

• Platforma questingowa

• http://centrumwiedzy.org/programy-spoleczne/edukacyjny/





euPOLIS Przywracanie 
Natury w Miastach

• Łódź jako jedno z 4 miast w 
Europie będzie wdrażać bliskie 
naturze rozwiązania aby 
chronić środowisko naturalne, 
stworzyć prężnie działające 
ekosystemy miejskie i poprawić 
jakość życia mieszkańców.



Monitorowanie procesu rewitalizacji w Łodzi



Zamek Książęcy Niemodlin 1313

Fundacja Zamku Niemodlin: majątek fundacji stanowi Fundusz 
Założycielski rodziny właścicieli zamku 



Budowanie marki 
miejsca
• Zamek Książęcy Niemodlin 1313: 

projektowanie, planowanie, komunikacja 
produktu, usług, obiektu mająca na celu 
zbudowanie wizerunku i zarządzanie nim.

• Budowanie marki jest procesem, w którym 
uczestniczą grupy osób, potrafiące dostrzec 
wyjątkową wartość miejsca w którym żyją i 
działają (identyfikacja miejsca, integracja 
społeczności lokalnej, aktywizacja 
mieszkańców, promocja).





Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Opolskiego 2017







Dobków
(gm. Świerzawa)
Dawna katolicka enklawa na zdominowanym 
przez protestantyzm Śląsku, to obecnie serce 
Krainy Wygasłych Wulkanów - obszaru 
wyróżniającego się w skali kraju swoim 
bogactwem geologicznym. W 2011 roku 
Dobków otrzymał tytuł Najpiękniejszej Wsi 
Dolnośląskiej, a w 2016 roku odebrał 
Europejską Nagrodę Odnowy Wsi.

„Czy wiesz, że od II wojny światowej 
w Dobkowie powstało tylko 5 nowych 
domów, dzięki temu podziwiać można 
pierwotny układ naszej wsi — Dobków 
2013”



Dobków

Sudecka Zagroda Edukacyjna -
interaktywne centrum poświęcone 
naukom o Ziemi, brama do Krainy 
Wygasłych Wulkanów: za pomocą 
interaktywnych makiet, modeli i gier 
poznacie tutaj burzliwą przeszłość 
naszej planety, a także zaplanujecie 
ciekawe wycieczki po okolicy. 
W obiekcie znajduje się informacja 
turystyczna oraz biblioteczka 
publikacji regionalnych, 
organizowane są też warsztaty, 
spotkania i wydarzenia.



Dobków



•„Ekomuzeum
to muzeum bez murów, 
gdzie nie ma 
nietykalnych 
eksponatów, a ludzie 
i przedmioty dają się 
poznać w ich 
naturalnym otoczeniu,
•ekomuzeum pokazuje 
teraźniejszość, nie 
mylcie ze skansenem, 
który pokazuje 
przeszłość,
•zwiedzanie 
ekomuzeum wymaga 
otwartości, musicie 
wejść do naszych 
domów”.

Ekomuzeum

w Dobkowie



Opracowanie: Letnia Szkoła Wiejskiego Krajobrazu w Dobkowie (UP Wrocław, Stowarzyszenie Dobków)







Dofinansowanie z programu 
Wolontariat dla dziedzictwa



3. Instrumenty finansowe oraz 
innowacyjne schematy finansowania 
w sektorze dziedzictwa kulturowego



Zasady przyznawania funduszy na cele ochrony 
zabytków i rewitalizacji

• Ustawa o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami

• Osoba fizyczna, jednostka samorządu 
terytorialnego lub inna jednostka 
organizacyjna, będąca właścicielem bądź 
posiadaczem zabytku wpisanego do 
rejestru albo posiadająca taki zabytek w 
trwałym zarządzie, może ubiegać się o 
udzielenie dotacji celowej z budżetu 
państwa na dofinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych przy tym zabytku 
(art. 73 ustawy)

W ustawie o rewitalizacji nie ma zapisów 
dotyczących dziedzictwa kulturowego czy 
zabytków (z wyjątkiem części opisu 
Specjalnej Strefy Rewitalizacji).



Zasady przyznawania funduszy na cele ochrony 
zabytków i rewitalizacji

• Art. 78. 1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. 

• 2. Jeżeli zabytek, o którym mowa w ust. 1, posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową 
albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów 
koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. 

• 3. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, o którym mowa w ust. 1, wymaga niezwłocznego podjęcia 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być również 
udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.



Dotacje - nakłady konieczne (art. 77) 

1) – 6) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich; przeprowadzenie badań, opracowanie dokumentacji konserwatorskiej i projektu 
budowlanego
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; 
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku; 
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku 
kolorystyki; 
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności; 
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur 
spustowych; 
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i 
przynależności; 
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; 
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych; 
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu; 
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, 
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.



