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Słownik skrótów stosowanych w tekście: 
 

BDZ  – Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie 

GEZ  – gminna ewidencja zabytków 

GPOnZ  – gminny program opieki nad zabytkami 

JST  – jednostki samorządu terytorialnego 

MKiDN  – Minister Kultury i Dziedzictw Narodowego 

NID  – Narodowy Instytut Dziedzictwa 

OKK  – obszary kulturowo-krajobrazowe  

PPOnZ  – powiatowy program opieki nad zabytkami 

UMWZ, UM – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 

uozoz  – ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

WEZ  – wojewódzka ewidencja zabytków 

WKNiDN – Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Zachodnio-pomorskiego 

WPOnZ WZ, WPOnZ - Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami Województwa Zachodnio-

pomorskiego 

WUOZ  - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie 

WZ  – Województwo Zachodniopomorskie 

ZWKZ  – Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków  
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Wstęp 
 

Wojewódzki program opieki nad zabytkami Województwa Zachodniopomorskiego na lata 

2017-2020 jest jednym z instrumentów zarządzania dziedzictwem kulturowym województwa. 

Opracowany został przez Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, instytucję kultury Samorządu 

Województwa Zachodniopomorskiego dla Zarządu Województwa. Jest to trzeci program 

województwa – poprzednie dotyczyły lat: 2008-2012 i 2012-2017. Wszystkie uzyskały pozytywną 

opinię Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Aktualny program, 

kontynuujący założenia i ustalenia z wcześniejszych dokumentów – przyjęty został uchwałą  

Nr XXII/361/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r.  

 

Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 

2017-2020 obejmuje obszar województwa zachodniopomorskiego w jego administracyjnych 

granicach. Podmiotem programowania WPOnZ WZ jest społeczność województwa, a sam WPOnZ WZ 

staje się rodzajem zobowiązania instytucjonalno-społecznego dotyczącego zabytków i dziedzictwa 

kulturowego regionu. 

 

Wykonanie, wdrażanie i sporządzanie sprawozdań z realizacji Programu jest obowiązkiem 

wynikającym z przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zarząd Województwa 

zobowiązany jest przedstawiać Sejmikowi sprawozdania z realizacji programu oraz przekazywać  

je właściwym organom ochrony zabytków.  

 

Niniejsze sprawozdanie dotyczy pierwszego dwuletniego okresu wdrażania aktualnego 

WPOnZ w województwie zachodniopomorskim, tj. lat 2017 i 2018. Opracowane zostało na podstawie 

monitoringu i analiz prowadzonych przez BDZ oraz na danych przekazanych przez jednostki 

organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, jednostki 

organizacyjne samorządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz jednostki samorządu 

terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego województwa.  
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I. CELE I ZASADY SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI WPONZ 
WZ 2017-2020 
 

1. PODSTAWOWE ZASADY OPRACOWANIA SPRAWOZDANIA 
 

Podstawą sporządzenia sprawozdania jest Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami dla 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2020 (dalej: WPOnZ WZ) przyjęty uchwałą  

Nr XXII/361/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. 

 

Zgodnie z obowiązującym prawem, tj. art. 87 ust. 5 i 6 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami1, zarząd województwa sporządza co dwa lata sprawozdania z realizacji programu opieki 

nad zabytkami i przedkłada je sejmikowi województwa. Na mocy tego przepisu odpowiednie 

zobowiązanie znalazło się w treści przyjętego WPOnZ WZ. Przyjęto, iż sprawozdanie dla Zarządu 

Województwa Zachodniopomorskiego sporządzone będzie na podstawie monitoringu, tj. 

systematycznego zbierania, przetwarzania, analizowania i publikowania informacji, dotyczących 

wszystkich zdań i aspektów zawartych w WPOnZ WZ.  

  

1.1. Obszar monitorowania 
Obszarem monitorowania jest terytorium województwa zachodniopomorskiego, z uwzględnieniem 

podziału administracyjnego aktualnego na czas sporządzenia niniejszego sprawozdania.  

 

1.2. Okres monitorowania 
Sprawozdanie dotyczy monitorowania pierwszego dwuletniego okresu obowiązywania aktualnego 

WPOnZ WZ, tj. lat 2017 i 2018. 

 

 

2. CEL SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA 
 

Zabytki mają wartość ogólnospołeczną jako elementy kształtujące przestrzeń i będące materialnym 

świadectwem minionych dziejów. W zakresie opieki nad zabytkami działania na szczeblu lokalnym 

powinny być uzupełnieniem działań regionalnych i centralnych oraz być zgodne z polityką państwa. 

 

Zgodnie z dyspozycją zawartą w uozoz zarząd województwa przedstawia sprawozdanie sejmikowi 

województwa. Sprawozdanie 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. 

 

Celem niniejszego opracowania dotyczącego Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2020 jest zatem przedstawienie informacji  

o stanie realizacji poszczególnych zadań zapisanych w Programie w pierwszym dwuletnim okresie  

                                                 
1  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, 2245. 
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i przedłożenie powstałego sprawozdania przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 

Sejmikowi Województwa Zachodniopomorskiego. Umożliwi to zaplanowanie dalszych działań  

w kolejnym okresie obowiązywania WPOnZ WZ.  

Sprawozdanie zostanie także przekazanie Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi 

Zabytków i Generalnemu Konserwatorowi Zabytków. 

 

 

3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA 
 

3.1. Cele i zadania WPOnZ 2017-2020 poddane monitoringowi 
Główne cele programów opieki nad zabytkami określone w ustawie to: 

 włączenie problematyki ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych 

 uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków łącznie z uwarunkowaniami ochrony 

przyrody 

 zahamowanie procesów degradacji zabytków i poprawa stanu ich zachowania 

 wyeksponowanie zabytków i walorów krajobrazu kulturowego 

 zwiększenie atrakcyjności zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych 

oraz wspieranie zwiększania finansowania opieki nad zabytkami 

 współpraca z właścicielami zabytków 

 tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami. 

 

Na tej podstawie we WPOnZ WZ 2017-2020 sformułowano i przyjęto do realizacji trzy cele 

perspektywiczne: 

I. UTRZYMANIE ZABYTKÓW BUDUJĄCYCH KRAJOBRAZ KULTUROWY WOJEWÓDZTWA 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

II. FUNKCJONOWANIE ZABYTKÓW W PROCESIE AKTYWIZACJI EKONOMICZNEJ I SPOŁECZNEJ 

WOJEWÓDZTWA 

III. KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI REGIONALNEJ W OPARCIU O DZIEDZICTWO KULTUROWE  

I POTRZEBĘ JEGO ZACHOWANIA DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ 

 

Dla tak wyznaczonych celów perspektywicznych określone zostały cele operacyjne, do których 

przyporządkowane zostały zadania szczegółowe. Zadania przywołane zostaną w dalszej części 

niniejszego sprawozdania (pkt. 8). 

Aby zapewnić właściwą realizację poszczególnych zadań, przypisano do nich koordynatorów – 

najczęściej wskazano jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego lub instytucje samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. 

Sformułowano także oczekiwane efekty i zaproponowano wskaźniki realizacji każdego z zadań. 

 

Monitoring składa się z trzech głównych elementów. Pierwszym jest monitoring stanu prawnego 

dotyczącego zabytków i dziedzictwa kulturowego, w tym ustawodawstwa na poziomie krajowym, 

stanowiącego podstawę działań realizowanych w strukturach samorządu terytorialnego.  
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Drugim elementem jest monitoring działań podejmowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, działające na terenie województwa 

zachodniopomorskiego.  

 

Trzecim elementem monitoringu są działania realizowane przez realizatorów i koordynowane przez 

koordynatorów związanych z samorządem województwa, wskazanych w WPOnZ WZ. 

 

3.2. Monitoring realizacji WPOnZ 
 

3.2.1. Metodologia i narzędzia monitorowania 
Monitoring to proces systematycznego zbierania, przetwarzania i analizowania wiarygodnych 

informacji, którego celem jest zapewnienie zgodności realizacji programu z przyjętymi celami. 

Monitorowanie, będące elementem łączącym programowanie i wdrażanie, pozwala na nadzór  

i korygowanie prowadzonych działań, a jednocześnie daje możliwość racjonalnego zaplanowania  

i uszczegółowienia działań WPOnZ WZ dla kolejnych okresów. 

 

Metody prowadzenia monitoringu WPOnZ nie są określone w aktach prawnych. Forma i zawartość 

niniejszego raportu, piątego już tego rodzaju dokumentu dla Województwa Zachodniopomorskiego, 

jest autorskim opracowaniem Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. Opiera się na wiedzy  

i doświadczeniu autorów, przygotowujących sprawozdania także dla wcześniejszych okresów. Ze 

względu na specyfikę badanych zagadnień, wykorzystywanych jest szereg różnorodnych metod  

i narzędzi monitorowania.  

 

W kontaktach z instytucjami JST wykorzystano sprawdzoną uprzednio metodę ankietyzacji. Ankiety 

przygotowane przez Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie rozsyłane były do wszystkich 

urzędów obsługujących samorządy szczebla gminnego i powiatowego województwa, zgodnie  

z podziałem administracyjnym aktualnym na dzień 1 stycznia 2019 r. Zawierały pytania zamknięte 

(tak/nie) i otwarte, w tym tabele do uzupełnień. Do ankiet dołączano pismo przewodnie Marszałka 

Województwa Zachodniopomorskiego Pana Olgierda Geblewicza. Analizę udziału w ankietyzacji 

przedstawia Zał. Nr 2 i 3. 

 

Pytania ankietowe do Gmin sformułowano następująco: 

1. Czy Gmina prowadzi Gminną Ewidencję Zabytków (GEZ) w formie zbioru kart adresowych 

zabytków nieruchomych z terenu gminy? proszę podać: 

a) rok opracowania i liczba obiektów znajdujących się w GEZ 

b) czy GEZ została uzgodniona i zaakceptowana przez ZWKZ 

c) stan prawny GEZ: uchwała / zarządzenie (numer i data) 

d) jaka jest dostępność publiczna GEZ (np. wykaz lub karty na stronie internetowej,  

w siedzibie urzędu - w jakim wydziale, inne) 
 

2. Czy Gmina posiada Gminny Program Opieki nad Zabytkami (GPOnZ)? proszę podać: 

a) datę i numer uchwały Rady Gminy / Miasta i Gminy przyjmującej GPOnZ 

b) czas obowiązywania GPOnZ (na jakie lata został opracowany) 

c) czy jest to pierwszy czy kolejny GPOnZ  

d) czy były sporządzane sprawozdania z realizacji GPOnZ 
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3. Czy w latach 2017 i 2018 Gmina udzielała dotacji na prace konserwatorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach? proszę podać: 

a) podstawa prawna udzielenia dotacji: uchwała / regulamin (numer i data) 

b) wykaz udzielonych dotacji 
 

WYKAZ DOTACJI PRZYZNANYCH PRZEZ GMINĘ W 2017 ROKU 

Podmiot otrzymujący  
dotację 

Obiekt zabytkowy i zakres 
prac objętych dotacją 

Kwota dotacji 
Uchwała Rady 

Gminy 

    

 

WYKAZ DOTACJI PRZYZNANYCH PRZEZ GMINĘ W 2018 ROKU 

Podmiot otrzymujący  
dotację 

Obiekt zabytkowy i zakres 
prac objętych dotacją 

Kwota dotacji 
Uchwała Rady 

Gminy 

    
 

4. Czy Gmina pozyskała w l. 2017 i 2018 fundusze zewnętrzne na prace konserwatorskie lub 

roboty budowlane przy zabytkach będących własnością Gminy. 
 

WYKAZ DOTACJI POZYSKANYCH PRZEZ GMINĘ W 2017 ROKU 

Dotacja pozyskana przez 
Gminę od: 

Obiekt objęty dotacją 
Zakres prac objętych 

dotacją 
Kwota dotacji 

od samorządu WZP 
(budżetu województwa)    

ze środków Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego    

ze środków Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków    

ze środków Powiatu    
z funduszy europejskich 2014 - 2020 
(np. Regionalny Program Operacyjny, 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , 
PO Rybactwo i Morze, Programy 
Europejskiej Współpracy Terytorialnej) 

   

 

WYKAZ DOTACJI POZYSKANYCH PRZEZ GMINĘ W 2018 ROKU 

Dotacja pozyskana przez 
Gminę od: 

Obiekt objęty dotacją 
Zakres prac objętych 

dotacją 
Kwota dotacji 

od samorządu WZP 
(budżetu województwa)    

ze środków Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego    

ze środków Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków    

ze środków Powiatu    
z funduszy europejskich 2014 - 2020 
(np. Regionalny Program Operacyjny, 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , 
PO Rybactwo i Morze, Programy 
Europejskiej Współpracy Terytorialnej) 
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5. Czy w strukturach urzędu jest utworzone stanowisko d/s. zabytków? proszę podać:  

a) nazwa jednostki organizacyjnej (wydziału urzędu), w której realizowane są sprawy 

dotyczące zabytków (np. prowadzenie GEZ, POnZ, dotacji) 
 

6. Czy w sprawach dotyczących zabytków i dziedzictwa kulturowego Gmina współpracuje lub 

korzysta z pomocy jednostek organizacyjnych samorządu województwa lub wojewódzkich 

instytucji kultury? proszę podać: 

a) nazwa jednostki / instytucji  

b) forma współpracy 
 

7. Czy w działaniach samorządu gminy dotyczących edukacji i promocji wykorzystuje się 

elementy dziedzictwa kulturowego gminy? 

 

Pytania ankietowe do Powiatów sformułowano następująco: 

1. Czy Powiat posiada aktualny Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami (PPOnZ)?  proszę 

podać: 

a) data i numer uchwały Rady Powiatu przyjmującej Powiatowy Program Opieki nad 

Zabytkami (PPOnZ)  

b) czas obowiązywania PPOnZ  (na jakie lata został opracowany) 

c) czy jest to pierwszy czy kolejny PPOnZ  

d) czy były sporządzane sprawozdania z realizacji PPOnZ  
 

2. Czy samorząd powiatowy udzielał w latach 2017 i 2018 dotacji na prace konserwatorskie lub 

roboty budowlane przy zabytkach? proszę podać: 

a) podstawa prawna udzielenia dotacji: uchwała / regulamin  (numer i data) 

b) wykaz dotacji 
 

WYKAZ DOTACJI PRZYZNANYCH PRZEZ POWIAT W 2017 ROKU 

Podmiot otrzymujący  
Dotację 

Zakres prac objętych  
dotacją 

Kwota dotacji 
Uchwała Rady 

Powiatu 

    

 

WYKAZ DOTACJI PRZYZNANYCH PRZEZ POWIAT W 2018 ROKU 

Podmiot otrzymujący  
dotację 

Zakres prac objętych  
dotacją 

Kwota dotacji 
Uchwała Rady 

Powiatu 

    
 

3. Czy samorząd powiatu pozyskał w latach 2017 i 2018 fundusze zewnętrzne na prace 

konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach będących własnością Powiatu.  
 

WYKAZ DOTACJI POZYSKANYCH PRZEZ POWIAT W 2017 ROKU 

Dotacja pozyskana przez 

samorząd powiatu od: 
Obiekt  

Zakres prac 

objętych dotacją 
Kwota dotacji 

od samorządu WZP 

(budżetu województwa) 
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ze środków Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego 
   

ze środków Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków 
   

z funduszy europejskich 2014 - 2020 (np. 

Regionalny Program Operacyjny, Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich , PO Rybactwo 

i Morze, Programy Europejskiej Współpracy 

Terytorialnej) 

   

 

WYKAZ DOTACJI POZYSKANYCH PRZEZ POWIAT W 2018 ROKU 

Dotacja pozyskana przez 

samorząd powiatu od: 
Obiekt  

Zakres prac 

objętych dotacją 
Kwota dotacji 

od samorządu WZP 

(budżetu województwa) 
   

ze środków Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego 
   

ze środków Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków 
   

z funduszy europejskich 2014 - 2020 (np. 

Regionalny Program Operacyjny, Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich , PO Rybactwo 

i Morze, Programy Europejskiej Współpracy 

Terytorialnej) 

   

 

4. Czy w sprawach dotyczących zabytków i dziedzictwa kulturowego Powiat współpracuje lub 

korzysta z pomocy jednostek organizacyjnych samorządu województwa i instytucji kultury 

proszę podać: 

a) nazwa jednostki / instytucji  

b) forma współpracy 
 

5. Czy samorząd powiatowy (Starosta) przystąpił do znakowania (znakiem „ZABYTEK 

CHRONIONY PRAWEM”) obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków 

województwa zachodniopomorskiego?  

a) TAK – liczba obiektów oznakowanych     

b) NIE – planowany termin znakowania 
 

6. Czy Starosta ustanowił osoby pełniące funkcję Społecznego Opiekuna Zabytków? proszę 

podać: 

a) liczba osób w powiecie pełniących funkcję Społecznego Opiekuna Zabytków 

 

W kontaktach z wydziałami UMWZ posłużono się metodą łączoną - ankietyzacji i indywidualnie 

formułowanych zapytań. Do poszczególnych jednostek organizacyjnych kierowano 

zindywidualizowane pismo zawierające wyciąg zadań z programu WPOnZ WZ przypisanych danej 

jednostce, z prośbą o odniesienie się do ich realizacji. Dołączano pismo Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego Pana Olgierda Geblewicza.  

 

W kontaktach z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz jego Delegaturą  

w Koszalinie posłużono się tradycyjną metodą – pism z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania 
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dotyczące aktualnej statystyki ilościowej zabytków objętych ustawowymi formami ochrony zabytków 

oraz ewidencją. 

 

Uzyskane informacje zostały przez pracowników BDZ poddane analizie i syntezie. Na ich podstawie 

sporządzono raporty szczegółowe z działalności JST szczebla lokalnego (zał. Nr 2 i 3) oraz jednostek 

organizacyjnych UMWZ (zał. Nr 4-11) i jednostek organizacyjnych samorządu Województwa 

Zachodniopomorskiego (zał. Nr 12-16). Wyniki umieszczono w niniejszym sprawozdaniu. 

 

Analiza zmian stanu prawnego prowadzona jest w BDZ na bieżąco. Przed sporządzeniem 

sprawozdania autorzy ponownie przeanalizowali główne akty prawne pod kątem ich aktualności, za 

pomocą wiarygodnych platform cyfrowych instytucji publicznych – Internetowego Systemu Aktów 

Prawnych na stronie Sejmu RP (http://isap.sejm.gov.pl/), Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego (http://www.mk.gov.pl/), Narodowego Instytutu Dziedzictwa (http://www.nid.pl). 

Dokonano także przeglądu stron internetowych UMWZ – np. www.wzp.pl, www.rpo.wz.pl. 

 

Badania i monitorowanie stanu zachowania zabytków w terenie realizowane były systematycznie 

przez pracowników BDZ w ramach prac statutowych, w okresie dwóch lat obowiązywania WPOnZ 

WZ. Działania te stanowiły okazję do bezpośredniego kontaktu z właścicielami i zarządcami obiektów, 

wymiany informacji o bieżących problemach. Efektem materialnym tej pracy są np. dokumentacje 

fotograficzne i pomiarowe archiwizowane w BDZ i wykorzystywane w dalszych opracowaniach. BDZ 

jest także wnioskodawcą odznaczeń i wyróżnień przyznawanych osobom zajmującym się w sposób 

praktyczny ochroną i opieką nad zabytkami województwa zachodniopomorskiego, stąd dysponuje 

bazą danych o ich przyznaniu. 

 

Narzędzia służące zbieraniu informacji wybrane zostały adekwatnie do zadanego celu i indywidualnie 

dostosowane dla poszczególnych dysponentów danych Posłużono się kilkoma głównymi narzędziami, 

którymi były: 

1. Tradycyjna korespondencja - pisma kierowane do wydziałów Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Zachodniopomorskiego, wskazanych jako koordynatorzy lub realizatorzy we 

WPOnZ WP; 

2. Elektroniczna korespondencja – pisma i ankiety kierowane do wszystkich jednostek 

samorządowych gmin i powiatów województwa oraz jako uzupełnienie listów tradycyjnych 

do wydziałów Urzędu Marszałkowskiego; 

3. Telefoniczne wyjaśnienia, korekty i uzupełnienia informacji; 

4. Strony internetowe instytucji publicznych – Sejmu RP (www.sejm.pl), Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego (www.mkidn.gov.pl), Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  

w Szczecinie – w zakresie stanu prawa, statystyki, finansów (www.wkz.szczecin.pl) oraz 

innych instytucji Województwa Zachodniopomorskiego i Urzędu Marszałkowskiego 

(www.wzp.pl), Narodowego Instytutu Dziedzictwa (www.nid.pl); 

5. Badania terenowe i monitoring in situ obiektów zabytkowych i działań opiekuńczych – 

prowadzone w ramach zadań własnych  BDZ; 

6. Bezpośredni kontakt - konsultacje z osobami zaangażowanymi w działalność społeczną 

dotyczącą dziedzictwa kulturowego. 

 

http://isap.sejm.gov.pl/
http://www.mk.gov.pl/
http://www.nid.pl/
http://www.wzp.pl/
http://www.sejm.pl/
http://www.wzp.pl/
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Wskaźniki wykorzystane przy monitorowaniu, ilustrujące wybrane aspekty wymienione w zadaniach, 

zostały zaproponowane przy opisie poszczególnych zadań. Wykorzystano je w miarę pozyskanych 

informacji. 

 

3.2.2. Poziomy monitorowania 
Monitorowanie WPOnZ WZ odbywało się na trzech poziomach:  

 krajowym – głównie jako monitoring zmian otoczenia prawnego dotyczącego omawianej 

problematyki; 

 wojewódzkim – głównie monitorowanie działań jednostek organizacyjnych samorządu 

województwa zachodniopomorskiego na podstawie wskaźników WPOnZ oraz zebranie 

informacji od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie i jego Delegatury  

w Koszalinie; 

 powiatowym i gminnym - monitoring działań jednostek samorząd terytorialnego 

województwa zachodniopomorskiego, poprzez pozyskanie informacji dotyczących omawianej 

problematyki.  

 

Analiza otoczenia prawnego oparta została na informacjach udostępnianych na otwartych 

platformach informatycznych, w tym stronach internetowych urzędów i instytucji publicznych. 

Przeanalizowano także nowe dane merytoryczne dotyczące zabytków, np. informacje statystyczne 

czy zestawienia (np. Narodowego Instytutu Dziedzictwa) oraz: 

 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie 

 WUOZ w Szczecinie Delegatury w Koszalinie. 

 

W zakresie zadań określonych w WPOnZ współpracowano z właściwymi rzeczowo jednostkami 

samorządu województwa, głównie wydziałami Urzędu Marszałkowskiego i jednostkami 

organizacyjnymi samorządu województwa (np. Regionalnym Biurem Gospodarki Przestrzennej WZ, 

Zespołem Parków Krajobrazowych WZ), w tym instytucjami kultury (np. Zamkiem Książąt Pomorskich 

w Szczecinie).  

 

W zakresie działań samorządów terytorialnych niższego szczebla – powiatowego i gminnego – 

współpracowano z odpowiednimi Urzędami Gmin, urzędami Miast, Starostwami Powiatowymi.   

 

3.2.3. Jednostka monitorująca 

Monitorowanie WPOnZ dla Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Biuro Dokumentacji 

Zabytków w Szczecinie, jako wyspecjalizowana instytucja kultury Samorządu Województwa 

Zachodniopomorskiego, co zostało zapisane w przyjętym WPOnZ. Zadanie to jest zapisane w statucie 

instytucji. 
 

3.2.3.1. Działania własne BDZ 
Zakres działalności Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie obejmuje wiele obszarów, m.in. 

prowadzenie prac w zakresie ewidencji i dokumentacji zabytków, w tym elementów niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego, dbałość o zachowanie wartości kulturowych województwa, współpracę  

z organami, instytucjami i organizacjami w zakresie ochrony zabytków. Realizując zróżnicowane 

zadania na terenie województwa zachodniopomorskiego, w sposób ciągły prowadzi monitorowanie 
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WPOnZ, w tym zadań związanych z aktualizowaniem wiedzy o stanie zachowania i utrzymania 

zabytków oraz promowaniem wartości kulturowych regionu.  

 

W BDZ prowadzony jest na bieżąco monitoring stanu prawnego dotyczącego zabytków, w tym zmian 

w obowiązujących ustawach i rozporządzeniach oraz wytycznych i interpretacji dotyczących 

obwiązujących przepisów. W miarę napływania zgłoszeń BDZ bierze udział w konsultacjach 

projektowanych aktów prawnych, współpracując z WKIDN UMWZ. 

 

Szczegółowe dane o działaniach BDZ dotyczących zadań WPOnZ zawarte są w pkt.8 niniejszego 

sprawozdania. 
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II. ZASÓB DZIEDZICTWA WOJEWODZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 
Zabytki, będące częścią dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego, zostały scharakteryzowane 

w Programie Opieki nad Zabytkami Województwa Zachodniopomorskiego. 

Z uwagi na definicję zabytku, zasób zabytkowy na danym obszarze nie jest zbiorem zamkniętym. 

Zmieniający się stan wiedzy, prowadzone badania, analizy i waloryzacje, zwłaszcza dotyczące 

młodszych okresów historycznych, prowadzą do obejmowania opieką i ochroną kolejnych obiektów  

i obszarów, dotychczas nieuwzględnianych. Jednocześnie, mimo podejmowanych działań prawnych  

i organizacyjnych, część zasobu ulega degradacji albo całkowitemu unicestwieniu – zwłaszcza 

zabytków mniej znanych, nieużytkowanych. Wymusza to konieczność stałej weryfikacji wiedzy  

o zasobie zabytkowym województwa, aktualizowania istniejących wykazów i ewidencji jak i nowego 

określania zasad opieki i ochrony. 

 

W tym kontekście zasadne wydaje się przypomnienie zwięzłej charakterystyki zachodniopomorskich 

zabytków, według grup określonych we WPOnZ:  

 UKŁADY URBANISTYCZNE I RURALISTYCZNE 

Większość spośród 64 miast województwa ma metrykę średniowieczną i czytelny układ 

urbanistyczny pierwotnego rozplanowania. Część z nich uwidacznia walory obronne, w tym 

dawne granice wyznaczone przebiegiem murów obronnych - w 26 miastach mury zachowały 

się na całym obwodzie lub fragmentarycznie. Czytelne w planie są podziały oparte na 

szachownicowym przebiegu ulic ze stałymi elementami zabudowy, w tym kwartałami 

mieszkalnymi.  
 

 ZABUDOWA MIAST I WSI 

o Zabudowa mieszkalna w miastach pochodzi głównie z XIX. i XX. wieku. W miastach 

mniejszych (np. w Trzcińsku-Zdroju, Dobrej, Maszewie, Lipianach) zachowane są także 

budynki starsze, najczęściej XVIII-wieczne, często wzniesione w konstrukcji ryglowej. 

Reliktowo występują także kamienice o znaczących walorach zabytkowych (np. z XV/XVI 

w. – w Trzebiatowie, czy późnogotyckie w Szczecinie, Kołobrzegu, Stargardzie). Zasób 

tworzą także zespoły zabudowy, np. z XIX/XX w. W większości miast historyczna 

zabudowa mieszkalna uległa znacznym przekształceniom. 

o Budowle użyteczności publicznej w miastach pełnią także funkcję reprezentacyjną, stąd 

często charakteryzują się okazałą oprawą architektoniczną, skalą oraz szczególnym 

miejscem posadowienia. W grupie tej są np.: ratusze, siedziby urzędów, poczty, szkoły, 

szpitale, a także zabudowa uzdrowiskowa.  

o Zabudowa wiejska to wyróżnik kulturowy regionu, głównie ze względu na tradycyjną 

konstrukcję - ryglową lub murowaną - oraz typologię form. Podobnie jak w miastach, na 

wsi dominuje zabudowa z połowy XIX w. i początków XX stulecia. Znacznie rzadziej 

spotykane są obiekty z 1. połowy XIX w., a sporadycznie XVIII-wieczne.  

o Założenia folwarczne są charakterystycznym elementem krajobrazu wsi Pomorza 

Zachodniego. Powstawały już od XV/XVI w. i podlegały procesom przekształcania  

i rozbudowy aż do XX w. Najczęściej składały się z budynków gospodarczych (stajni, 

obór, owczarni, stodół), kolonii mieszkalnej dla robotników folwarcznych.  
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W bezpośrednim sąsiedztwie towarzyszyła jej część rezydencjonalna – siedziba 

właścicieli majątku. 

o Wiejskie budynki użyteczności publicznej i przetwórstwa – są to ogólnodostępne obiekty 

służące lokalnym społecznościom (świetlice, kostnice, młyny, wiatraki, kuźnie). 

o Zabudowa rezydencjonalna – dwory i pałace to zachowana grupa kilkuset obiektów, 

zróżnicowanych pod względem chronologicznym, skali, form stylowych. Są to budynki 

wznoszone od XVII w. do XX w., najliczniej zachowane z przełomu XIX/XX wieków, 

położone najczęściej w otoczeniu parków i zespołów folwarcznych. 

o Architektura sakralna stanowi jeden z najstarszych i najcenniejszych elementów 

dziedzictwa kulturowego miast i wsi Pomorza Zachodniego. W ośrodkach miejskich 

powstawały licznie kościoły parafialne, z farą usytuowaną najczęściej w pobliżu rynku. 

Budowano również kaplice szpitalne i założenia zakonne, lokowane z reguły poza 

murami miejskimi. Jednym z wyróżników regionu jest zespół wiejskich, kamiennych 

(granitowych) kościołów późnoromańskich (XIII-XIV w.), wznoszonych z regularnych 

kwadr. Drugim wyróżnikiem jest, liczący ok. stu dziesięciu obiektów, zespół świątyń  

o metryce XVI-XX w., budowanych w technice ryglowej. Z uwagi na liczbę obiektów i ich 

walory zabytkowe, zespół ten ma wartość ponadregionalną. 

o Miejskie mury obronne – są jednym z charakterystycznych elementów krajobrazu 

kulturowego. Jest to liczny zasób średniowiecznych miejskich murów obronnych, 

wznoszonych z kamienia lub cegły w okresie od XIII do XVI wieku zachowanych w pełnym 

obwodzie lub fragmentarycznie (np. Moryń, Mieszkowice, Trzcińsko-Zdrój, Pyrzyce). 
 

 ZABYTKI TECHNIKI 

Każda epoka pozostawia w krajobrazie kulturowym zarówno budowle jak i maszyny, 

urządzenia i inne wyposażenie techniczne, które z uwagi na historyczne walory i zawartą  

w nich myśl konstruktorów i budowniczych są traktowane jako zabytki. Specyfika tych 

zasobów kulturowych uzależniona jest od uwarunkowań miejscowych. Dla Pomorza 

Zachodniego są to np. latarnie morskie, stocznie, porty, młyny wodne i wiatrowe, gorzelnie, 

ale także zabytki kolejnictwa, mosty, wiadukty. 
 

 ZIELEŃ ZABYTKOWA 

Jedna z liczniejszych grup zabytków to obszary zieleni komponowanej – parki i ogrody, 

cmentarze, aleje przydrożne. Parki w większości związane są założeniami dworsko-

folwarcznymi, tworząc wraz z nimi zespoły architektoniczno-krajobrazowe, niejednokrotnie  

o unikalnej wartości. Do najcenniejszych zaliczyć można parki dworskie. Charakterystyczne są 

także wiejskie i miejskie cmentarze obsadzane wysoką zielenią. Najbardziej zagrożone są – 

niegdyś powszechne – aleje przydrożne. 
 

