
 

1 
 

 

Konferencja naukowa – komunikat   
 

"System ochrony zabytków w Polsce - dorobek, problemy, wyzwania" 
 
Warszawa, Łazienki Królewskie, 24 - 25 kwietnia, 2023    
 
Organizatorzy:  

Polski Komitet Narodowy ICOMOS  

Zamek Królewski w Warszawie 

Narodowy Instytut Dziedzictwa 

Łazienki Królewskie w Warszawie   

Komitet Urbanistyki i Architektury PAN  

 

1. Problematyka konferencji  
 

Skuteczność ochrony zabytków 
w każdym kraju jest funkcją jakości systemu 
ochrony zabytków. Dlatego dyskusja na 
temat jakości tego systemu i jego 
doskonalenia jest zawsze potrzebna. W tym 
roku pewne okoliczności dodatkowo 
uzasadniają kompleksową dyskusję 
o systemie ochrony zabytków.  

W roku 2023 przypada 20 rocznica 
przyjęcia ustawy O ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. Ustawa konstytuuje 
system ochrony zabytków – m.in. definiując 
podstawowe pojęcia, określając strukturę 
systemu ochrony, wskazując obowiązki 
i uprawnienia właścicieli zabytków oraz 
służb konserwatorskich. Po upływie dwóch 
dekady warto więc ocenić jak funkcjonuje 
system ochrony stworzony w oparciu o ten 
dokument. Z jednej strony czy jest 
optymalnie dopasowany do ustroju, który 
powstał po przemianach polityczno-
gospodarczych roku 1989, a z drugiej czy 
efektywnie chroni zabytki. Oceny 
i ewentualne korekty ustawy i systemu 
ochrony powinny być dokonane z tych dwóch 
perspektyw.  

Drugą okolicznością jest tworzenie 
Krajowego Program Ochrony Zabytków na 

lata 2023-26. To już trzeci program ochrony, 
przy pomocy którego władze kierujące 
systemem ochrony zabytków formułują 
i finansują najważniejsze zadania. Obecny 
program nosi znamienny tytuł Zwiększenie 
odporności zasobu zabytkowego w Polsce. 
Program jest rozpisany na kilkadziesiąt 
zadań i celów, które powinny być inspiracją 
do dyskusji. Tym bardziej, że mają one skalę 
działań systemowych.  

Trzecią okolicznością jest 
Zgromadzenie Generalne ICOMOS, które  
odbędzie się w Sydney we wrześniu 2023. 
Tegoroczne zgromadzenie ma wyjątkowy 
charakter ze względu na gospodarzy i skalę 
działań przygotowawczych. Australijczycy 
od dawna byli aktywni w dyskusjach 
o kształtowani współczesnego paradygmatu 
ochrony zabytków. Intensywnie promują 
podejście zapisane w Burra Charter – ich 
dokumencie doktrynalnym, aby zostało jak 
najszerzej przyjęte przez światowe 
konserwatorstwo. Działania te są skuteczne 
również w Europie. Dlatego w Polsce też 
trzeba dyskutować, czy elementy tego 
podejścia mogą/powinny wpływać na nasz 
system ochrony zabytków.  

Suma wymienionych okoliczności 
sprawiła, że tegoroczna konferencja PKN 
ICOMOS będzie poświęcona systemowi 
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ochrony zabytków w Polsce – jego 
dorobkowi, problemom i wyzwaniom.  

 

2. Cele i zakres tematyczny konferencji  
 

Celem konferencji „System ochrony 
zabytków w Polsce – dorobek, problemy, 
wyzwania" jest organizacja dyskusji 

i wymiany doświadczeń polskiego 

środowiska konserwatorskiego na temat 

wszystkich elementów systemu ochrony 

zabytków w Polsce - w wymiarze prawnym, 

organizacyjnym, teoretycznym praktycznym, 

finansowym, kadrowym, etc.  

 

Problematyka konferencji będzie podzielona 
na dwie sesje:    

 

1. Podstawy teoretyczne, prawne 
i finansowe systemu ochrony zabytków 
w Polsce  

2. Organizacja i funkcjonowanie systemu 
ochrony zabytków w Polsce   

 

Do zgłoszenia wystąpień i uczestnictwa 
w  konferencji zapraszamy służby 
konserwatorskie państwowe i samorządowe, 
pracowników naukowych, samorządowców, 
projektantów i wykonawców prac 
konserwatorskich, właścicieli i zarządców 
zabytków.     

Celem konferencji jest sformułowanie ocen 
i wniosków, które ukierunkują doskonalenie 
systemu ochrony zabytków w Polsce.  

 

3. Informacje organizacyjne 
 

Streszczenia referatów prosimy nadsyłać do 28 lutego 2023 roku, na adres: 
sekretariat@icomos-poland.org 

Streszczenia nie powinny przekraczać dwóch stron tekstu (forma odrębnych punktów 
ułatwi recenzentom uchwycenie koncepcji wystąpień). 

Autorzy wystąpień konferencyjnych proszeni są o wskazanie sesji, w której ma być 
przedstawiony referat (sesja 1, 2,.) 

 

Wyboru referatów do przedstawienia na konferencji dokonają recenzenci powołani przez 
Komitet Organizacyjny. Autorzy referatów zostaną poinformowani o decyzji recenzentów 
do 20 marca 2023 roku. 

 

Materiały konferencji – po ocenie recenzentów, zostaną opublikowane w czasopiśmie 
„Ochrona Dziedzictwa Kulturowego”.   

Informacje o konferencji będą dostępne na stronie PKN ICOMOS: http://www.icomos-
poland.org 

 

Zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień konferencyjnych.  

Zapraszamy do udziału w konferencji.  

Konferencje PKN ICOMOS są otwarte dla całego środowiska konserwatorskiego 

 

Komitet Organizacyjny PKN ICOMOS 
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