Fundusze rządowe

Fundusze 
europejskie

Fundusze  
samorządowe

Fundusze firm, 
fundacji…

System finansowania działań 
w obszarze dziedzictwa kulturowego

Dotacje MKiDN i WKZ

Fundusz Kościelny (MSWiA)

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych PFRON

Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich 

Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji

FST

Europejski Fundusz 
Społeczny+ 

EFS+

Fundusz Spójności 

FS 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego EFRR

Europejski Fundusz Morski, 
Rybacki i Akwakultury

EFMRA

Horyzont Europa 2021-2027

Samorządowe środki: 
dotacje gmin, powiatów, 

województw, 

Dotacje Fundacji: KGHM, 
Górażdże, F.Batorego



Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Programy ministra właściwego ds. kultury z zakresu dziedzictwa kulturowego z następującymi priorytetami:

• Ochrona zabytków, którego celem jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane przez konserwację i
rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne,

• Kolekcje muzealne, którego celem jest wspieranie działalności muzeów poprzez tworzenie oraz systematyczne wzbogacanie zbiorów i
kolekcji o randze narodowej i regionalnej,

• Wspieranie działań muzealnych,

• Kultura ludowa i tradycyjna,

• Ochrona zabytków archeologicznych,

• Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą,

• Miejsca Pamięci Narodowej za granicą

• Badanie polskich start wojennych,

• Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci,

• Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju.

Program „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, którego celem jest zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy
europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na pokrycie tzw. wkładu własnego dla zadań, które ubiegają się o
dofinansowanie w ramach programów europejskich,

Inne programy, w których mogą się mieścić cele związane z ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego, jak program „Kultura cyfrowa” itd.

Dwa terminy naboru wniosków do Programu ochrona zabytków - 31 października i 31 marca, tylko poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi
Interesanta: (https://esp.mkidn.gov.pl)

https://esp.mkidn.gov.pl



Wojewódzcy konserwatorzy zabytków
• Wnioski do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków są udzielane w dwóch trybach:

• Wnioski na prace planowane do wykonania są jednoroczne. Należy je składać do 30 listopada 
roku poprzedzającego, w którym ma być udzielona dotacja. Ilość i wartość udzielanych dotacji 
w danym roku zależy od ilości zgłoszonych wniosków i wartości środków finansowych 
przyznanych na ten cel z budżetu państwa. Zazwyczaj kwota dotacji nie przekracza 50 % 
wartości całości prac.

• Wnioski o refundację poniesionych nakładów mogą dotyczyć wydatków poniesionych w ciągu 
trzech lat poprzedzających złożenie wniosku. Można je składać po zakończeniu wszystkich prac 
wymienionych w zezwoleniu WKZ, w terminie do 30 czerwca każdego roku.



Fundusze Unijne

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności określa: cele szczegółowe i zakres 
interwencji obu funduszy, tak aby wsparcie inwestycyjne było zgodne z celami Unii w zakresie tej polityki spójności i zrównoważonego rozwoju, wymogi dotyczące 
koncentracji tematycznej oraz inwestycji w zakresie rozwoju terytorialnego. Rozporządzenie obejmuje wyłączenia dotyczące zakresu interwencji, zasady koncentracji 
tematycznej oraz instrumenty wymiaru terytorialnego, w tym zrównoważony rozwój obszarów miejskich. 

• Zgodnie z założeniami wsparcie kultury i ochrony zabytków w perspektywie finansowej 2021 –
2027 będzie możliwe w ramach Celu Polityki 5 Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu 
zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w 
ramach inicjatyw lokalnych. 

• Kluczowym aspektem realizacji tych działań będzie partycypacja społeczna podczas 
przygotowania i wdrażania dokumentów strategicznych niezbędnych dla wdrażania Celu 5, 
co ma przyczynić się do aktywizacji lokalnej społeczności na rzecz pobudzania rozwoju 
społeczno-gospodarczego oraz wzmacniania poczucia tożsamości i integracji społeczności 
lokalnej na rzecz rozwoju lokalnego. 

• Cel Polityki 5 będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

• Inwestycje ujęte w 
GMINNYCH 
PROGRAMACH 
REWITALIZACJI

Rewitalizacja 
w kulturze



Regionalne Fundusze Europejskie
• Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

• Priorytet V: Śląskie dla mieszkańca

• Cel szczegółowy: Wzmocnienie roli kultury i turystyki w rozwoju
gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych
Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027

• Cel szczegółowy: Wzmocnienie roli kultury i turystyki w rozwoju
gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

• Powiązane rodzaje zadań:

• 5.6 Kultura i dziedzictwo kulturowe W ramach EFRR wspierana będzie
ochrona dziedzictwa kulturowego, rozwój nowoczesnej infrastruktury
kultury oraz innowacyjnych produktów kulturalnych ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji aktywizujących społeczność regionalną oraz
zaangażowanie społeczeństwa w procesy decyzyjne w modelu
partycypacyjnym.