 ZABYTKI RUCHOME  

o To najczęściej elementy wyposażenia bądź wystroju budowli (głównie kościołów  

i rezydencji), posiadające cechy indywidualnych wytworów artystycznych lub 

rzemieślniczych, m.in.: rzeźby, płaskorzeźby, polichromie naścienne lub stropowe, 

mozaiki, sztukaterie i detal architektoniczny (fryzy, gzymsy, tralki, blendy i in.). 

o Wyposażenie i wystrój obiektów sakralnych (od gotyckiego po neostylowe) najliczniej 

reprezentowane jest przez: ołtarze, ambony, organy, chrzcielnice, empory organowe. 
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Przeważnie to obiekty wykonane z drewna i polichromowane. Stosunkowo liczną grupę 

stanowią też obrazy tablicowe i sztalugowe, witraże, płyty nagrobne, epitafia oraz 

dzwony i instrumenty muzyczne – np. organy i ich prospekty. 

o Stosunkowo niewiele przetrwało elementów wystroju i wyposażenia wnętrz świeckich, 

jak np. kominki, meble. Znajdują się one zazwyczaj w budynkach instytucji państwowych 

(np. urzędach), samorządów (np. ratuszach), a także należących do firm i osób 

prywatnych (np. pałacach, dworach). 

o Obiekty „małej architektury” usytuowane na placach miejskich i wiejskich, cmentarzach 

przykościelnych i gminnych, przy drogach. Stanowią one własność samorządów, parafii, 

osób prywatnych. Są to: pomniki, rzeźby plenerowe, fontanny, kapliczki przydrożne, 

pomniki nagrobne, krzyże pokutne, pompy uliczne i in. 
 

 RELIKTY OSADNICTWA PRADZIEJOWEGO  

 Niezwykle trudno ocenić stan zachowania i waloryzować archeologiczne dziedzictwo 

Pomorza Zachodniego mimo, iż badaniami powierzchniowymi wykonanymi w ramach 

Archeologicznego Zdjęcia Polski objęto ponad 90% powierzchni województwa. Na krajobraz 

archeologiczny województwa składa się ponad 35.000 stanowisk archeologicznych, przede 

wszystkim relikty związane z miejscem zamieszkania (ślady i punkty osadnicze, osady, 

pozostałości grodów w postaci własnej formy terenowej) bądź pochówku (cmentarzyska, 

w tym z grobami kurhanowymi, o czytelnych w krajobrazie formach w postaci wyniesień, 

pagórków, kopców).  
 

 WARTOŚCI NIEMATERIALNE 

Najistotniejszym i najbardziej widocznym przejawem tradycji niematerialnej z czasów 

książęcych jest średniowieczny herb Pomorza Szczecińskiego – czerwony gryf na białym polu. 

Motyw gryfa, głęboko zakorzeniony w tożsamości kulturowej, odnaleźć można w herbach 

pomorskich rodów szlacheckich, w herbach miast i ziem regionu. 

Ze względu na specyfikę województwa, gdzie po 1945 r. nastąpiła całkowita wymiana 

ludności i przerwanie ciągłości kulturowej, dziedzictwo ma specyficzny charakter. Przybyli 

tutaj Polacy pochodzili z różnych regionów II Rzeczypospolitej, przywieźli ze sobą własne 

dziedzictwo kulturowe, związane ze środowiskami rodzinnymi bądź religijnymi. Stąd też 

możemy mówić o ciągłym procesie tworzenia wartości wielokulturowego społeczeństwa 

Pomorza Zachodniego. 
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III. MONITORING REALIZACJI WPONZ W OKRESIE 2017-2018 

 

4. UWARUNKOWANIA PRAWNE 

W zakresie prawodawstwa bezpośrednio dotyczącego przedmiotu sprawozdania nie nastąpiły 

radykalne zmiany przepisów, choć w prawie krajowym wprowadzono szereg istotnych zmian. 

 

Poziom europejski i światowy – polityka w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 

Obowiązujące pozostają podstawowe konwencje międzynarodowe: 

 Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawiona)  

– 16 stycznia 1992 r., La Valetta (Dz.U. z 1996 r., Nr 120, poz. 564) 

 Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego  

z 16 listopada 1972 r. przyjęta na sesji w Paryżu (Dz.U. z 1976 r., nr 32, poz. 190, 

załącznik) 

 Europejska konwencja krajobrazowa – 22 października 2000 r. – Florencja  

(Dz.U. z 2006 r., Nr 14, poz. 98) 

 Konwencja UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu 

kulturowego, sporządzona w Paryżu dnia 20 października 2005 r. (Dz.U. z 2007 r.,  

Nr 215, poz. 1585) 

 Konwencja o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy przyjęta 3 października 

1985 r. w Granadzie, weszła w życie 1 grudnia 1987 r. (Dz.U. 2012 poz.210) 

 Konwencja w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego  

(Dz.U. z 19 sierpnia 2011 poz. 1018) 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy – INSPIRE (Infrastructure for 

Spatial Information In Europe), w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej  

z dnia 4 marca 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489) 

 

Poziom krajowy – polityka państwa w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 

Bez zmian pozostały podstawowe zapisy w Konstytucji RP: 

w art. 5.: „Rzeczpospolita Polska strzeże (…) dziedzictwa narodowego”, w art. 6.1.: „Rzeczpospolita 

Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem 

tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju.”.  

 

Ustawa o ochronie zabytków: 

Aktualna pozostaje ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r2.  

W 2017 r. uwzględniono zmiany wprowadzone: 

1) ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. poz. 397),  

2) ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 

narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. poz. 774),  

3) ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami oraz ustawy o muzeach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1330 i 1887),  

                                                 
2  Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568, tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, 2245. 
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4) ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do 

wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. 1505),  

5) ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz 

ustawy o muzeach (Dz. U. poz. 1887),  

6) ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej 

Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 379),  

7) ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60),  

8) ustawą z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. poz. 1086),  

9) ustawą z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1595) 

 

Wprowadzono m.in. zmiany w: 

 zasadach wywozu zabytków za granicę,  

 udzielaniu pozwoleń na prowadzenie prac przy zabytku,  

 uprawnieniach do prowadzenia, kierowania i nadzoru nad pracami przy zabytku,  

 restytucji zabytków,  

 powoływaniu wojewódzkich konserwatorów zabytków,  

 powoływaniu członków ciał doradczych: Rady Ochrony Zabytków, Głównej Komisji 

Konserwatorskiej, Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków. 

 

Nowe są zasady karania za działania przeciw zabytkom, z wprowadzeniem kar aresztu  

i ograniczenia wolności do lat 5 oraz wysokich kar pieniężnych - do trzydziestokrotności 

minimalnego wynagrodzenia (rozdział 10a i 11 uozoz). 

Powołany został (art. 83b uozoz) nowy państwowy fundusz celowy: Narodowy Fundusz Ochrony 

Zabytków, którego dysponentem jest minister kultury i dziedzictwa narodowego, zasilany 

finansowo z ww. kar pieniężnych. 

 

Na mocy zmian, od 2017 r. obowiązuje możliwość udzielania przez organy stanowiące jednostki 

samorządu terytorialnego dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

także przy zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (art. 81.1. uozoz). Zasady 

udzielania dotacji mają zostać określone w uchwałach organów udzielających dotacji.  
 

„Art. 81. 1. W trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się 

w gminnej ewidencji zabytków może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub 

samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale.” 
  

W 2017 r. wprowadzono tekst jednolity ustawy o ochronie zabytków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187,  

z 2018 r. poz. 10, 1669). 
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W 2018 r. ustawa o ochronie zabytków otrzymała kolejny tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, 

2245. Uwzględniono m.in. zmiany wprowadzone:  

1) ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 10), w zakresie 

przepisów wykonawczych dotyczących usunięcia drzew lub krzewów; 

2) ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669); 

3) ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. – o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy  

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. 

 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa została zmieniona w 2017 i 2018 r. 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 913, 1000, 1432, 2500). Podstawowe zapisy dotyczące dziedzictwa kulturowego  

i ochrony zabytków pozostały te same. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami nadal znajdują się 

na liście zadań publicznych, które wykonuje samorząd województwa. 

 

W analizowanym okresie nastąpił szereg zmian w zakresie krajowych strategii i programów. 

Podstawowe zmiany to: 

 Uchylenie STRATEGII ROZWOJU KRAJU 2020 (przyjętej Uchwałą Nr 157 Rady Ministrów  

z dnia 25 września 2012 r., M.P. 2012 poz. 882). 

 Przyjęcie STRATEGII NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU DO ROKU 2020  

(z perspektywą do 2030) – Uchwała Nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r., M.P. 

2017 poz. 260. 

W zapisach nowej Strategii w punkcie „4. Wzmocnienie roli kultury dla rozwoju 

gospodarczego i spójności społecznej”, w działaniach do 2030 r. zapisano:  

„Ochrona i promocja dziedzictwa narodowego – wykorzystanie potencjału dziedzictwa dla 

wzmacniania kapitału społecznego oraz poczucia tożsamości i wspólnoty; inwestycje  

w dziedzictwo narodowe (dobra kultury, nauki i sztuki, zabytki, rozwój sieci muzeów, 

wspieranie i promocja dziedzictwa kulturowego wpisanego na listę światowego dziedzictwa 

UNESCO).” Wśród projektów strategicznych wymienione zostały m. in.: Dziedzictwo buduje 

wspólnotę (sieć muzeów historycznych), Kultura/Dziedzictwo/Wspólnota (wsparcie 

bibliotek, domów kultury, archiwów państwowych), Kolekcje (wspieranie instytucji kultury 

w tworzeniu kolekcji sztuki współczesnej). 

 

Zmieniony został m.in.: 

 KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (podpisany 

12.11.2014 r.) – aneksem nr 2. W wyniku negocjacji strona rządowa i strona samorządowa 

ustaliły zmiany Kontraktu Terytorialnego. W dniu 5 maja 2017 r. projekt aneksu został 

zaakceptowany przez Radę Ministrów, a 23 maja 2017 r. przez Zarząd Województwa 

Zachodniopomorskiego (Uchwała ZWZ Nr 816/17). Główne zmiany Kontraktu 

Terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego wprowadzane aneksem nr 2 dotyczą 

rozszerzenia i uszczegółowienia listy projektów kluczowych dla rozwoju regionu i państwa w 

obszarze kultury i dziedzictwa kulturowego, ale także innych obszarów m.in. ochrony 

zdrowia czy gospodarki niskoemisyjnej. 

 

http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/uchwala-nr-81617-zarzadu-wojewodztwa-zachodniopomorskiego
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Utrzymana została m.in.: 

 KRAJOWA POLITYKA MIEJSKA (uchwała RM Z 20.10.2015 r.) W dniu 31 grudnia 2017 r. 

upłynął termin obowiązywania KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI 

NAD ZABYTKAMI NA LATA 2014-2017. Nie został uchwalony krajowy program na kolejne 

lata. 

Do stycznia 2019 r. w procedowaniu był: 

 Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2018–2021.  

W IV kwartale 2018 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów planowała przyjęcie projektu 

uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego programu ochrony zabytków  

i opieki nad zabytkami na lata 2018–2021. Program nie został przyjęty. 

 

Aktualnie (marzec 2019 r.) w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów znajduje 

się:  

 Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego programu ochrony zabytków  

i opieki nad zabytkami na lata 2019–2022. 

„Głównym celem projektu Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 

na lata 2019-2022 jest stworzenie warunków dla zapewnienia efektywnej ochrony i opieki 

nad zabytkami, który w okresie 4 lat realizowany będzie we współpracy z państwowymi 

instytucjami kultury i organami administracji publicznej poprzez trzy cele szczegółowe, 

podzielone na kierunki działania, tj.: 

Cel szczegółowy 1: „Optymalizacja systemu ochrony dziedzictwa kulturowego”, podzielony 

na kierunki działania: 

1. Wzmocnienie systemu ochrony na poziomie lokalnym; 

2. Wzmocnienie systemu ochrony na poziomie centralnym; 

Cel szczegółowy 2: „Wsparcie działań w zakresie opieki nad zabytkami”, podzielony na 

kierunki działania: 

1.  Merytoryczne wsparcie działań w zakresie opieki nad zabytkami; 

2. Podnoszenie bezpieczeństwa zasobu zabytkowego; 

Cel szczegółowy 3: „Budowanie świadomości społecznej wartości dziedzictwa”, podzielony 

na kierunki działania: 

1.  Upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa i jego wartości; 

2.  Tworzenie warunków dla sprawowania społecznej opieki nad zabytkami3 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 – w grudniu 2018 r. w Warszawie otwarto 

konsultacje społeczne projektu nowej strategii; w 2019 r. planowane są spotkania 

konsultacyjne w 15 województwach. Prace prowadzi Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju4 

 

 

 

 

                                                 
3  (https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r750131964,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-w-sprawie-ustanowienia-Krajowego-
programu-ochrony.html) 
4  https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowa-strategia-rozwoju-

regionalnego/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030/ 
 

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r750131964,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-w-sprawie-ustanowienia-Krajowego-programu-ochrony.html
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r750131964,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-w-sprawie-ustanowienia-Krajowego-programu-ochrony.html
https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030/
https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030/
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Strategie i programy wojewódzkie  

– polityka samorządu województwa zachodniopomorskiego w zakresie ochrony zabytków  

i opieki nad zabytkami 
 

Aktualne pozostają: 

 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2020 

przyjęta przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą Nr XXVI/303/05 z dnia 

19 grudnia 2005 roku, zaktualizowana podczas posiedzenia XLII sesji Sejmiku Województwa 

Zachodniopomorskiego dnia 22 czerwca 2010 r. Dokument ten wyznaczył kierunki działań 

społeczności regionu oraz mechanizmy monitorowania jego rozwoju. 
 

PROJEKT STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 

2030 

przyjęty przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą nr 1555/18 w dniu 28 

sierpnia 2018 roku uwzględnił uwagi sformułowane w trakcie oceny ex ante, a także 

konsultacji Strategii z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu przy Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji - dokument zyskał pozytywną opinię Komisji. 

 

 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  

na lata 2014-2020  

przyjęty przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą nr 2247/14 w dniu 18 

grudnia 2014 roku zaktualizowany został w 2018 r.  

Aktualizacja jest wynikiem Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 26.07.2018 zmieniającej 

decyzję wykonawczą C(2015) 903 zatwierdzającą niektóre elementy programu 

operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na 

lata 2014-2020 do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu  

i zatrudnienia” dla regionu zachodniopomorskiego w Polsce. 

 

 PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XLV/530/2010 z dnia 

29.10.2010 r. Przystąpienie do zmiany planu nastąpiło Uchwałą nr 555/18 Zarządu 

Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9.04.2018 r. przyjmującą projekt zmiany Planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko oraz uruchomienia procedury opiniowania i uzgadniania 

projektu. 

 

 POLITYKA KULTURALNA WOJEWÓDTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

przyjęta uchwałą Nr 1394/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 

sierpnia 2016 r., pozostaje bez zmian. 
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 POLITYKA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W SEKTORZE 

TURYSTYKI  

przyjęta uchwałą Nr 786/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 maja 

2016 r. pozostaje aktualna. 

Z uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego: 

„Turystyka jest istotnym przedmiotem działalności samorządu województwa, a zarazem 

coraz bardziej liczącym się aspektem potencjału gospodarczego regionu. Z tego względu 

szczególne znaczenie ma zdefiniowanie podejścia jej rozwoju, określenia jego 

strategicznych współrzędnych, wypracowanie relacji pomiędzy rozwojem infrastruktury  

i zapewnieniem wysokiej jakości usług a wdrożeniem rozwiązań pozwalających na budowę 

nowoczesnej gospodarki turystycznej. Takie wielowątkowe podejście możliwe jest do 

zastosowania w ramach formułowania polityki sektorowej w dziedzinie turystyki jako 

elementu wdrażanego Zachodniopomorskiego Modelu Programowania Rozwoju wraz  

z przewidywana aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego”5. 

 

 

5. UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE 

W opiekę nad zabytkami Pomorza Zachodniego, w tym w określoną we WPOnZ, zaangażowane są 

liczne podmioty, w tym administracja różnych szczebli, instytucje i organizacje społeczne. Działają 

one w ramach swoich ustawowych lub statutowych obowiązków i celów, w wielu przypadkach poza 

kompetencjami wpływu lub nadzoru samorząd województwa zachodniopomorskiego. Wśród nich są 

urzędy administracji krajowej i wojewódzkiej zespolonej (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie i jego Delegatura w Koszalinie), 

urzędy administracji samorządowej (Urzędy Gmin, Urzędy Miast, Starostwa Powiatowe), także 

instytucje kultury (np. Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Szczecinie), 

stowarzyszenia, fundacje, podmioty gospodarcze, uczelnie wyższe, placówki oświaty i kultury po 

osoby fizyczne, w tym właścicieli zabytków.  

 

Na poziomie administracyjnym uwarunkowania organizacyjne dotyczące ochrony zabytków nie 

uległy zmianie. 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie (WUOZ) jest organem właściwym dla 

województwa zachodniopomorskiego. Zgodnie z pełnomocnictwami udzielonymi przez Wojewodę 

Zachodniopomorskiego część kompetencji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków (ZWKZ) przekazana jest do innych jednostek i ich organów. Są to: 

 Kierownik Delegatury - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatura  

w Koszalinie6 

 Prezydent Miasta Szczecin – Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie; Biuro Miejskiego 

Konserwatora Zabytków w Urzędzie Miasta Szczecin7 

 Prezydent Miasta Kołobrzeg – Miejski Konserwator Zabytków w Kołobrzegu; Biuro 

Miejskiego Konserwatora Zabytków w Urzędzie Miasta Kołobrzeg8 

                                                 
5  http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/uchwala-nr-78616-zarzadu-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-z-dnia-17-maja-2016-r 
6  http://wkz.bip.alfatv.pl/ 
7  http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50764.asp 

http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/uchwala-nr-78616-zarzadu-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-z-dnia-17-maja-2016-r
http://wkz.bip.alfatv.pl/
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50764.asp
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 Prezydent Miasta Szczecinek – Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinku; Biuro 

Miejskiego Konserwatora Zabytków w Urzędzie Miasta Szczecinku9. 

 

Samorząd województwa zachodniopomorskiego może mieć bezpośredni wpływ jedynie na zadania 

realizowane przez własne jednostki organizacyjne - Urząd Marszałkowski Województwa 

Zachodniopomorskiego i prowadzone przez siebie instytucje kultury, np. Muzeum Narodowe  

w Szczecinie, BDZ. Stąd w WPOnZ WZ jako koordynatorów i realizatorów poszczególnych zadań oraz 

ich partnerów wskazano jedynie instytucje własne samorządu województwa i poszczególne wydziały 

Urzędu Marszałkowskiego.  

 

Uwarunkowania organizacyjne na poziomie samorządu województwa nie uległy znaczącej zmianie. 

Dotychczas działające instytucje kultury samorządu województwa to: 

 Muzeum Narodowe w Szczecinie,  

 Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie,  

 Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie,  

 Teatr Polski w Szczecinie,  

 Opera na Zamku w Szczecinie,  

 Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie,  

 Ośrodek Teatralny Kana.  

 

W 2017 r. powołana została nowa samorządowa instytucja kultury - Morskie Centrum Nauki im. prof. 

Jerzego Stelmacha w Szczecinie (Uchwała Nr XXVI/397/17 Sejmiku Województwa 

Zachodniopomorskiego z dnia 12 września 2017 r.): 

„Przedmiotem działania Morskiego Centrum Nauki jest prowadzenie działalności kulturalnej  

i edukacyjnej, w tym pokazywanie, że nauka i sztuka współtworzą kulturę i cywilizację, dopełniają się, 

są przejawami kreatywności i aktywności człowieka i wspólnie przyczyniają się do jego harmonijnego 

rozwoju”10. 

 

Ośrodek Teatralny Kana jest instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin oraz 

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. 

Szczególną rolę pełni Muzeum Narodowe w Szczecinie – od 2005 r. współprowadzone przez Ministra 

Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego oraz samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Jest 

to muzeum wielodziałowe, które realizuje swoje statutowe zadania przede wszystkim poprzez 

gromadzenie zabytków, dzieł sztuki, materiałów dokumentacyjnych i innych materialnych dóbr 

kultury z zakresu archeologii, historii, sztuki, kultury materialnej, etnografii, numizmatyki, techniki  

i przyrody oraz literatury. Działania Muzeum Narodowego w Szczecinie nie są przedmiotem 

niniejszego sprawozdania. 

Książnica Pomorska, jako centralna biblioteka Pomorza Zachodniego i wojewódzka biblioteka 

publiczna o statusie naukowym, posiada bogate zbiory dokumentujące przeszłość i teraźniejszość 

Pomorza Zachodniego; rękopisy i starodruki. Prowadzi także działania edukacyjne dotyczące m.in. 

                                                                                                                                                         
8  http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=83510 
9  http://www.bip.szczecinek.pl/?c=357 
10  http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2017/4270/oryginal/akt.pdf 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomorze_Zachodnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomorze_Zachodnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C4%99kopis
https://pl.wikipedia.org/wiki/Starodruk
http://www.bip.szczecinek.pl/?c=357
http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2017/4270/oryginal/akt.pdf
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kultury i dziedzictwa regionu. Działania merytoryczne Książnicy Pomorskiej nie wchodzą w zakres 

niniejszego sprawozdania. 

 

Samorządowe instytucje kultury prowadzą działania zgodne ze swoimi statutami. Niektóre, mając 

siedziby w obiektach zabytkowych - poprzez ich użytkowanie, bieżące utrzymanie i remonty,  

w sposób bezpośredni prowadzą opiekę nad zabytkami.  

 

Zmiana administracyjna dotycząca województwa zachodniopomorskiego została wprowadzona 

decyzją Sejmu RP. 5 lipca 2018 r. Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach dotyczących 

gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim, na mocy której granice gminy Ostrowie 

zostały zniesienia oraz ustalone nowe granice gmin Drawsko Pomorskie i Złocieniec, do których 

przyłączono podzielony obszar zlikwidowanej gminy. 

Gmina została zlikwidowana 1 stycznia 2019 r. Tym samym ilość gmin w województwie 

zachodniopomorskim została zmniejszona do 113. 

W niniejszym sprawozdaniu nie uwzględniono danych ze zlikwidowanej Gminy Ostrowice. 

 

  

6. OCHRONA PRAWNA ZABYTKÓW W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM  

Nie zmieniły się ustawowo określone formy ochrony zabytków i sposób zarządzania nimi. Są to (art. 

7 uozoz): 

1) wpis do rejestru zabytków; 

2) wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa; 

3)  uznanie za pomnik historii; 

4) utworzenie parku kulturowego; 

5) ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 

lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. 

 

Poza formami ochrony zabytków wymienionymi powyżej funkcjonują także inne listy i ewidencje:  

 lista dziedzictwa światowego UNESCO;  

 wojewódzka ewidencja zabytków (wymieniona w uozoz – art. 22);  

 gminna ewidencja zabytków (wymieniona w uozoz – art. 22). 

 

6.1. Rejestr zabytków 

Rejestr zabytków województwa zachodniopomorskiego prowadzony jest w formie ksiąg rejestru 

przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

Ilość zabytków wpisanych do rejestru stopniowo powiększa się, zwłaszcza o obiekty najmłodsze – 

XIX-wieczne i XX-wieczne. 

Informacje na stronie internetowej WUOZ dla zabytków nieruchomych dostępne są w formie tabel,  

z podziałem na powiaty. Ostatnia aktualizacja pochodzi z 16.07.2018 r11. 

                                                 
11  http://wkz.bip.alfatv.pl/strony/menu/9.dhtml 

http://wkz.bip.alfatv.pl/strony/menu/9.dhtml
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Według danych przekazanych przez WUOZ w Szczecinie, w 2019 r. stan liczbowy zabytków 

województwa zachodniopomorskiego jest następujący12: 
 

Liczba obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego 
– stan na 2019 rok 

Zabytki nieruchome 4538 

Zabytki ruchome 2794 

Zabytki archeologiczne 370 
 
 

Liczba wpisów (decyzji prawomocnych) do rejestru zabytków  
województwa zachodniopomorskiego 

2017 rok 2018 rok 

Zabytki nieruchome 28 Zabytki nieruchome 21 

Zabytki ruchome 6 Zabytki ruchome 8 

Zabytki archeologiczne 0 Zabytki archeologiczne 0 
 
 

Ilość wszczętych procedur wpisowych (w toku) 

Zabytki nieruchome 17 

Zabytki ruchome 1 

Zabytki archeologiczne 1 
 

 

6.2. Wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa 

Listę Skarbów Dziedzictwa, dotyczącą najcenniejszych zabytków ruchomych, prowadzi Minister 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Z obszaru województwa zachodniopomorskiego nie ma dotychczas obiektów wpisanych na Listę 

Skarbów Dziedzictwa. 

 

6.3. Pomniki Historii 

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, drogą rozporządzenia, dokonuje uznania zabytku za Pomnik 

Historii. Aktualnie (marzec 2019 r.) na listę Pomników Historii wpisanych jest 105 obiektów13.  

W badanym okresie Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej dokonał wpisów kolejnych obiektów 

zabytkowych z terenu kraju: 

 2017 r. -  21 zabytków; 

 2018 r. -  24 zabytki. 

Żaden z ww. obiektów nie dotyczy województwa zachodniopomorskiego. 

 

W badanym okresie na obszarze województwa zachodniopomorskiego liczba Pomników Historii nie 

zmieniła się. Są to trzy zespoły architektoniczne: 

 Stargard - Zespół kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz 

średniowieczne mury obronne miasta w Stargardzie (rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 

17 września 2010 r.); 

                                                 
12  Dane przekazane przez WUOZ w Szczecinie w dniu 26.03.2019 r. 
13  https://www.prezydent.pl/aktualnosci/pomniki-historii/obiekty-wpisane-na-liste-pomnikow-historii/ 

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/pomniki-historii/obiekty-wpisane-na-liste-pomnikow-historii/
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 Kamień Pomorski – zespół katedralny (rozporządzenie Prezydenta RP z 25 sierpnia 2005 r.); 

 Kołbacz – założenie dawnego klasztoru cystersów, późniejszej letniej rezydencji książąt 

pomorskich i domeny państwowej (rozporządzenie Prezydenta RP z 3 lipca 2014 r.). 

 

Do Narodowego Instytutu Dziedzictwa złożony został wniosek dotyczący wpisu na listę Pomników 

Historii miasta Trzebiatowa. Prace nad wnioskiem trwają.  

W porozumieniu z właścicielami obiektów, w Biurze Dokumentacji Zabytków przygotowane zostały 

materiały do wniosków dla kolejnych unikalnych zabytków: dawnej kaplicy templariuszy i joannitów 

w Chwarszczanach gm. Boleszkowice, kościoła w Krupach gm. Darłowo, dwóch zamków w Płotach 

gm. loco. 

 

6.4. Parki kulturowe 

Tworzenie parków kulturowych leży w kompetencjach samorządów gmin. 

Na terenie województwa zachodniopomorskiego nie ma uchwalonych parków kulturowych.  

W badanym okresie nie podjęto uchwał w sprawie tworzenia parków kulturowych. 

 

6.5. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z terenu województwa 

zachodniopomorskiego, z uwzględnieniem konieczności uzgodnień z ZWKZ, leży w kompetencjach 

gmin. 

We wszystkich planach dotyczących obszarów wpisanych do rejestru zabytków – np. układów 

staromiejskich, zabytkowych zespołów folwarcznych, pałacowych, parkowych – znajdują się zapisy 

ustalające warunki ochrony zabytków. Dla innych obszarów chronionych, na których znajdują się np. 

obiekty z wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków, także wprowadzane są indywidualne zapisy. 

Plany i ich aktualizacje tworzone są zgodnie z potrzebami poszczególnych samorządów lub 

inwestorów. Statystyka dotycząca ilości uzgadnianych planów poddawanych uzgodnieniom z ZWKZ 

prowadzona jest przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie. 

 

6.6. Lista dziedzictwa światowego UNESCO 

Na terenie województwa zachodniopomorskiego nie ma aktualnie obiektów znajdujących się na 

liście dziedzictwa światowego UNESCO. W analizowanym okresie nie zgłaszano obiektów do 

umieszczenia na liście.  

Miasto Stargard jest w trakcie analiz dotyczących możliwości zgłoszenia zespołu kolegiaty i murów 

obronnych, uznanych za Pomnik Historii. 

 

6.7. Wojewódzka ewidencja zabytków 

Wojewódzką ewidencję zabytków w województwie zachodniopomorskim prowadzi ZWKZ.  

Stanowi ona zbiór kart ewidencyjnych sporządzanych zgodnie z przepisami Rozporządzenia MKIDN14. 

Włączenie karty ewidencyjnej zabytku ruchomego następuje za zgodą właściciela tego zabytku, co nie 

jest wymagane dla kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych. 

                                                 
14  Rozporządzenie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej  
i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z 
prawem, Dz.U. z 2011 r. nr 113, poz. 661. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111130661


Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami   
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2020 

 
OKRES MONITOROWANY  2017-2018 

 

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, marzec 2019 r. 
S t r o n a  29 | 94 

W województwie zachodniopomorskim ewidencje prowadzone są zgodnie z właściwością miejscową 

zabytku, w WUOZ w Szczecinie lub w Delegaturze w Koszalinie. Do WEZ wprowadzane są zabytki 

będące w rejestrze oraz inne wskazane przez ZWKZ. Baza obiektów ujętych w WEZ nie jest zbiorem 

stałym – rozszerza się o nowe obiekty i zmniejsza o obiekty wyłączane. Nie ma jednolitej metodologii 

liczenia zabytków. Brak ustalenia jednoznacznych zasad – np. z uwzględnieniem lub nie jego 

elementów składowych, co skutkuje brakiem precyzji i rozbieżnościami w statystykach15.  
 

DANE  
Z MARCA 2019 R. 

JEDNOSTKA 
PROWADZĄCA 

EWIDENCJĘ 

ZABYTKI 
RUCHOME (SZT.) 

ZABYTKI 
NIERUCHOME 

(SZT.) 

ZABYTKI 
ARCHEOLOGICZ

NE (SZT.) 

Wojewódzka 

ewidencja 

zabytków 

WUOZ  
w Szczecinie 

6 869 12 829 29 225 

Delegatura  
w Koszalinie 

9 950 19 817 13 598 

 

LICZBA OBIEKTÓW WPROWADZONYCH DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW  
– TEREN DZIAŁANIA WUOZ W SZCZECINIE 

2017 rok 2018 rok 

Zabytki nieruchome 158 Zabytki nieruchome 29 

Zabytki ruchome 70 Zabytki ruchome 95 

Zabytki archeologiczne w latach 2017-2018 461 

 
LICZBA OBIEKTÓW WPROWADZONYCH DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW  

– TEREN DZIAŁANIA DELEGATURY W KOSZALINIE  

2017 rok 2018 rok 
Zabytki nieruchome 0 Zabytki nieruchome 0 

Zabytki ruchome 52 Zabytki ruchome 37 

Zabytki archeologiczne w latach 2017-2018 0 
 

Na terenie działania Delegatury w Koszalinie w WEZ dotyczącej zabytków ruchomych znajdują się: 

 -  instrumenty organowe – 135 szt. 

 -  pojazdy – 375 szt. 

 -  pozostałe zabytki ruchome – 13 598 szt. 

Wśród zabytków ruchomych wprowadzonych do WEZ na obszarze działania Delegatury większość 

stanowią pojazdy (2017 r. - 52 szt., 2018 r. - 33 szt.). 

 

6.8. Gminna ewidencja zabytków 

Gminna ewidencja zabytków (GEZ) nie jest ustawową formą ochrony zabytków, ale funkcjonuje jako 

taka poprzez wprowadzone w przepisach obowiązki dla właścicieli i posiadaczy zabytków w niej 

ujętych. GEZ obejmuje zbiór kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy – wpisanych 

do rejestru, znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz wyznaczonych przez wójta  

(burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z WKZ. Włączenie zabytku do GEZ następuje  

w drodze decyzji o charakterze wewnętrznym. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest zobowiązany 

do prowadzenia GEZ i wykorzystywania do sporządzania gminnego programu opieki nad zabytkami.  

                                                 
15  Dane przekazane do BDZ przez WUOZ w Szczecinie i Delegaturę w Koszalinie w marcu 2019 r. 
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GEZ stanowią punkt wyjścia dla podejmowania działań ochronnych i opiekuńczych w stosunku do 

lokalnego dziedzictwa kulturowego. 

Gminy z terenu województwa zachodniopomorskiego sukcesywnie, choć czasem z opóźnieniem, 

wykonują obowiązek ustawowy prowadzenia GEZ.  

