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zarządzanie dziedzictwem  f  heritage management

Procedury udzielania dotacji na zabytki

Procedures of granting subsidies for historical 
monuments

Abstrakt

W artykule przedstawiono obowiązujące procedury przyznawania do-
tacji celowych na prace przy zabytkach ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz pozostających w dyspozycji woje-
wódzkich konserwatorów zabytków. Podstawy prawne udzielania do-
tacji określają: Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami, wydane na jej podstawie rozporządzenie z dnia 
16 sierpnia 2017 r. oraz wewnętrzne regulaminy określające procedury 
obowiązujące w danym urzędzie. Akty wewnętrzne zostały przeanalizo-
wane pod kątem formy składania wniosków, definicji wkładu własnego 
i możliwości zmniejszania zakresu prac, kryteriów oceny, a także wykazu 
załączników niezbędnych do uzyskania dotacji. Analiza wykazała liczne 
rozbieżności, ale również umożliwiła podanie pewnych rekomendacji do 
ewentualnego wdrożenia. 
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Abstract

The article presents the procedures in force of granting targeted sub-
sidies for work on historical monuments from the funds of the Minister 
of Culture and National Heritage and at the disposal of voivodeship 
heritage protection officers. The legal basis for granting subsidies is 
defined in the Act of 23 July 2003 on the Protection of Historical Mon-
uments and the Guardianship of Historical Monuments, the Regulation 
of 16 August 2017 issued on its basis, as well as in the internal regula-
tions specifying the procedures applicable in a given office. The internal 
acts were analysed in terms of the form of application, the definition of 
an own contribution and the possibility of reducing a scope of works, 
evaluation criteria, and a list of annexes necessary to obtain a subsidy. 
The analysis showed numerous discrepancies, but also made it possi-
ble to give some recommendations for possible implementation.
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