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PODSTAWY PRAWNE SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI  

WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2016-2019 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
(Dz.  U.  z  2020  r., poz. 282; ze zm.) 

Obowiązek sporządzania krajowego i wojewódzkich programów opieki nad zabytkami  
co 4 lata określają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami. 
Obowiązek sporządzenia sprawozdania z realizacji programu opieki nad zabytkami 
wynika z art. 87 ust. 5 ww. ustawy. W myśl przepisów, zarząd województwa, sporządza  
co 2 lata sprawozdanie, które przedstawia Sejmikowi Województwa. Sprawozdanie  
z realizacji wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami jest przekazywane 
Generalnemu Konserwatorowi Zabytków i właściwemu wojewódzkiemu konserwatorowi 
zabytków w celu jego wykorzystania przy opracowywaniu, aktualizacji i realizacji 
krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 87 ust. 6 ustawy).  

Ustawowy obowiązek 
opracowania:  

 

        WOJEWÓDZKICH    
        PROGRAMÓW 
        OPIEKI NAD    
        ZABYTKAMI 

 

          SPRAWOZDAŃ   
           Z REALIZACJI      
           WOJEWÓDZKICH   
           PROGRAMÓW     
           OPIEKI NAD 
           ZABYTKAMI 

2016 - 2019 2020 - 2023 2012 - 2015 2008 - 2011 2003 

2016 - 2017 2018 - 2019 



CELE I DZIAŁANIA WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI 
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2016-2019 

CEL OPERACYJNY 
 

Regionalny system 
zarządzania dziedzictwem 

kulturowym 

CEL OPERACYJNY 
 

Tożsamość 
wielokulturowa regionu 

Działanie wspomagające 

Poprawa stanu obiektów  

i obszarów zabytkowych 

Działanie uzupełniające 

Poprawa stanu i dostępności 

zabytków ruchomych  

w muzeach 

oraz obiektach sakralnych 

 

Działanie wspomagające 

Cyfryzacja zasobów 

ewidencyjnych  dziedzictwa 

kulturowego  

w regionie łódzkim 

Działanie wspomagające 

Kreowanie różnorodności 

kulturowej 

CEL OPERACYJNY 
 

Atrakcyjność krajobrazu 
kulturowego 

Działanie podstawowe 

Rewitalizacja układów 

przestrzennych miast i wsi 

(priorytet na lata 2016-2019) 

Działanie wspomagające 

Edukacja kulturowa 

mieszkańców 

województwa 

Działanie uzupełniające 

Stworzenie mechanizmu 

współpracy  

w zakresie zarządzania 

dziedzictwem kulturowym 

CEL STRATEGICZNY: Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla następnych pokoleń 



REALIZACJA WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI  
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2016-2019. STADIUM 2018-2019 

WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW REALIZACJI WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI  - STAN W 2019 R. 

Liczba parków kulturowych 9,8% 
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Liczba powiatowych i gminnych programów opieki nad 

zabytkami zamieszczonych na stronach internetowych 

samorządów lokalnych 

15,6% 

Liczba gminnych programów opieki nad zabytkami 19,2% 

Liczba powiatowych programów opieki nad zabytkami 23,8% 

Cyfryzacja wojewódzkiej ewidencji zabytków 35,0 

Liczba katalogów budownictwa regionalnego 50,0 

Liczba pomników historii 50,0 

Liczba konkursów fotograficznych prezentujących 

walory dziedzictwa kulturowego 
50,0 

Liczba muzeów posiadających zdigitalizowane zasoby 

ewidencyjne 
54,0 
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Liczba zdigitalizowanych gminnych ewidencji 

zabytków 
63,0 

Liczba obiektów posiadających zabezpieczenia 

przeciwpożarowe i antywłamaniowe 
65,7 

Liczba oznakowanych szlaków kulturowych 70,0 

Liczba wykonanych studiów historycznych 75,0 

Muzea wykorzystujące nowoczesne formy i techniki 

przekazu, posiadające nowoczesne systemy 

wystawiennicze i ekspozycyjne 

80,0 

Liczba skansenów 82,1 

Modernizacja nie zabytkowych obiektów, w których 

mieszczą się muzea 
82,6 

Liczba skansenów, w których podjęto działania 

z zakresu ożywiania 
85,0 

Kompleksowe działania rewitalizacyjne w ośrodkach 

historycznych z obiektami muzealnymi 
86,5 

Liczba muzeów posiadających stronę internetową 88,5 

Liczba przeprowadzonych rewitalizacji (w ośrodkach 

historycznych) 
90,3 

Liczba zabytków reprezentatywnych poddanych 

rewaloryzacjom i remontom 
91,7 

Liczba gminnych ewidencji zabytków 93,2 

Liczba zrewaloryzowanych układów zieleni 

komponowanej 
96,0 

Liczba konkursów wiedzy o regionie 100,0% 

Liczba programów rewitalizacji zamieszczonych na 

stronach internetowych samorządów lokalnych 
104,0 

Za
d

an
ia

 z
re

al
iz

o
w

an
e 

n
a 

p
o

zi
o

m
ie

 