• Wsparcie zostanie skierowane w szczególności na obiekty o znaczeniu
regionalnym wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez
Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w tym obiekty o
dużym potencjale sieciowania tj. rozwoju istniejących szlaków kultury i
dziedzictwa kulturowego, jak również obiekty unikatowe, wyróżniające
region na tle kraju. Działania na rzecz ochrony dziedzictwa
kulturowego regionu przyczynią się do wzmocnienia tożsamości
regionalnej, zabezpieczenia obiektów o wysokiej wartości historycznej
oraz poprawy atrakcyjności oferty turystycznej regionu.

•

Fundusze na programy regionalne:
•dolnośląskie – 1,67 mld euro
•kujawsko-pomorskie – 1,75 mld euro
•lubelskie – 2,27 mld euro
•lubuskie – 861 mln euro
•łódzkie – 2,29 mld euro
•małopolskie – 2,32 mld euro
•mazowieckie – 2,00 mld euro
•opolskie – 920 mln euro
•podkarpackie – 2,18 mld euro
•podlaskie – 1,25 mld euro
•pomorskie – 1,67 mld euro
•śląskie – 2,79 mld euro
•świętokrzyskie – 1,40 mld euro
•warmińsko-mazurskie – 1,73 mld euro
•wielkopolskie – 1,67 mld euro
•zachodniopomorskie – 1,61 mld euro

Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu 
opartego na obiektywnych kryteriach, między innymi na liczbie 
ludności i PKB na mieszkańca.

Dodatkowo sześć regionów (śląskie, łódzkie, małopolskie, 
lubelskie, dolnośląskie i wielkopolskie) otrzyma 4,4 mld euro z 
funduszu sprawiedliwej transformacji i polityki spójności (3,8 mld 
euro z FST + 560 mln euro z polityki spójności).



Program Horyzont Europa 2021-2027

• Horyzont Europa, dziewiąty europejski program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji, który 
będzie realizowany w latach 2021-2027, będzie podzielony na 3 filary. Filar nr 2 będzie obejmował 
Klaster ds. Kultury, Kreatywności i Społeczeństwa Integracyjnego i będzie odnosił się do priorytetów UE, 
między innymi również do dziedzictwa kulturowego

• sektor kultury i sektor kreatywny powinny zostać włączone w procesy badawcze i innowacyjne. 
Realizacja tych działań badawczych zaowocuje lepszym dostępem, zrozumieniem i zaangażowaniem 
w dziedzictwo kulturowe.

• Działania programu „Horyzont Europa” poprawią również zarządzanie europejskimi instytucjami i 
sieciami dziedzictwa kulturowego. Co najważniejsze, wpłyną one na poprawę ochrony, konserwacji i 
restauracji europejskiego dziedzictwa kulturowego. Działania badawcze podniosą standardy jakości w 
zakresie konserwacji i restauracji europejskiego dziedzictwa kulturowego. Badania i innowacje zapewnią 
rozwiązania, dzięki którym UE stanie się światowym liderem w dziedzinie technologii ochrony 
dziedzictwa kulturowego, zarządzania, digitalizacji i opieki nad zasobami dziedzictwa cyfrowego. 
Wspierane działania zapewnią badania i innowacje w celu rozwoju zrównoważonej i integracyjnej 
turystyki kulturowej w Europie.



Fundusze samorządowe

Gmina

Powiat
Samorząd 

Województwa

Art. 81. 1. W trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków może być udzielona 
przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten 
organ uchwale. 



Tryb przyznawania dotacji przez samorządy 
określony w ustawie o ochronie zabytków

• Art. 81. 1. W trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji 
zabytków może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu 
lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej 
przez ten organ uchwale. 

• Dotacja, w zakresie określonym w art. 77, może być udzielona w 
wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie przez 
wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się 
w gminnej ewidencji zabytków.



Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
DEPARTAMENT KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

1. Dotacje w ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych 
2. Dotacje w trybie pozakonkursowym (tzw. małe granty) dla organizacji 
pozarządowych 
3. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie  i roboty budowlane przy 
zabytkach
4. Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Opolskiego
5. Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za wydarzenie muzealne roku
6. Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla animatorów i twórców kultury
7. Współorganizacja wydarzeń, honorowy patronat Marszałka Województwa 
Opolskiego

Slajd z prezentacji: B. Swoboda - Departament Kultury, Sportu i Turystyki UMWO w Opolu



Dotacje w ramach otwartych konkursów ofert 
dla organizacji pozarządowych

Dla kogo?
Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), spółdzielnie socjalne, koła 
gospodyń wiejskich (zarejestrowane w krajowym rejestrze ARiMR) 



• Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum
Jeńców Wojennych

• Stowarzyszenie współorganizuje konferencje,
spotkania autorskie, lekcje i prelekcje muzealne,
wystawy, konkursy, podróże edukacyjne do miejsc
pamięci, a także wspiera powstanie publikacji o
tematyce historycznej oraz angażuje się w akcje
mające na celu pozyskiwanie i konserwowanie
zbiorów muzealnych. Podejmowane przez
organizację działania służą kształtowaniu
świadomości historycznej i narodowej, postaw
patriotycznych i obywatelskich.

