
Ochrona zabytków 
2007–2014 



Prace ratownicze zabytkowego  
zespołu poklasztornego Opactwa cystersów w Lubiążu 

Koszt prac w latach 2007-2013:  3 016 424,53 zł 
Dofinansowanie MKiDN:   2 699 453,89 zł 



Kompleksowa restauracja  
zabudowań klasztoru ojców Paulinów na Jasnej Górze 

Dofinansowanie MKiDN:   5 491 402,91 zł 



Zabytki w Polsce 

Na terenie całego kraju znajduje 

się ponad 85 tysięcy zabytków: 

• nieruchome:  67 619 

• ruchome:  17 560 

Najwięcej zabytków znajduje się 
w województwie dolnośląskim: 

ponad 12 tysięcy! 



Pomniki Historii  

 

 

 

Od 2008 r. 21 obiektów lub zespołów zostało 
uznanych za POMNIKI HISTORII  
(na koniec 2012 r. lista obiektów uznanych 
przez Prezydenta RP za pomniki historii liczyła 
54 pozycje).  
 



Finansowanie ochrony zabytków 

W latach 2007–2014 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

przeznaczyło ponad 1,4 miliarda złotych  
na prace konserwatorskie przy zabytkach. 

 

Pracom restauratorskim i adaptacjom zabytków do nowych funkcji kulturalnych 

poddano blisko 2600 obiektów. 

 

 

 



 

BUDŻET MKiDN – 562,9 mln złotych  

Priorytet Ochrona zabytków 
 

  

EOG i Norweski Mechanizm Finansowy – ok. 350 mln złotych  

I tura:  31 projektów (2006–2012) 

II tura: rozstrzygnięcie w chwili obecnej  

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – ok. 530 mln złotych  

28 projektów  

 

 

Finansowanie ochrony zabytków 



Dzięki udzielonemu przez MKiDN dofinansowaniu w latach 2007–2014 na prace 

konserwatorskie beneficjenci w ramach wkładu własnego  

wydali kolejne 335 mln złotych. 

 
 

Remontowano obiekty użyteczności publicznej, fortyfikacje, obiekty sakralne różnych 

wyznań, obiekty inżynieryjne, mieszkalne, cmentarze, zamki, pałace, dwory i inne.  

Finansowanie ochrony zabytków 



Zabytki – konserwacja – działania 
Program Dziedzictwo kulturowe – Priorytet Ochrona zabytków 

Działania konserwatorskie 

współfinansowane przez MKiDN  

to przede wszystkim zabezpieczenia 

konstrukcyjne obiektów. 

zabytki ruchome 

zabezpieczenia przeciwpożarowe 

zabezpieczenia antywłamaniowe 

konserwacja elewacji 

zabezpieczenia konstrukcyjne 

izolacje i drenaże 

remonty dachów 

465 

238 

147 

272 

153 

119 

584 !!! 



Zabytki – konserwacja – działania 
Program Dziedzictwo kulturowe – Priorytet Ochrona zabytków 

Założeniem systemu dotacji 

udzielanych przez MKiDN jest 

dofinansowywanie kompleksowych 

prac konserwatorskich oraz 

zabezpieczających zabytkowe obiekty 

–  głównie wyposażanie drewnianych 

obiektów zabytkowych w systemy 

sygnalizacji pożaru,  

a w szczególnych przypadkach  

w systemy gaśnicze – kościoły  

i cerkwie wpisane na Listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

 

cerkwie w Radrużu (XVI w.)  

i Powroźniku (XVII w.) 



Zabytki – konserwacja – działania 
Program Dziedzictwo kulturowe – Priorytet Ochrona zabytków 

W wielu 

przypadkach 

podjęcie i realizacja 

prac 

konserwatorskich 

nie byłyby możliwe 

bez dofinansowania 

udzielonego przez 

MKiDN. 

 

dom  podcieniowy w Marynowach (Żuławy) (1809 r.) 

dawny kościół ewangelicki  
(ob. cerkiew prawosławna)  

w Lidzbarku Warmińskim  
(pocz. XIX w. – proj. Karl F. Schinkel) 



Zabytki – konserwacja – działania 
Program Dziedzictwo kulturowe – Priorytet Ochrona zabytków 

Bez zaangażowania 

MKiDN nie byłyby 

możliwe prace 

konserwatorskie 

przy wystroju  

i wyposażeniu 

wnętrz obiektów 

zabytkowych. 

 

konserwacja fresków autorstwa  
J. W. Neunhertza (XVIII w.) w kopule 

głównej (wys. 47 m)  kościoła w Lądzie 
nad Wartą 



Zabytki – konserwacja – działania 
Program Dziedzictwo kulturowe – Priorytet Ochrona zabytków 

konserwacja fresków (F. Sebastiniego)  
i sztukaterii  (J. Schuberta) w kościele p.w. 