w
yż

sz
ym

 o
d

 o
cz

ek
iw

an
eg

o
 

Liczba przewodników po województwie 106,7 

Liczba muzeów 110,1 

Rewaloryzacja w zabytkowych obiektach muzealnych 113,3 

Liczba produktów tradycyjnych zamieszczonych na liście 

MRiRW 
134,6 

Liczba skansenów, w których wykonano prace 

konserwatorskie 
140,0 

Muzea prowadzące edukację muzealną i różnorodne 

działania kulturalne (poza organizacją wystaw) 
146,3 

Bilans zadań monitorowanych na podstawie wartości wskaźników pozwala oszacować 
realizację programu na poziomie 77,8% i w porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił 

wzrost o 11,4 p.p. 

W celu monitorowania realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami przyjęto 31 wskaźników. 



CEL OPERACYJNY: Atrakcyjność krajobrazu kulturowego 

 
Działanie podstawowe: Rewitalizacja układów przestrzennych miast i wsi (priorytet na lata 2016-2019) 

REALIZACJA WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI  
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM  NA LATA 2016-2019. STADIUM 2018-2019 

Sieć ośrodków historycznych 

Realizacja działań na rzecz rewitalizacji 

Brak działań 

Sieradz 

Przeprowadzone rewitalizacje  

w ośrodkach historycznych 



Miejscowości i obszary z zabytkami wymagającymi 

    pilnych prac konserwatorskich i remontowych 

CEL OPERACYJNY: Atrakcyjność krajobrazu kulturowego 

 Działanie wspomagające: Poprawa stanu obiektów i obszarów zabytkowych 

Obiekty, przy których podjęto prace 

Prace jedynie przy wyposażeniu wnętrz 

stan zachowania w 2018 r. 

Prace konserwatorskie i remontowe 

Białaczów  
Białynin 

Bratoszewice  
Dłutów  

Krośniewice 
Łódź - Mileszki 

Łódź - Nowosolna  
Nakielnica  

Ozorków - Krośniewice 
Ustków 

Zgniłe Błoto  
Złaków Kościelny 

REALIZACJA WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI  
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2016-2019. STADIUM 2018-2019 

stan zachowania w 2020 r. 

Założenie dworsko-parkowe w Leszczynku  - przykład  znaczącej 
poprawy stanu zachowania obiektu reprezentatywnego 

Obiekty reprezentatywne poddane działaniom 

rewaloryzacyjnym i remontowym 



REALIZACJA WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI  
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2016-2019. STADIUM 2018-2019 

 
 

Rozmieszczenie pomników historii i parków kulturowych   

 - stan na 2019 r. 

CEL OPERACYJNY: Atrakcyjność krajobrazu kulturowego 

 
Działanie wspomagające: Poprawa stanu obiektów i obszarów zabytkowych 

Parki kulturowe w województwie łódzkim 

Pomniki historii w województwie łódzkim 



CEL OPERACYJNY: Regionalny system zarządzania dziedzictwem kulturowym 

 Działanie wspomagające: Cyfryzacja zasobów ewidencyjnych dziedzictwa kulturowego w regionie łódzkim 

REALIZACJA WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI  
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM  NA LATA 2016-2019. STADIUM 2018-2019 

Digitalizacja gminnych ewidencji zabytków  

Gminne ewidencje zabytków  

Gminne i powiatowe programy opieki  
nad zabytkami dostępne na stronach internetowych 

jednostek samorządu terytorialnego 



Działanie wspomagające: Cyfryzacja zasobów ewidencyjnych dziedzictwa kulturowego w regionie łódzkim 

REALIZACJA WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI  
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2016-2019. STADIUM 2018-2019 

CEL OPERACYJNY: Regionalny system zarządzania dziedzictwem kulturowym 

 

Muzea posiadające zdigitalizowane zasoby 

ewidencyjne  

Muzea posiadające stronę internetową 

Gminne programy rewitalizacji 



REALIZACJA WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI  
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2016-2019. STADIUM 2018-2019 

CEL OPERACYJNY: Regionalny system zarządzania dziedzictwem kulturowym 

 

Gminne programy opieki nad zabytkami 

Powiatowe programy opieki  nad zabytkami 

Działanie uzupełniające: Stworzenie mechanizmu współpracy w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym 