• Stowarzyszenie jest organizacją pożytku
publicznego zgodnie z Ustawą z 24.04.2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zadanie: złożenie wniosku w otwartym konkursie ofert Prezydenta 
Miasta Opola na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych z 
zakresu turystyki i krajoznawstwa – na opracowanie graficzne, druk i 
dystrybucję mapy opolskich instytucji kultury, biorących udział w 
Nocy Muzeów w Opolu (18 czerwca br.).



Inne źródła pozyskiwania funduszy – fundacje, 
finasowanie prywatne

• Kategorie prywatnych podmiotów 
finansujących: banki, kanały alternatywne 
(fundusze, rynek kapitałowy i finansowanie 
społecznościowe) oraz inwestorzy 
filantropijni. 

• Pierwsze dwie kategorie koncentrują się 
głównie na instrumentach finansowych i 
zazwyczaj żądają zwrotu finansowego z 
dokonanej inwestycji, podczas gdy 
inwestorzy filantropijni zapewniają 
finansowanie bardziej na zasadzie dotacji i 
często nie oczekują zwrotu.



Fundacja Eriki Simon

• „Moja wolą jest ratowanie i utrzymanie stanu 
zabytków kultury niemieckiej i polskiej na 
Dolnym i Górnym Śląsku. Poprzez nasz udział 
chcemy przyczynić się również do szerzenia 
pojednania między Niemcami a Polakami oraz 
budowania wspólnej przyszłości w Europie“.



Alternatywne źródła finansowe

• Fin tech

• Wywodzi się z zastosowania technologii w systemie finansowym, na przykład do pożyczania 
pieniędzy w ramach modelu „peer-to-peer” (czyli bezpośredniego gromadzenia prywatnych 
oszczędności bez pośrednictwa banków). Pożyczka peer to peer (P2P) umożliwia podmiotom 
pożyczanie pieniędzy za pośrednictwem platformy pożyczek społecznościowych po 
oprocentowaniu innym niż stopy zwykle stosowane przez pośredników finansowych, takich jak 
banki. Są to formy finansowania, które są wypłacane między podmiotami bez pomocy 
pośrednika i dlatego zazwyczaj pożyczający kapitał otrzymują wyższe oprocentowanie, a ci, 
którzy go otrzymują, płacą niższe odsetki niż stosowane przez instytucje bankowe. 

• Crowdfunding 

• To rodzaj ,,Fin Tech”, który ma największe zastosowanie w dziedzinie kultury. Mechanizm 
finansowania społecznościowego polega na wykorzystaniu Internetu do pozyskiwania środków 
od grup osób o wspólnych zainteresowaniach. Jest to rodzaj oddolnego finansowania, którego 
niedawny rozwój jest z pewnością związany z rosnącą rolą mediów społecznościowych, 
aplikacji internetowych i mobilnych. 

• Istnieją cztery główne modele interwencji w zakresie finansowania społecznościowego: 
• na podstawie darowizny (zwykła darowizna, brak nagród) 
• na podstawie nagród (z różnymi nagrodami w zależności od kwoty darowizny. Są to 

gadżetowe nagrody pozafinansowe, spotkania z twórcą idei, etc.) 
• equity crowdfunding (finansowanie w formie kapitału podwyższonego ryzyka w celu 

uzyskania udziałów w spółce) 
• social lending (niesfinalizowane osobiste pożyczki udzielane przez osoby prywatne innym 

osobom prywatnym w Internecie)



Materiały pomocnicze



samorzad.nid.pl



https://zabytek.pl/pl

https://zabytek.pl/pl


https://edu.nid.pl

https://edu.nid.pl/


Publikacje Narodowego Instytutu Dziedzictwa







Materiały źródłowe (teksy, grafiki, zdjęcia):

• https://www.interreg-central.eu

• https://samorzad.nid.pl/baza-wiedzy/

• https://zabytek.pl/pl

• https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

• https://rewitalizacja.uml.lodz.pl

• http://niemodlinzamek.pl

• https://www.sudeckazagroda.pl

• https://pl.erika-simon-stiftung.org

• https://www.cmjw.pl

• http://edukoopolskie.pl/

Opracowanie prezentacji : Iwona Solisz
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