Bartłomieja  Apostoła w Głogówku (XVIII w.)  



Zabytki – konserwacja – działania 
Program Dziedzictwo kulturowe – Priorytet Ochrona zabytków 

Na wsparcie liczyć mogą 

także obiekty zabytkowe  

o randze europejskiej. 

Twierdza Wisłoujście w Gdańsku – 
unikalna w skali Europy twierdza 

nadmorska (XV–XIX w.). 

Twierdza Srebrna Góra – największa 
twierdza górska w Europie (XVIII w.) 



Zabytki – działania interwencyjne 
Program Dziedzictwo kulturowe – Priorytet Ochrona zabytków 

Najtrudniejszym wyzwaniem dla MKiDN są nagłe zdarzenia, katastrofy, pożary. Działania 

wówczas prowadzone muszą być niezwykle sprawne, szybkie i także kompleksowe. 



Zabytki – działania interwencyjne 
Program Dziedzictwo kulturowe – Priorytet Ochrona zabytków 

Pożar kościoła p.w. św. Katarzyny w Gdańsku  

– w latach 2007–2013 na prace konserwatorskie  

(m.in. odbudowę zniszczonego dachu,  

konserwację barokowego hełmu wieży, konserwację  

sklepień) przeznaczono prawie 7 mln złotych. 



Zabytki – działania interwencyjne 
Program Dziedzictwo kulturowe – Priorytet Ochrona zabytków 

Na realizację prac konserwatorskich po pożarze kościoła i klasztoru OO. Bernardynów  

w Alwernii (odbudowa dachów kościoła i klasztoru, konserwacja uszkodzonego wystroju 

wnętrza kościoła), w latach 2011–2013 przeznaczono ponad 3,9 mln złotych. 



Zabytki – działania interwencyjne 
Program Dziedzictwo kulturowe – Priorytet Ochrona zabytków 

Prace konserwatorskie po pożarze kościoła  

i klasztoru OO. Bernardynów w Alwernii. 



Zabytki – działania interwencyjne 
Program Dziedzictwo kulturowe – Priorytet Ochrona zabytków 

Kościół p.w. św. Michała Archanioła 

w Binarowej – zagrożenie katastrofą 

budowlaną konstrukcji kościoła 

wpisanego na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO – na 

ratownicze prace stabilizujące 

fundamenty kościoła oraz 

konserwację wyposażenia  

po powodzi przeznaczono  

w latach 2010–2014 

ponad 2,3 mln złotych. 



Zabytki – działania interwencyjne 
Program Dziedzictwo kulturowe – Priorytet Ochrona zabytków 

Na realizację prac 

konserwatorskich przy dachu 

unikalnego budynku cechowni 

dawnej Huty Uthemanna  

(pocz. XX w.) w Katowicach-

Szopienicach zniszczonym  

w czasie pożaru, w latach  

2012–2013 przeznaczono  

650 tys. złotych. 



Zabytki – pieniądze 
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego  

i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

W ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego  

i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w okresie 2006–2012 zrealizowano  

31 projektów na łączną kwotę dofinansowania ok. 300 mln zł. 

Projekt pt. Podniesienie turystycznej atrakcyjności 
Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Etap pierwszy. 

Kompleksowa renowacje wieży głównej 
(dofinansowanie: 3,3 mln EUR)  Fot. M. Lis 

Projekt pt. Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Starego Miasta 
Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 
(dofinansowanie 4,5 mln EUR) Fot. M. Lis 



Zabytki – pieniądze 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe 

W ramach POIiŚ Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.1. Ochrona, 
zachowanie i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu 
ponadregionalnym zrealizowano lub jest realizowanych 28 projektów na łączną kwotę 
dofinansowania ok. 544 mln złotych. 

Projekt pt. Renowacja dziedzińca zewnętrznego oraz adaptacja 
budynku na centrum promocji i informacji na Wawelu 
(dofinansowanie 11 mln zł)  Fot. M. Lis 

Projekt pt. Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz  
z otoczeniem w Krzeszowie - etap II (dofinansowanie  

20,5 mln zł) Fot. M. Lis 



Pieniądze – obsługa formalno-prawna – nakład pracy 
Program Dziedzictwo kulturowe – Priorytet Ochrona zabytków 

Priorytet Ochrona zabytków w latach 2007–2013 to: 

• ponad 12 tys. rozpatrzonych wniosków o udzielenie dotacji; 

• 2500 zawartych umów o dotację; 

• ponad 560 mln złotych przeznaczonych na prace konserwatorskie przy zabytkach; 

• ok. 40 tys. przygotowanych i przesłanych pism i dokumentów; 

• już tysiące ocalonych od zniszczenia i degradacji zabytków, nieodnawialnych 

zasobów dziedzictwa kulturowego 
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