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� Formularz na stronach: www.bip.lodzkie.pl oraz www.lodzkie.pl 

� Formularz musi być wypełniony czytelnie - elektronicznie, maszynowo lub 
pisemnie jednolicie w całości literami drukowanymi. 

� Do dnia 11 lutego 2014 r. w wersji:

� papierowej

� elektronicznej (bez załączników) na płycie CD/DVD lub przesłany 
na adres e-mail: magdalena.sowinska@lodzkie.pl

� Konieczne jest wypełnienie wszystkich pól formularza. W  przypadku 
braku danych należy wpisać kresk ę, „brak” lub „nie dotyczy”. 

� Nie jest dopuszczalne samodzielne nanoszenie jakichkolw iek zmian 
we wzorze Wniosku.

� Wniosek powinien zostać złożony w jednym egzemplarzu.

Zasady ogólne



4

Kryteria oceny formalnej
� Czy wniosek został zło żony w terminie (wersja papierowa i elektroniczna) ?

� Czy wniosek został zło żony przez uprawniony podmiot?

� Poprawno ść sporz ądzonego wniosku (m.in. analizowany formularz, podpisy 
uprawnionych osób, kserokopie załączników potwierdzone za zgodność 
z oryginałem)

� Czy wniosek dotyczy obiektu wpisanego do rejestru z abytków, znajduj ącego 
się na stałe w granicach administracyjnych województwa  łódzkiego?

� Kwalifikowalno ść wydatków

� Wysoko ść wnioskowanej dotacji mie ści si ę w przedziale okre ślonym 
w ogłoszeniu o konkursie

� Poprawno ść rachunkowa bud żetu zadania

I etap – Ocena formalna
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� Decyzja o wpisie do rejestru zabytków województwa łódzkieg o
� Dokument potwierdzaj ący tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem

- ważny maks. 3 miesi ące od daty wystawienia, np.:
� odpis z księgi wieczystej (jeżeli została założona) 
� wypis z rejestru gruntów (w przypadku braku księgi wieczystej)

� Inny dokument potwierdzający tytuł prawny: 
� akt notarialny lub inny dokument świadczący o tytule prawnym do zabytku
� nominacja/powołanie na stanowisko zarządzającego podmiotem 

� Wyci ąg z KRS-u lub innego dokumentu potwierdzaj ącego status prawny 
- ważny maks. 3 miesi ące

� Zaświadczenie Wojewody Łódzkiego o posiadaniu osobowości prawnej
(w przypadku kościelnych osób prawnych) - ważne maks. 3 miesi ące

Załączniki do wniosku

I etap – Ocena formalna
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� Statut, np. gminy, ngo

� Pełnomocnictwo/ Uchwała wyra żająca zgod ę na realizacj ę zadania (w przypadku 
wnioskodawców podlegających jednostkom samorządu terytorialnego 
- nieposiadających osobowości prawnej oraz wspólnot mieszkaniowych)

� Dokument okre ślający stanowisko słu żb ochrony zabytków, np. 
� opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków (gdy bra k pozwole ń)
� decyzja właściwego organu ochrony zabytków
� pozwolenie na budowę albo zgłoszenie na prowadzenie robót 
� zalecenia konserwatorskie lub opinia oceniająca zakres rzeczowy zadania  

(w przypadku wniosku na wykonanie dokumentacji)
� program prac , gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym

� Kosztorys prac lub robót budowlanych (wst ępny, ofertowy lub inwestorski)

I etap – Ocena formalna

Załączniki do wniosku
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� dokument potwierdzaj ący wpis obiektu do gminnej ewidencji zabytków, 
np. w formie uchwały 

� dokument potwierdzaj ący uwzgl ędnienie obiektu w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, np. w formie wyci ągu z uchwały

� Fotograficzna dokumentacja zabytku (+ płyta CD)

� Zgoda współwła ściciela/li zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego na 
przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku

� Informacja o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku 
(w przypadku przedsiębiorców)

� Dodatkowe dokumenty uzasadniające przyznanie dotacji powy żej 50%, w formie, 
m.in. ekspertyz rzeczoznawcy, decyzji inspekcji nadzoru b udowlanego

I etap – Ocena formalna

Załączniki do wniosku
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Wszystkie kserokopie dokumentów musz ą zostać potwierdzone 
za zgodno ść z oryginałem w sposób czytelny przez wnioskodawc ę albo przez 

osob ę upowa żnion ą do reprezentowania wnioskodawcy
(piecz ęć imienna, piecz ęć nagłówkowa, podpis)

Ocena 
formalna

Weryfikacja 
wniosków

Uzupełnianie 
braków

Departament Kultury i Edukacji

do 14.03

� O brakach formalnych podlegaj ących uzupełnieniu Departament Kultury 
i Edukacji poinformuje na wskazany we wniosku adres e-mail. 

� Braki formalne podlegaj ą uzupełnieniu w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
informacji.