Przepisy dotyczące wprowadzania GEZ nie zostały zmienione, natomiast w ustawie uozoz organy 

stanowiące JST dostały nową prerogatywę: możliwość udzielania dotacji na prowadzenie prac 

konserwatorskich i restauratorskich i robót budowlanych w zabytkach ujętych w GEZ. 

 

Na podstawie danych uzyskanych z WUOZ w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie w województwie 

jedynie 69 gmin, tj. 61%, posiada GEZ uzgodniony z WUOZ16: 
 

LICZBA GMIN POSIADAJĄCYCH UZGODNIONĄ GMINNĄ EWIDENCJĘ ZABYTKÓW  
– WG WUOZ W SZCZECINIE 

WUOZ w Szczecinie 46  

Delegatura w Koszalinie 23 

suma 69 (61%) 
 

Nieznacznie inne od danych WUOZ są informacje przekazane przez samorządy. Szczegółowe dane 

zawarte są w punkcie 7.1.  

 

 

7. DZIAŁANIA JST WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO POWIĄZANE  

Z WPONZ 

Prowadzenie działań opiekuńczych nad zabytkami należy do zadań własnych gmin i powiatów. 

Podstawowymi, wynikającymi z uozoz, są odpowiednio - opracowanie gminnej ewidencji zabytków 

(GEZ) oraz gminnego i powiatowego programu opieki nad zabytkami (GPOnZ, PPOnZ). Samorządy 

szczebla gminnego prowadzą własną politykę,  w ramach obowiązującego prawa i zgodnie  

z możliwościami budżetowymi w danym roku. Samorząd województwa nie sprawuje funkcji 

nadzorczych w tym zakresie. 

Monitoring BDZ dotyczący działań Gmin i Powiatów, w zakresie powiązanym ze WPOnZ, prowadzony 

był za pomocą ankietyzacji. Badanie ankietowe dotyczyło m.in.: prowadzenia GEZ, przyjęcia GPOnZ  

i POnZ, promocji i funduszy na prace przy obiektach zabytkowych.  

Ankiety kierowano do wszystkich Urzędów Miast, Gmin i Starostw Powiatowych z terenu 

województwa. Przeprowadzona w ramach monitoringu ankieta nie objęła obszaru zlikwidowanej 

Gminy Ostrowice, podzielonego między gminy Drawsko Pomorskie i Złocieniec.  

 

Odpowiedzi uzyskano od większości z nich. (zał. 2, 3) 

 

7.1. Działania Gmin 

Województwo zachodniopomorskie podzielone jest 113 jednostek administracyjnych III stopnia 

(gminy). Są to: 

 gminy miejskie (11),  

 gminy miejsko-wiejskie (55),  

                                                 
16  Dane przekazane do BDZ przez WUOZ w Szczecinie i Delegaturę w Koszalinie w marcu 2019 r. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_miejska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_miejsko-wiejska
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 gminy wiejskie (47).  

 

Do Biura Dokumentacji Zabytków nadesłano 113 ankiet z Urzędów Gmin i Miast, co stanowi 100 % 

ogólnej liczby JST III stopnia. (zał. Nr 2) 

Wszystkie miasta na prawach powiatu: Koszalin, Szczecin i Świnoujście przekazały pełne informacje. 

Zostały one ujęte w statystyce niniejszego rozdziału. 

 

W porównaniu do ankietyzacji z 2015 r., kiedy odpowiedziało 96,5 % gmin widać pozytywny trend. 

Można mieć nadzieję, że sygnalizuje to wzrost zainteresowania lokalnym dziedzictwem  

i podejmowanie wobec niego konkretnych działań opiekuńczych. 

 

Analiza ankiet daje obraz zróżnicowanego zaangażowania Gmin w działania związane z lokalnym 

dziedzictwem, na co wpływ mają m.in. różny zasób zabytkowy i różne możliwości finansowe  

poszczególnych jednostek. Niezależnie od tego wszystkie gminy zobowiązane są ustawowo do 

prowadzenia gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu opieki nad zabytkami – nie wszystkie 

wywiązują się z tego obowiązku. Gminy opracowują GEZ w porozumieniu z ZWKZ. 

 

Na podstawie danych przekazanych z urzędów gmin województwa zachodniopomorskiego liczba 

gminnych ewidencji zabytków jest większa o 2, niż wg danych WUOZ – wynosi 71, tj. 63% gmin 

deklaruje, iż posiada uzgodniony GEZ. 5 gmin, tj. 4% informuje, iż wykonało GEZ i jest on w trakcie 

opiniowania przez WKZ. Brak tej ewidencji deklaruje 26% gmin17. (zał. Nr 2) 

 

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW - WG GMIN Liczba  Udział procentowy 

GEZ wykonane, w tym:  
GEZ zaakceptowanych przez WKZ 

79 70 % 

71 63% 

GEZ w trakcie uzganianiaz z WKZ 5 4 % 

Brak GEZ 29 26% 

 

Przyczyny różnic w przekazanych danych przez WUOZ i gminy, na obecnym etapie tworzenia 

sprawozdania, nie zostały ustalone.  

W latach 2017 – 2018 pojawiły się nowo opracowane GEZ-y w 9 gminach, tj.: Moryń, Widuchowa, 

Świerzno, Darłowo, Kołbaskowo, Suchań, Szczecinek Miasto, Szczecinek Gmina, Mirosławiec. 

Większość z nich została zaakceptowana przez WKZ (poza ewidencją gminy Mirosławiec), a ewidencja 

gminy Widuchowa – jest aktualnie w trakcie uzgodnień. 

 

GEZ-y będące aktualnie w trakcie uzgodnień przez ZWKZ, deklarują gminy: Karlino, Widuchowa, 

Biesiekierz, Bobolice, Rąbino. 

GEZ-y opracowane, ale nieuzgodnione przez WKZ posiadają gminy: Manowo, Świeszyno, 

Mirosławiec. 

Ustawodawca nie przewidział żadnej sankcji za brak GEZ. Jego brak może jednak mieć negatywne 

skutki finansowe dla zabytkowych obiektów – ich właściciele nie mogą ubiegać się o wsparcie 

finansowe na ich remonty, przyznawane w ramach dotacji ze środków samorządowych. 

                                                 
17  Dane przekazane do BDZ przez Urzędy Gmin, Urzędy Miast i Gmin i Urzędy Miast w lutym – marcu 2019 r.. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_wiejska


Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami   
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2020 

 
OKRES MONITOROWANY  2017-2018 

 

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, marzec 2019 r. 
S t r o n a  32 | 94 

Gminne programy opieki nad zabytkami powinny być wykonywane cyklicznie, na okres 4 lat. 

Dokument podlega uzgodnieniu z ZWKZ. Cyklicznie, co 2 lata, powinno być wykonywane 

sprawozdanie z realizacji. 

Na podstawie danych uzyskanych z WUOZ w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie w województwie 

jedynie 38 gmin, tj. 34%, posiada GPOnZ zaopiniowany przez WUOZ18 : 

 

LICZBA GMIN POSIADAJĄCYCH ZAOPINIOWANY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI  
– WG WUOZ 

WUOZ w Szczecinie 25  

Delegatura w Koszalinie 13 

suma 38 (34%) 

 

Na podstawie danych ankietowych z urzędów gmin można z kolei stwierdzić, iż wykonany i aktualnie 

obowiązujący (2019 r.) GPOnZ posiadają jedynie 24 gminy, tj. 21% gmin województwa 

zachodniopomorskiego. Trzy gminy wykonały program, ale go nie uchwaliły. 31 gmin posiadało 

GPOnZ, ale stracił on ważność w końcu 2018 r. Łącznie połowa gmin (55) deklaruje, iż miało 

uchwalony GPOnZ, 50% nie posiada takiego programu19. Zał. II tab.3 

 

Po raz pierwszy opracowane i uchwalone w l. 2017 – 2018 GPOnZ pojawiły się w gminach: Goleniów, 

Polanów, Resko, Kołbaskowo, Suchań, Lipiany (planowana uchwała na 1 półrocze 2019 r.). 

 

Kolejne edycje GPOnZ opracowane w l. 2017 – 2018 przygotowano w gminach: Stepnica, Płoty, 

Moryń, Będzino, Łobez, Stargard Miasto, Szczecinek Miasto. 
 

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI  
- WG GMIN 

Liczba Udział procentowy 

Ilość wykonanych i uchwalonych GPOnZ 
w tym:  
ilość GPOnZ aktualnie obowiązujących 
ilość GPOnZ aktualnie nie obowiązujących  
(straciły ważność do końca 2018 roku) 

55 
 

24 
31 

50% 
 

22% 
28% 

Ilość opracowanych GPOnZ, ale nie uchwalonych: 3 2% 

   

Brak GPOnZ 55 50% 

 

Pomoc finansową w utrzymaniu dobrego stanu zabytków z terenu gminy realizuje połowa 

samorządów gminnych, poprzez dotacje udzielane właścicielom zabytków. 
 

DOTACJE NA PRACE PRZY ZABYTKACH 2017 r. 2018 r. 

Ilość gmin udzielających dotacje 58 (51 %) 57 (50 %) 

Ilość gmin nie udzielających dotacji 55 (49 %) 56 (50 %) 

RAZEM: 113 113 

 

                                                 
18  Dane przekazane do BDZ przez WUOZ w Szczecinie i Delegaturę w Koszalinie w marcu 2019 r. 
19  Dane przekazane do BDZ przez Urzędy Gmin, Urzędy Miast i Gmin i Urzędy Miast w lutym – marcu 2019 r. 
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Na podstawie danych zawartych w ankietach można potwierdzić duże zróżnicowanie kwot 

przeznaczanych w 2017 i 2018 r. na dotacje, co bezpośrednio wiąże się z możliwościami budżetu 

danego samorządu. Znacząco zwiększone kwoty dofinansowań niż w poprzednim monitoringu, 

udzieliły gminy: Koszalin, Szczecin, Gryfino (w 2017 r.), Świnoujście (w 2018 r.), Białogard Miasto  

(w 2018 r.), Dębno. 

W największych miastach na prawach powiatu dotacje wynosiły od 100 tys. do 480 tys. zł. W innych 

miastach, np.  Gryfinie, Nowogardzie, Międzyzdrojach, Dębnie, Policach, Świdwinie, Myśliborzu 

kwoty wahały się od 106 tys. do 150 tys. zł. Odnotowano także mniejsze wartości dotacji, np. 3 -5 tys. 

zł (Gmina Tuczno, Trzcińsko-Zdrój, Łobez, Boleszkowice), 10-15 tys. zł (Gmina Dobrzany, Pyrzyce, 

Warnice, Suchań), 20-50 tys. zł (Gmina i Miasto Szczecinek, Sławoborze, Dolice, Barlinek, Stare 

Czarnowo). 

Większość dotacji kierowanych jest do parafii posiadających zabytkowe świątynie, nieliczne do 

organizacji czy osób prywatnych.  

Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji zawarty jest w zał. II tab. 5 i 6. 

 

Fundusze zewnętrzne na prace przy zabytkach w 2017 i 2018 r. pozyskało jedynie 20 gmin, tj. 18%20. 

Środki pozyskano z samorządu WZP, RPO, funduszy europejskich 2014-2020, Powiatów, ZWKZ, 

MKiDN.  

Zrealizowane zadania to np. przebudowa magazynu solnego i utworzenie muzeum regionalnego 

(Drawsko Pom.), remont w Parku Zdrojowym (Połczyn-Zdrój), rewaloryzacja Wzgórza Rolanda (Łobez) 

prace konserwatorskie przy średniowiecznych obwarowaniach i basztach (Gm. Stare Czarnowo, 

Trzcińsko-Zdrój, Kołobrzeg, Pyrzyce, Barlinek, Myślibórz). 

Niektóre z gmin podają iż wspierają właścicieli (parafie) w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.   

Szczegółowy wykaz pozyskanych funduszy zawarty jest w zał. II tab. 7, 7a, 7b. 
 

FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE  LICZBA GMIN 

Gminy, które pozyskały fundusze zewnętrzne 20 (18 %) 

gminy, które nie pozyskały funduszy zewnętrznych 93 (82 %) 

RAZEM: 113 (100 %) 

 

Samodzielne stanowiska ds. zabytków, z przekazanymi w części kompetencjami ZWKZ, w 2019 r. 

zorganizowane są jedynie w trzech jednostkach samorządowych województwa 

zachodniopomorskiego (3%) – miastach Szczecinie, Szczecinku, Kołobrzegu. 

W pozostałych urzędach JST sprawy prowadzone są ramach różnych wydziałów – ds. architektury  

i budownictwa, nieruchomości i środowiska, gospodarki przestrzennej lub urbanistyki, inwestycji  

i promocji, oświaty, pozyskiwania funduszy zewnętrznych.  

Szczegółowy wykaz dla poszczególnych gmin zawarty jest w zał. II tab. 8. 

 

W zakresie współpracy gmin i jednostek organizacyjnych samorządu województwa i wojewódzkich 

instytucji kultury, w ankietach 36 gmin (32%) deklaruje taką współpracę. 

Gminy współpracują z np. z Urzędem Marszałkowskim WZ, zwłaszcza wydziałami: Turystyki  

i Gospodarki, RPO oraz Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego.  Wymieniają także instytucje 

kultury: Muzeum Narodowe w Szczecinie, Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Zamek Książąt 

                                                 
20  Dane przekazane do BDZ przez Urzędy Gmin, Urzędy Miast i Gmin i Urzędy Miast w lutym – marcu 2019 r. 
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Pomorskich w Darłowie, Muzeum Archeologiczno Historyczne w Stargardzie, Muzeum Historii Ziemi 

Kamieńskiej. Wskazują także na współpracę z WUOZ w Szczecinie, Delegaturą w Koszalinie, NID, 

zespołem Parków Krajobrazowych WZ, Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną, 

Uniwersytetem Szczecińskim. 

Można przypuszczać, iż wykaz jest niepełny, gdyż np. niektóre z gmin biorących udział  

w Zachodniopomorskich Dniach Dziedzictwa koordynowanych przez BDZ, nie wykazują takiej 

współpracy.  

Szczegółowy wykaz dla poszczególnych gmin zawarty jest w zał. II tab. 9. 

 

Na pytanie dotyczące wykorzystania elementów dziedzictwa kulturowego w edukacji i promocji,  

86 gmin (76%) potwierdziło takie działania. 

Dla okresu 2017-2018 podano wydawanie folderów promocyjnych (np. gminy Karnice, Osina, 

Szczecin, Trzebiatów, Gryfino, Widuchowa, Międzyzdroje, Kołobrzeg, Dobra, Dębno, Myślibórz, Borne 

Sulinowo) i umieszczanie informacji na stronach www, ale także szereg innych działań, np.: 

Koszalin - promocja Staromiejskiej Trasy Turystycznej z aplikacją, Przewodnik Turystyczny 

„Turystyczny Koszalin", plan miasta Koszalina, Przewodnik rowerowy „Rowerowy Koszalin", mapa 

Góry Chełmskiej, Przewodnik „Koszalin i okolica".  

Świnoujście - tablice informacyjne na zabytkach, folder, szlak fortyfikacyjny, muzeum fortyfikacji. 

Bierzwnik – wydarzenie Trzy dni na Cysterskim Szlaku 

Goleniów - z okazji 750-lecia miasta zorganizowano w placówkach oświatowych i instytucjach kultury 

wystawy prac zabytków wykonane przez uczniów, którym towarzyszyły wiersze, opisy, inscenizacje, 

filmy, warsztaty, gry historyczne i inne; wydano puzzle z zabytkami Goleniowa, zakładki do książek, 

pocztówki, folder informacyjny, wydawnictwa dotyczące Goleniowskiego Szlaku Ceglanego oraz 

Miejskiego Szlaku Turystycznego; Centrum Informacji Turystycznej opracowało szlak pieszy dla dzieci 

pn. „Spacerem po Goleniowie z księciem Barnimem I”. 

Trzebiatów – organizacja spotkań, konferencji, imprez, wydawnictw - folderów, przewodników 

promujących muzeum pałacowe i Trzebiatów, przygotowanie wystaw, gra miejska (zabytki), konkurs 

Turniej Wiedzy o Trzebiatowie, lekcje muzealne. 

Mieszkowice – organizacja konferencji naukowej „Nadodrzańskie Spotkania z Historią”; warsztaty 

oraz lekcje muzealne organizowane w Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów 

Ziemi Mieszkowickiej; wystawy pn. Mieszkowice dawniej i dziś – na starych fotografiach. 

Kołobrzeg – publikacje, organizacja Dni Kołobrzegu i Targu Solnego, nawiązującego do czasów lokacji 

miasta Kołobrzeg, z pokazem rzemiosł, strojów, wyposażenia czy nawet potraw z tego okresu. 

Mielno - tworzenie produktu turystycznego na bazie dziedzictwa kulturowego gminy: Leśna Pętla 

Przygód i Tajemnic w Mielnie, Skarbnica Wioski Rybackiej w Chłopach, zagospodarowanie grodziska. 

Sianów - wydawnictwa: foldery, kalendarze ścienne z ilustracjami najcenniejszych zabytków, 

widokówki ze zdjęciami zabytków, mapy turystyczne zawierające informację o zabytkach wraz ze 

wskazaniem ich lokalizacji na mapie, aplikacja mobilna Gminy i Miasta Sianów zawierająca zakładkę 

poświęconą zabytkom na terenie gminy Sianów; zadania realizowane w partnerstwie z Gminną 

Organizacją Turystyczną, Stowarzyszeniem Historycznym Pochodnia oraz Towarzystwem Przyjaciół 

Ziemi Sianowskiej – kształtowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnej postawy i pogłębianie wiedzy na 

temat lokalnej historii, spotkania ze świadkami historii, współorganizacja corocznych obchodów Dnia 

Osadników Ziemi Sianowskiej). 
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Dobra - impreza plenerowa polsko-niemiecki Festiwal Róż; rajdy piesze i rowerowe szlakiem 

angielskiej pisarki Elizabeth von Arnim (mieszkanki gminy Dobra w XIX/XX w.); foldery z fotografiami  

i opisami zabytków, coroczny konkurs„ Quiz wiedzy o gminie Dobra” dla uczniów; wystawa 

fotograficzna pt. ”Zabytki Gminy Dobra wczoraj i dziś”. 

Bielice - rajd rowerowy szlakiem kościołów gminy, Quest regionalny dotyczący miejscowości  

z elementami dziedzictwa kulturowego. 

Darłowo Miasto - Dni Darłowa, Bieg Króla Eryka, gala ogólnopolskiego konkursu poetyckiego O trzos 

króla Eryka. 

Sławno Miasto - wydarzenia plenerowe, konferencje, edukacja dzieci i młodzieży. 

Kobylanka - prace zmierzające do upamiętnienia jeńców wojennych i pracowników przymusowych 

obozu Gemeinschaftslager Belkow; warsztaty historyczno-edukacyjne; program telewizyjny (TVP2). 

Połczyn-Zdrój - w szkołach i przedszkolach zajęcia dotyczące dziedzictwa kulturowego gminy: 

wycieczki kulturoznawcze, konkursy, pogadanki; podkreślanie wartości przyrodniczych  

i krajobrazowych (Park Zdrojowy). 

 

7.2. Działania Powiatów 

Województwo zachodniopomorskie podzielone jest na 21 jednostek administracyjnych II stopnia 

(powiaty), w tym 18 powiatów („powiatów ziemskich”) i trzy miasta na prawach powiatów: Koszalin, 

Szczecin, Świnoujście. Dane dotyczące ww. miast, mających jednocześnie status gmin miejskich, ujęte 

są w punkcie 7.1.   
 

Na pytania ankiety BDZ uzyskano odpowiedź z 18 Starostw Powiatowych, t.j. 100% powiatów  

z terenu województwa. (zał. 3. Tab.1) 

Współpraca samorządów w przekazaniu informacji ankietowej daje obraz wzrostu świadomości 

dotyczącej omawianych zagadnień - w ankietyzacji z 2015 r. odpowiedziało 88,8 % powiatów. 

Natomiast poszczególne obowiązki i działania opiekuńcze wobec zabytków z terenu powiatu 

wykonywane są w różnym stopniu. 
 

Posiadanie powiatowych programów opieki nad zabytkami (PPOnZ) deklaruje 6 powiatów, tj. 33%21. 

Pięć z nich ma program aktualny, jeden nieaktualny. Tym samym brak PPOnZ wykazuje 12 powiatów, 

tj. 67%, co jest wysoce niepokojącym zjawiskiem. 

Wykonywanie obowiązkowych sprawozdań z realizacji programów deklarują 4 powiaty, tj. 67% 

posiadających POnZ. (zał. Nr 3. Tab.2) 
 

POWIATOWE PROGRAMY OPIEKI NAD ZABYTKAMI  
 

LICZBA 
 

UDZIAŁ 
PROCENTOWY 

PPOnZ  
wykonane i przyjęte uchwałą Rady Powiatu 
w tym: 
PPOnZ aktualnie obowiązujące 
PPOnZ aktualnie nie obowiązujące 

6 
 

5 
1 

 
33% 

 
28% 
5% 

BRAK PPOnZ 12 67% 

RAZEM: 18 100% 

sporządzone sprawozdania z realizacji PPOnZ 4 67% 

                                                 
21  Dane przekazane do BDZ przez Starostwa Powiatowe w lutym – marcu 2019 r.. 
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Dotacje na prace przy zabytkach, realizowane poprzez uchwały Rad Powiatu, udzielane były zarówno 

w 2017 r., jak i 2018 r. Udzielanie dotacji deklarowało 11 powiatów - w 2017 r. i 12 powiatów -  

w 2018 r.22 ( ok. 60%). 

Łączna wartość dotacji poszczególnych powiatów w danym roku wynosiła od 10.000 zł (Powiat 

Wałecki, Powiat Łobeski) do 150.000 zł (Powiat Gryfiński).  Ww. sumy przeznaczane były na jeden 

obiekt lub dzielone dla kilku beneficjentów – indywidualne kwoty dotacji były bardzo zróżnicowane – 

wynosiły od 2.000 zł do 35.000 zł. Dofinansowano głównie parafie (remonty kościołów, prace 

konserwatorskie wyposażenia ruchomego, np. ołtarzy), jednostkowo osobę prywatną odbudowującą 

pałac. Znaczące środki w latach od 2015 do 2018, desygnował samorząd Powiatu Drawskiego.  

W badanym okresie dotacje udzielone zostały także w tych powiatach, w których w poprzednich 

okresach sprawozdawczych nie wydatkowano środków publicznych na ten cel (białogardzki, łobeski, 

stargardzki, policki, szczecinecki, kołobrzeski). 

Szczegółowy wykaz dla poszczególnych powiatów zawarty jest w zał. III tab. 3, 4, 5. 
 

DOTACJE NA PRACE PRZY ZABYTKACH 2017 r. 2018 r. 

Ilość powiatów udzielających dotacje 11 (61%) 12 (67%) 

Ilość powiatów nie udzielających 
dotacji 

7 (39 %) 6 (33 %) 

RAZEM: 18 18 

 

Podstawę prawną udzielenia dotacji były Uchwały Rad Powiatu. Warto odnotować, iż w powiecie 

białogardzkim, drawskim i koszalińskim uwzględniono zmianę przepisów i umożliwiono uzyskanie 

dofinansowania także obiekty zabytkowe znajdujące się w GEZ.  

 

Pozyskanie funduszy zewnętrznych na zabytki będące własnością samorządu zadeklarowały jedynie 

3 powiaty, co daje podobny procentowy udział jak w gminach, tj. 17%. Środki uzyskano od samorządu 

Województwa Zachodniopomorskiego, z funduszy europejskich (RPO), MKiDN na prace przy pałacach 

– obecnie siedzibach ośrodków szkolno-wychowawczych lub domów pomocy społecznej 

(Niemieńsko, Darskowo) i odcinku murów obronnych (Chojna). 

Szczegółowy wykaz pozyskanych środków dla poszczególnych powiatów zawarty jest w zał. III tab. 6. 
 

FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE  LICZBA POWIATÓW 

powiaty, które pozyskały fundusze zewnętrzne 3 (17 %) 

powiaty, które nie pozyskały funduszy zewnętrznych 15 (83 %) 

RAZEM: 18 (100 %) 

 

W zakresie współpracy powiatów i jednostek organizacyjnych samorządu województwa  

i wojewódzkich instytucji kultury, w ankietach 9 powiatów (50%) deklaruje taką współpracę23. 

Powiaty współpracują z Urzędem Marszałkowskim WZ, wydziałami: Programów Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego. Wymieniają także instytucje kultury: 

Muzeum Narodowe w Szczecinie, Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. Zakres współpracy 

                                                 
22  Dane przekazane do BDZ przez Starostwa Powiatowe w lutym – marcu 2019 r.. 
23  Dane przekazane do BDZ przez Starostwa Powiatowe w lutym – marcu 2019 r.. 
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dotyczy np. wydawania publikacji promocyjnych (3 powiaty) i organizacji Zachodniopomorskich Dni 

Dziedzictwa (Europejskich Dni Dziedzictwa) – 5 powiatów. 

Szczegółowy wykaz pozyskanych środków dla poszczególnych powiatów zawarty jest w zał. III tab. 7. 

 

W zakresie innych działań opiekuńczych wobec zabytków, tzw. działań „miękkich”, wskazano24: 

 Znakowanie obiektów zabytkowych znakiem „zabytek chroniony prawem”- 10 powiatów,  

tj. 56% (liczba od 1 do 81 zabytków); 

 Ustanowienie „społecznego opiekuna zabytków” – 2 powiaty (kołobrzeski i stargardzki),  

tj. 11%. 
 

OZNAKOWANIE ZABYTKÓW „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM” 
 

LICZBA POWIATÓW 

powiaty które oznakowały zabytki   10 (56 %) 

Powiaty które nie oznakowały zabytków    8 (44 %) 

RAZEM:   18 (100%) 

 
SPOŁECZNY OPIEKUN ZABYTKÓW 
 

LICZBA POWIATÓW 

powiaty które ustanowiły osoby na funkcję  2 (11 %) 

Powiaty które nie ustanowiły osoby na funkcję    16 (89 %) 

RAZEM:   18 (100%) 

 

Społeczni opiekunowie zabytków nie są ustanowieni w żadnym z trzech miast na prawach powiatu: 

Koszalinie, Szczecinie, Świnoujściu.  

 
Szczegółowy wykaz dla poszczególnych powiatów zawarty jest w zał. 3, tab. 8, 9. 

 

7.3. Działania Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego 

W zakresie realizacji WPOnZ Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego działa poprzez 

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz 

jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego WZ i samorządowe jednostki organizacyjne, jak 

instytucje kultury. Jednostki te wskazane zostały we WPOnZ jako koordynatorzy i realizatorzy 

poszczególnych zadań. 

 

Sprawozdanie z realizacji celów perspektywicznych i operacyjnych oraz zadań nakreślonych we 

WPOnZ przedstawione zostało analitycznie, z wykorzystaniem informacji przekazanych przez 

poszczególnych koordynatorów i uczestników.  

Odpowiedzi uzyskano od wszystkich jednostek samorządu województwa, do których się zwrócono. 

Część jednostek przekazała informacje, iż w badanym okresie nie realizowała zadań ujętych w WPOnZ 

lub informacje, jaka jednostka organizacyjna podległa lub nadzorowana jest bezpośrednim 

realizatorem zadań. Wówczas informacje i dane przekazały te jednostki. 

 

                                                 
24  Dane przekazane do BDZ przez Starostwa Powiatowe. 
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Wydziały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, które przekazały dane 

ujęte w sprawozdaniu: 

 Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 Wydział Edukacji i Sportu 

 Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 Wydział Rolnictwa i Rybactwa 

 Wydział Turystyki i Gospodarki  

 Wydział Wdrażania RPO 

 Wydział Współpracy Terytorialnej 

 Wydział Zarządzania Strategicznego 

 Wydział Infrastruktury i Transportu 

 Wydział Inwestycji i Nieruchomości. 

 

Inne jednostki organizacyjne WZ lub instytucje, które przekazały dane ujęte w badaniu: 

 Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego 

 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego 

 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

 Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie 

 Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie 

 Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 

 Opera Na Zamku w Szczecinie 

 Książnica Pomorska w Szczecinie 

 Teatr Polski w Szczecinie 

 Ośrodek Teatralny Kana. 

 

 

8. STAN REALIZACJI ZADAŃ WPONZ WZ 2017 – 2020 PRZEZ SAMORZĄD 

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W MONITOROWANYM OKRESIE 

2017 – 201725 

 

CEL PERSPEKTYWICZNY I.  

UTRZYMANIE ZABYTKÓW BUDUJĄCYCH KRAJOBRAZ KULTUROWY WOJEWÓDZTWA 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO 
 

CEL OPERACYJNY I.1. 

OPIEKA NAD ZABYTKAMI I KRAJOBRAZEM KULTUROWYM W DOKUMENTACH 

STRATEGICZNYCH I PLANISTYCZNYCH 

ZADANIA: 

 

                                                 
25 Nazwy celów perspektywicznych, operacyjnych, zadań oraz plan i koordynatorzy (tekst zapisany kursywą pochodzi z 

uchwalonego programu) są zacytowane z WPOnZ WZ 2017-2020, przyjętego do realizacji uchwałą Nr XXII/361/17 Sejmiku 

Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r.. 
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I.1.1. Uzupełnienie Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego (SRWZ) do 

2020 roku o cele WPONZ WZP.  

PLAN:  

Monitorowanie dokumentów, uzupełnienie o cele strategiczne, kierunkowe i działania 

ukierunkowane na ochronę dziedzictwa kulturowego (analogicznie do ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego) oraz uwzględnienie zapisów WPONZ WZP w części dotyczącej innych strategii 

i programów.  
 

Koordynator:  

Wydział Zarządzania Strategicznego UMWZ. 
 

REALIZACJA: 

Wydział Zarządzania Strategicznego prowadzi działania związane z aktualizacją Strategii Rozwoju 

Województwa Zachodniopomorskiego (SRWZ) przyjętej uchwałą Sejmiku Województwa 

Zachodniopomorskiego Nr XLII/482/10 w dniu 22 czerwca 2010 roku. Projekt aktualizacji SRWZ, 

zatwierdzony przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą Nr 1773/2016 z 14 

listopada 2016 r., definiuje nowe podejście do programowania rozwoju – identyfikuje wyłącznie 

wybrane obszary priorytetowe, dla których sformułowano z założenia horyzontalne cele strategiczne 

oraz cele kierunkowe. Pełny katalog celów rozwojowych i dedykowanych im działań  

w poszczególnych sektorach (obszarach aktywności samorządu) uwzględniony i realizowany jest  

w ramach: 

 Polityk Rozwoju, w tym w szczególności „Polityki kulturalnej województwa 

zachodniopomorskiego” przyjętej uchwałą Nr 1469/16 Zarządu Województwa 

Zachodniopomorskiego z dnia 13 września 2016 roku. Jednym ze wskazanych w dokumencie 

kierunków interwencji jest „4. Wzmocnienie roli dziedzictwa kulturowego w rozwoju 

regionu”, a w jego ramach wyszczególniono takie działania jak: rewitalizacja i ochrona 

najcenniejszych i unikalnych zabytków;  opracowanie listy 100 najcenniejszych zabytków 

Pomorza Zachodniego oraz ich promocja;  ochrona i popularyzacja obiektów związanych z 

pomorską dynastią Gryfitów; badanie, dokumentowanie i promocja zachodniopomorskiego 

dziedzictwa kulturowego. Nadzór nad realizacją Polityki kulturalnej sprawuje Wydział Kultury, 

Nauki i Dziedzictwa Narodowego. 

 Programów Strategicznych, w tym Programu Strategicznego „Przemysły czasu wolnego  

i przemysły kreatywne”, w którym zapisano działania ukierunkowane na ochronę dziedzictwa 

kulturowego w formie dwóch priorytetów: wzmocnienie tożsamości regionalnej  

i zapewnienie ciągłości rozwoju kultury na Pomorzu Zachodnim; Rewitalizacja i ochrona 

dziedzictwa Gryfitów (dziedzictwa kulturowego) na Pomorzu Zachodnim.  

 

I.1.2. Uwzględnienie WPOnZ WZ w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Zachodniopomorskiego (RPO WZ). 

