
9 - 10 maja 2022 r. / Muzeum Łazienki Królewskie / Pałac na Wyspie
 

9 maja 
15.00 – 15.30 rejestracja uczestników
15:30 – 16:00 powitanie
16:00 – 17:00 sesja I

Bukal Grzegorz / Kowalska Agnieszka 
Teoria konserwatorska i społeczne oczekiwania ochrony zabytków

Wysocki Marek 
Uwarunkowania prawne wdrażania dostępności w obszarze 
polityki ochrony dziedzictwa narodowego

Szmygin Bogusław
Dostępność zabytków – założenia z perspektywy 
ochrony dziedzictwa

17:00 – 17:30 przerwa kawowa
17:30 – 18:30 sesja II

Siwek Andrzej 
Wymóg dostępności budowli dla osób ze szczególnymi 
potrzebami, jako katalizator procesu kategoryzacji zabytków

Storożenko-Polak Magdalena 
Dostosowywanie zabytków dla osób ze specjalnymi potrzebami 
w idei projektowania uniwersalnego

Rymsza Barbara / Kaperczak Krzysztof
Wybrane aspekty zapewnienia dostępności do obiektów zabytkowych
osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi

18:30 – 19:00 dyskusja
19:00 – 20:00 kolacja

 

 
10 maja 

09:00 – 09:30 rejestracja uczestników
09:30 – 10:30 sesja I

Pawłowska Aneta / Długosz Paulina / Rutkowska-Siuda Daria 
Od „Sztuki łódzkiej” do „Przyjaznego miasta”. Dobre praktyki czy nowa
jakość w zakresie upowszechniania dóbr kultury?

Frąszczak Krzysztof 
Dobre praktyki w zakresie dostosowania zabytków dla osób ze
szczególnymi potrzebami

Białko Piotr 
Z praktyki firmy konserwatorskiej - dostosowanie zabytków do potrzeb
osób z ograniczeniami ruchu

10:30 – 11:00 przerwa kawowa
11:00 – 12:00 sesja II

Stachańczyk Renata 
Ogrody zabytkowe – czy dla wszystkich?

Sikora Dorota 
Rozwiązania inkluzywne w zabytkowych terenach zieleni

Badeńska-Stapp Maria 
Udostępnienie dla osób ze szczególnymi potrzebami zabytkowego
Kantoru. Adaptacja budynku na potrzeby Urzędu Miasta 
i mediateki w ramach rewitalizacji w Żyrardowie

12:00 – 12:30 dyskusja
12:30 - 13:30 wręczenie nagród im. prof. Jana Zachwatowicza oraz
ogłoszenie wyników konkursu im. prof. Jana Zachwatowicza
13:30 – 14:30 lunch

15:00 - 16:00 zwiedzanie zrewitalizowanej pod kątem dostępności
Starej Oranżerii Łazienek Królewskich

KONFERENCJA NAUKOWA
Dostosowanie zabytków do potrzeb osób 

ze szczególnymi potrzebami - przepisy, zasady, dobre praktyki

POD PATRONATEM 
GENERALNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW RP

JAROSŁAWA SELLINA

ORGANIZATOR WSPÓŁORGANIZATORZY