I etap – Ocena formalna
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� Zły formularz wniosku lub niejednorodnie wypełniony

� Brak aktualnych dokumentów (odpis z księgi wieczystej, KRS, 
zaświadczenie) 

� Brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem 

� Wniosek podpisany przez osob ę nieupowa żnion ą (niezgodność z 
załączonymi dokumentami: KRS, upoważnieniami, pełnomocnictwami) 

� Niezgodno ść danych wynikających z załączników z danymi wpisanymi do 
wniosku (dane wnioskodawcy, dane dot. zabytku)

� Błędy rachunkowe

� Złe oszacowanie kosztów w kosztorysie wniosku

� Brak wymaganych zał ączników

Najczęściej popełniane bł ędy
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Kryteria oceny merytorycznej
� Znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego i oferty turystycznej województwa 

łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, naukowej lub 
artystycznej – maks. 3 pkt

� Konieczno ść przeprowadzenia zabiegów konserwatorskich z uwagi na stan 
zachowania obiektu zabytkowego – maks. 3 pkt

� Dostępność zabytku na potrzeby społeczne, turystyczne, kulturalne lub edukacyjne
– maks. 1 pkt

� Zaangażowanie finansowe wnioskodawcy oraz w pozyskiwaniu innych źródeł 
finansowania – maks. 1 pkt

� Kontynuacja prac przy wnioskowanym obiekcie – maks. 1 pkt

II etap – Ocena merytoryczna
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� Obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków – maks. 1 pkt

� Obiekt znajduj ący si ę w obszarze miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – maks. 1 pkt

PRIORYTETEM 2014
� zgodność wniosku z ustalonym na dany rok priorytetem wskazanym w ogłoszeniu 

o konkursie (maks. 5 pkt)

Priorytetowo b ędą traktowane prace lub roboty budowlane przy obiekta ch 
zagro żonych utrat ą warto ści zabytkowych, których realizacja b ędzie 
niezbędna do usuni ęcia tych zagro żeń.

II etap – Ocena merytoryczna

Kryteria oceny merytorycznej
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DODATKOWA PUNKTACJA
W szczególnie uzasadnionych przypadkach
� wynikających z priorytetów programu opieki nad zabytkami bądź

� dotyczących obiektów zabytkowych mających istotne znaczenie w podniesieniu 
atrakcyjno ści turystycznej województwa łódzkiego , 

każdy z członków Komisji ma prawo przyznać wnioskowi dodatkowo od 1 do 3 pkt.

Wniosek mo że uzyska ć maks. 19 punktów!

II etap – Ocena merytoryczna

Kryteria oceny merytorycznej
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� Komisja składa się maks. z 10 osób na mocy uchwały ZWŁ
� W składnie Komisji: maks. po 2 przedstawicieli wskazanych przez: 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Oddział Terenowy 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Łodzi.

II etap – Ocena merytoryczna

Ocena 
merytoryczna

Rekomendacje 
Komisji

Propozycja 
dotacji do 21.03

Komisja Konkursowa

Lista rekomendacji
Lista rekomendacji
…                   

Zbiorczy ranking 
rekomendacji

Wykaz pozytywny

Wykaz negatywny



Wniosek o dotacj ę 
- studium przypadku



Należy wpisać pełną nazwę 
prac lub robót budowlanych, o 
dofinansowanie których ubiega 
się wnioskodawca. Nazwa 
ustalana przez wnioskodawcę.

Kwota wnioskowana, a nie 
koszt całkowity zadania. Kwota 
musi być zaokr ąglona do 
pełnych złotych .

Wypełnia pracownik UM w dniu 
wpływu wniosku.

Pieczęć nagłówkowa wnioskodawcy 
bądź imię i nazwisko (w przypadku 
osób fizycznych).



Najczęściej podmiot wskazany w KW.
W przypadku j.s.t. – Gmina, a nie Urz ąd.
Rzymskokatolicka Parafia, Jan Kowalski.

Kościół katolicki, fundacja, 
jednostka sam. terytorialnego.

Tytuł prawny zgodny z 
dokumentem potwierdzającym 
ten fakt, dołączonym do wniosku 
o dotację.

Np. Proboszcz Parafii 
dokumenty: zaświadczenie 
Wojewody, KRS, powołanie, 
nominacja, statut, 
pełnomocnictwo 
szczegółowe .

Rachunek bankowy 
wnioskodawcy, na który 
wpłynie ewentualna dotacja.



Np. Nagrobek Jana Kowalskiego 
w Chrzanowie, Ołtarz boczny w 
Kościele p.w. NMP w Wysokiej.

Dane powinny zgadzać się z 
dołączoną do wniosku kserokopią 
decyzji o wpisie do rejestru 
zabytków.

Nr ksi ęgi wieczystej 
zabytku nieruchomego

Informacje dot. rodzaju zabytku, jego 
wartości (rys historyczny, krótki opis 
architektoniczny), stanu zachowania 
oraz wykorzystania zabytku. Istotne 
w przypadku ubiegania si ę o 
dotacj ę powy żej 50% oraz przy 
ocenie merytorycznej.