PLAN: 

 uzupełnienie celów o działania ukierunkowane na ochronę zabytków (obszarów i obiektów)  

z uwzględnieniem WPONZ WZP;  
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 uwzględnianie priorytetów określonych w WPONZ WZ w regulaminach konkursowych 

dotyczących obszarów i obiektów zabytkowych (np. dofinansowywanie prac 

konserwatorskich, modernizacyjnych, rewitalizacyjnych przy zabytkach). 
 

Koordynator:  

Wydział Zarządzania Strategicznego UM WZ. 

 

REALIZACJA: 

Zadanie realizuje Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. Uwzględnienie 

problematyki podejmowanej w WPOnZ WZ w regulaminach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego (RPOWZ) nastąpiło w 2017 r. w dwóch regulaminach 

dotyczących konkursów ogłoszonych dla Osi priorytetowej 4 Naturalne otoczenie człowieka: 

 nr RPZP.04.01.00-IZ.00-32-001/17 dla działania 4.1. Dziedzictwo kulturowe, skierowany do 

jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń oraz podmiotów 

podległych jst, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, jednostek 

sektora finansów publicznych; 

 RPZP.04.01.00-IZ.00-32-002/1 dla działania 4.1. Dziedzictwo kulturowe, skierowany do 

kościołów i innych związków wyznaniowych. 

 

Należy zwrócić uwagę, iż na dzień ogłoszenia ww. konkursów dokumentem obowiązującym był 

program dla poprzedniego czteroletniego okresu, t.j. „Wojewódzki program opieki nad zabytkami na 

lata 2013-2017 dla województwa zachodniopomorskiego”, kontynuowany w obecnie obowiązującym 

programie. 

 

 

I.1.3. Aktualizacja Strategii Rozwoju Turystyki z uwzględnieniem WPOnZ WZ.  

PLAN: 

Aktualizacja Strategii z 2000 r., z uwzględnieniem WPOnZ. 
 

Koordynator:  

Wydział Turystyki i Gospodarki  

 

REALIZACJA: 

Zgodnie z informacjami Wydziału Turystyki i Gospodarki Strategia Rozwoju Turystyki zastąpiona 

została Polityką samorządu województwa zachodniopomorskiego w sektorze turystyki. Stanowi 

ona element kompleksowego planu działań mających na celu tworzenie jak najlepszych warunków do 

życia i pracy mieszkańców regionu oraz systematyczne podnoszenie jakości ich życia. Oznacza to 

postrzeganie potencjału jako jednego z najważniejszych czynników wzrostu, a zarazem konieczność 

wykorzystywania go w powiązaniu z działaniami w sferze gospodarki, rozwoju społecznego, ochrony 

środowiska i pełnego spektrum działalności samorządu terytorialnego. 

Na poziomie europejskim i krajowym rozwój turystyki jest zdeterminowany przez szereg 

dokumentów, w szczególności: 

 Strategię Europa 2020, 

 Strategię Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, 

 Polska 2030, 
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 Marketingową Strategię Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020. 

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego dysponuje ponadto własnymi strategiami  

i programami, wypracowanymi w minionych latach i wykorzystywanymi do ukierunkowania polityki 

oraz bieżących działań w zakresie tworzenia i wzmacniania oferty turystycznej regionu, są to m.in.: 

 Program promocji zachodniopomorskich produktów turystycznych na lata 2014-2020; 

 Koncepcja rozwoju i komercjalizacji zachodniopomorskich szlaków kulturowych wraz  

z programem ich wdrażania, zarządzania i promocji; 

 Koncepcja utworzenia, rozwoju i komercjalizacji zachodniopomorskiego szlaku „Parki, 

ogrody, krajobrazy, smaki Pomorza Zachodniego bramą do poznania regionu” wraz  

z programem wdrażania, zarządzania i promocji; 

 Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego. 

 

Polityka samorządu województwa w sektorze turystyki formułuje następujące obszary rozwojowe:  

 rozwój turystyki wodnej w tym: 

 rozwój Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, 

 rozwój sieci szlaków kajakowych, 

 rozwój innych form turystyki aktywnej, w tym szczególnie turystyki rowerowej  

i infrastruktury tworzącej ten produkt turystyczny (na podstawie „Koncepcji sieci tras 

rowerowych Pomorza Zachodniego”), 

 rozwój turystyki poznawczej i kulturowej, w tym przede wszystkim: 

 rozwój produktu kulturowego opartego o historyczną rekonstrukcję miejsca i czasu, 

 rozwój turystyki uzdrowiskowej, 

 wynikający z powyższych rozwój turystyki rodzinnej. 

 

Zarówno Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, jak i dokumenty wykonawcze  

w sektorze turystyki, duży nacisk kładą na komercjalizację oferty turystycznej regionu. 

Celowi temu służą m.in. środki w Regionalnym Programie Operacyjnym, które są skierowane na 

wsparcie kluczowych dla rozwoju regionu produktów turystycznych, opartych głównie o potencjał 

endogeniczny turystyki aktywnej, ze szczególnym uwzględnieniem działań w obszarze turystyki 

żeglarskiej i szlaków kajakowych oraz z zakresu turystyki kulturowej – rekonstrukcje historyczne czasu 

i miejsca, przybliżające dziedzictwo historyczne regionu. 

 

 

I.1.4. Uwzględnienie WPONZ WZP w dokumentach planistycznych dotyczących gospodarki 

przestrzennej.  

PLAN: 

Uwzględnienie WPONZ przy aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego WZ (PZP 

WZ), w opracowaniach planistycznych dotyczących obszaru transgranicznego, innych 

opracowaniach obejmujących obszary wytypowane w WPONZ WZP. 
 

Koordynator:  

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział 

Zarządzania Strategicznego UM WZ. 
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REALIZACJA: 

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego – RBGP WZ -  

(w uzgodnieniu z Wydziałem Zarządzania Strategicznego) prowadzi w chwili obecnej działania 

związane z aktualizacją Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodnio-

pomorskiego, w której przewiduje się odniesienie do zapisów WPOnZ WZ.  

 

RBGPWZ realizuje zadanie na kilku polach: 

 uwzględnienie zapisów WPOnZ przy aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Zachodniopomorskiego, 

 uwzględnienie WPOnZ w opracowaniach planistycznych dotyczących obszaru 

transgranicznego – przygotowanie dokumentu „Wspólna Koncepcja Przyszłości polsko- 

niemieckiego obszaru powiązań Wizja 2030” 

 opracowanie projektu pilotażowego pt.: „Zrównoważone podejście energetyczne  

w przestrzeniach publicznych zlokalizowanych w centrach miejscowości Centralnej Strefy 

Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego na przykładzie Połczyna-Zdroju” 

realizowanego w ramach projektu BEA-APP. 

 

RBGP WZ dokonało szczegółowej analizy Obszarów Kulturowo-Krajobrazowych (OKK), wskazanych 

w WPOnZ. Efektem jest podział OKK w kierunkach Planu Zagospodarowania Przestrzennego WZ na 7 

typów wyznaczonych ze względu na ich dominujące lub specyficzne cechy oraz przypisanie im zasad 

ochrony.  Wyznaczone typy Obszarów Kulturowo – Krajobrazowych to: 

1) założenia urbanistyczne i/lub ruralistyczne w dolinach rzecznych oraz infrastruktura 

hydrotechniczna im towarzysząca: OKK 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

2) skarpy, moreny czołowe z przewagą krajobrazu otwartego, ekspozycje krajobrazowe 

jednocześnie lub oddzielnie jako dominujące cechy: OKK 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 

3) krajobraz morenowy z przewagą lasów: OKK 23, 24, 

4) infrastruktura komunikacyjna liniowa i/lub punktowa - związana z obsługą komunikacji: OKK 

19, 29, 1, 

5) infrastruktura hydrotechniczna (w tym porty i inne urządzenia hydrotechniczne) i założenia 

urbanistyczne na obszarach pasa nadmorskiego lub zalewu: OKK 25,30 

6) tereny otwarte/ rolnicze z układami urbanistycznymi i/lub ruralistycznymi: OKK 1, 5, 13, 14, 

15, 16, 21, 26, 28 

7) występowanie XX- wiecznych elementów związanych z wojskowością: OKK 27. 

 

W większości OKK dodatkowo występują relikty osadnictwa pradziejowego, zespoły zieleni 

komponowanej, zabytkowe układy osadnicze urbanistyczne i/lub ruralistyczne, kościoły, mniejsze lub 

większe kompleksy leśne, budownictwo ryglowe.   

RBGP WZ sformułowało ogólne zalecenia ochrony dla wszystkich OKK. Treść zaleceń znajduje się  

w zał. Nr 12. 

Opracowana została także „Wspólna Koncepcja Przyszłości polsko - niemieckiego obszaru powiązań 

- Wizja 2030” obejmująca obszar transgraniczny. Dokument wskazuje na znaczenie wzrostu 

świadomości mieszkańców pogranicza w zakresie wspólnego dziedzictwa przyrodniczego  

i kulturowego. 
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Projekt określa pięć głównych obszarów tematycznych, w tym jeden dotyczący zabezpieczania 

podstaw dla wysokiej jakości życia (V. Obszar tematyczny) ma być realizowany m.in. poprzez 

prowadzenie działań w zakresie ochrony i udostępniania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, 

stanowiącego o atrakcyjności i wysokiej jakości życia. Wskazuje również na potrzebę prowadzenia 

dalszych badań nad historycznymi i kulturowymi powiązaniami między miastami i regionami oraz 

prezentowanie elementów wspólnych i różnic w kontekście polskiej i niemieckiej historii. 

 

Opracowano projekt pilotażowy pt.: „Zrównoważone podejście energetyczne w przestrzeniach 

publicznych zlokalizowanych w centrach miejscowości Centralnej Strefy Funkcjonalnej 

Województwa Zachodniopomorskiego na przykładzie Połczyna-Zdroju”, w ramach projektu BEA-

APP. 

Projekt pilotażowy składa się z trzech części dotyczących problemów związanych z energochłonnością 

małych ośrodków miejskich, zarządzaniem przestrzenią i komfortem życia mieszkańców w kontekście 

wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. 

Pierwsza część projektu jest odpowiedzią na problem termomodernizacji i podnoszenia efektywności 

energetycznej budynków objętych ochroną konserwatorską oraz znajdujących się w strefie ochrony 

uzdrowiskowej. Ten element projektu, oprócz wskazania propozycji konkretnych rozwiązań 

technicznych i technologicznych, miał również na celu podniesienie świadomości włodarzy, 

interesariuszy lokalnych oraz mieszkańców o problemie. 

„Zachowane w budynkach historycznych rozwiązania techniczne implikują wysokie potrzeby 

energetyczne, głównie w zakresie ogrzewania, a w konsekwencji wysokie koszty utrzymania. 

Względy finansowe i estetyczne, niski komfort termiczny i użytkowy – skutkują ich 

niekonkurencyjnością w odniesieniu do warunków oferowanych przez współczesne obiekty 

zawierające wiele udogodnień technicznych i infrastrukturalnych. Poprawa warunków bytowania  

w tego typu obiektach obwarowana jest wieloma ograniczeniami, głównie bezpośrednim objęciem 

obiektu ochroną konserwatorską lub lokalizacją budynku w strefie specjalnej – ochrony 

konserwatorskiej lub uzdrowiskowej. 

W ramach projektu wypracowano rekomendacje, które nakreślają proponowany kierunek podejścia 

do zagadnienia poprawy efektywności energetycznej w obszarach o szczególnych wartościach 

kulturowych i historycznych, w tym z uwagi na specyficzne uwarunkowania w obszarach założeń 

staromiejskich i ruralistycznych objętych ochroną konserwatorską czy też dodatkowo uzdrowiskową. 

W wyżej wymienionych zagadnieniach została podjęta dyskusja z WKZ w celu wypracowania 

wspólnych zapisów do dokumentów planistycznych”26. 

 

W 2017 r. Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, w procesie konsultacji, wniosło uwagi do 

aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego WZ w zakresie zapisów dotyczących ochrony 

dziedzictwa kulturowego. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26  Dane z ankiety RBGPWZ w lutym – marcu 2019 r.. 
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I.1.5. Wspieranie procesu opracowywania i wdrażania powiatowych i gminnych 

programów opieki nad zabytkami i gminnych ewidencji zabytków. 

PLAN: 

 szkolenia w JST - propagowanie korzyści tworzenia gminnych ewidencji zabytków (GEZ) oraz 

gminnych (GPOnZ) i powiatowych programów opieki nad zabytkami (PPOnZ), 

 popularyzacja WPONZ WZP oraz wzorcowych powiatowych i gminnych programów opieki 

nad zabytkami. 
 

Koordynator:  

Biuro Dokumentacji Zabytków 
 

REALIZACJA: 

Biuro Dokumentacji Zabytków kontaktuje się bezpośrednio z przedstawicielami gmin i powiatów 

województwa zachodniopomorskiego w sprawach realizacji obowiązku opracowania GEZ i POnZ. 

Ankietyzacja urzędów gmin i starostw powiatowych przeprowadzana w ramach monitoringu WPOnZ, 

dotycząca liczby wykonanych Gminnych Ewidencji Zabytków i aktualnych Gminnych i Powiatowych 

Programów Opieki nad Zabytkami oraz sprawozdań z ich realizacji, powiązana jest także  

z promowaniem wykonywania tych obowiązków. Cykliczne monitorowanie ma także aspekt 

edukacyjny i mobilizujący JST do aktywności w tym zakresie. 

 

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, w ramach swojej działalności wykonało: 

2017 r. 

 Gminną Ewidencję Zabytków dla Gminy Kołbaskowo; 

 Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łobez; 

 Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kołbaskowo. 

2018 r.  

 Gminny Program Opieki nad zabytkami Gminy wiejskiej Sławno – z uzgodnieniem GEZ.  

 

Warto zwrócić uwagę, iż proces ankietyzacji JST szczebla gminnego i powiatowego, prowadzony przez 

BDZ w ramach realizacji WPOnZ, daje możliwość bezpośrednich kontaktów z wszystkimi jednostkami 

województwa i urzędnikami realizującymi zadania gmin i powiatów dotyczące dziedzictwa 

kulturowego. Konsultacje te są elementem wsparcia w procesach opracowywania GEZ i WPOnZ. 

 

 

I.1.6. Uwzględnianie WPOnZ WZ w dokumentach programowych w powiązanych 

dziedzinach dotyczących np. edukacji, turystyki, środowiska przyrodniczego. 

PLAN: 

 upowszechnienie przyjętego WPOnZ WZ wśród jednostek organizacyjnych Województwa 

Zachodniopomorskiego; 

 uwzględnienie zagadnień dotyczących krajobrazu kulturowego i dziedzictwa materialnego 

oraz niematerialnego w dokumentach tworzonych przez jednostki organizacyjne samorządu 

województwa, dotyczących powiązanych dziedzin. 
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Koordynator:  

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego UM WZ. 
 

REALIZACJA: 

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie w okresie 2017-2018 brało udział w pracach przy 

tworzeniu Szlaku Gryfitów, Szlaku Jakubowego oraz w pracach Kapituły ds. turystycznych znaków 

samochodowych. Specjaliści Biura prowadzili także działania dotyczące tzw. ustawy krajobrazowej, 

uczestnicząc w konferencji i szkoleniach. 

 

 

CEL OPERACYJNY I.2.  

INTEGRACJA OCHRONY DZIEDZICTWA, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO I OCHRONY 

PRZYRODY  
 

I.2.1. Opracowanie Audytu Krajobrazowego Województwa Zachodniopomorskiego. 

PLAN: 

 powołanie zespołu eksperckiego z zakresu ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego, 

którego zadaniem będzie przygotowanie Audytu zawierającego m.in.: określenie obszarów 

stanowiących o tożsamości województwa, walorach krajobrazowo-kulturowo-przyrodniczych 

z wykorzystaniem Obszarów Kulturowo-Krajobrazowych (OKK), wytyczne do ochrony 

określonych obszarów, 

 popularyzacja idei zintegrowanej ochrony krajobrazu i Obszarów Kulturowo-Krajobrazowych 

OKK27, 

 publikacja opracowania dotyczącego Obszarów Kulturowo-Krajobrazowych województwa 

zachodniopomorskiego28. 
 

Koordynator:  

Zespół Parków Krajobrazowych WZ. 

 

REALIZACJA: 

W związku z wejściem w życie przepisów29, województwo jest zobligowane do przygotowania audytu 

krajobrazowego. W audycie mają zostać wskazane m.in. granice i lokalizacja parków narodowych 

oraz parków kulturowych, obiekty znajdujące się, lub proponowane do umieszczenia na listach 

prowadzonych przez UNESCO, obiekty wskazane w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Sejmiki województw są zobowiązane do uchwalenia 

audytu krajobrazowego w terminie 3 lat od dnia wejście w życie ustawy.  

                                                 
27  OKK opisane w Planie Zagospodarowania Województwa Zachodniopomorskiego, przywołane w niniejszym WPONZ WZP. 
Uchwała Nr XLV/53 0/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2010 w sprawie uchwalenia 
zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego. 
28   Wytyczne i zasady zagospodarowania w Obszarach Kulturowo-Krajobrazowych, BDZ 2010 r. 
29 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 774) oraz zapisami art. 38b ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.). 
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W 2017 i 2018 r. szczegółowy zakres i metodologia audytu krajobrazowego nie były znane – brak było 

przepisów wykonawczych dla realizacji zadania – projekt rozporządzenia z dnia 28 września 2016 r. 

był na etapie uzgodnień międzyresortowych. 

W związku z brakiem aktów wykonawczych do ustawy Województwo Zachodniopomorskie nie mogło 

wykonać w ustawowym terminie audytu krajobrazowego.  

 

Rada Ministrów przyjęła 11 stycznia 2019 r. w trybie obiegowym rozporządzenie w sprawie 

sporządzania audytów krajobrazowych30.  

 

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ prowadzić będzie prace związane z inwentaryzacją 

wskazanych w rozporządzeniu zasobów środowiska przyrodniczo-kulturowego oraz planuje zająć się 

rozpoznaniem dóbr kultury współczesnej w województwie.  

 

Według informacji przekazanych przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ zadanie I.2.1. 

będzie wymagało kompleksowej weryfikacji zapisów.  

Audyt krajobrazowy został ujęty w planie pracy Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej WZ, 

przyjętym przez Zarząd WZ jako zadanie przygotowywane, nie ujęte w planie finansowym jednostki.  

Głównym zadaniem audytu będzie identyfikacja krajobrazów występujących na obszarze 

województwa oraz ustalenie lokalizacji krajobrazów priorytetowych, w obrębie których wyznaczone 

zostaną strefy ochrony krajobrazu. Celem będzie wskazanie zagrożeń dla zachowania wartości 

obszarów i obiektów i przygotowanie rekomendacji oraz wniosków dotyczących kształtowania  

i ochrony krajobrazów, w tym wskazanie obszarów, które powinny zostać objęte nowymi formami 

ochrony przyrody. 

 

Wydział Zarządzania Strategicznego przekazał uwagę: 

W związku z reorganizacją WZS i włączeniem działającego w jego ramach Biura ds. Planowania 

Przestrzennego w struktury RBGP, a także pracami nad audytem krajobrazowym należy założyć, że 

koordynatorem zadań I.2.1 i I.2.2, będzie Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej, jednak za ich 

realizację powinny odpowiadać zgodnie z kompetencjami właściwe komórki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w tym w szczególności Wydział Kultury, 

Nauki i Dziedzictwa Narodowego oraz Wydział Ochrony Środowiska. 

 

Zarząd Parków Krajobrazowych WZ uzyskał dofinansowanie dla projektu opracowania planów 

ochrony parków krajobrazowych, które mają zawierać postanowienia audytu, co przyczyni się do jego 

rzeczywistego wdrożenia.  

Uzyskano środki na wdrożenie w przyszłości postanowień mogących znaleźć się w audycie 

krajobrazowym województwa. Postanowienia ustawowe wiążą treść aktu prawnego ustanawiającego 

plan ochrony dla parku krajobrazowego z zakresem wynikającym z opracowania audytu 

krajobrazowego  – m.in. ustanowienie zakazów lokalizowania nowych obiektów budowlanych 

odbiegających od lokalnej formy architektonicznej, niszczenia i uszkadzania obiektów o istotnym 

znaczeniu historycznym i kulturowym wskazanych w planie ochrony.  

Działania Zarządu Parków Krajobrazowych WZ będą mogły być podjęte po opracowaniu audytu. 

                                                 
30  https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2445,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-sporzadzania-audytow-
krajobrazow.html 

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2445,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-sporzadzania-audytow-krajobrazow.html
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2445,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-sporzadzania-audytow-krajobrazow.html
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I.2.2. Wzmocnienie ochrony i wykorzystania potencjału dziedzictwa przez budowę systemu 

ochrony krajobrazu kulturowego.  

PLAN: 

 powołanie zespołu eksperckiego do spraw budowania systemu ochrony w skali województwa, 

 propagowanie idei tworzenia parków kulturowych, jako zintegrowanej formy ochrony 

krajobrazu i lokalnych wartości kulturowych, wykorzystania zapisów Audytu Krajobrazowego; 

 propagowanie idei identyfikacji obszarów kulturowo-krajobrazowych, w oparciu o zapisy 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego,  

 współdziałanie z lokalnymi samorządami w zakresie przygotowywania i dofinansowywania 

opracowań studialnych i projektowych stanowiących podstawę merytoryczną do utworzenia 

parków kulturowych. 
 

Koordynator:  

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ. 

 

REALIZACJA: 

W 2017 r. Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim 

(Wydziałem Filologicznym, Instytutem Polonistyki i Kulturoznawstwa, Zakładem Współczesnego 

Języka Polskiego) zleciło opracowanie dokumentacji ludowych nazw terenowych obiektów 

fizjograficznych na obszarze dawnej Prowincji Pomorze pn. „Zbiór materiałów onomastycznych, 

sporządzony w latach 30.XX wieku przez dr Roberta Holstena we współpracy z pracownikami oświaty 

Prowincji Hinterpommern (Niemcy). Historia, zawartość i korelacja elementów, dotychczasowe 

wykorzystanie oraz perspektywy”. 

 

Zarząd Parków Krajobrazowych WZ w ramach prowadzonej działalności, m.in. w ramach projektu 

„Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa 

zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – etap II”, realizował tablice edukacyjno-

informacyjne dotyczące m.in. lokalnych walorów kulturowych regionu. W wydawanych mapach 

turystycznych zawierane są informacje dotyczące lokalnych walorów kulturowych. 

 

 

I.2.3.Tworzenie systemu opieki nad zabytkową zielenią w tym zabytkowymi parkami, 

cmentarzami i alejami przydrożnymi (kontynuacja i integracja działań) 

PLAN: 

 kontynuacja rozpoznania i dokumentowania, ewidencji, scalenie zebranych informacji  

o nekropoliach, upamiętnieniach, parkach, alejach, 

 kontynuacja rozpoznania stanu ochrony prawnej zabytkowych parków, alei i cmentarzy, 

 założenie bazy danych o stanie inwentaryzacji i ochrony zabytkowych parków, alei  

i cmentarzy, 

 przygotowanie materiałów do publikacji n.t. zabytkowych parków, alei i cmentarzy, 

 prace nad dokumentacją dotyczącą alternatywnych rozwiązań projektowych dotyczących 

budowy i modernizacji – promocja „dobrych praktyk”. 
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Koordynator:  

Biuro Dokumentacji Zabytków 
 

REALIZACJA: 

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie rozpoczęło w 2017 r. digitalizację istniejącej 

dokumentacji zabytkowych cmentarzy z terenu woj. zachodniopomorskiego. Wykonano skanowanie 

kart ewidencyjnych zabytkowych cmentarzy z zasobu archiwalnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 

Zabytków w Szczecinie oraz Delegatury w Koszalinie i zbudowano bazę danych. Obecnie baza zawiera 

701 plików zdjęciowych (skanów). Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. 

 

W 2018 r. w BDZ wykonano 60 kart zespołów zieleni komponowanej (cmentarzy, parków, alei) oraz 

62 karty ewidencyjne cmentarzy żydowskich z terenu woj. zachodniopomorskiego.  

 

Zespół specjalistów Biura dokonał oceny liczby i stanu zachowania cmentarzy żydowskich  

w województwie zachodniopomorskim oraz historycznych cmentarzy i pomników z I i II wojny 

światowej z gmin Płoty, Trzebiatów i Mieszkowice oraz parków i ogrodów projektowanych przez 

Paula Lennego na Pomorzu Zachodnim.  

W ramach działań BDZ realizowany był udział w konferencjach i cyklicznych spotkaniach, np. : 

 w ramach spotkań otwartej „wszechnicy” prowadzonej przez pracowników BDZ „Z zabytkami 

na ty” odbył się wykład „Cmentarze żydowskie Pomorza Zachodniego”;  

 w ramach II Międzynarodowej Konferencji Historycznej „Od Wedlów do Ostenów” 

przeprowadzony został wykład „Historyczne cmentarze gminy Płoty” (w ramach obchodów 

740 rocznicy nadania Płotom praw miejskich); 

 w ramach Nadodrzańskich Spotkań z Historią w Mieszkowicach przeprowadzony został 

wykład „Upamiętnienia wojenne sprzed 1945 r. na terenie gminy Mieszkowice”.  

 

 

CEL OPERACYJNY - I.3.  

POPRAWA MATERIALNEGO STANU ZABYTKÓW 

ZADANIA: 
 

I.3.1. Opieka nad drewnianym budownictwem ryglowym.  

PLAN: 

 rozpoznanie stanu zachowania zachowanego drewnianego budownictwa ryglowego 

 dokumentowania elementów zachowanego drewnianego budownictwa ryglowego, 

 identyfikacja zagrożeń, 

 określenie potrzeb organizacyjnych i finansowych w zakresie zapobiegania zagrożeniom, 

 określenie zasad prawidłowych prac budowlano-konserwatorskich drewnianego 

budownictwa ryglowego, 

 popularyzacja zasad właściwej konserwacji i rewaloryzacji, 

 przyznanie priorytetu przy dystrybucji środków w dyspozycji Samorządu Województwa na 

działania związane z poprawą stanu technicznego i popularyzacją wiedzy o budownictwie 

ryglowym, 
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 prowadzenie działań zmierzających do wytypowania i przygotowania materiałów koniecznych 

do utworzenia np. szlaku kulturowego kościołów ryglowych i opracowania wniosku o uznanie 

za Pomnik Historii, 

 organizowanie corocznej konferencji „Ochrona ryglówki w praktyce”, w konkretnym obiekcie 

zabytkowym, 

 stworzenie warunków sprzyjających współpracy ponadregionalnej (np. „Kraina w kratę”)  

i międzynarodowej. 
 

Koordynator:  

Biuro Dokumentacji Zabytków 

 

REALIZACJA: 

W analizowanym okresie specjaliści Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie sporządzili:  

1) wytyczne konserwatorskie do ratowania zagrożonej unikalnej chałupy typu saskiego  

w Krupach, gm. Darłowo,  

2) opinie konserwatorskie dla: chałupy nr 14 w Starych Łysogórkach, chałupy z Glewic gm. 

Goleniów, budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej w Dobrej gm. loco.  

We współpracy z Ośrodkiem Konferencyjno-Edukacyjnym Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach 

przeprowadzono objazd studialny „Ryglowym szlakiem” dla środowisk naukowych uczelni 

szczecińskich i pozaszczecińskich.  

 

BDZ wspierało gminy w planowaniu działań na rzecz wykorzystania do celów publicznych 

zabytkowych obiektów ryglowych – np. Gminę Darłowo w planowaniu organizacji gminnego punktu 

turystycznego w zabytkowej zagrodzie z budynkami ryglowymi. 

 

W 2017 i 2018 r. Biuro współorganizowało kolejne edycje Międzynarodowej Konferencji Architektura 

ryglowa-wspólne dziedzictwo ANTIKON, której celem jest promocja i ochrona polsko-niemieckiego 

dziedzictwa budownictwa drewnianego. Wspólnie z naukowcami i badaczami z Polski i Niemiec 

analizowane były dobre praktyki ochrony zabytków, w ramach objazdu studialnego prezentowano 

ryglowe zabytki województwa (m.in. gm. Międzyzdroje, Wolin). Specjaliści BDZ przedstawili 

wystąpienia dotyczące zasobu zabytkowego województwa, oraz problemy konserwatorskie na 

przykładzie chałupy w Krupach. 

 

W 2017 r. Biuro w trakcie Targów BUD-GRYF w Szczecinie, we współpracy z Zachodniopomorską 

Okręgową Izbą Architektów RP, prezentowało wystawę „Architektura ryglowa Pomorza 

Zachodniego”. 

 

Kontynuowane były działania edukacyjne BDZ dotyczące regionalnego budownictwa drewnianego. 

Zorganizowane zostały i przeprowadzone liczne warsztaty edukacyjno-ryglowo-plastyczne „Ryglowe 

łamanie głowy”, m.in. w: Siemczynie, Chojnie, Krzymowie, Moryniu, Chwarszczanach, Porzeczu, 

Gosławiu i Łącku. 

 

W 2017 i 2018 r. BDZ współuczestniczyło w organizacji wydarzenia dotyczącego kultywowania 

tradycji rolniczych pn. „Żniwa w Gosławiu”, odbywającego się w zabytkowej, wpisanej do rejestru 
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zabytków, zagrodzie ryglowej w Gosławiu gm. Trzebiatów. Odbyła się m.in prelekcja, zajęcia 

plastyczne, oprowadzanie po autentycznych zabytkach z prezentacją problemów konserwatorskich 

budownictwa ryglowego. W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy wsi, gminy Trzebiatów oraz goście  

z kraju i zagranicy. 

 

Samorząd województwa realizował zadanie w zakresie pomocy udzielanej właścicielom zabytków 

ryglowych w utrzymaniu dobrego stanu technicznego obiektów, poprzez finansowe wsparcie 

realizowanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. W procedurze 

udzielania i rozliczania dotacji brali udział pracownicy Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa 

Narodowego UM oraz BDZ. 

 

Dotacje celowe z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, przyznawane w ramach otwartego 

konkursu, na zabytki o konstrukcji ryglowej z terenu województwa zachodniopomorskiego: 
 

Lp. Obiekty ryglowe 2017 r. 2018 r. 

1. 
Ilość zabytków 
dotowanych 

8 szt. 12 szt. 

2. Kwota dotacji 165 000,00 zł 259 000,00 zł 

 

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie w 2018 r. uzyskało dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z programu Kultura ludowa i tradycyjna w wysokości 40 000 zł na zadanie: "Wieś Krupy 

- laboratorium dziedzictwa. Tradycja i przemiana technik budowlanych na Pomorzu Zachodnim".  

W ramach przygotowań Biuro opracowało m.in. kwerendę archiwalną i bibliograficzną dotyczącą 

budownictwa sakralnego powiatu gryfickiego. 

Zadanie zawierało m.in. nowatorski projekt laserowego skanowania 3D zabytku ryglowego – 

unikalnej XVIII w. chałupy typu saskiego we wsi Krupy gm. Darłowo. 

 

 

I.3.1.a Działania na rzecz skansenu lub parku etnograficznego PRZY DRODZE: „OD STAREGO 

KRAKOWA DO NOWEGO WARPNA” 

PLAN: 

 opracowanie koncepcji i trasy, 

 wytypowanie obiektów i nawiązanie współpracy z właścicielami nieruchomości, 

 opracowanie wg jednolitego wzoru dokumentacji obiektów skansenowskich z określeniem 

stanu zachowania (w tym zagrożeń) oraz koniecznych prac remontowo-konserwatorskich, 

 opracowanie przewodnika i zasad zwiedzania obiektów, 

 opracowanie tablic informacyjnych przy obiektach, 

 wizualizacja i promocja trasy na stronach www, 

 szkolenie właścicieli zabytków i przewodników w zakresie prezentacji obiektów 

skansenowskich, 

 wspieranie właścicieli obiektów wpisanych do rejestru zabytków w pozyskiwaniu środków 

publicznych na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkach, 
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 stworzenie warunków sprzyjających współpracy ponadregionalnej (np. w obrębie „Kraina  

w Kratę”, nadodrzańskiej: polsko-niemieckiej. 
 