CEL OPERACYJNY: Tożsamość wielokulturowa regionu 

 Działanie wspomagające: Kreowanie różnorodności kulturowej 

 

        

Promocja produktów tradycyjnych 

Zachowanie reliktów wielokulturowości regionu - 

mniejszości narodowych 

Utworzenie szlaków tematycznych 
 

REALIZACJA WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI  
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2016-2019. STADIUM 2018-2019 



CEL OPERACYJNY: Tożsamość wielokulturowa regionu 

 
Działanie wspomagające: Edukacja kulturowa mieszkańców województwa 

 

        

Konkursy Publikacje 

REALIZACJA WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI  
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2016-2019. STADIUM 2018-2019 

Konkursy wiedzy o regionie Konkursy fotograficzne Przewodniki po województwie 



REALIZACJA WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI  
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2016-2019. STADIUM 2018-2019 

CEL OPERACYJNY: Atrakcyjność krajobrazu kulturowego 
 

 

Muzea wykorzystujące nowoczesne formy i techniki 

przekazu, nowoczesne systemy wystawiennicze  

i ekspozycyjne 

Obiekty muzealne i sakralne posiadające 

zabezpieczenia przeciwpożarowe i antywłamaniowe 

Muzea prowadzące edukację muzealną  

i różnorodne działania kulturalne 
Liczba muzeów 

Działanie uzupełniające: Poprawa stanu i dostępności zabytków ruchomych w muzeach oraz obiektach sakralnych 



REALIZACJA ZADAŃ  SAMORZĄDU WOJEWÓDZKIEGO 

REALIZACJA WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI WOJEWÓDZTWA 
ŁÓDZKIEGO NA LATA 2016-2019. STADIUM 2018-2019 

Zadania 

1. 
objęcie patronatem konkursów w zakresie rewitalizacji i remontów przeprowadzonych 

z wykorzystaniem tradycyjnych i innowacyjnych technologii 

2. 
kontynuacja prac na rzecz katalogów budownictwa regionalnego krajobrazów kulturowych 

dorzeczy: Warty, Pilicy i Bzury 

3. 

zakończenie prac rewaloryzacyjnych w obiektach będących własnością Samorządu Województwa 

Łódzkiego, takich jak Teatr Wielki oraz kontynuacji działań w Muzeum Archeologicznym 

i Etnograficznym, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, Muzeum Sztuki 

4. 
prowadzenie listy, opracowanie katalogu, promocja produktów i organizacja konkursów 

dotyczących tradycyjnych produktów regionalnych 

5. 
nadzór nad organizacją Europejskich Dni Dziedzictwa w regionie i koordynacja tego wydarzenia 

przez instytucje kultury województwa 

6. 
objęcie patronatem i uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Turystycznych "Na styku kultur" 

w Łodzi oraz kreowanie marki ŁÓDZKIE 

7. organizacja Jarmarku Wojewódzkiego 

8. opracowanie i wydanie informatorów promujących podregiony kulturowe i symbole województwa 

9. 
zainicjowanie działań zmierzających do opracowania nowych narzędzi do realizowania edukacji 

regionalnej, w tym podręcznika 

10. organizacja konkursów promujących dziedzictwo kulturowe regionu 

11. 
patronat nad wydarzeniami promującymi dziedzictwo kulturowe regionu, w tym EDD, konkurs na 

najlepiej urządzoną przestrzeń publiczną 

12. 

współorganizacja konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną lub doktorską oraz najlepszą pracę 

magisterską lub dyplomową tematycznie związaną z województwem łódzkim i ustanowienie nagród 

dla autorów najlepszych prac 

14. 
organizacja spotkań i konferencji dotyczących problematyki rewitalizacji oraz wsparcie dla realizacji 

cyklicznych Konferencji Dyrektorów i Kustoszy Muzeów Regionalnych w województwie łódzkim 

15. 
wsparcie instytucji kultury samorządu Województwa Łódzkiego w realizacji projektów i zadań 

dotyczących dziedzictwa kulturowego regionu 

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI 

  PODEJMOWANO DZIAŁANIA, ALE NIE OSIĄGNIĘTO ZAKŁADANEGO REZULTATU   - 2 ZADANIA 

  OSIĄGNIĘCIE ZAKŁADANEGO REZULTATU -  12 ZADAŃ 



Realizacja działań, zadań w priorytetowych  obszarach rewitalizacji  w ośrodkach historycznych  
– karty  72 ośrodków historycznych 

 

REALIZACJA WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI  
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2016-2019. STADIUM 2018-2019 

Karta  ośrodka historycznego – Bełchatów 

Lp.: 21 Nazwa ośrodka: BEŁCHATÓW Kod: L-3 Ranga: LOKALNA 

Realizacja w okresie 2018 – 2019 zadań przypisanych ośrodkowi 

  