Szczegółowy zakres zadania spójny z 
kosztorysem  i harmonogramem (pkt 
III.4 i IV wniosku), tzn. wszystkie rodzaje 
kosztów wskazane w kosztorysie 
powinny znaleźć odzwierciedlenie w 
opisie zadania.

Należy określić miejsce wykonywania 
zadania (miejscowość, dokładny adres).

Cel zadania oraz zakładane rezultaty. 
Należy uzasadnić potrzebę realizacji 
zadania.

Harmonogram spójny z kosztorysem 
(punkt IV) oraz opisem zadania (punkt 
III.1). Terminy podejmowanych działań 
mogą być ogólne (np. lipiec - grudzień 
2014), z dokładnością do jednego  
miesiąca. Można wpisać tylko nazwę 
zadania jako jedno działanie.
Do 31 grudnia 2014 r. 



Środki publiczne to środki gminy, 
powiatu, województwa, Unii 
Europejskiej.
Należy wskazać również prace przy 
zabytku finansowane ze środków 
własnych .

Należy uzupełnić tabelę pod kątem 
ubiegania się o dofinansowanie 
tych samych prac u innych 
podmiotów, niezależnie, czy została 
już podjęta decyzja w tej sprawie 
przez ten podmiot.



Wszystkie źródła poza 
finansowymi środkami 
wnioskodawcy: inne dotacje, 
środki od sponsorów itp. 

Dotacja może być przeznaczona 
na zobowiązania powstałe po 
dniu zawarcia umowy do 
31.12.2014 r.
Przed dniem podpisania umowy 
można wydatkować środki 
własne (od 1.01.14). Można 
wskazać termin z dokładnością 
do miesiąca.

Udział procentowy 
liczony do dwóch 
miejsc po przecinku.

Po podpisaniu umowy nie ma 
możliwości przesunięć 
kwotowych między kosztami.



Należy poda ć informacje 
uzasadniaj ące ubieganie 
się o dotacj ę powy żej 
50% warto ści zadania.

Miejsce na: piecz ęć imienn ą oraz 
podpis osoby upoważnionej do 
reprezentowania wnioskodawcy na 
zewnątrz i zaciągania w jego imieniu 
zobowiązań finansowych (zawierania 
umów) oraz składania oświadczeń 
woli. W zależności od formy prawnej, 
osoby te muszą być wymienione w 
KRS/innym rejestrze/statucie/ lub 
upoważnione na mocy załączonego
pełnomocnictwa albo na podstawie 
wydanego przez Wojewodę 
zaświadczenia .

Należy wpisać uwagi istotne przy 
ocenie kosztorysu wskazanego we 
wniosku (np. w przypadku cen 
odbiegających od obowiązujących na 
rynku lub rozbieżności z kosztorysem 
dołączonym do wniosku). 
Co do zasady kwota wynikające z 
kosztorysu dołączonego do wniosku 
powinna dokładnie zgadzać się z 
kwotą podana we wniosku.



Należy wypełnić każdą rubrykę.

Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków w Łodzi, ul. 
Piotrkowska 99, 90-425 Łódź
www.wuoz.bip.lodz.pl

Baza Danych Ksiąg Wieczystych
http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pd
cbdkw.html
KRS: 
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszu
kiwaniepodmiotu

Urząd Wojewódzki w Łodzi 
Wydział Spraw Obywatelskich i 
Cudzoziemców Oddział Spraw 
Obywatelskich, ul. Piotrkowska 
103, 90-425 Łódź
tel.  42/ 664 17 66



Informacje w tym zakresie można 
uzyskać w siedzibie właściwego 
urzędu gminy, dostępne są też na 
stronach internetowych urzędów 
gmin. Załącznik można również 
złożyć w formie uchwały wraz z 
załącznikiem graficznym .



Dokumentacja fotograficzna zabytku 
powinna obejmować zdjęcia 
przedstawiaj ące cały obiekt. Zdjęcia 
powinny dokumentować:
- stan techniczny całości obiektu oraz 
- jego części, przy której prowadzone 

będą prace. 
Powinny mieć formę dobrej jakości 
odbitek fotograficznych lub wydruku. 
Konieczne jest dołączenie plików na 
płycie CD/DVD.



W przypadku braku pieczęci należy 
złożyć czytelne podpisy.
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Należy pami ętać o:

� spójno ści danych wpisanych do wniosku z danymi wynikaj ącymi 
z załączników

� wersji papierowej i elektronicznej wniosku

� zachowaniu kopii wniosku z zał ącznikami
Zachęcamy do: 

� szybkiego składania wniosków

� zapoznania si ę z dokumentacj ą konkursow ą oraz kartami oceny

WSTĘPNA WERYFIKACJA FORMALNA WNIOSKÓW DO 07.02.2014
UWAGA! Wnioskodawca mo że wyst ąpić maks. z 2 wnioskami.

Podsumowanie



Dziękuję za uwagę

Magdalena Sowi ńska
Wydział ds. Mecenatu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

magdalena.sowinska@lodzkie.pl

42/ 291 98 27 

17.01.2014