Koordynator:  

Biuro Dokumentacji Zabytków 

 

REALIZACJA: 

Biuro Dokumentacji Zabytków wykonało szereg działań mających charakter wstępny  

i przygotowawczy do organizacji przyszłego skansenu, związanego z zabudową ruralistyczną i kulturą 

ludową. Zadania realizowane były samodzielnie przez BDZ jak i wspólnie z JST, szkołami, właścicielami 

zabytków, regionalistami itp.: 

1) Opracowanie koncepcji funkcjonowania nowatorskiej formy skansenu, z wykorzystaniem 

obiektów zabytkowych położonych w miejscach pierwotnej lokalizacji na terenie 

województwa, bez ich translokacji w jedno miejsce. 

2) Złożenie wniosku w 2017 r. w ramach programu MKiDN Kultura Ludowa, pt. ”Skansen przy 

drodze. Od Nowego Warpna do Starego Krakowa”. Wniosek nie zyskał dofinansowania.  

3) Złożenie wniosku w 2017 r. w ramach programu MKiDN Kultura Ludowa, pt. ”Skarby  

z kamienia – średniowieczna architektura Pomorza Zachodniego. Tradycja i przemiana”. 

Wniosek nie zyskał dofinansowania.  

4) Złożenie wniosku w 2018 r. w ramach programu MKiDN, pt. ”Wieś Krupy - laboratorium 

dziedzictwa”. Wniosek uzyskał dofinansowanie. W ramach działań wykonano laserowy 

skaning 3D zabytkowej chałupy w Krupach, przeprowadzono prace dokumentacyjne 

obiektów związanych z kulturą wiejską na obszarze tzw. „krainy w kratę” oraz 

przeprowadzono działania edukacyjne na tym terenie. Przeprowadzone zostały warsztaty 

ryglowe dotyczące technik budownictwa drewnianego przy zabytkowych budynkach  

(2 wydarzenia), warsztaty plastyczne dla dzieci w szkołach (4 wydarzenia). W ramach 

projektu wykonana została wystawa (10 przenośnych nośników z planszami), która 

prezentowana była podczas wydarzeń, jak i w okresie późniejszym będzie wielokrotnie 

pokazywana na terenie województwa. Wydane zostały także foldery (500 egz.). Na stronie 

internetowej www.bdz.szczecin.pl zamieszczono wyniki skaningu oraz karty detalu 

architektonicznego (25 szt.). 

5) Udział w konferencjach skierowanych do użytkowników i właścicieli zabytków 

ruralistycznych, z przygotowaniem materiałów informacyjnych o praktycznych zagadnieniach 

prawnych i technicznych. 

6) Współorganizacja międzynarodowej, cyklicznej konferencji „ANTIKON. Architektura ryglowa – 

wspólne dziedzictwo”. Przygotowanie wystąpień  na konferencji z prezentacją problematyki 

dotyczącej badania i zabezpieczenia chałupy saskiej w Krupach.   

7) Współpraca z ZWKZ, samorządem gminy Darłowo, właścicielem zabytkowej chałupy  

w Krupach wpisanej do rejestru zabytków w pozyskaniu środków publicznych na ratunkowe 

prace zabezpieczające konstrukcję dachową, po awarii pokrycia dachowego chałupy. 

 

W 2018 r. BDZ wykonało pełną dokumentację historyczno-konserwatorską wraz z inwentaryzacją XIX-

wiecznej chałupy w zagrodzie nr 40 w Starym Jarosławiu, gm. Darłowo. 
 

 

http://www.bdz.szczecin.pl/


Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami   
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2020 

 
OKRES MONITOROWANY  2017-2018 

 

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, marzec 2019 r. 
S t r o n a  52 | 94 

 

I.3.2. Opieka nad budownictwem kamiennym, w tym wiejskim sakralnym 

PLAN: 

 rozpoznanie stanu zachowania zachowanego kamiennego budownictwa 

 dokumentowania elementów zachowanego budownictwa kamiennego, 

 identyfikacja zagrożeń, 

 popularyzacja zasad właściwej konserwacji i rewaloryzacji, 

 prowadzenie działań zmierzających do wytypowania i przygotowania materiałów koniecznych do 

utworzenia np. szlaku kulturowego czy turystycznego. 
 

Koordynator:  

Biuro Dokumentacji Zabytków . 

 

REALIZACJA: 

W Biurze Dokumentacji Zabytków w Szczecinie opracowano kwerendę archiwalną i bibliograficzną 

dotyczącą kamiennego budownictwa sakralnego powiatu gryfickiego. 

W 2018 r., na wniosek właściciela – Parafii Rzymskokatolickiej w Nowogródku Pomorskim - 

sporządzono opinie konserwatorskie dotyczące aktualnego stanu zachowania zabytkowych kościołów 

kamiennych gminy Nowogródek Pomorski – parafialnego w Nowogródku Pomorskim oraz  filialnych 

w Karsku i Ławach. Opinie są pomocne w przygotowaniach do aplikacji o pozyskanie funduszy 

zewnętrznych na prace konserwatorskie i budowlane przy obiektach.  

Zadanie wspierania działań na rzecz opieki nad budownictwem kamiennym, w tym sakralnym 

realizowane było także przez samorząd województwa (we współpracy BDZ i Wydziału Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego) w zakresie pomocy udzielanej właścicielom w utrzymaniu dobrego stanu 

technicznego zabytkowych obiektów, poprzez finansowe wsparcie realizowanych prac 

konserwatorskich lub robót budowlanych.  

Dotacje celowe, przyznawane w ramach otwartego konkursu, udzielone zostały z budżetu 

Województwa Zachodniopomorskiego na sakralne zabytki kamienne z terenu województwa 

zachodniopomorskiego (wiejskie kościoły, np. w Sielsku): 
 

Lp. Obiekty kamienne 2017 r. 2018 r. 

1. 
Ilość zabytków 
dotowanych 

8 szt. 9 szt. 

2. Kwota dotacji 135.000,00 zł 141.000,00 zł 

 

 

I.3.3. Wspieranie działań na rzecz opieki nad średniowiecznymi fortyfikacjami miejskimi  

i historycznymi zespołami urbanistycznymi. 

PLAN: 

 rozpoznanie stanu zachowania średniowiecznych umocnień miast zachodniopomorskich  

i historycznych zespołów urbanistycznych, 

 identyfikacja zagrożeń i określenie potrzeb, 
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 priorytet w przyznawaniu środków samorządu wojewódzkiego na działania związane  

z poprawą stanu technicznego i popularyzacją wiedzy o średniowiecznych umocnieniach  

i historycznych zespołach urbanistycznych, 

 przygotowanie materiałów do publikacji n.t. średniowiecznych umocnień obronnych  

i historycznych zespołów urbanistycznych. 
 

Koordynator:  

Biuro Dokumentacji Zabytków  

 

REALIZACJA: 

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie prowadzi digitalizację istniejącej dokumentacji zabytków 

z terenu woj. zachodniopomorskiego w poszczególnych kategoriach. W l. 2017-2018 w BDZ 

zakończono digitalizację kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa, tzw. „białych 

kart” zabytkowych fortyfikacji miejskich z zasobu archiwalnego WUOZ w Szczecinie oraz Delegatury  

w Koszalinie. Baza danych zawiera 916 plików zdjęciowych (skanów). 

 

W 2018 r. w BDZ wykonano 24 karty ewidencyjne zabytkowych układów przestrzennych (układy 

ruralistyczne, zespoły folwarczne) z terenu woj. zachodniopomorskiego. 

 

Zadanie – w formie konkursu - wspierania działań na rzecz opieki nad średniowiecznymi 

fortyfikacjami miejskimi realizowane było także przez samorząd województwa (we współpracy BDZ  

i Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego) w zakresie pomocy udzielanej właścicielom  

w utrzymaniu dobrego stanu technicznego zabytkowych obiektów fortyfikacyjnych, w tym obronnych 

zamków, poprzez finansowe wsparcie realizowanych prac konserwatorskich lub robót budowlanych.  

Dotacje celowe, przyznawane w ramach otwartego konkursu, udzielone zostały z budżetu 

Województwa Zachodniopomorskiego na zabytki fortyfikacyjne z terenu województwa 

zachodniopomorskiego: 
 

Lp. Obiekty fortyfikacyjne 2017 r. 2018 r. 

1. 
Ilość zabytków 
dotowanych 

4 szt. 4 szt. 

2. Kwota dotacji 75 000,00 zł 120 000,00 zł 

 

Biuro Dokumentacji Zabytków przeprowadziło kwerendy archiwalne i bibliograficzne dotyczące 

budownictwa podmiejskiego Sławna.  

 

W 2017 r., w ramach wykonanego studium krajobrazowego gminy Złocieniec p. „Złocieniec – studium 

ochrony wartości kulturowych miasta i gminy, pow. drawski, woj. zachodniopomorskie.” Dokonano 

waloryzacji układu urbanistycznego i zabudowy miasta Złocieńca. Zadanie realizowane było na 

zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach Krajowego Programu Ochrony i Opieki nad 

Zabytkami na lata 2014-2017, cel szczegółowy nr 2 pn.: „Wsparcie samorządu terytorialnego przy 

tworzeniu dokumentów planistycznych poprzez opracowanie studiów ochrony wartości kulturowych, 

opracowanie wytycznych dla tworzenia gminnych programów opieki nad zabytkami oraz zasad 
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przygotowywania i treści planu ochrony parku kulturowego”, które powierzyło je do wykonania BDZ, 

jako cenionej, wysoce specjalistycznej jednostce z terenu województwa zachodniopomorskiego, 

posiadającej kwalifikacje do prawidłowego wykonania studium.  

 

 

I.3.4. Wspieranie działań na rzecz opieki nad zabytkowym dziedzictwem technicznym,  

cz. II: transport - kolej, żegluga, latarnie morskie, młynarstwo (wodne, wiatrowe). 

PLAN: 

 rozpoznanie zabytków, badań nad zabytkami, sporządzanie dokumentacji, 

 rozpoznanie stanu zachowania zasobu,  

 utworzenie bazy danych o zasobie, umożliwiającej stworzenie szlaku kulturowego, 

 stworzenie warunków sprzyjających współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej, 

 przygotowanie materiałów do publikacji n.t. zabytków młynarstwa. 
 

Koordynacja:  

Biuro Dokumentacji Zabytków  
 

REALIZACJA: 

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie prowadziło cykl otwartych wykładów propagujących 

walory zabytkowe regionu, w cyklu „Z zabytkami na ty”. Prelegentami są głównie pracownicy Biura, 

ale także zaproszeni goście, specjaliści praktycy w swoich dziedzinach. W 2017 r. przeprowadzono 

wykład dotyczący zabytków techniki: 

- „Zegary, jako przykład myśli technicznej i architektonicznej. Wybrane zegary wieżowe Pomorza 

Zachodniego”, architekt Czesław Złotnik. 

 

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie realizuje digitalizację istniejącej dokumentacji zabytków  

z terenu województwa w poszczególnych kategoriach. W 2018 r. zakończono digitalizację kolejnej 

grupy kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa, tzw. „białych kart” z zasobu 

archiwalnego WUOZ w Szczecinie oraz Delegatury w Koszalinie, dotyczących nieruchomych zabytków 

techniki i obiektów przemysłowych. Wykonano digitalizację dla 74 obiektów techniki z powiatów: 

 stargardzkiego: gm. Dolice, Ińsko (loco), gm. Marianowo, gm. i miasto Stargard, gm. Suchań;  

 wałeckiego: gm. i m. Człopa, gm. i m. Mirosławiec, gm. i m. Wałcz. 

 Baza danych zawiera obecnie 4 202 pliki zdjęciowe (skany). 

 

Zasób dokumentacyjny BDZ wzbogacił się o kartę ewidencyjną zabytku architektury magazynu-

kaszarni w Stargardzie, wykonaną przez specjalistów BDZ dla ZWKZ. Karta została dołączona do 

zbioru archiwalnego WUOZ w Szczecinie.  

 

Zadanie realizowane było także przez samorząd województwa (we współpracy BDZ i Wydział Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego) w zakresie pomocy udzielanej właścicielom w utrzymaniu dobrego stanu 

zabytkowych obiektów techniki poprzez finansowe wsparcie realizowanych prac konserwatorskich 

lub robót budowlanych, np. przy obiektach komunikacji. 

Dotacje celowe, przyznawane w ramach otwartego konkursu, udzielone zostały z budżetu 

Województwa Zachodniopomorskiego na zabytki techniki (wrak drewnianego żaglowca z XIX w. 
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wydobyty z Bałtyku i przetransportowany do Kamienia Pomorskiego, koszalińska kolej wąskotorowa) 

z terenu województwa zachodniopomorskiego: 
 

Lp. Zabytki techniki 2017 r. 2018 r. 

1. Ilość zabytków dotowanych 2 szt. 2 szt. 

2. Kwota dotacji 50 000,00 zł 45 000,00 zł 

 

 

I.3.5. Wspieranie działań na rzecz opieki nad zabytkowymi zespołami dworsko-parkowo-

folwarcznymi. 

PLAN: 

 rozpoznanie stanu zachowania zabytkowych zespołów dworsko-parkowo-folwarcznych, 

 identyfikacja zagrożeń i określenie potrzeb, 

 publikacja wydawnictw n.t. historycznych dworów, parków i założeń folwarcznych. 
 

Koordynacja:  

Biuro Dokumentacji Zabytków  

 

REALIZACJA: 

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie realizuje digitalizację istniejącej dokumentacji zabytków 

z terenu woj. zachodniopomorskiego w poszczególnych kategoriach. W 2018 r. uzupełniono bazę kart 

ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa, tzw. „białych kart” z zasobu archiwalnego 

WUOZ w Szczecinie dla zabytków nieruchomych z gminy Radowo Małe. Wykonano digitalizację dla 

wielobudynkowych zespołów dworsko-folwarcznych dla 19 miejscowości. Baza danych zawiera 

obecnie 13 777 plików zdjęciowych (skanów). 

 

W BDZ opracowano 48 kart ewidencyjnych (na wzorze BDZ) zabytkowych elementów lub zespołów 

folwarcznych z terenu województwa. Zasób dokumentacyjny BDZ wzbogacił się o kartę ewidencyjną 

zabytku architektury pałacu w Gąskach, gm. Mielno, wykonaną w 2018 r. przez specjalistów BDZ dla 

ZWKZ. Karta została dołączona do zbioru archiwalnego WUOZ w Szczecinie.  

 

Przeprowadzono wykłady podczas konferencji i warsztatów: 

1) „Zespoły folwarczne w gminie Mieszkowice – między dworem a parkiem”; Nadodrzańskie 

spotkania z historią,  

2) „Architektura dworsko-folwarczna gminy Krzęcin”; polsko-niemieckie warsztaty kulturalno-

naukowe w Krzęcinie. 

 

Zadanie realizowane było także przez samorząd województwa (we współpracy BDZ i Wydział Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego) w zakresie pomocy udzielanej właścicielom w utrzymaniu dobrego stanu 

zabytkowych obiektów dworsko-parkowych poprzez finansowe wsparcie realizowanych prac 

konserwatorskich lub robót budowlanych, np. przy obiektach komunikacji. 
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Dotacje celowe, przyznawane w ramach otwartego konkursu, udzielone zostały z budżetu 

Województwa Zachodniopomorskiego na zabytki dworsko-parkowe z terenu województwa 

zachodniopomorskiego: 
 

Lp. Obiekty dworsko-parkowe 2017 r. 2018 r. 

1. Ilość zabytków dotowanych 8 szt. 5 szt. 

2. Kwota dotacji 180 000,00 zł 175 000,00 zł 

 

 

I.3.6. Wspieranie działań na rzecz zabezpieczania obiektów zabytkowych przed pożarem, 

zniszczeniem i kradzieżą.  

PLAN: 

 udzielanie dotacji na montaż instalacji przeciwpożarowej i alarmowej obiektów zabytkowych, 

zabezpieczeń przeciw włamaniom, znakowania zabytków ruchomych, 

 promowanie zasadności odpowiedniego zabezpieczenia zabytków, szkolenia, 

 udział w projekcie „Razem bezpieczniej” we współpracy z Policją, Strażą Pożarn, 

stowarzyszeniami. 

 wspomaganie właścicieli, użytkowników zabytków i jednostek samorządowych  

w prowadzeniu działań prewencyjnych i ochronnych. 
 

Koordynacja:  

Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego UM WZ. 
 

REALIZACJA: 

Program „Razem bezpieczniej” realizowany jest w ramach grantów Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji przez zgłoszone podmioty i organizacje. W pracach terenowych i 

archiwistycznych dotyczących miejscowości powiatu goleniowskiego uczestniczyli pracownicy BDZ w 

Szczecinie, na mocy porozumienia z Pomorskim Towarzystwem Historycznym, beneficjentem grantu. 

W 2017 roku Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, realizując projekt Poprawa bezpieczeństwa 

zabytków sakralnych województwa zachodniopomorskiego, wydała „Katalog utraconych zabytków 

sakralnych powiatu goleniowskiego i stargardzkiego”, stanowiący podsumowanie prowadzonych w 

latach poprzednich działań i badań terenowych.  

„Głównym celem tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa zabytków ruchomych 

stanowiących wyposażenie kościołów zachodniopomorskich, zabezpieczenie ich przed 

kradzieżą, dewastacją i zniszczeniem. W ramach działań prewencyjnych w różnych powiatach 

województwa (m.in. sławieńskim, polickim, gryfickim, stargardzkim, goleniowskim, 

kamieńskim, m. Świnoujściu, Szczecinie) wykonywana jest weryfikacja stanu zachowania 

zabytków z kartami ewidencyjnymi WKZ, a także zdjęcia cyfrowe (wysokiej jakości) 

wyposażenia zabytkowego oraz znakowanie obiektów mikrocząsteczkami DNA. Sprawdzane 

jest również zabezpieczenie świątyń pod kątem włamań i zagrożeń pożarowych. (…) 

Książkowe katalogi utraconych zabytków zostały przekazane wszystkim funkcjonariuszom  
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z komend policji z Goleniowa i Stargardu, a także służbom konserwatorskim, proboszczom, 

pracownikom urzędów gmin.” 

W 2018 roku Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie rozpoczęła realizację projektu dla kolejnego 

powiatu: Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiecie pyrzyckim. 

 

Przedstawiciel BDZ brał udział w 2017 r. i 2018 r. w corocznej konferencji w Pęzinie organizowanej 

przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, poświęconej przeciwdziałaniom 

przestępczości przeciw zabytkom. 

 

Zadanie dotyczące działań na rzecz zabezpieczenia zabytków realizowane było przez samorząd 

województwa (we współpracy BDZ i Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego), poprzez 

pomoc finansową udzielaną właścicielom na wykonania instalacji zabezpieczających 

przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych. 

Dotacje celowe na zabezpieczenie zabytków z terenu województwa zachodniopomorskiego, 

przyznawane w odpowiedzi na składane wnioski w ramach otwartego konkursu, udzielone zostały  

z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego następująco: 
 

Lp. Obiekty zabezpieczone 2017 r. 2018 r. 

1. Ilość zabytków dotowanych 0 szt. 1 szt. 

2. Kwota dotacji 0 zł 20 000,00 zł 

 

 

I.3.7. Promocja prawidłowej konserwacji i rewaloryzacji zabytków zgodnie z zasadami 

konserwatorskimi. 

PLAN: 

 organizacja warsztatów, prelekcji, wystaw, konferencji, seminariów, 

 przygotowanie materiałów n.t. prawidłowej konserwacji i rewaloryzacji zabytków 

 promowanie „dobrych praktyk”, publikacja na stronie internetowej. 
 

Koordynacja:  

Biuro Dokumentacji Zabytków 

 

REALIZACJA: 

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie prowadziło konsultacje etnograficzne i historyczne 

dotyczące:  

1) zasobu izby regionalnej w zagrodzie nr 66 w Gosławiu,  

2) wyposażenia i elementów malarskich w kościele w Jarszewie,  

3) cmentarza wojennego w Gozdowicach,  

4) pomnika żołnierzy Armii Czerwonej w Stargardzie.  

 

W ramach realizacji projektu „Krupy. Laboratorium dziedzictwa” (patrz pkt. 1.3.1.a) przeprowadzone 

zostały warsztaty ryglowe dla właścicieli i użytkowników ryglowych obiektów, dotyczące technik 



Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami   
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2020 

 
OKRES MONITOROWANY  2017-2018 

 

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, marzec 2019 r. 
S t r o n a  58 | 94 

budownictwa drewnianego przy zabytkowych budynkach (Krupy, Stary Jarosław, Żuków, Stary 

Kraków), realizowane przez praktyków, mających doświadczenie w ratowaniu zabytkowych 

budynków drewnianych. 

Przeprowadzono także warsztaty budowalne w trakcie wydarzenia „Żniwa w Gosławiu” w 2017  

i 2018 r. 

 

W porozumieniu z Uniwersytetem Szczecińskim w 2018 r. historyk, specjalista BDZ, przeprowadził 

wykład „Cmentarze żydowskie na terenie woj. zachodniopomorskiego” dla studentów politologii. 

 

 

I.3.8. Wspieranie właścicieli i użytkowników zabytków w prowadzeniu prawidłowej opieki 

nad zabytkami z obszaru województwa zachodniopomorskiego 

PLAN: 

 dokumentowanie aktualnego stanu zabytków, 

 opiniowanie konieczności podejmowania prac i działań dla jednostek zewnętrznych, 

 prowadzenie badań i opracowanie ekspertyz i dokumentacji dotyczących zabytków poprzez 

wyspecjalizowane instytucje Samorządu Województwa. 
 

Koordynacja:  

Biuro Dokumentacji Zabytków  
 

REALIZACJA: 

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie zadanie realizowało w miarę potrzeb i zgłoszeń. 

Specjaliści BDZ na bieżąco udzielali konsultacji właścicielom obiektów zabytkowych w zakresie 

ochrony i opieki nad zabytkami. 

 

W 2018 roku BDZ opracowało na rzecz właścicieli karty ewidencyjne architektury i budownictwa dla 

zabytkowego kościoła filialnego p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Marszewie (gm. Goleniów)  

i Warchlina (gm. Stargard). 

 

W 2017 r. w BDZ opracowano opinie konserwatorskie na rzecz właścicieli prywatnych  

i instytucjonalnych, dotyczące wartości i aktualnego stanu zachowania wybranych zabytków 

dotyczące XIX-wiecznych ryglowych budynków mieszkalnych w miejscowościach: Glewice, Stare 

Łysogórki, Dobra k. Nowogardu.  

W 2018 r. w BDZ opracowano opinie konserwatorskie dotyczące wartości i aktualnego stanu 

zachowania dotyczące zabytkowych kościołów kamiennych gminy Nowogródek Pomorski – 

parafialnego w Nowogródku Pomorskim, filialnych w Karsku i Ławach.  
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CEL OPERACYJNY I.4.  

WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZABYTKI I LOKALNE DZIEDZICTWO 

ZADANIA: 
 

I.4.1. Wspieranie działań na rzecz budowy samorządowego systemu ochrony zabytków 

(gminnego i powiatowego). 

PLAN: 

 propagowanie tworzenia samorządowych służb ochrony zabytków i przygotowania kadr 

 organizacja szkoleń w zakresie ochrony zabytków dla urzędników samorządowych, 

 wspieranie merytoryczne miejskich i gminnych służb i pracowników ochrony zabytków, np. 

poprzez współpracę przy opracowywaniu specjalistycznych dokumentacji, szkolenia. 
 

Koordynacja:  

Biuro Dokumentacji Zabytków  

 

REALIZACJA: 

We współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków specjaliści Biura Dokumentacji Zabytków 

prowadzili szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przepisów 

związanych z ochroną i opieką nad zabytkami oraz możliwościami pozyskiwania środków na prace 

budowlane i konserwatorskie przy zabytkach. 

 

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie w ramach swoich działań statutowych może wykonywać 

dla poszczególnych jednostek samorządowych szczebla powiatowego i gminnego dokumentacje 

konserwatorskie (opinie, karty, studia wartości kulturowych itp.), będące pomocne dla prawidłowego 

zarządzania dziedzictwem kulturowym i opieką nad zabytkami. 

 

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie w 2017 roku wykonało Złocieniec – studium ochrony 

wartości kulturowych miasta i gminy, pow. Drawski, woj. zachodniopomorskie.”. Opracowanie, 

będące materiałem niezbędnym do sporządzania dokumentów planistycznych, dotyczy wszystkich 

miejscowości z terenu gminy i zawiera materiały archiwalne, historyczne, wyniki prac terenowych 

oraz wytyczne do ochrony. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

w Szczecinie zostało przekazane Urzędowi Miasta Złocieniec.   

Zadanie realizowane było na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach Krajowego 

Programu Ochrony i Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017, cel szczegółowy nr 2 pn.: „Wsparcie 

samorządu terytorialnego przy tworzeniu dokumentów planistycznych poprzez opracowanie studiów 

ochrony wartości kulturowych, opracowanie wytycznych dla tworzenia gminnych programów opieki 

nad zabytkami oraz zasad przygotowywania i treści planu ochrony parku kulturowego”, które 

powierzyło je do wykonania BDZ, jako cenionej, wysoce specjalistycznej jednostce z terenu 

województwa zachodniopomorskiego, posiadającej kwalifikacje do prawidłowego wykonania 

studium (patrz pkt. 1.3.3.). 
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I.4.2. Wspieranie działań na rzecz podniesienia znaczenia dziedzictwa przez uznanie za 

Pomnik Historii i wpis na listę światowego dziedzictwa (UNESCO). 

PLAN: 

 propagowanie idei i zasad nadawania zabytkom rangi Pomnika Historii, 

 wspieranie właścicieli zabytków o cechach pomnika historii w przygotowaniu dokumentacji  

i wnioskowaniu do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o uznanie za Pomnik Historii, 

 wspieranie wszelkich działań – inwestycyjnych, edukacyjnych, promocyjnych – prowadzonych 

przez właścicieli i zarządców obiektów uznanych za Pomnik Historii 

 wspieranie wszelkich działań prowadzonych przez właścicieli i zarządców Pomników Historii  

w staraniach o wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
 

 Koordynacja: 

 Biuro Dokumentacji Zabytków 

 

REALIZACJA: 

W ramach wspierania właścicieli najcenniejszych zabytków w 2018 roku BDZ opracowało 

merytoryczną część wniosku o Pomnik Historii dotyczący gotyckiego kościoła filialnego pw. Św. 

Stanisława Kostki w Chwarszczanach – dawnej kaplicy templariuszy i joannitów, datowanej na lata 

przed 1280.  

W 2018 r. rozpoczęto prace nad merytoryczną częścią wniosku o Pomnik Historii dla kościoła pw. 

Matki Bożej Ostrobramskiej w Krupach, gm. Darłowo, o średniowiecznej metryce i unikatowej, 

zdwojonej konstrukcji ścian obwodowych - ryglowej i murowanej. 

 

 

I.4.3. Monitoring zmian prawa w zakresie ochrony zabytków. 

PLAN: 

 śledzenie ogłaszanych projektów ustaw i rozporządzeń w zakresie ochrony zabytków, 

 udział w otwartych konsultacjach na temat przedstawianych projektów, 

 udział w pracach zespołów samorządowych działających w zakresie ochrony zabytków, 

 składanie wniosków do zarządu Województwa WZP, 

 składanie uwag do projektów dokumentów w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego  

i zabytków przygotowywanych prze samorząd województwa. 
 

 Koordynacja:  

Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego 

 

REALIZACJA: 

Zadanie realizowane było na bieżąco w BDZ i Wydziale Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego 

UMWZ (patrz pkt. III.1.1.).  

W porozumieniu z Wydziałem Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego UMWZ dokonywane były 

konsultacje przekazywanych projektów aktów prawnych.  
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CEL OPERACYJNY I.5.  

UTRZYMANIE W DOBRYM STANIE ZABYTKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ 

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO I UŻYTKOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI WZ. 

I.5.1. Realizacja prac remontowych i rewaloryzacyjnych obiektów zabytkowych 

znajdujących się w posiadaniu i użytkowaniu WZP: 

PLAN: 

 coroczne monitorowanie potrzeb remontowych i inwestycyjnych, 

 składanie propozycji do budżetu WZ, 

 planowanie harmonogramu inwestycji i remontów, 

 zapewnienie finansowania inwestycji, 

 nadzór nad inwestycjami 

 prace nad stworzeniem ewidencji nieruchomości zabytkowych w zasobie WZ. 
 

Koordynacja:  

Wydział Inwestycji i Nieruchomości UM WZ 
 

REALIZACJA: 

W badanym okresie brak było spójnej ewidencji nieruchomości zabytkowych będących w zasobie 

WZP. Instytucje i jednostki posiadające swoje siedziby w zabytkowych budynkach znajdujących się 

pod ochroną konserwatorską samodzielnie prowadzą bieżące prace utrzymaniowe i inwestycyjne,  

w zależności od możliwości budżetowych i przyjętych planów i harmonogramów, z uwzględnieniem 

obowiązującego procesu uzgodnień i pozwoleń w procesie inwestycyjnym (patrz pkt. III.1.1.). 

W zabytkowych budynkach siedziby mają np. zakłady opieki zdrowotnej, jednostki oświatowe, 

instytucje kultury. 

Nadzór nad inwestycjami sprawują odpowiednie wydziały UMWZ. 

 

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w 2018 r. zaplanowała do wykonania na 2019 r. prace 

remontowe w obrębie dachu na budynku przy ul. Dworcowej, wpisanego do rejestru zabytków 

województwa zachodniopomorskiego. 

 

Teatr Polski w Szczecinie, od kilku lat intensywnie przygotowuje inwestycję rozbudowy swojej 

siedziby. W ramach zadania zostanie wykonana także renowacja zabytkowego gmachu teatru, 

zgodnie z przyjętym harmonogramem.  

 

 Zamek Książąt Pomorskich w Szczecnie: 

ROK 2017 

Lp. Nazwa Zadania/Inwestycji Wartość poniesionych 
nakładów finansowych 

(zł brutto) 

1.  
Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w 

Szczecinie 
242 386 

2. Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym 4 099 273 
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Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie  

3. 
Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt 

Pomorskich w Szczecinie  
23 900 

4. Remonty bieżące w 2017 roku 113 467 

ROK 2018 

5. Likwidacja skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym 

Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie: 
5 935 439 

6. Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt 

Pomorskich w Szczecinie  
137 268 

7. Remont toalety usytuowanej na II piętrze skrzydła wschodniego 

Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 
127 920 

8. Remonty bieżące w 2018 roku 230 711 

 

 

 

CEL PERSPEKTYWICZNY II.  

FUNKCJONOWANIE ZABYTKÓW W PROCESIE AKTYWIZACJI EKONOMICZNEJ I SPOŁECZNEJ 

WOJEWÓDZTWA 
 

CEL OPERACYJNY II.1.  

TWORZENIE WARUNKÓW FINANSOWYCH I ORGANIZACYJNYCH DO OPIEKI NAD 

ZABYTKAMI I DZIEDZICTWEM KULTUROWYM REGIONU  
 

ZADANIA: 
 

II.1.1. Finansowanie z budżetu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego zadań 

związanych z opieką nad zabytkami - dotacje.  

PLAN: 

 ustalenie priorytetu wykorzystania funduszy budżetowych województwa na zadania związane  

z rewitalizacją obszarów zabytkowych i aktywizacją gospodarczą w oparciu o zasoby 

zabytkowe, w tym na wybrane prace badawcze i dokumentacyjne związane z zabytkami 

stanowiącymi o tożsamości kulturowej województwa i zgodnych z priorytetami WPOnZ WZ. 

 zapewnienie w budżecie samorządu województwa środków finansowych na udzielenie dotacji 

na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych,  

 ogłaszanie corocznego konkursu na dotacje na prace konserwatorskie w oparciu o środki 

budżetowe WZP, podpisywanie umów o dotacje, monitoring działań, rozliczenie dotacji 

 zapewnienie w budżecie samorządu województwa środków finansowych na udzielenie dotacji 

– coroczne ogłaszanie konkursu na działania edukacyjne, wydawnicze w zakresie opieki nad 

zabytkami. 
 