Cel: ATRAKCYJNOŚĆ KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

Działanie podstawowe: REWITALIZACJA UKŁADÓW PRZESTRZENNYCH MIAST I WSI 

Zadanie: rewaloryzacja zabudowy zlokalizowanej w obrębie struktury ulic         

                 prowadzących do centrum, m.in. ul. 19 Stycznia i Fabrycznej 
TAK 

Działanie wspomagające: POPRAWA STANU OBIEKTÓW I OBSZARÓW ZABYTKOWYCH 

Zadanie: prowadzenie działań promocyjnych zrewaloryzowanych obszarów TAK 

Zadanie: kontynuacja przeprowadzania złożonych remontów 

konserwatorskich obiektów zlokalizowanych w pierzei rynku 
NIE 

Cel: TOŻSAMOŚĆ WIELOKULTUROWA REGIONU 

Działanie wspomagające: KREOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ 

Zadanie: kontynuacja ożywienia zrewitalizowanego centrum Bełchatowa 

poprzez organizację imprez o charakterze kulturowym, 

integrujących mieszkańców i przyjezdnych, m.in. kontynuacja „Gry 

Miejskiej” 

TAK 

Zadanie: ożywianie zrewaloryzowanego kompleksu dawnych zakładów 

„Bawełnianka” 
NIE 

Działanie: EDUKACJA KULTUROWA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA 

Zadanie: promocja ekspozycji interaktywnego muzeum Giganty Mocy TAK 

Cel: REGIONALNY SYSTEM ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM 

Działanie wspomagające: CYFRYZACJA ZASOBÓW EWIDENCYJNYCH DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

Zadanie: cyfryzacja gminnej ewidencji zabytków NIE 

Działanie uzupełniające: STWORZENIE MECHANIZMU WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE 

ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM 

Zadanie: opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami NIE 



FINANSOWANIE 

REALIZACJA WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI  
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2016-2019. STADIUM 2018-2019 

Dotacje Samorządu Województwa Łódzkiego  

na ochronę zabytków w latach 2018-2019 wg powiatów  

W analizowanym okresie 2018-2019 z budżetu Samorządu 
Województwa Łódzkiego na dotacje na prace konserwatorskie 
przy zabytkach faktycznie wydatkowano łącznie 9 839 000 zł  
i odnotowano bardzo  wyraźny wzrost w porównaniu do okresu 
2016-2017, w którym wydatkowano łącznie 3 327 500 zł.  

Rozkład terytorialny dofinansowań ze środków krajowych 

na prace przy zabytkach  

w latach 2018 - 2019 



WNIOSKI Z EWALUACJI WPOnZ 2016-2019 

Liczba zadań – 7, m.in.  

 Liczba muzeów, 
 Rewaloryzacja w zabytkowych 

obiektach muzealnych, 

 Liczba produktów tradycyjnych 
zamieszczonych na liście MRiRW, 

 Liczba skansenów, w których 
wykonano prace konserwatorskie, 

 Liczba przewodników po 
województwie. 

Liczba zadań – 16, m.in.  

 Liczba skansenów, 
 Liczba muzeów posiadających stronę 

internetową, 
 Liczba zabytków reprezentatywnych 

poddanych rewaloryzacjom  
i remontom, 

 Liczba przeprowadzonych rewitalizacji  
(w ośrodkach historycznych), 

 Liczba zrewaloryzowanych układów 
zieleni komponowanej. 

Liczba zadań – 8, m.in.  

 Powiatowe i gminne  programy opieki 
nad zabytkami zamieszczone na 
stronach internetowych samorządów 
lokalnych 

 Opracowanie gminnych  
i powiatowych programów opieki nad 
zabytkami 

 Cyfryzacja wojewódzkiej ewidencji 

zabytków 
 Stanowienie parków kulturowych 

   STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ                                WSKAZANIA DO KOLEJNEJ 
(wybrane przykłady)                                              EDYCJI WPOnZ 

             

 Wzrost nakładów na ochronę  
i opiekę nad zabytkami, 

 
 Zwiększenie zaangażowania JST  

w dotowanie ochrony i opieki nad 
zabytkami, 

 
 Kontynuacja zadań,  

z uwzględnieniem krajobrazowego 
kontekstu ochrony zabytków, 

 
 Zmniejszenie deficytu w sferze 

badań i dokumentacji wartości 
zabytków, 
 

 Poprawa efektywności zarządzania 
dziedzictwem, 
 

 Stworzenie cyfrowej bazy danych 
dziedzictwa kulturowego,  
jako narzędzia zarządzania. 

 



DZIĘKUJĘ   ZA    UWAGĘ 

Biuro Planowania Przestrzennego 

Województwa Łódzkiego w Łodzi 