Koordynacja:  

Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego 
 

 



Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami   
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2020 

 
OKRES MONITOROWANY  2017-2018 

 

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, marzec 2019 r. 
S t r o n a  63 | 94 

 

 

REALIZACJA: 

Realizując uprawnienie samorządu województwa, wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami, Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczył w budżecie na rok 2017 

i 2018 środki w wysokości 2.550.000 zł z przeznaczeniem na otwarty nabór wniosków o udzielenie 

dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, a od 2018 r. także na znajdującym się w gminnej ewidencji 

zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego.  

W badanym okresie kwota zarezerwowana w budżecie na ww. działania zwiększyła się  

– z 1.150.000 zł w 2017 r. do 1.400.000 zł w 2018 r. 

Na podstawie danych zawartych we wnioskach można wnioskować, iż potrzeby finansowe są 

wielokrotnie większe. W 2018 r. zrealizowano potrzeby w ok. 30 % wartości prac, udzielając dotacji 

dla 48% wnioskodawców. W 2017 r. 45% wniosków uzyskało dotacje – wartość dotacji stanowiła 

ok.17% wartości kwot, zsumowanych ze wszystkich wniosków. 

Prace organizacyjne dotyczące konkursu prowadzi Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa 

Narodowego UMWZ, we współpracy merytorycznej z Biurem Dokumentacji Zabytków. Specjaliści 

BDZ w 2017 r. i 2018 r. uczestniczyli w pracach komisji przyznającej dotacje oraz odbiorach prac 

wykonywanych w ramach dotacji. 

 

DOTACJE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO UDZIELONE W OTWARTYM KONKURSIE NA 

PRACE KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKACH POŁOŻONYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO, W LATACH 2017-2018 

 
DOTACJE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO UDZIELONE W OTWARTYM KONKURSIE NA 

PRACE KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKACH POŁOŻONYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO, W LATACH 2017-2018 
 

 2017 r. 2018 r. 

Kwota 1 150 000 1 400 000 

ilość udzielonych dofinansowań 60 61 

ilość złożonych wniosków 134 127 

 

Warto zauważyć, iż Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z przyjętym 

regulaminem udzielania dotacji, dotuje także wykonanie badań, dokumentacji, programów 

konserwatorskich i projektów budowlanych. Jest to działanie wspierające właścicieli w rozpoczęciu 

 2017 r. 2018 r. 

kwota w budżecie województwa (zł) 1 150 000,00 1 400 000,00 

wnioskowana kwota łącznie (zł) 6 872 267,63 4 303 187,18 
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procesu inwestycyjnego, poprzedzające wykonanie prac renowacyjnych zabytku. Umożliwia także 

pozyskiwanie środków zewnętrznych z innych źródeł publicznych – np. pozostających w dyspozycji 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

 

W 2017 r., w następstwie zmian ustawowych, dokonane zostało rozszerzenie listy podmiotów 

uprawnionych do ubiegania się o dotację, o właścicieli i użytkowników zabytków nieruchomych 

znajdujących się gminnych ewidencjach zabytków. W 2018 r., w wyniku prowadzonych postępowań 

konkursowych, nie udzielono takiej dotacji. 

 

Podział kwot na poszczególne kategorie zabytków znajduje się w odpowiednich punktach niniejszego 

sprawozdania (III.3). Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji stanowi załącznik do niniejszego 

sprawozdania. (zał. Nr 5) 

 

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie aktywnie uczestniczyło w procedurach udzielania dotacji 

samorządu województwa. Pracownicy BDZ brali czynny udział w pracach komisji konkursowej 

rozpatrującej wnioski oraz w fazie kontroli realizacji zadań finansowanych ze środków Samorządu 

Województwa Zachodniopomorskiego, zarówno poprzez wizje lokalne jak i dokumentacje 

powykonawcze. W roku 2017 i 2018 specjaliści BDZ uczestniczyli w odbiorach prac konserwatorskich 

przy zabytkach nieruchomych i ruchomych oraz akceptowali wykonywane dokumentacje i projekty: 

 2017 r. - 49 odbiorów prac i 9 akceptacji dokumentacji. 

 2018 r. - 43 odbiory prac i 9 akceptacji dokumentacji. 

 

W zakresie zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie kościołów w miejscowościach, 

dokonano odbiorów zabytków z kościołów z miejscowości: Świeszewo (ołtarz boczny), Krępcewo 

(epitafium), Jarszewo (ołtarz główny), Suchowo (chrzcielnica).  

Wykaz udzielonych dotacji oraz przydzielonych kwot znajduje się w załączniku. (zał. Nr 5) 

 

II.1.2. Finansowanie z funduszy strukturalnych i zewnętrznych w dyspozycji WZ zadań 

związanych z ochroną i opieką nad zabytkami.  

PLAN: 

 zapewnienie wykorzystania funduszy strukturalnych i zewnętrznych na zadania związane  

z rewitalizacją obszarów zabytkowych i aktywizacją gospodarczą w oparciu o zasoby 

zabytkowe, 

 tworzenie warunków konkursowych adekwatnych do ustaleń WPOnZ WZ, 

 prowadzenie postępowań adekwatnych do zasad naboru (np. konkursy, komisje, umowy, 

rozliczenie, monitoring), 

 dofinansowywanie wybranych prac badawczych i dokumentacyjnych związanych z zabytkami 

stanowiącymi o tożsamości kulturowej województwa i zgodnych z priorytetami WPOnZ WZ. 

Koordynacja:  
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Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Wydział Zarządzania 

Strategicznego, Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego, Wydział Wdrażania RPO, 

Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wydział Współpracy Terytorialnej. 
 

REALIZACJA: 

Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2017 i 2018 prowadził, zgodnie  

z harmonogramem działań, kolejne etapy dofinansowań z funduszy PROW.  

W ramach naboru dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich na operacje 

typu Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” zostały podpisane w 2018 r. dwie umowy  

o przyznanie pomocy z Gminą Drawno i Gminą Świeszyno.  

W poddziałaniu 7.6 WSPARCIE BADAŃ I INWESTYCJI ZWIĄZANECH Z UTRZYMANIEM, ODBUDOWĄ  

I POPRAWĄ STANU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO WSI (Ochrona zabytków) 

zadanie: "Poprawa stanu zabytkowego budynku byłego sądu służącego za siedzibę gminy" oraz 

„Remont kościoła parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny w Świeszynie”. 

Tabela z informacją dot. projektów w załączeniu. 

 

W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie 

podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020 z zakresu operacji dot. zachowania dziedzictwa lokalnego zostało podpisanych 14 umów 

o przyznanie pomocy na operacje, które zostały poddane pracom konserwatorskim lub 

restauratorskim  (w tym jeden projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2). Umowy podpisały 

stowarzyszenia, parafie, Lokalne Grupy Działania, JST i osoba fizyczna. 

Tabela z informacją dot. projektów w załączeniu. (zał. Nr 7) 

 

Wydział Wdrażania RPO w 2017 r. przeprowadził dwa konkursy dla Osi priorytetowej 4. Naturalne 

otoczenie człowieka dla działania 4.1. Dziedzictwo kulturowe: 

 nr RPZP.04.01.00-IZ.00-32-001/17 skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, ich 

związków i stowarzyszeń oraz podmiotów podległych JST, instytucji kultury, organizacji 

pozarządowych, przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych 

 RPZP.04.01.00-IZ.00-32-002/1 skierowany do kościołów i innych związków wyznaniowych 

 

Przyznano 22 dotacje w ww. konkursach: 

 10 dla Gmin (Myślibórz, Barlinek, Pyrzyce, Drawsko Pom., Resko, Łobez, Goleniów), 

przedsiębiorstw (ZPM w Kołobrzegu), stowarzyszeń (HSS w Siemczynie)  

 12 dotacji dla parafii rzymskokatolickich (Bierzwnik, Choszczno, Szczecin, Osieki, Koszalin, 

Gryfice, Białogard, Sławno, Korytowo, Parlino) i greckokatolickiej (Trzebiatów). 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na działania rewitalizacyjne – łącznie przyznano 

dofinansowanie na kwotę 44 931 471,75 zł. 

 

Tabela przedstawiająca informacje o projektach dofinansowanych w ramach konkursów znajduje się 

w zał. Nr 5. 
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Wydział Turystyki i Gospodarki jest inicjatorem przedsięwzięcia pn. „Wrota Czasu” - rozwój produktu 

kulturowego opartego o historyczną rekonstrukcję miejsca i czasu, który znalazł swoje 

odzwierciedlenie w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020. W 2016 r. 

przeprowadzono nabór wniosków w otwartym konkursie ofert: Nr naboru RPZP.04.09.00-IZ.00-32-

001/16 – Działanie 4.9. Rozwój zasobów endogenicznych: Rozwój wielofunkcyjnej infrastruktury 

rekreacyjnej poprzez rekonstrukcję obiektów i miejsc historycznych oraz przystosowanie ich do 

działalności rekreacyjnej i turystycznej. W ramach konkursu dofinansowano 7 projektów w łącznej 

wysokości 12,986 mln. zł (wartość projektów 23,174 mln. zł.) Realizacja projektów w kolejnych latach 

w zasadniczy sposób wpłynąć powinna na ochronę materialnego i niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego Pomorza Zachodniego.  

 
 

CEL OPERACYJNY II.2.  

ZWIĘKSZANIE ROLI ZABYTKÓW W ROZWOJU TURYSTYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

ZADANIA: 
 

II.2.1. Rozbudowa wojewódzkiego samorządowego systemu informacji o zabytkach 

dostępnych turystycznie.  

PLAN: 

 inwentaryzacja i rozpoznanie zabytków dostępnych turystycznie (zabytków budownictwa  

i architektury, gospodarstw agroturystycznych w zabytkowych obiektach i in.), 

 opracowanie informacji o wartościach zabytkowych obiektów, 

 tworzenie kalendarza cyklicznych imprez związanych z popularyzacją dziedzictwa 

kulturowego województwa, 

 rozbudowa specjalistycznych portali (strony www) 
 

Koordynacja:  

Wydział Turystyki i Gospodarki UM WZP 

 

REALIZACJA: 

Województwo Zachodniopomorskie (Wydział Informatyki i Społeczeństwa Informatycznego we 

współpracy z Wydziałem Turystyki i Gospodarki) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 zrealizowało projekt pn. „Rozwój 

społeczeństwa informacyjnego”, jednym z systemów którego był projekt e-Turystyka - elektroniczny 

system informacji turystycznej (eSIT) zawierający dostępną informację turystyczną.  Efektem projektu 

jest portal31, w którym znajdują się informacje nt. zabytków i  dziedzictwa regionu. Portal jest 

aktywny, redagowany jest przez redaktorów w terenie. Koordynacją aktualizacji portalu zajmuje się 

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.  

 

 

                                                 
31  http://pomorzezachodnie.travel/ 

http://pomorzezachodnie.travel/
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II.2.2. Rozwój tematycznych szlaków turystycznych promujących dziedzictwo kulturowe 

regionu w oparciu o wydarzenia historyczne, zespoły zabytków, tradycje niematerialne  

i patriotyczne. 

PLAN: 

 wspieranie finansowe i organizacyjne inicjatyw (w tym lokalnych samorządów, społeczności  

i organizacji pozarządowych) na rzecz budowy tematycznych szlaków turystycznych 

promujących dziedzictwo kulturowe regionu, 

 wspieranie działań na rzecz włączenia województwa zachodniopomorskiego do europejskiej 

sieci szlaków kulturowych, mających szczególne znaczenie dla tożsamości i kultury Europy 

(np. Parki, Ogrody i Krajobrazy, Transromanica, Camino de Santiago, Szlak Cysterski, Rejon 

Pamięci Narodowej Cedynia-Mieszkowice, Wał Pomorski), 

 opracowanie modułu dydaktycznego dla planowanych i rozwijanych szlaków. 
 

Proponowana koordynacja: Wydział Turystyki i Gospodarki UM WZ 
 

REALIZACJA: 

Zarząd Parków Krajobrazowych WZ podpisał umowę o dofinansowanie projektu zakładającego 

włączenie do sieci dróg rowerowych obiektów mostowych w Siekierkach, tj. działania 

umożliwiającego w przyszłości rozwój turystyczny jego okolic, w tym m.in. Rejonu Pamięci Narodowej 

Cedynia-Mieszkowice. 

 

W 2017 roku w Szczecinie odbyło się XV Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku, 

którego tematem przewodnim (z  inicjatywy radnych województwa zachodniopomorskiego) były 

„Europejskie Szlaki Kulturowe w obszarze Południowego Bałtyku – rozwój, tworzenie i  promocja  

w Europie i na świecie. Aktywizacja przedsiębiorczości w szczególności młodych”32. 

Forum zakończyło się podpisaniem rezolucji33, do której zostały dołączone wnioski z prac 

młodzieżowego Forum pn. „Młodzież ma głos” dot. europejskich szlaków kulturowych w obszarze 

Południowego Bałtyku. Temat szlaków kulturowych był także podjęty przez Sekretariat ds. Młodzieży 

w ramach Forum Młodych Europejczyków w Kołobrzegu 2018 r., w którym pracownik Wydziału 

Turystyki i Gospodarki pełnił rolę eksperta. 

 

W 2018 r., zarządzeniem Nr 59/18 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, powołany został 

Zespół Ekspertów ds. Szlaków Kulturowych. Celem Zespołu jest doradztwo i pomoc Wicemarszałkowi 

Województwa Zachodniopomorskiego właściwemu ds. turystyki, w zakresie rozwoju istniejących  

i tworzenia nowych międzynarodowych szlaków kulturowych w oparciu o dziedzictwo kulturowe  

i naturalne regionu. 

W 2017 i 2018 r. efektem projektu pn. „Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na  obszarze 

Południowego Bałtyku – Pomorska Droga św. Jakuba” były:  

– W 2017 r. Polska została pełnoprawnym członkiem „Poszerzonego porozumienia częściowego 

w sprawie szlaków kulturowych (EPA) Rady Europy”.   

– W 2017 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę w sprawie 

przystąpienia Województwa Zachodniopomorskiego do  Europejskiej Federacji Szlaku św. 

                                                 
32  http://www.turystyka.wzp.pl/aktualnosci/szlaki-kulturowe-tematem-xv-forum-parlamentow-oludniowego-baltyku. 
33  http://www.turystyka.wzp.pl/sites/default/files/rezulucja_xv_forum.pdf, 

http://www.turystyka.wzp.pl/aktualnosci/szlaki-kulturowe-tematem-xv-forum-parlamentow-oludniowego-baltyku
http://www.turystyka.wzp.pl/sites/default/files/rezulucja_xv_forum.pdf
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Jakuba z Composteli. Z uwagi na to, że członkiem Federacji może być tylko jeden 

przedstawiciel z danego kraju, Województwo podpisało w dniu 19.10.2018 r. Porozumienie  

o współpracy na rzecz rozwoju i promocji Dróg Św. Jakuba w Województwach: Kujawsko-

Pomorskim, Pomorskim i Zachodniopomorskim.  

– Przedstawiciel Województwa uczestniczył w posiedzeniach Kapituły Pomorskiej Drogi św. 

Jakuba mającej na celu rozwój i promocję Szlaku w północnej Polsce, a także w posiedzeniach 

Parlamentu Jakubowego, w skład którego wchodzą samorządy, organizacje pozarządowe 

oraz grupy nieformalne mające na celu wypracowanie wspólnych inicjatyw związanych 

z rozwojem, popularyzacją i promocją Dróg św. Jakuba w Polsce. 

– W ramach bieżącej działalności odnawiane są kolejne odcinki szlaku na Pomorzu Zachodnim 

oraz prowadzona jest promocja szlaku: spotkania upowszechniające szlak, wydanie 

informatorów, itp.  

 

Biuro Turystyki w Wydziale Turystyki i Gospodarki w ramach środków pozyskanych z programów 

„Południowy Bałtyk” 2014-2020 realizuje w partnerstwach międzynarodowych projekty oparte na 

dziedzictwie kulturowym regionu: 

1) Biking South Baltic promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10)  

w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji, którego celem jest rozwój regionu Morza 

Bałtyckiego, jako destynacji turystycznej, szczególnie w odniesieniu do turystyki rowerowej. 

Jest to projekt finansowany ze środków Interreg Południowy Bałtyk 2017-2020 w  obszarze 

tematycznym „Wzmocnienie rozwoju zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

Południowego Bałtyku celem tworzenia obszarów zrównoważonej turystyki”. Trasa Eurovelo 

10 (Dookoła Bałtyku) jest jedną z europejskich sieci tras rowerowych pokrywając się  

w polskiej części jej przebiegu z trasą EuroVelo 13 (Szlak Żelaznej Kurtyny). W ramach 

projektu powstają udogodnienia dla turystów, np. miejsca odpoczynku, oznakowanie  

z uwzględnieniem najciekawszych zabytków w pobliżu trasy. Istotnym elementem są 

działania promocyjne – ulotki z mapami i informacjami o najważniejszych zabytkach na trasie.   

2) Fish Market - dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego jako potencjał rozwoju turystyki, 

zarówno w zakresie małych portów i rynków rybnych, tradycji, jak i organizacji związanych  

z tym działem gospodarki. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzje  

o przystąpieniu do projektu „Fish markets - Small coastal fishery and its heritage as significant 

potential for tourism destination development” (Małe rybołówstwo przybrzeżne i jego 

dziedzictwo jako znaczący potencjał rozwoju turystycznego). Głównym założeniem projektu 

jest rozwój małych rynków rybnych oraz promocja dziedzictwa opartego na rybołówstwie 

przybrzeżnym. Oczekiwane rezultaty to m.in. wzrost atrakcyjności małych portów 

przybrzeżnych i wykorzystanie ich potencjału w celach turystycznych, zachowanie 

dziedzictwa rybołówstwa przybrzeżnego w obszarze południowego Bałtyku oraz promocja 

dziedzictwa kulinarnego w oparciu o ryby. 

3) Baltic Stories – Rozwój turystyki poprzez profesjonalizację wydarzeń w regionie 

Południowego Bałtyku. Głównym celem projektu jest zwiększenie napływu turystów do 

regionu morza Bałtyckiego dzięki rozwojowi i promocji wydarzeń, które pozwalają 

doświadczyć kulturowych i naturalnych walorów regionu Morza Bałtyckiego.  

4) Baltic Heritage Routes – Bałtyckie trasy dziedzictwa / rozwój infrastruktury turystyki 

dziedzictwa w  obszarze Południowego Bałtyku. Projekt ma na celu stworzenie silnej 
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percepcji Regionu Południowego Bałtyku, jako światowej klasy dziedzictwa kulturowego 

atrakcyjnego turystycznie oraz budowanie wspólnej tożsamości regionu. Ma  łączyć walory 

środowiska naturalnego „zielone i niebieskie” z dziedzictwem kulturowym. W ramach 

projektu powstanie kilka tras w obszarze Południowego Bałtyku: 1. Kayaking South Baltic, 

2. Windsurfing exprloration,  3 Wildlife nature trails,  4 National Park adventures, 4. Histories 

and believes, 5. Griffin Dynasty Route, 6. South Baltic Scenic Coastal Road, 7. South Baltic 

Smell.  

Województwo Zachodniopomorskie odpowiedzialne jest za organizację Szlaku Gryfitów, włączając się 

jednocześnie w pozostałe szlaki. Dla Szlaku Gryfitów prowadzony jest profil w mediach 

społecznościowych: https://www.facebook.com/SzlakGryfitow/  

 

 

II.2.3. Zagospodarowanie na cele turystyczne i gospodarcze obiektów zabytkowych. 

PLAN: 

Promocja i wspieranie działań mających na celu zagospodarowanie na cele turystyczne 

zabytkowych obiektów. 
 

Proponowana koordynacja:  

Wydział Turystyki i Gospodarki UM WZ 
 

REALIZACJA: 

W zawiązku z podpisaną umową (patrz II.2.3.) Zarząd Parków Krajobrazowych WZ informuje, że w III 

kwartale 2019 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na prace budowlane na 

moście w Siekierkach, wpisanym do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego. 

 

 

II.2.4. Budowa i promocja produktów turystycznych i kulinarnych w oparciu o zasób 

dziedzictwa kulturowego. 

PLAN: 

 upowszechnianie wiedzy i informacji na temat powstawania produktów turystycznych, 

 upowszechnianie wiedzy na temat elementów dziedzictwa kulturowego posiadającego 

potencjał produktu turystycznego (w tym w oparciu o elementy dziedzictwa niematerialnego), 

 wspieranie inicjatyw samorządów i organizacji mających na celu tworzenie lokalnych 

i regionalnych produktów turystycznych i kulinarnych. 
 

Koordynacja:  

UM WZ - Wydział Turystyki i Gospodarki, Wydział Rolnictwa i Rybactwa. 
 

REALIZACJA: 

Wydział Turystyki i Gospodarki podjął spotkania w terenie związane z utworzeniem na terenie 

Pomorza Zachodniego sieciowego produktu turystycznego opartego o zasoby endogeniczne regionu, 

w ramach projektu polegającego na rekonstrukcji historycznej miejsc „Wrota Czasu”, aktywizujące 

następujące podmioty:   

 Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie,  

https://www.facebook.com/SzlakGryfitow/
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 Fort Gerharda,  

 Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu,  

 Stowarzyszenie Słowian i Wikingów w Wolinie,  

 Gminę Kołobrzeg,  

 Towarzystwo Wszechstronnego Rozwoju „Pomeranus” w Szczecinie,  

 Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego w Niechorzu,  

 Gminę Przelewice.  

Wydział Rolnictwa i Rybactwa wspiera finansowo różnorodne działania na terenie województwa 

oraz poza jego granicami, promujące lokalnych twórców i ich wyroby wpisane na Listę Produktów 

Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, np. (szczegóły w zał. Nr 8): 

2017 r. 

 Konkurs „Poszukiwacze Smaków", Szczecin 

 Międzynarodowa Łobeska Baba Wielkanocna, powiat łobeski 

 Aleja Zachodniopomorskie Smaki w ramach Pikniku nad Odrą, Szczecin 

 Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów, Szczecin 

 Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej - Konkurs Kulinarny – Drawno, powiat choszczeński 

 Święto Śledzia Bałtyckiego, powiat gryficki 

 Aleja Zachodniopomorskie Smaki, w ramach Jarmarku Jakubowego, Szczecin 

 Festiwal Kwiatów Jadalnych, Koszalin 

 Trzebiatowskie Święto Kaszy, Trzebiatów 

 Aleja Zachodniopomorskie Smaki w ramach The Tall Ships Races, Szczecin, Festiwalu Słowian  

i Wikingów na Wolinie, Targów Rolnych Agro Pomerania w Barzkowicach,  

 Międzynarodowe Targi Grune Woche, Berlin 

 Stół Darów Ziemi, Warszawa 

 Dożynki Prezydenckie, Spała 

 Targi Smaki Regionów, Poznań 

 Dzień pasztecika szczecińskiego, Szczecin 

 Spotkanie wigilijne kobiet wiejskich - festiwal potraw wigilijnych, Barzkowice 
 

2018 r. 

 Konkurs „Poszukiwacze Smaków", Szczecin 

 Międzynarodowa Łobeska Baba Wielkanocna, powiat łobeski 

 Aleja Zachodniopomorskie Smaki w ramach Pikniku nad Odrą, Szczecin 

 "Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów, Szczecin 

 Wojewódzki Festiwal Pieśni Ludowej - Konkurs Kulinarny – powiat choszczeński 

 Żabnickie Lato z Rybką, Żabnica powiat gryfiński 

 Plebiscyt Mistrzowie Smaku 

 Folk Film Festiwal, Sianów 

 Święto Śledzia Bałtyckiego, powiat gryficki 

 Aleja Zachodniopomorskie smaki w ramach Jarmarku Jakubowego, Szczecin 

 Trzebiatowskie Święto Kaszy, Trzebiatów 

 Aleja Zachodniopomorskie Smaki w ramach Festiwalu Słowian i Wikingów na Wolinie, Targów 

Rolnych Agro Pomerania w Barzkowicach,  
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 Dożynki Wojewódzkie, Drawsko Pomorskie 

 Dożynki Prezydenckie, Spała 

 Targi Smaki Regionów, Poznań 

 Dzień pasztecika szczecińskiego, Szczecin 

 Spotkanie wigilijne Kobiet wiejskich - festiwal potraw wigilijnych, Barzkowice. 

 

Prowadzone są także działania związane z wpisem produktów na Listę Produktów Tradycyjnych34.  Do 

2018 r. na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

z terenu województwa zachodniopomorskiego wpisano 53 produkty. (szczegóły w zał. Nr 8) 

Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Pomorze Zachodnie jest siecią europejską skupiającą regiony  

i przedsiębiorstwa (w tym producentów indywidualnych) wytwarzające i oferujące regionalną 

żywność, powołaną w celu promocji przedsiębiorstw i regionów na szczeblu europejskim. Członkowie 

Sieci mają obowiązek aktywnego promowania i rozwijania regionalnej żywności oraz występowania 

w roli ambasadorów regionu i Kulinarnego Dziedzictwa w całej Europie.  W 2018 r. Sieć liczyła 60 

członków. 

 

Specjaliści Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie brali udział – razem z przedstawicielami 

Książnicy Pomorskiej - w komisji konkursowej „Smaki Dziedzictwa” oraz w przygotowaniach konkursu 

filmowego – Festiwal Małej Formy „Bakcyl kultury” we współpracy ze Sławieńskim Domem Kultury. 

W 2017 r. BDZ było współwydawcą – z Fundacją „Dziedzictwo” ze Sławna – wydawnictwa pt. „Sławno 

smakuje”, nawiązującego do tradycji kulinarnych mieszkańców gminy Sławno. 

 

 

 

CEL PERSPEKTYWICZNY III.  

KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI REGIONALNEJ W OPARCIU O DZIEDZICTWO KULTUROWE 

I POTRZEBĘ JEGO ZACHOWANIA DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ 
 

CEL OPERACYJNY III.1.  

EDUKACJA REGIONALNA 

Edukacja regionalna w województwie zachodniopomorskim, ze względów na uwarunkowania 

historyczne, ma szczególne znaczenie dla budowania tożsamości regionu i identyfikacji jego 

mieszkańców z Pomorzem Zachodnim.  Kierowana być powinna do różnych grup docelowych, ze 

szczególnym wskazaniem na młodzież szkolną. 
 

ZADANIA: 
 

III.1.1. Tworzenie warunków organizacyjnych i prawnych dla funkcjonowania instytucji 

zajmujących się dziedzictwem kulturowym i zabytkami województwa. 

PLAN: 

                                                 
34  Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz 
o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1168) Rozdział 8 art. 47 – 56. 
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 prowadzenie Muzeum Narodowego w Szczecinie - instytucji kultury samorządu województwa 

zachodniopomorskiego, 

 prowadzenie Książnicy Pomorskiej - instytucji kultury samorządu województwa 

zachodniopomorskiego, 

 prowadzenie Biura Dokumentacji Zabytków - instytucji kultury samorządu województwa 

zachodniopomorskiego, 

 prowadzenie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - instytucji kultury samorządu 

województwa zachodniopomorskiego, 

 realizacja zadań pozostających w kompetencjach wydziału ds. Kultury, Nauki i Dziedzictwa 

Narodowego Urzędu Marszałkowskiego WZ.  
 

Koordynacja:  

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 
 

REALIZACJA: 

W badanym okresie działały wszystkie instytucje kultury zajmujące się m.in. dziedzictwem 

kulturowym, które wskazane były we WPOnZ: Muzeum Narodowe w Szczecinie, Książnica Pomorska, 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Biuro Dokumentacji 

Zabytków w Szczecinie.  

Nadzór merytorycznym nad nimi prowadził Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego 

UMWZ.  

W budżecie samorządu województwa corocznie zaplanowane były i zrealizowane zostały dotacje 

podmiotowe na działalność ww. instytucji kultury. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ W LATACH 2017-2018 

Lp. Instytucja Kultury 2017 r. 2018 r. 

1. 
Muzeum Narodowe  
w Szczecinie 

     8 881 959,00 zł      9 868 000,00 zł  

2. 
Zamek Książąt 
Pomorskich w Szczecinie 

     7 912 304,00 zł      8 814 073,00 zł 

3. 
Książnica Pomorska  
w Szczecinie 

    11 742 377,00 zł   12 312 377,00 zł 

4. 
Biuro Dokumentacji 
Zabytków W Szczecinie 

        895 420,00 zł        914 298,00 zł  

 

Samorząd Województwa zapewnia także środki w sytuacjach nadzwyczajnych, na zadania 

nieplanowane. Tego rodzaju wydatki z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego poniesione 

zostały w związku z likwidacją skutków katastrofy budowlanej w skrzydle północnym Zamku Książąt 

Pomorskich w Szczecinie. Wysokość dotacji celowych z budżetu WZ na ten cel wynosiła: 

 2017 r. – 4 099 273 zł 

 2018 r. – 5 905 734 zł 
 

W miarę potrzeb przyznawane były także inne dotacje celowe. W roku 2018 przyznano:  
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 250 000 zł dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na wykonanie niezbędnych remontów  

w swoich siedzibach; 

 137 700 zł dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na „Remont części pomieszczeń Książnicy 

Pomorskiej na potrzeby zachodniopomorskiej biblioteki cyfrowej”. 

 

W związku ze staraniami jednostek o finansowe środki zewnętrzne pozyskiwane w ramach 

konkursów, w przypadku uzyskania przez nie dotacji celowych Zarząd Województwa 

Zachodniopomorskiego wspiera je, zapewniając środki własne.  

Przykładowe projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych, które uzyskały wsparcie WZ: 

 

Ośrodek Teatralny KANA  

lp. nazwa projektu 
nazwa programu 
MKiDN 

koszt całkowity 
projektu 

dofinansowanie 
MKiDN 

dofinansowanie 
Marszałka 
Województwa 

1. 
Wokół Tradycji 
2017 

Kultura ludowa i 
tradycyjna 2017  41 774,00 zł   20 000,00 zł   17 000,00 zł  

2. 
Wokół Tradycji 
2018 

Kultura ludowa i 
tradycyjna 2018  34 257,00 zł   19 950,00 zł   -00 zł  

  
 

  
 

    

  razem: 
 

 76 031,00 zł   39 950,00 zł   17 000,00 zł  
  

       

Biuro Dokumentacji Zabytków 

lp. nazwa projektu 
nazwa programu 
MKiDN 

koszt całkowity 
projektu 

dofinansowanie 
MKiDN 

dofinansowanie 
Marszałka 
Województwa 

1. 

Krupy – 
laboratorium 
dziedzictwa, 
 2018 

Kultura ludowa i 
tradycyjna 2018 55 00,00 zł  40 000,00  zł  15 000,00 zł  

  
 

  
 

    

  razem: 
 

55 00,00  zł  40 000,00   zł  15 000,00 zł  
            

 

 

III.1.2. Organizacja Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa i Europejskich Dni Dziedzictwa 

oraz innych wydarzeń cyklicznych 

PLAN: 

 promocja idei ZDD i EDD na terenie województwa zachodniopomorskiego, 

 koordynacja działań organizacyjnych jednostek lokalnych, 

 organizowanie inauguracji wojewódzkiej ZDD i EDD z udziałem władz samorządowych  

i lokalnych i wręczaniem dorocznych odznak Gryfa Zachodniopomorskiego, wyróżnień 

Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Swojskie Zabytki” itp., 

 promocja wydarzeń ZDD i EDD – wydawnictwa, plakaty, foldery, strona internetowa. 
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Koordynacja:  

Biuro Dokumentacji Zabytków  

 

 

 

 

REALIZACJA: 

Zgodnie ze statutem Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie od 2017 r. organizuje na terenie 

województwa Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa w oparciu o dotychczas realizowaną formułę 

Europejskich Dni Dziedzictwa. 

W 2017 r. w okresie od sierpnia do października w 37 miejscowościach regionu odbyły się wydarzenia 

kulturalne Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa pod wspólnym hasłem „Smaki Dziedzictwa”. W tym 

zakresie Biuro Dokumentacji Zabytków współpracowało z 84 organizatorami lokalnymi z terenu 

całego województwa. Inauguracja wojewódzka ZDD odbyła się w Sławnie. Wraz z Urzędem Miejskim 

w Sławnie, Starostwem Powiatowym w Sławnie, Fundacją „Rodzina” i Fundacją „Dziedzictwo”  

w Sławnie Biuro wydało publikację promocyjną pt. „Sławno smakuje”. Liczbę uczestników ZDD  

w całym woj. zachodniopomorskim szacuje się na kilkanaście tysięcy.  

 

W 2018 r. Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa odbyły się pod hasłem „Sąsiedztwo”. Inauguracja 

wojewódzka ZDD miała miejsce w Chwarszczanach.  

102 wydarzenia ZDD zorganizowane zostały w 32 miejscowościach województwa przy współpracy  

z 87 partnerami lokalnymi (np. były to jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, związki 

wyznaniowe i stowarzyszenia z terenu woj. zachodniopomorskiego, m.in. Książnica Pomorska  

w Szczecinie, Archiwum Państwowe w Szczecinie i Koszalinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, 

Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie muzea w: Barlinku, Darłowie, Goleniowie, Gozdowicach, 

Myśliborzu, Stargardzie, Szczecinku, Wałczu, Kamieniu Pomorskim, Trzebiatowski Ośrodek Kultury, 

Karlinie, Wolinie, biblioteki gminne i powiatowe w: Dębnie, Gryficach, Sławnie, Stargardzie, 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce – Oddział w Szczecinie, Liga Ochrony Przyrody 

Oddział w Dębnie, Kluboksięgarnia FiKa w Szczecinie, Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej 

Częstochowskiej w Czachowie, parafia ewangelicko-augsburska w Pile i inne). 

 Wydarzenia te miały zróżnicowane formy, m.in.:  

 wykładów – np. prelekcja „O kamieńskim polskim roku 1945 w Kamieniu Pomorskim”, 

„Krwawiąca granica – rzecz o wersalskiej granicy polsko-niemieckiej w Szczecinie”, „100-lecie 

odzyskania Niepodległości – polskość Ziem Zachodnich w Wolinie”; 

 koncertów – np. „Spotkanie z diabłem w Czachowie” gm. Cedynia, „Perły przeszłości”  

w Chojnie, prezentacja kapel ludowych „Na folkową nutę – sąsiedzi razem” w Jarosławcu, 

gm. Postomino, „Historie opowiedziane dźwiękiem – koncerty na kamienicznych 

podwórkach” w Stargardzie; 

 rajdów pieszych lub rowerowych – np. rajd do Dolska gm. Dębno, rajd rowerowy sąsiadów 

pomorskim szlakiem Niepodległości w gm. Darłowo, rajd wrzosowo-ziemniaczany  

w Chudaczewie, gm. Postomino; 

 imprez plenerowych – np. spotkanie parkowe „Od gaju Luizy do parku Chopina” w Drawsku 

Pomorskim; 
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 spotkań sąsiedzkich – np. Mieszkańcy Kamienia Pomorskiego w wizytą sąsiedzką  

w Goleniowie, spotkanie  z Markiem Koprowskim pt. Kresy na Pomorzu – tułaczka po 

Ziemiach Odzyskanych w Kamieniu Pomorskim, Z wizytą w sąsiedztwie – pałac w Koziej 

Górze, gm. Karlino, Koszaliński regional bus – Z wizytą u sąsiadów – pałace i kościoły powiatu 

koszalińskiego, Na szlaku zabytkowych różnorodności, powiat stargardzki; 

 gier miejskich – np. Kołobrzeg z przeszłości do przyszłości w Kołobrzegu, Mega gra planszowa 

- Dziedzictwo kulturowe w Kwasowie, gm. Sławno;  

 wystaw – np. „Miasto i jego mieszkańcy – Kamień Pomorski w latach 50. XX w.”;  

 zwiedzania zabytków – np. Bazylika wieczorową porą w Kołobrzegu;  

 konkursów – np. Pionierzy Ziemi Łobeskiej na 100-lecie odzyskania Niepodległości przez 

Polskę w Łobzie, konkursy Znaszli ten cytat i Smaki dziedzictwa w Szczecinie; 

 konferencji – np. Powroty polskości – Czaplinek, Rzepowo, Siemczyno w Siemczynie,  

gm. Czaplinek;  

 zajęć edukacyjnych – np. lekcje archiwalne Niepodległa dla wszystkich w Szczecinku, zajęcia 

edukacyjne Historie w cegle zapisane w Trzebiatowie. Wydarzenia ZZD organizowane były do 

końca października 2019 r., a liczbę uczestników ZDD szacuje się na kilkanaście tysięcy osób. 

 

Zadanie organizacyjnie realizowane jest przez Biuro Dokumentacji Zabytków. Środki finansowe na 

ten cel pochodzą z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego – w ramach dotacji na działalność 

podmiotową BDZ.  

 

W 2018 r. w Zamku Książąt Pomorskich odbyły się dwa wykłady zorganizowane w ramach 

Europejskich Dni Dziedzictwa: 

 Sławne XIX-wieczne szczecinianki, ich wkład w rozwój zachodniopomorskiej kultury na tle 

procesu emancypacji w Europie; 

 Życie codzienne w Szczecinie na przełomie XIX i XX wieku. 

 

 

III.1.3. Popularyzacja wiedzy o historii i zabytkach województwa, ze szczególnym 

uwzględnieniem dynastii Gryfitów.  

PLAN: 

 wspieranie finansowe i organizacyjne różnorodnych inicjatyw (w tym lokalnych samorządów, 

społeczności i organizacji pozarządowych, środowisk zawodowych – np. nauczycieli) na rzecz 

popularyzacji wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym województwa, ze szczególnym 

uwzględnieniem dziedzictwa dynastii Gryfitów, a także zasad opieki nad zabytkami,  

z preferencją dla działań związanych z realizacją zadań WPOnZ WZP 

 przygotowanie i publikacja wydawnictw edukacyjnych i popularyzatorskich o zabytkach 

materialnych i niematerialnych dotyczących historii Pomorza Zachodniego, w tym dynastii 

Gryfitów, 

 organizacja konkursów związanych z wiedzą o historii Pomorza, dynastii Gryfitów i jej 

dziedzictwie. 
 

Koordynacja:  

Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego UM WZ 
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REALIZACJA: 

Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego wspiera organizacyjnie działania na rzecz 

popularyzacji wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym województwa, ze szczególnym 

uwzględnieniem dziedzictwa pomorskiej dynastii Gryfitów. W 2017 r. udzielone zostało wsparcie 

finansowe zadań  współfinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego): 

 Pn. „Pompa funebris Książąt z dynastii Gryfitów – katalog wystawy” – 27 400 zł. Realizator 

zadania: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.  

 Konserwacja dwóch inkunabułów: Rainerius de Pisis, Pantheologia, 1486 oraz Joannes de 

Verdena, Sermones, 1489” – 41 492 zł. Realizator zadania: Książnica Pomorska w Szczecinie. 

 Encyklopedia Pomorza Zachodniego Pomeranica.pl - 8 000 zł (budżet WZ). 

 

Biuro Dokumentacji Zabytków we własnym zakresie prowadzi działania edukacyjne na terenie 

województwa, organizowane w porozumieniu z lokalnymi instytucjami i organizacjami. Zajęcia mają 

charakter otwarty i nieodpłatny. Przeprowadzono następujące wykłady dla różnych grup wiekowych: 

 Wykład „Historyczne cmentarze gminy Płoty” – w trakcie II Międzynarodowej Konferencji  

76„Od Wedlów do Ostenów” – Płoty, 30.03.2017 r.; 

 Wykład „Upamiętnienia wojenne sprzed 1945 roku na terenie gminy Mieszkowice”  

– w trakcie Nadodrzańskich Spotkań z Historią – Mieszkowice, 21. 04. 2017 r.; 

 wykłady wszechnicy BDZ w Szczecinie „Z zabytkami na Ty” jak w pkt. III (liczba uczestników 

ok. 150 osób); 

 prelekcja „Mołtowo – słodko-gorzki smak odkrywania losów utraconych zbiorów muzealnych 

z Pomorza” 18. 11. 2017 r. w trakcie konferencji „Spotkania kulturalne” w Siemczynie; 

  Szczecin 17. 05. 2018 wykład „Cmentarze żydowskie na terenie woj. zachodniopomorskiego” 

dla studentów politologii Uniwersytetu Szczecińskiego; 

 Darłowo 9. 02. 2018 wykład wraz z prezentacją multimedialną „Pamięć w kamieniu i drewnie. 

Upamiętnienia poległych w I wojnie światowej na terenie powiatu sławieńskiego” w trakcie 

konferencji „Na 100-lecie Niepodległej”; 

 Trzebiatów – spotkania pomorskie 2. 10. 2018 r. referat Mała architektura w krajobrazie 

kulturowym Pomorza Zachodniego 

 

BDZ współpracowało z innymi instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi, jak: 

Narodowy Instytut Dziedzictwa O/T Szczecin, Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator 

Zabytków – w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego województwa zachodniopomorskiego, 

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków w Warszawie Oddział w Szczecinie w zakresie konferencji 

poświęconej prof. arch. Stanisławowi Latourowi, Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza 

Zachodniego SZCZECIN-EXPO, w zakresie organizacji Międzynarodowej Konferencji ANTIKON, 

Association KULTURA POLSKA (z siedzibą w Le Mans, Francja) w zakresie realizacji polsko-

francuskiego projektu społeczno-edukacyjnego „Armia polska we Francji. Pamięć ocalona”. 

 

BDZ, wraz z partnerami projektu z Polski i Niemiec (Meklemburgia-Pomorze Przednie, 

Brandenburgia), prowadziło prace przygotowawcze kolejnej edycji Polsko-Niemieckiej Konferencji 

ANTIKON, której celem była promocja i ochrona wspólnego polsko-niemieckiego dziedzictwa 

budownictwa ryglowego. Konferencja ta pod nazwą „Drewno jako materiał budowlany – dziedzictwo 
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sąsiedztwa” odbyła się w dniach 17 – 19. 09. 2018 r. w Międzyzdrojach i Świnoujściu a Biuro 

Dokumentacji Zabytków przedstawiło wykład pt. Chałupa w Krupach – XVIII-wieczny relikt 

budownictwa halowego (saskiego) na Pomorzu Zachodnim.  

 

W Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbywa się wiele wydarzeń promujących historię zamku, 

dziedzictwo Pomorza Zachodniego oraz dynastię Gryfitów (szczegóły w zał. Nr 14). 

2017 r.: 

Otwarte spotkania i zwiedzania promujące historię zabytku oraz dynastii Gryfitów: 

 w dniu rocznicy ślubu księcia Bogusława X z Anną Jagiellonką 

 w 380. rocznicę śmierci ostatniego z dynastii Gryfitów księcia Bogusława XIV  

 w dniu urodzin twórcy mapy Księstwa Pomorskiego - Eilharda Lubinusa  

 z okazji nadania Szczecinowi praw miejskich przez księcia Barnima I  

 z okazji 100. rocznicy urodzin profesora Stanisława Latoura - archiwalny film dokumentalny 

„ZAMEK SZCZECIŃSKI” z gościem specjalnym – córką, panią Agnieszką Latour 

 z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika  

  z okazji „Święta Gryfa”. 

NOC KUPAŁY  

Widowisko plenerowe związane z obrzędami przesilenia letniego, dawnym rzemiosłem i kulturą 

słowiańską organizowane w 2017 r. stanowiło piętnastą edycję Nocy Kupały na Zamku.  

CZYTANIE LEGEND POMORSKICH 

„Legendy pomorskie” to oferta historyczno-teatralna skierowana do dzieci. Legendy i opowiadania 

związane z Gryfitami prezentowali na dziedzińcu menniczym Zamku aktorzy szczecińskich teatrów:  

 Historia Sydonii von Borck i Historia czarnych kotów  

 Baszta Siedmiu Płaszczy i opowieść o platanie Mateuszu  

 O podziemnych tunelach i stryju Bazylim  

 Opowieść o błaźnie Mikołaju i historia Skarbka z Puszczy Bukowej  

 Historia Bogusława i Anny Jagiellonki oraz Ottona Jageteufla, który wykopał skarb  

 Widma i Syrena z Trzęsacza  

 Pas Wilkołaka, O urodziwej Stence, korsarce wolińskiej. 

ŚWIĘTO GRYFA  

Wydarzenie historyczne związane z najstarszym zachowanym dokumentem z wizerunkiem Gryfa na 

pieczęci, pochodzącym z 1214 r. Goście mają możliwość zwiedzania głównej siedziby Gryfitów - 

Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz udziału w jarmarku historycznym, warsztatach dawnych 

rzemiosł, spotkaniach edukacyjnych poświęconych dynastii Gryfitów. Impreza zorganizowana  

z udziałem Chorągwi Zachodniopomorskiej Księcia Kazimierza V Szczecińskiego. 

ZAMKOWE WIECZORY KSIĄŻĘCE PRZY MUZYCE  

 „Theatrum sacrum, czyli Oratoria Carla Loewego. O dziełach i życiu C. Loewego. 

 Krokiem, bokiem i podskokiem czyli jak tańczono w zamkach i pałacach? O fascynującej 

historii dworskich tańców.” 

 „Dobry książę Barnim czyli gdy Szczecin był młody. O średniowiecznych dziejach Szczecina 

oraz kulturze tego okresu, ilustrowane prezentacją multimedialną.” 

 „Od Dulichiusa do Jasińskiego czyli dzieje muzyki w Szczecinie. O sylwetkach kompozytorów 

związanych ze Szczecinem.” 
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 „Doktor Pomeranus czyli reformacja na Pomorzu. O epoce reformacji na Pomorzu i losach 

kultury protestanckiej  oraz sylwetce Johannesa Bugenhagena, autora pierwszej syntezy 

dziejów Pomorza.”  

 „Kiedy Wolin był Jomsborgiem, czyli nieznana stolica Pomorza. O Wolinie, stosunkach polsko-

skandynawskich w średniowieczu oraz legendach związanych z Winetą i średniowiecznymi 

korsarzami.” 

2018 r.: 

Otwarte spotkania i zwiedzania promujące historię zabytku oraz dynastii Gryfitów: 

 w ramach akcji „Niewidomi na Tandemach” 

 w dniu rocznicy ślubu księcia Bogusława X z Anną Jagiellonką  

 z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika 

 w dniu urodzin twórcy mapy Księstwa Pomorskiego - Eilharda Lubinusa  

 z okazji nadania Szczecinowi praw miejskich przez księcia Barnima I 

 w trakcie dwudniowych obchodów XVI „Nocy Kupały” 

 podczas „Zamkowego Wieczoru Historycznego” 

 z okazji „Święta Gryfa” 

 podczas „Spotkania z Historią”. 

NOC KUPAŁY 

Widowisko plenerowe związane z obrzędami przesilenia letniego, dawnym rzemiosłem i kulturą 

słowiańską organizowane w 2018 r. stanowiło szesnastą edycję Nocy Kupały na Zamku. 

CZYTANIE LEGEND POMORSKICH  

Bezpłatna oferta historyczno-teatralna adresowana do dzieci. Czytanie legend dotyczących dynastii 

Gryfitów i historii Pomorza przez aktorów scen szczecińskich na Dziedzińcu Menniczym Zamku 

połączone z zajęciami interaktywnymi: 

 „Jak rycerz Bonin duszę diabłu zaprzedał” 

 „Nocna przygoda drwala Marcina, Złote jezioro”  

 „O okrutnym władcy zbójeckiego zamku, O rusałce z Nowogardna” 

 „Upiór w Suchej, O rybaku i diable” 

 „Niezwykłe wesele, Odmieniec” 

 „Ubogi bednarz z Kołbacza, który osadę Sowno założył, Fałszywa karta”  

 „Śpiewający przetak, O błędnym ogniku” 

 „O dwóch braciach rycerzach i ich niesławnej śmierci, Olbrzym, diabeł i przemyślny karzełek”. 

ŚWIĘTO GRYFA  

I Turniej Rycerski na Zamku o Puchar Gryfitów połączony był z 1. Jarmarkiem Zamkowym Rzemiosł 

Dawnych i Współczesnych, warsztatami dawnych rzemiosł, zorganizowany przy współudziale 

Chorągwi Księcia Kazimierza V Szczecińskiego.  

II Spotkanie z Historią Pomorza Zachodniego w Szczecinie  

Głównymi atrakcjami imprezy plenerowej były drużynowe walki rycerzy z Anglii, Rosji, Danii, Czech, 

Niemiec i Polski. W programie znalazły się także koncerty muzyki dawnej, przemarsz przez miasto  

i prezentacje grup rekonstrukcyjnych, średniowieczny jarmark produktów regionalnych, pokazy walk, 

kowali i zbrojmistrzów, warsztaty muzyki, śpiewu dawnego, tańca, kowalstwa, fechtunku  

i łucznictwa, turnieje walk rycerskich oraz pokazy flag i „fire show”. Uczestników na dziedzińcu 

zamkowym do tańca porwała średniowieczna muzyka zespołu Remdih z Czech.  
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Organizatorem wydarzenia była Grupa Odtwórstwa Historycznego Komandoria Chwarszczany, 

natomiast Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie był partnerem przedsięwzięcia.  

ZAMKOWE WIECZORY KSIĄŻĘCE PRZY MUZYCE  

Cykl spotkań poświęconych kulturze Pomorza połączonych z muzyką na żywo, także z udziałem gości 

z kręgu nauki i sztuki. Bloki opowieści o historii (kulturze, muzyce, sztuce) przedzielane są muzyką 

związaną z omawianą epoką historyczną:  

 „Karnawał w sali balowej, czyli muzyka od Lannera do Straussa” 

 „Od Landsberga do Gorzowa, czyli Tajemnice stolicy Nowej Marchii”  

 „Zamki, pałace i dwory, czyli muzyczne rezydencje”  

 „Król Lew, czyli Zwierzęca arystokracja” 

 „W galopie po Europie, czyli podróże kształcą”  

 „Wskrzeszenie pałacu, czyli Zapomniany pomorski Wersal”  

 „Skąd się bierze muzyka, czyli Kompozytor i jego inwencja” 

 „Szczecin na starej fotografii, czyli Muzeum szczecińskiej pocztówki” 

 „Od księstwa do województwa, czyli Historia tożsamości pomorskiej 

 W 400. rocznicę pogrzebu Filipa II odbyło się sympozjum „Pompa funebris nowożytnego 

księcia”. 

W ramach działalności Wydziału Turystyki i Gospodarki przygotowana została diaporama dotycząca 

Szlaku Gryfitów prezentująca w przystępny sposób podstawowe informacje dotyczące dynastii 

Gryfitów – materiał publikowany jest w Internecie w mediach społecznościowych oraz udostępniany 

jest na monitorach pociągów regionalnych. Wydział opracował ulotkę o Szlaku Gryfitów w języku 

polskim, niemiecki i angielskim, która dostępna jest w punktach informacji turystycznej. Wydział 

współpracuje w tym zakresie także z Fundacją Ścieżkami Pomorza, która jest organizatorem 

wykładów i wycieczek dla lokalnej społeczności, których tematem przewodnim jest Szlak Gryfitów.  

Istotnym elementem pracy nad Szlakiem Gryfitów jest opracowanie wniosku do Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ubiegania się o przyznanie dotacji obiektom na Szlaku Znaku 

Dziedzictwa Europejskiego. 

 

Opera na Zamku w Szczecinie jest jedynym w Polsce teatrem muzycznym mieszczącym się  

w zabytkowym zamku. Dzięki temu jej wnętrza kryją niezwykłe historie i architektoniczne 

ciekawostki. Opera realizowała działania dotyczące dziedzictwa kulturowego województwa,  

a wpisujące się w zadania WPONZ, wg poniższego zestawienia:  

Spacer z przewodnikiem po wnętrzach Opery na Zamku – forma płatna 

Trasa m.in. przez znajdującą się w Skrzydle Południowym Galerię O. z odtworzonym renesansowym 

sklepieniem, kryjące się w podziemiach zabytkowe fundamenty Zamku Książąt Pomorskich, sale, 

taras z widokiem na dziedziniec zamkowy, aż do Wieży Więziennej z komnatą z najstarszymi  

w naszym regionie polichromiami ścian.  

2017 r.: Liczba wizyt – 7, liczba uczestników 220 
2018 r.: Liczba wizyt – 11, liczba uczestników 326 
 

Europejska Noc Muzeów – forma bezpłatna. 

Opera na Zamku od kilku lat bierze czynny udział w Europejskiej Nocy Muzeów. Udostępnia 

zwiedzającym wybrane przestrzenie, wśród których m. in. komnata z najstarszą polichromią w Wieży 
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Więziennej, Galeria Południowa z odtworzonym renesansowym sklepieniem, zabytkowe fundamenty 

Zamku Książąt Pomorskich.  

2017 r.: liczba uczestników - 600 

2018 r.: liczba uczestników - 460 

 

 
 

 

III.1.4. Włączenie problematyki dziedzictwa kulturowego do działań edukacyjnych. 

PLAN:  

 współpraca przy opracowaniu wytycznych merytorycznych i metodologicznych do nauczania 

regionalnego,  

 współpraca przy budowie programów edukacyjnych w oparciu o wiedzę o historii  

i dziedzictwie kulturowym, 

 współpraca przy opracowaniu projektu podręczników i materiałów pomocniczych dotyczących 

tematyki: np. „Moja mała ojczyzna” z uwzględnieniem specyfiki regionów, 

 promocja zagadnień w wydawnictwach oświatowych. 
 

Proponowana koordynacja:  

Wydział Edukacji i Sportu UM WZP, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
 

REALIZACJA: 

Zadanie koordynowane przez Wydział Edukacji I Sportu, przekazane było zgodnie z kompetencjami 

do wojewódzkich placówek wspierania kadry oświatowej, realizujących zadania z zakresu 

doskonalenia nauczycieli wszystkich specjalności, poziomów oraz typów szkół i placówek 

oświatowych. Są to: 

 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie,  

 Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. 

W latach 2017 i 2018 zrealizowano szereg szkoleń, warsztatów i konsultacji dla nauczycieli, 

prowadzono otwarte dla wszystkich doradztwo metodyczne. 

(szczegóły w zał. Nr 10) 

 

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 

W zakresie promocji zagadnień związanych z problematyką dziedzictwa kulturowego  

w wydawnictwach oświatowych, w latach 2017-2018 w Zachodniopomorskim Dwumiesięczniku 

Oświatowym „Refleksje” ukazał się szereg artykułów w rubryce „Strefa muzeum”, która zachęca 

nauczycieli do zapoznawania uczniów z bogatymi zbiorami Muzeum Narodowego w Szczecinie 

poprzez odwiedziny, uczestnictwo w lekcjach  i zajęciach warsztatowych organizowanych przez 

Muzeum. W ten aktywny sposób pobudzana jest więź z regionem oraz poszerzana wiedza na temat 

„małej ojczyzny”: 

 Kuchcińska-Kurcz pt. Przełamywanie stereotypów. Nowoczesne spojrzenie na najnowszą 

historię Szczecina; 

 B. Ceglarz, A. Gościńska, P. Skoczylas pt. Historyczne dziedzictwo; 

 K. Stasiak pt. Podtrzymywanie tradycji; 

 A. W. Feliński pt. Skanowanie historii; 
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 E. Kimak pt. Aktywne zwiedzanie. Technika i komunikacja na wystawie w Muzeum 

Narodowym w Szczecinie; 

 A. Lew-Machniak pt. Z Pomorza do Teksasu Heliodor Sztark – polski konsul w niemieckim 

Szczecinie; 

 A. Lew-Machniak pt. Pionierka szczecińskiej edukacji. Koncepcja wystawy „Na zachód przybyli 

nauczyciele. Janina Szczerska – pedagog w nowej rzeczywistości”; 

 K. Milewska pt. Estetyczna przygoda. „Biedermeier” w Muzeum Narodowym w Szczecinie; 

 J. Jekiel pt. Przewodnicy po świecie sztuki; 

 M. Kurzyńska pt. Biedermeierowski salon. Muzealne spotkanie z Andersenem; 

 K. Milewska pt. Edukacja muzealna. Nauka przez doświadczanie poza przestrzenią szkolną;  

 A. Lew-Machniak oraz A. Wilgocka pt. Sztuka kontra wojna. Koncepcja wystawy „Postbellum. 

O czym nie mówią zwycięscy?”. 

 

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE  

 Pisarze naszego regionu - dyżur metodyczny dla nauczycieli języka polskiego (10 nauczycieli) 

 Przestrzenny i gospodarczy rozwój Koszalina – dyżur metodyczny dla nauczycieli historii  

(8 nauczycieli) 

 Jak uczyć o polsko - ukraińskich relacjach? – dyżur metodyczny dla nauczycieli historii  

(9 nauczycieli) 

 Wykorzystanie zagadnień dotyczących dziedzictwa kulturowego w edukacji – propozycje 

rozwiązań metodycznych publikowane na stronie internetowej CEN w zakładce Doradztwo 

metodyczne    

 Promocja tematyki dotyczącej włączania problematyki dziedzictwa kulturowego do 

programów edukacyjnych w oparciu o wydawany w formie elektronicznej na stronie 

internetowej CEN biuletyn Nauczycielska Edukacja 

 Życie pod kontrolą - szkolenie Pracowni Humanistycznej prowadzone przez IPN 

 Papierowa rewolucja - szkolenie Pracowni Humanistycznej prowadzonej przez IPN 

 Pisarze naszego regionu – warsztaty czytelnicze 

  Koszalin w obiektywie – warsztaty historyczno-fotograficzne 

 Lalki „motanki” jako przykład twórczości ludowej - warsztaty artystyczne 

 Wykorzystanie zagadnień dotyczących dziedzictwa kulturowego w edukacji – propozycje 

rozwiązań metodycznych publikowane na stronie internetowej CEN 

 Promocja tematyki dotyczącej włączania problematyki dziedzictwa kulturowego do 

programów edukacyjnych w oparciu o archiwum wydawanego w formie elektronicznej na 

stronie internetowej CEN biuletynu Nauczycielska Edukacja 

 

 

III.1.5. Wspieranie lokalnych muzeów i izb regionalnych.   

PLAN: 

Inicjowanie i wspieranie inicjatyw związanych z tworzeniem i rozwojem lokalnych muzeów 

 lub izb regionalnych. 
 

Koordynacja:  
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Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego UM WZ 
 

REALIZACJA: 

Współpraca BDZ jako merytoryczna pomoc w zakresie historii, etnografii realizowana była w miarę 

potrzeb z, m.in.: 

 Muzeum Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych 1 Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach; 

 izbą regionalną w Gosławiu; 

 muzeum w pałacu w Trzebiatowie; 

 izbą regionalną w Starym Jarosławiu. 

 

 

III.1.6. Tworzenie oferty edukacyjnej kierowanej do właścicieli i użytkowników zabytków  

w zakresie opieki nad zabytkami i jej finansowania. 

PLAN: 

Organizacja szkoleń, warsztatów, wystaw i innych działań kierowanych do właścicieli  

i użytkowników zabytków, w tym JST, związków wyznaniowych, stowarzyszeń i fundacji, osób 

fizycznych. 
 

Koordynacja:  

Biuro Dokumentacji Zabytków, Wydział Zarządzania RPO 
 

REALIZACJA: 

Współpraca BDZ z muzeum w Gozdowicach i izbą regionalną w Gosławiu i Starym Jarosławiu. (patrz 
pkt.II) 
 
 

III.1.7. Promowanie tradycyjnych form i cech regionalnej architektury i budownictwa oraz 

dawnych rzemiosł i technik budowlanych, ginących zawodów, dziedzictwa niematerialnego 

regionu.  

PLAN 

 organizowanie wystaw dotyczących tradycyjnej zabudowy, rzemiosła i technik budowlanych, 

ginących zawodów, dziedzictwa niematerialnego, 

 organizowanie warsztatów teoretycznych (w formie pokazów multimedialnych)  

i praktycznych z udziałem rzemieślników,  

 wspieranie lub przeprowadzenie konkursów np. na najlepszą renowację zabytku, 

 projekty nowej zabudowy w historycznym kontekście otoczenia lub z wykorzystaniem 

tradycyjnych rozwiązań architektoniczno-budowlanych (w zakresie bryły, detalu 

architektonicznego, materiału, kolorystyki, rozwiązań konstrukcyjnych) i publikacja wyników 

konkursu. 
 

Koordynacja:  

Biuro Dokumentacji Zabytków  
 

REALIZACJA: 
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W celu budowania tożsamości regionalnej, zwiększenia wiedzy o specyfice i atrakcyjności 

turystycznej regionu, w Biurze Dokumentacji Zabytków od 2000 roku prowadzona jest 

dokumentacja najciekawszych, charakterystycznych dla regionu przykładów zabytkowego detalu 

architektonicznego, w tym szczególnie cennej stolarki okiennej i drzwiowej budynków ryglowych.  

W ramach ewidencjonowania detali i elementów architektonicznych z terenu województwa 

zachodniopomorskiego wykonano:  

 w 2017 roku 61 kart z zabytkowych budynków w miejscowościach: Mieszkowice (gm. loco), 

Wierzchosław (gm. Goleniów), Moryń ( g. loco); 

 w 2018 roku 41 kart zabytkowych budynków w miejscowościach: Chojna, Goleniów, Lisie 

Pole (gm. Chojna), Stare Łysogórki (gm. Mieszkowice), Widuchowa, Glewice (gm. Goleniów), 

Złocieniec (z terenu miasta i gminy).  

Mają one posłużyć w przyszłości do opracowania katalogu-wzornika do wykorzystania przy 

współczesnych realizacjach. 

 

Baza danych w formie tradycyjnych kart i plików elektronicznych w zasobie BDZ liczy obecnie 1346 

kart inwentaryzacyjnych detalu i elementu architektonicznego. 

 

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie prowadziło szereg działań promocyjnych w ramach 

projektu realizowanego z programu MKiDN „Kultura ludowa” (szczegóły - patrz pkt. II).  

 

Biuro Dokumentacji Zabytków przeprowadziło następujące warsztaty: 

2017 r. 

 Siemczyno – warsztaty „Ryglowe łamanie głowy” w świetlicy wiejskiej w Siemczynie  

w ramach zajęć edukacyjnych (ferie zimowe) prelekcja dydaktyczna, konkursy, zajęcia 

plastyczne (uczestniczyło 40 osób). 

 Warsztaty edukacyjne „Ryglowe łamanie głowy” poświęcone zabudowie ryglowej gm. Chojna 

składające się z prelekcji multimedialnej oraz zajęć praktycznych w postaci budowania 

szkieletu ściany naturalnej wielkości, wykonywaniu glinianych cegieł z użyciem form oraz 

warsztatów plastycznych (rzeźba w glinie i malarstwo na tkaninie). Warsztaty 

przeprowadzono 27 maja 2017 r. w ośrodku „Szafir” w Moryniu dla grupy 50 dzieci ze szkół 

podstawowych w Krzymowie i Chojnie oraz z Ośrodka szkolno-wychowawczego w Chojnie. 

 Gosław, gm. Trzebiatów - warsztaty budowlane w trakcie wydarzenia „Żniwa w zagrodzie”. 
 

2018 r. 

 Myślibórz – warsztaty edukacyjno-plastyczne „Ryglowe łamanie głowy” w trakcie III Jarmarku 

Klasztornego 

 Trzebiatów - warsztaty edukacyjno-plastyczne „Ryglowe łamanie głowy” w trakcie 

Trzebiatowskich Spotkań Kultur „Sąsiady”. 

 Krupy, Stary Jarosław, Żuków, Stary Kraków październik-listopad 2018 warsztaty w ramach 

programu „Krupy – laboratorium dziedzictwa” (dotacja MKiDN). 

 Gosław, gm. Trzebiatów - warsztaty budowlane w trakcie wydarzenia „Żniwa w zagrodzie”. 
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III.1.8.  Popularyzacja wiedzy o dobrach kultury współczesnej, zwłaszcza wskazanych  

w Planie Zagospodarowania Przestrzennego WZP. 

 

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie w 2017 r. wykonało dla potrzeb WUOZ w Szczecinie 

kartę ewidencyjną zabytku nieruchomego pawilonu handlowego (dawny CEZAS) przy ul. Rayskiego 1 

w Szczecinie, datowanego na l. 60. XX w., postulowanego do ochrony jako dobro kultury 

współczesnej. Obiekt został wskazany do ochrony w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. 
 

CEL OPERACYJNY III.2.  

PROMOCJA WALORÓW KULTUROWYCH REGIONU 

ZADANIA: 
 

III.2.1. Popularyzacja wiedzy o zasobach dziedzictwa kulturowego i potrzebie jego ochrony. 

PLAN: 

 promowanie właściwej opieki nad zabytkami materialnymi i niematerialnymi poprzez 

wyróżnienia i nagrody przyznawane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 

(m.in. wyróżnienia Swojskie Zabytki, Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego, 

nagrody), 

 organizacja Europejskich i Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa i Europejskich Dni 

Dziedzictwa jako corocznej imprezy popularyzującej dziedzictwo kulturowe 

 promowanie zasłużonych osób i instytucji i wnioskowanie o wyróżnienia MKIDN odznaką  

„Za opiekę nad zabytkami” 
 

Koordynacja:  

UM WZ - Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego, Wydział Turystyki i Gospodarki, 

Wydział Edukacji i Sportu 
 

REALIZACJA: 

Promowanie właściwej opieki nad zabytkami materialnymi i niematerialnymi odbywa się na wielu 

poziomach. Są to działania bezpośrednie – jak udzielanie dotacji na prace konserwatorskie przy 

zabytkach dla osób, które w sposób prawidłowy i zgodny z poszanowaniem wymogów prawa dbają  

o materialną substancję zabytku, oraz pośrednie - jak wyróżnienia i nagrody przyznawane przez 

Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego osobom lub instytucjom wyróżniającym się na tym 

polu. 

Honorowe Dyplomy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Swojskie zabytki” - za 

szczególne zasługi dla województwa zachodniopomorskiego, przyznawane corocznie właścicielom  

i użytkownikom zabytków. Na wniosek BDZ wyróżniono: 

2017 r. 

 Archiwum Państwowe w Koszalinie 

 Bożena i Tadeusz Konieczni, Stary Jarosław 

 Krystyna, Marek, Dorota, Paulina, Justyna, Maciej Feicht, Słowino 

 Joanna i Zbigniew Kluszczyńscy, Sławno 

 Szkoła Podstawowa nr 1, Sławno 
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 Sołtys Władysław Wrzesień i Rada Sołecka wsi Łącko, gm. Postomino 

 Lidia Wróblewska i Damian Żłobecki, Jeżyce 

2018 r. 

 Ks. Janusz Wróblewski SDB i ks. Szymon Spalony  SDB, proboszczowie Parafii Wniebowzięcia 

NMP w Sarbinowie 

 Grupa wolontariuszy – organizatorów Muzeum Templariuszy w Chwarszczanach 

 Stowarzyszenie Szlak Templariuszy, Chwarszczany 

 Grupa odtwórstwa Historycznego „Komandoria Chwarszczany” 

 Aleksandra Suska z rodziną, Chwarszczany 

 Piotr Żurawicz z rodziną, Chwarszczany 

 Joerg von Ameln, Trzcińsko-Zdrój 

 Marek Schiller 

Od 2007 r. przyznano 84 takie wyróżnienia. 

 

Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego: 

2017 r.  

 komisarz dr Marek Łuczak 

2018 r.  

 dr Przemysław Kołosowski 

 

Odznaki MKiDN „Za opiekę nad zabytkami”, przyznane na wniosek Stowarzyszenia Konserwatorów 

Zabytków w Warszawie oddział w Szczecinie: 

2017 r. 

 Aleksandra Hamberg-Federowicz  

 Anna Bartczak 

2018 r. 

 Jarosław Sałański 

 Jarosław Płotkowski 

 Grzegorz Kurka 

Wydział Turystyki i Gospodarki wspierał przedsięwzięcia związane z dziedzictwem niematerialnym, 

np. dofinansowania zadań: Kiermasz Rzemiosła Zachodniopomorskiego w trakcie Święta 

Jakubowego; Obchody Święta Rzemiosła Zachodniopomorskiego w Nowogardzie; obchody Święta 

Rzemiosła Zachodniopomorskiego w Gryficach; opracowanie analizy potencjału powiatu polickiego  

w zakresie możliwości włączenia do szlaków kulturowych regionu; Rajd Zaślubin Polski z Morzem, 

konferencja dot. Szlaku Cysterskiego oraz Trzy Dni na Szlaku Cysterskim; Przelewickie Dni Folwarku; 

Święto Śledzia; Dni Henrykowskie; Jarmark św. Ottona; Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie; 

Dni Twierdzy w Świnoujściu; 160-lecie latarni morskiej w Świnoujściu; współorganizacja konferencji 

naukowej podsumowującej 2 lata trwania Akcji Eksploatacyjno – Historycznej pn. „Jezioro tajemnic” 

w Czaplinku; Bój o Kołobrzeg; Jarmark Wikinga; Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich. 

 

Zadanie koordynowane przez Wydział Edukacji I Sportu, realizowane było zgodnie z kompetencjami 

do wojewódzkich placówek wspierania kadry oświatowej, realizujących zadania z zakresu 

doskonalenia nauczycieli wszystkich specjalności, poziomów oraz typów szkół i placówek 
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oświatowych - Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz Centrum 

Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. W latach 2017 i 2018 zrealizowano m.in. konkursy dla uczniów. 

(szczegóły w zał. Nr 10) 

 

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wspólnie z Muzeum Narodowym  

w Szczecinie organizuje konkurs historyczny dla uczniów Moja mała ojczyzna. Moja miejscowość, mój 

region, którego celem jest pogłębienie wiedzy o Pomorzu Zachodnim oraz kształtowanie tożsamości 

regionalnej dzieci i młodzieży. 

W roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 przeprowadzona została XVII i XVIII edycja konkursu 

historycznego. XVII edycja odbyła się pod hasłem Złoty wiek Pomorza (XVI-XVII wiek), natomiast XVIII 

edycja Pomorze Zachodnie w latach 1945-2016. Ludzie, miejsca, wydarzenia. 

W latach 2017-2018 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zrealizowało szereg 

form doskonalenia, związanych z promowaniem dziedzictwa kulturowego regionu: 

 warsztaty Poznajemy przyrodnicze walory Parków Krajobrazowych Województwa 

Zachodniopomorskiego; 

 warsztaty Wykorzystanie najbliższej okolicy „mojej małej ojczyzny” jako terenu zajęć - gra 

terenowa; 

 konferencję Puszcza Bukowa – między kulturą a naturą z Nadleśnictwem Gryfino; 

 warsztaty Od biernego słuchacza do aktywnego badacza - ciekawe lekcje historii ; 

 warsztaty Wykorzystanie legend i baśni w opowiadaniach historycznych.  

 

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE  

 Informacja tematyczna na stronie internetowej CEN w zakładce Pomorze Zachodnie – TO MY 

 Konkurs fotograficzny dla uczniów Wokół nas- ludzie, miejsca , sytuacje  w ramach projektu 

„Pomorze Zachodnie – TO MY!”  

 Konkurs na plakat elektroniczny  dla uczniów Niech o nas mówią inni!  w ramach projektu 

„Pomorze Zachodnie – TO MY!” 

 Informacja tematyczna na stronie internetowej CEN w zakładce Pomorze Zachodnie – TO MY 

 Konkurs filmowy  dla uczniów Stąd jesteśmy w ramach projektu „Pomorze Zachodnie – TO 

MY!” 

 

BIURO DOKUMENTACJI ZABYTKÓW W SZCZECINIE 

BDZ prowadzi otwarte wykłady propagujące walory zabytkowe regionu, w cyklu „Z zabytkami na ty”. 

Prelegentami są pracownicy Biura, ale także zaproszeni goście, specjaliści praktycy w swoich 

dziedzinach. W 2017 r. i 2018 r. odbyły się o wykłady: 

 „Zegary, jako przykład myśli technicznej i architektonicznej. Wybrane zegary wieżowe 

Pomorza Zachodniego”, architekt Czesław Złotnik. 

 „Syndrom zanikania. Powojenne losy zabytków archeologicznych z dawnych zbiorów 

szczecińskich w świetle odkryć z ostatnich lat", Krzysztof Kowalski, kierownik Działu 

Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie; 

 „Wrak statku z Międzywodzia”, archeologów: Grzegorza Kurki - dyrektora Muzeum  

w Kamieniu Pomorskim i Pauliny Kubackiej z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  

w Szczecinie; 
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 „Błękitni, żołnierze Błękitni czy pamiętacie..? Błękitna Armia generała Józefa Hallera”, 

Agnieszka Osiak, historyk z Biura Dokumentacji Zabytków; 

 „Niech ich dusze będą związane w węzeł życia”. Cmentarze żydowskie na terenie 

województwa zachodniopomorskiego", Anna Bartczak z Biura Dokumentacji Zabytków. 

 

 

 

 

 
 

III.2.2. Wspieranie działalności wydawniczej, wystawienniczej, multimedialnej promującej walory 

kulturowe regionu – materialne i niematerialne. 

PLAN: 

 przygotowanie i publikacja wydawnictw o zabytkach materialnych i niematerialnych 

tworzących tożsamość kulturową województwa na tle historii Pomorza Zachodniego  

(w tym bezpłatnych), 

 opracowanie i realizacja projektów pamiątek/suwenirów przedmiotów promujących 

województwo zachodniopomorskie nawiązujących do dziedzictwa kulturowego regionu.   
 

Koordynacja:  

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Wydział Kultury, Nauki  

i Dziedzictwa Narodowego, Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji, Wydział Edukacji  

i Sportu, Biuro Dokumentacji Zabytków 
 

REALIZACJA: 

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie w 2017 i 2018 r. przygotowało i wydało szereg 

materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym na potrzeby realizacji projektu 

Błękitna Armia. Pamięć ocalona: 

 Komiks Błękitna Armia – droga do Niepodległej (we współpracy z francusko-polskim 

partnerem projektu stowarzyszeniem Kultura Polska). 

 Teczka Pracy Błękitna dla Niepodległej, zawierającą 10 kart z zadaniami dla dzieci. 

 Folder biograficzny Generał broni Józef Haller – współtwórca Niepodległej. 

 Artykuł do publikacji pokonferencyjnej Cmentarze zbrodni pn.: Żołnierze Błękitnej Armii  

w walkach o granice odrodzonej Polski – straty, pochówki, upamiętnienia (na przykładzie 

wybranych działań bojowych 43. i 44. Pułku Strzelców Kresowych). 

 Folder rocznicowy Armia Polska we Francji. Pamięć ocalona z okazji uroczystego otwarcia 

wystawy pn.: Błękitna Armia Hallera we Francji. Utworzenie niezależnej Polskiej Armii  

4 czerwca 1917 r. Udział BDZ w uroczystości na zaproszenie Konsulatu Honorowego Francji  

w Szczecinie oraz Urzędu Miasta Szczecin. 

 Plakat i zaproszenia na uroczystość pn.: 145. Rocznica urodzin generała broni Józefa Hallera 

(w porozumieniu z 12. Brygadą Zmechanizowaną w Szczecinie). 

 Zeszyt edukacyjny Błękitna dla Niepodległej. Pamięć ocalona. 

 Pocztówki Życzenia dla Niepodległej. 

 Materiały pokonferencyjne Trzebiatów – spotkania pomorskie 2016 r. – we współpracy  

z Trzebiatowskim Ośrodkiem Kultury. 
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 Materiały pokonferencyjne Trzebiatów – spotkania pomorskie 2017 r. – we współpracy  

z Trzebiatowskim Ośrodkiem Kultury. 

 Materiały pokonferencyjne Nadodrzańskie spotkania z historią 2017 – we współpracy  

z Gminą Mieszkowice. 

 Materiały pokonferencyjne Cmentarze zbrodni – we współpracy m.in. z Gminą Boleszkowice  

i Gminą Dębno oraz Muzeum Templariuszy w Chwarszczanach. 

 Książka Sławno smakuje – sławnianie i ich goście od kuchni – we współpracy z Fundacją 

„Dziedzictwo” ze Sławna. 

 Folder Rejon Pamięci Narodowej Cedynia - Gozdowice – Siekierki – we współpracy z Muzeum 

Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz dziejów Ziemi Mieszkowickiej. 

 Folder i wystawa (10 plansz) Wieś Krupy – laboratorium dziedzictwa. Tradycja i przemiana 

technik budowlanych na Pomorzu Zachodnim. 

 Folder wystawy Profesor Latour w Trzebiatowie – we współpracy z Trzebiatowskim 

Ośrodkiem Kultury, Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków Oddział w Szczecinie, ZWKZ. 

 

W roku 2017 Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie wydał foldery (nakład po 200 egz.): 

 Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 

 Życie na dworze książąt Pomorskich  

 Ceremonie pogrzebowe Gryfitów 

 Gabinet Lubinusa 

W roku 2017 Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie wydał publikację o charakterze naukowym  

pt. „Pompa funebris książąt z dynastii Gryfitów” 

 

W roku 2018 Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie wydał foldery (nakład po 200 egz.): 

 Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie (angielska i niemiecka wersja językowa) 

 Życie na dworze książąt Pomorskich (angielska i niemiecka wersja językowa) 

 Sydonia von Borck – między prawdą a legendą. 

 

Zadania koordynowane przez Wydział Edukacji i Sportu, realizowane były przez wojewódzkie 

placówki wspierania kadry oświatowej - Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

w Szczecinie oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. 

W latach 2017 i 2018 zrealizowano m.in. cykliczne wystawy stanowiące efekt konkursów dla uczniów, 

korzystano także z nowoczesnych środków przekazu np. cyfrowych mediów społecznościowych. 

 

Wydział Turystyki i Gospodarki podejmuje działania związane z popularyzacją wiedzy o zasobach 

dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego, m.in. w wydawanych materiałach promocyjnych - 

mapach, folderach, ulotkach, m.in.: 

1) Folder prezentujący turystykę regionu jako regionalną specjalizację: „Pomorze Zachodnie”.  

2) Ulotki: Szlak Gryfitów; Szlak Latarni Morskich; Porty, przystanie i bazy rybackie na Pomorzu 

Zachodnim; Wyspa Wolin i okolice; Pomorska Droga św. Jakuba; Pakiety pobytowe na 

Pomorzu Zachodnim w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu. 
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Wydział Rolnictwa i Rybactwa w 2017 i 2018 r. sfinansował wydanie publikacji dotyczącej 

upowszechniania wiedzy o produktach tradycyjnych i producentach z woj. zachodniopomorskiego.: 

Foldery:   

 Produkty Tradycyjne województwa zachodniopomorskiego,  

 Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Pomorze Zachodnie, 

 Mapa: Szlakiem smaku. 

 

 

 

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 

Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w ramach porozumienia z  Książnicą Pomorską  

im. Stanisława Staszica,  Biblioteką Akademii Morskiej w Szczecinie, Biblioteką Pomorskiej Akademii 

Medycznej w Szczecinie, Biblioteką Uniwersytetu Szczecińskiego, Biblioteką Główną  

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Biblioteką  Politechniki 

Koszalińskiej,  Biblioteką Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, Miejską Biblioteką 

Publiczną w Szczecinie,  Koszalińską Biblioteką Publiczną  im. Joachima Lelewela oraz Miejską 

Biblioteką Publiczną w Kołobrzegu tworzy Zachodniopomorską Bibliotekę Cyfrową „Pomerania”, 

która w kolekcji „Dziedzictwo Kulturowe” zawiera 24 858 publikacji. 

W Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w ramach działalności bibliograficznej w latach 

2017–2018 opracowano szereg zestawień bibliograficznych związanych z dziedzictwem kulturowym, 

m.in. Kultura w szkole – szkoła w kulturze, Polscy uczeni u progu niepodległości, Literatura polska 

1918-1939 oraz Polska historia 1918-1939. 

Przygotowane zostały również okolicznościowe ekspozycje tematyczne, uwzględniające zagadnienia 

związane z kulturą regionu: 2018 Rokiem Praw Kobiet – w 100. rocznicę przyznania Polkom praw 

wyborczych oraz Stulecie odzyskania niepodległości. Ekspozycje prezentowane były w Bibliotece 

Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Szczecinie oraz Oddziałach Zamiejscowych 

Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Gryficach oraz Świnoujściu. 

 

Ponadto w ramach IV Nocy Bibliotek pt. Rzeczpospoczyta, w Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny 

Radlińskiej zorganizowane zostało spotkanie z Powstańcami Warszawskimi – Panią Janiną Kim (ps. 

Janeczka) oraz Panem Edwardem Zamiarą (ps. Hrabia). 

 

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE  

 Wystawa pokonkursowa prac uczniów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie 

fotograficznym Wokół nas - ludzie, miejsca, sytuacje w ramach projektu „Pomorze 

Zachodnie – TO MY!” w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018. 

 Prezentacja materiałów multimedialnych nagrodzonych i wyróżnionych w konkursach 

organizowanych w ramach projektu „Pomorze Zachodnie – TO MY!” na platformie 

społecznościowej (Facebook) w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/201a. 

 

Województwo Zachodniopomorskie poprzez Wydział Współpracy Terytorialnej, od trzech lat 

prowadzi trójstronną współpracę kulturalną z Węgrami i Włochami. Dotychczasowe wystawy 

wspólnie organizowane przez Zamek Książąt Pomorskich, partnerów węgierskich i włoskich są okazją 

do promocji szczecińskiego zamku jako zabytku i centrum kultury (szczegóły w zał. Nr 11). 
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Współpracę zapoczątkowała wystawa "Od mimesis do abstrakcji” zachodniopomorskich artystów 

plastyków m.in.: Doroty Tołłoczko-Femerling, Elżbiety Wasyłyk, Małgorzaty Kopczyńskiej, Sylwii 

Godowskiej, Jarosława Eysymonta, Leonii Chmielnik, Leszka Żebrowskiego, Przemysława Cerebież-

Tarabickiego, Stanisława Biżka, Wojciecha Zielińskiego. Wystawie w Varese koło Mediolanu, 

patronowali Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Konsulat RP w Mediolanie, Konsulat 

Republiki Węgierskiej w Mediolanie, Przewodniczący Giunta Regionale Lombardii.  

W 2017 r., w Sali Gotyckiej Zamku Książąt Pomorskich, odbyła się wystawa włoskiego artysty Silvio 

Montiego.  

W 2018 r. Województwo Zachodniopomorskie wydało publikację “XV Forum Parlamentów 

Regionalnych Południowego Bałtyku”. Tematyka związana jest m.in. z promocją Regionu Morza 

Bałtyckiego jako atrakcyjnego regionu turystycznego i zachowania dziedzictwa kulturowego.  

Tematem XV. Forum były “Europejskie szlaki kulturowe w regionie południowego Bałtyku – rozwój, 

tworzenie oraz promocja w Europie i na świecie”. W zakresie tworzenia i promocji szlaków 

kulturowych w Województwie Zachodniopomorskim zaprezentowano edukacyjne aplikacje 

telefoniczne, tzw. Podróże w przeszłość, dotyczące atrakcyjnych turystycznie obiektów i terenów. 

W 2018 r., w ramach III Międzynarodowej Konferencji pn.„Green Cities – Green Logistics for Greener 

Cities”, uczestnicy z różnych krajów (m.in. Niemcy, Chiny, Słowacja, Belgia, Litwa, Szwecja, Brazylia, 

Hiszpania, Holandia) zwiedzili Centrum Słowian i Wikingów Jomsborg-Vineta-Wolin, gdzie 

zrekonstruowano wczesnośredniowieczną osadę.  

W 2017 i 2018 r. Wydział Współpracy Terytorialnej, wspólnie z Centrum Dialogu Przełomy, 

zorganizował osiem wyjazdów edukacyjnych - lekcji historii. Ich celem było podniesienie świadomości 

historycznej młodzieży i aktywizacja seniorów. 

 

 

III.2.3. Kształtowanie postaw patriotycznych w kontekście historii regionu. 

PLAN: 

 współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi w sferze wiedzy historycznej  

i budowania postaw patriotycznych (dotyczących np. Rejonu Pamięci Narodowej Gminy 

Cedynia – Mieszkowice, Wału Pomorskiego gm. Wałcz i tradycji niepodległościowych, w tym 

Błękitnej Armii gen. Hallera); 

 promowanie wydarzeń patriotycznych, bezpośrednie uczestnictwo;   

 przygotowanie bezpłatnych materiałów edukacyjnych kierowanych do różnych grup 

wiekowych, publikacje zwarte dystrybuowane bezpłatnie; 

 prelekcje, warsztaty edukacyjne np. w szkołach, świetlicach wiejskich; 

 informacje na stronach www. 
 

Koordynacja:  

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Wydział Kultury, Nauki  

i Dziedzictwa Narodowego, Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji, Wydział Edukacji  

i Sportu, Biuro Dokumentacji Zabytków. 
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REALIZACJA: 

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie od 2015 r. realizuje projekt społeczno-edukacyjny pn.: 

„Armia Polska we Francji. Pamięć ocalona”. Jego celem jest przybliżenie szerokim kręgom 

społeczeństwa historii formowanej we Francji pod dowództwem gen. Józefa Hallera tzw. Błękitnej 

Armii. W ramach edukacji patriotycznej BDZ współpracuje z 12. Brygadą Zmechanizowaną  

w Szczecinie pielęgnującą tradycję i pamięć o armii generała Józefa Hallera - patrona jednostki.  

Projekt ma wymiar wielopokoleniowy, kładąc nacisk na kształtowanie postaw patriotycznych, 

upamiętnienie stulecia odzyskania niepodległości Polski, popularyzację wiedzy i zachowanie pamięci 

bohaterskich czynów żołnierzy polskich. Projekt objęty został honorowym patronatem Marszałka 

Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.  

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie uzyskało także patronat honorowy Ministra Obrony 

Narodowej dla uroczystości w 2017 r.: Armia Polska we Francji. Pamięć ocalona. 144. rocznica 

urodzin generała broni Józefa Hallera, oraz w 2018 r.: 145. Rocznica urodzin generała broni Józefa 

Hallera. Obie uroczystości przebiegały według ceremoniału wojskowego we współpracy z 12. Brygadą 

Zmechanizowaną w Szczecinie. Program zawierał m.in.: odczytanie Apelu Pamięci Oręża Polskiego, 

salwę honorową, defiladę pododdziałów, zwiedzanie Sali Tradycji, pokaz sprzętu.  

 

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie zawarło porozumienie o współpracy z Wojskowym 

Biurem Historycznym im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego w Warszawie, ustalające przekazania 

skanów materiałów archiwalnych z zasobu WBH dotyczących historii Armii Polskiej we Francji na cele 

edukacyjne i wydawnicze. 

 

W ramach działań w l. 2017-2018 we współpracy z partnerem francuskim opracowano i wydano 

komiks polsko-francuski pt. ”Błękitna Armia - droga do Niepodległej/L’Armée Bleue, chemin vers 

l’indépendance” oraz inne materiały edukacyjno-informacyjne. BDZ opracowało foldery Armia Polska 

we Francji. Pamięć ocalona oraz Generał Broni Józef Haller – współtwórca Niepodległej 1918-1920.  

W 145. rocznicę urodzin, teczkę pracy ucznia Błękitna dla Niepodległej (w ramach obchodów 100-

lecia odzyskania Niepodległości 1918-2018), zakładki do książek, kartki okolicznościowe „Życzenia dla 

Niepodległej”, zeszyt edukacyjny. Wszystkie materiały rozdawane są nieodpłatnie.  

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie kilkukrotnie wnioskowało o środki na szerszą realizację 

projektu, w ramach realizacji programów ze środków MKIDN „Patriotyzm Jutra” oraz programu 

„Niepodległa 2018”. Niestety, nie otrzymano dotacji.  

 

Zarząd Województwa, przy zaangażowaniu Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego, 

zwiększył dotację podmiotową dla BDZ o 10 000 zł na dofinansowanie opracowania i druku broszury 

oraz wystawy poświęconej armii gen. Józefa Hallera pn. Armia Polska we Francji – pamięć ocalona.  

 

W analizowanym okresie z własnych środków przedstawiono wykłady pracownika BDZ, w kilku 

miejscowościach województwa: 

 Szczecin - w ramach cyklu edukacyjnego BDZ „Z zabytkami na Ty!” przeprowadzono otwarty 

wykład z prezentacją: Błękitna Armia generała Józefa Hallera. 

 Darłowo – sesja popularno-naukowa „Na 100-lecie Niepodległej”, wykład: Błękitna Armia 

generała Józefa Hallera w latach 1917 – 1920 – zarys dziejów. 
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 Chwarszczany – konferencja naukowa „Cmentarze zbrodni. Wyniki badań i ekshumacji 

ostatnich lat prowadzonych na dawnych i obecnych ziemiach Rzeczypospolitej”, wykład: 

Żołnierze Błękitnej Armii w walkach o granice odrodzonej Polski – straty, pochówki, 

upamiętnienia (na przykładzie wybranych działań bojowych 43. i 44. Pułku Strzelców 

Kresowych). 

 Kołobrzeg – konferencja popularno-naukowa w ramach ZDD, wykład: Błękitna Armia – droga 

do Niepodległej. 

 Siemczyno – XXVII Henrykowskie Spotkania Kulturalne; wykład: Błękitna Armia dla 

Niepodległej. 

 Trzebiatów – wykład: W hołdzie Błękitnej Armii – rola i znaczenie armii generała Józefa 

Hallera w odzyskaniu niepodległości Polski. 

 

Na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych opracowana została Teczka Pracy „Błękitna dla 

Niepodległej” (m.in. z kartami pracy, zadaniami, grą) oraz merytoryczne „Objaśnienia do kart pracy” 

(w 2018 r. przy wsparciu finansowym Gabinetu Marszałka WZ 6.500 zł). 

Bezpłatne zajęcia edukacyjne dla dzieci przeprowadzone zostały na terenie województwa, w: 

 Gozdowicach – w Muzeum Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych 1 Armii Wojska Polskiego; 

 Sławnie – w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego; 

 Kołobrzegu – Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu; 

 Drawsku Pomorskim – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych; 

 Trzebiatowie – w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  

im. Zbigniewa Herberta, Szkole Podstawowej nr 2; 

 Szczecinie – w Przedszkolu Publicznym nr 32 Hejnałek. 

 

Przygotowana przez Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie wystawa Armia Błękitna w walkach 

 o niepodległość Polski 1917 – 1920 (25 plansz) prezentowana była podczas konferencji naukowych, 

wykładów, żywych lekcji historii, spotkań kulturalnych czy uroczystości na terenie województwa 

zachodniopomorskiego, w latach 2017 i 2018, w miejscowościach: 

 Darłowo – Zamek Książąt Pomorskich Muzeum w Darłowie; 

 Chwarszczany – Muzeum Templariuszy w Chwarszczanach; 

 Gozdowice – Muzeum Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych 1 Armii Wojska Polskiego  

w Gozdowicach; 

 Siemczyno – Pałac Siemczyno; 

 Drawsko Pomorskie – Ośrodek Kultury, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. 

 

W 2018 r. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zrealizowało konferencje  

i warsztaty poruszające zagadnienia związane z kształtowaniem postaw patriotycznych: 

 konferencję Wychowanie do wartości w szkole. Wychowanie patriotyczne; 

 konferencję 100-lecie Niepodległości Polski; 

 warsztaty Polscy naukowcy u progu niepodległości. 
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Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, w porozumieniu z Wydziałem Współpracy Terytorialnej  

i Ambasadą Francji, prowadzą przygotowania do wystawy na temat rocznicy 100. lecia Niepodległości 

Polski i relacji polsko-francuskich.  

 

 

 

 

 

 

 

IV.   PODSUMOWANIE 
Podsumowując zebrany materiał i analizy stanu bieżącego można stwierdzić, iż realizacja 

WPOnZ na lata 2017 – 2020 w pierwszym dwuletnim okresie przebiega dość sprawnie. Wynika  

to z zapisów Programu, sporządzonego w oparciu o doświadczenia zabrane przy przygotowywaniu  

i realizacji wcześniejszych programów. Zadania i ich realizatorzy określeni zostali jednoznacznie, 

uwzględniając istniejące struktury organizacyjne i uwzględniając konieczność współpracy między 

Wydziałami Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego i jednostkami organizacyjnymi 

Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. W trakcie prowadzonego monitoringu nie 

stwierdzono zakłóceń w komunikacji czy trudności w pozyskaniu danych. Wszystkie podmioty 

przekazały dane. Pewną trudność sprawiło natomiast ujednolicenie przekazu, aby uzyskać spójny  

i przejrzysty obraz realnych działań. Przy tak złożonym organizmie i różnorodnych zadaniach – 

poczynając od prawnych, finansowych, inwestycyjnych poprzez działania miękkie – edukacyjne, 

promocyjne, popularyzatorskie – jest to niełatwe.  

Weryfikacji będzie podlegał natomiast zapis dotyczący audytu krajobrazowego województwa. 

Zadanie to aktualnie zostało powierzone przez Zarząd WZ do przygotowania Regionalnemu Biuru 

Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Zespół Parków 

Krajobrazowych może wdrażać w przyszłości postanowienia audytu, łączące się z przyjętym planem 

ochrony. 

 

Analiza uzyskanych informacji potwierdziła spodziewane założenia, iż działania dotyczące dziedzictwa 

kulturowego mają charakter uniwersalny i szeroki, stąd pozwalają na realizację poszczególnych 

przedsięwzięć na różnych poziomach organizacyjnych.  

 

Monitorowanie działań samorządów lokalnych szczebla gminnego i powiatowego, z uwagi na brak 

bezpośrednich zależności i nadrzędności ma odmienny charakter. Fakt, iż uzyskano odpowiedź  

z danymi, w tym finansowymi (dotacje na prace przy zabytkach) od ponad 90 % jst świadczy, iż chęć 

współpracy na tym poziomie jest bardzo wysoka. Udział w ankietyzacji można odczytać w wielu 

przypadkach jako możliwość szerszego pokazania własnego zaangażowania i skuteczności działań.  

W części przypadków poziom zaangażowania samorządowych podmiotów (gmin i powiatów) jest 

mniejszy. Zapewne w dużej mierze wynika to z trudności finansowych - skrajnym przykładem była 

Gmina Ostrowice, która uległa likwidacji. W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym 

obserwuje się jednak zwiększone zainteresowanie, wyrażone większym udziałem gmin i powiatów  
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w wykorzystywaniu swojego potencjału, promocji oraz udzielaniu wsparcia finansowego poprzez 

dotacje na prace przy zabytkach.    

Społeczny wymiar realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017 -2020, 

wyrażony w sposób szczególny organizacją Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa z elementami 

Europejskich Dni Dziedzictwa, skłania do wniosku, że wydarzenie to ugruntowało swoją pozycję 

stałego elementu promującego dziedzictwo kulturowe na terenie całego Pomorza Zachodniego.  

Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami dla Województwa Zachodniopomorskiego to jeden  

z instrumentów zarządzania rozwojem województwa; jego realizacja zgodnie z przepisami 

ustawowymi spoczywa na Zarządzie Województwa. Zadania Programu i ich realizacja wynika  

z potrzeb i bieżących możliwości, ale budujące jest iż w pierwszym okresie sprawozdawczym WPOnZ 

2017-2020 niemal wszystkie zadania zostały podjęte i są realizowane. Pewna część wymaga większej 

uwagi. Dla pełnej efektywności wykonania WPOnZ konieczne jest dalsze wspieranie finansowe 

koordynatorów zadań wskazanych w programie lub ich wzmocnienie kadrowe stosownie do potrzeb.  

Niewątpliwie cenne są wszelkie prowadzone działania, które należy kontynuować - zarówno prace 

merytoryczne, organizacyjne, jak finansowe. Pozyskane środki z funduszy RPO, PROW, jak również 

znaczące środki przeznaczane z budżetu samorządu województwa – w tym na dotowanie prac 

remontowych przy zabytkach - w istotny sposób pozwalają zarówno szerzej prowadzić działalność 

dotyczącą utrzymania i rewaloryzacji obiektów zabytkowych, jak i  edukacyjną i promocyjną. 

Kolejny okres monitorowania WPOnZ będzie dotyczył okresu 2019-2020. Jeśli nie pojawią się nowe 

rozwiązania prawne, w tym czasie powinniśmy oczekiwać przedstawienia aktualnego Krajowego 

Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami. Będzie on konieczny do uwzględnienia  

w nowym Programie Opieki Nad Zabytkami Województwa Zachodniopomorskiego, który powinien 

być przygotowany na lata 2021-2024.  


