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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRAC KONSERWATORSKICH W OBIEKTACH SAKRALNYCH

Programy MKiDN 2019

- link: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-

mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019.php

- Nabory przeważnie - jesień i wiosna (np.: 31 października, 30 listopada i 

później oraz 31 marca)

• Programy z zakresu dziedzictwa kulturowego:

Ochrona zabytków archeologicznych  http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-

glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-

2019/ochrona-zabytkow-archeologicznych.php

Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju 

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-

ministra/programy-mkidn-2019/miejsca-pamieci-i-trwale-upamietnienia-w-

kraju.php

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/ochrona-zabytkow-archeologicznych.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/miejsca-pamieci-i-trwale-upamietnienia-w-kraju.php


Programy MKiDN- dokumentacja konkursowa:

•Regulamin

•Wytyczne

•http://mkidn.gov.pl/media/po2016/dokumenty/20151027_instrukcja_krok_po_krok

u_2016.pdf

•Wzór potwierdzenia złożenia wniosku

Wniosek wypełniany w systemie elektronicznym EBOI https://esp.mkidn.gov.pl/ :

- ograniczona liczba znaków; 

- formuły wpisane w harmonogram i kosztorys; 

- załączniki. 

http://www.mkidn.gov.pl/media/po2016/dokumenty/20150930Dziedzictwo_kulturowe_%E2%80%93_priorytet_1_%E2%80%93_Ochrona_Zabytkow_2016.pdf
http://www.mkidn.gov.pl/media/po2016/dokumenty/20150930Wytyczne.pdf
http://mkidn.gov.pl/media/po2016/dokumenty/20151027_instrukcja_krok_po_kroku_2016.pdf
http://www.mkidn.gov.pl/media/po2016/dokumenty/20151019_Wzor_Potwierdzenia_zlozenia_wnisoku.pdf
https://esp.mkidn.gov.pl/


PROGRAMY MKiDN- 2019:

Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków

Celem priorytetu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, 

realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i 

ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Przewidywana kwota na realizację priorytetu: 112 125 000 zł, w tym 14 625 000 zł

Kwota przewidywana na tryb odwoławczy 

W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków 

w terminach:

- do 31 października 2018 roku, dla zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 i 2;

- ew. do 31 marca 2019 roku dla wszystkich rodzajów zadań określonych w § 2 

ust. 1. o ile po odwołaniach będą jeszcze środki

Minimalna kwota dofinansowania: 25 000 zł 

Wkład własny: 50% nakładów koniecznych na realizację zadania.



PROGRAMY MKiDN-2019:

§2

1. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących 

rodzajów zadań:

1) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku 

udzielenia dofinansowania;

2) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, planowanych do przeprowadzenia w roku 

udzielenia dofinansowania dla zabytków wpisanych na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii (dotyczy wpisów 

indywidualnych oraz obszarowych).



PROGRAMY MKiDN-2019:

§2

1. W ramach programu będzie można ubiegać się również o dofinansowanie 

następujących rodzajów zadań (nabór do 31 marca 2019 r.):

3) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat 

poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót 

określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora 

zabytków);

4) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat 

poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót 

określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora 

zabytków) dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 

oraz uznanych za Pomnik Historii.



PROGRAMY MKiDN-2019:

- Ochrona zabytków;

Spośród złożonych wniosków pozytywnie rozpatrzono w 2018 r. ok. 400 

wniosków, m.in. wnioski dotyczące obiektów i zespołów zabytkowych z terenu 

województwa dolnośląskiego w miejscowościach: Paczków, Kłodzko, Wrocław, 

Świdnica, Jawor, Stara Kamienica, Sokołowsko, Legnickie Pole, Henryków, Nysa, 

Gmina Walim, Trzebnica, Henryków, zamek Niesytno, Nysa, Lubiąż, Jelenia 

Góra…

• Woj. podlaskie: 

• Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie (500 tys. 

zł) – zakończenie robót – elewacja

• Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach (470 

tys. zł) – prace konserwatorskie ołtarza wraz ze stallami.



WYNIKI KONKURSÓW - PROGRAMY MKiDN-2017:



WYNIKI KONKURSÓW - PROGRAMY MKiDN-2017:



WYNIKI KONKURSÓW - PROGRAMY MKiDN-2017:



WYNIKI KONKURSÓW - PROGRAMY MKiDN-2018:



WYNIKI KONKURSÓW - PROGRAMY MKiDN-2018:



Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków:

Nabory (najczęściej): do 28 lutego roku, w którym dotacja ma być udzielona, dla 

projektów, w  ramach których prace mają być przeprowadzone w danym roku, 

jak również do 30 czerwca na dofinansowanie prac  przeprowadzonych w 

okresie 3 lat  poprzedzających  rok złożenia wniosku; 

- dotacje: do 50% lub do 100 % wartości prac planowanych lub 

przeprowadzonych w okresie ostatnich trzech lat;

- Przykładowe realizacje z 2018 r. (budżet ok. 260 tys. zł):

Grobowiec Jezierskich Ciecierskich Horwattów na cmentarzu w Pobikrach 

(30.000 zł), 

Parafia Rzymskokatolicka Św. Antoniego Padewskiego w Sokółce – ołtarz główny 

(20.000 zł).





Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego:

Konkursy w roku 2017:

Otwarty konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

w 2017 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego.

Termin składania ofert: od 15-2-2017 do 9-3-2017

Kwota: 500 tys. zł – do 50% nakładów koniecznych

2016 r. –Parafia Św. Bartłomieja Apostoła

w Bieruniu Starym – 30 tys. zł:

Remont drewnianej konstrukcji wraz z

odsłonięciem i odtworzeniem kamiennej posadzki

drewnianego kościoła św. Walentego w Bieruniu.



Urzędy Marszałkowskie

Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach w roku 2018:

- Termin naboru w województwie podlaskim – 9.01.2018 r. – 9.02.2018 r.

- Kwota dotacji w sumie – 600 000 zł

- Ubiegać się można o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich 

lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, planowanych do 

przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania do wysokości 50 % 

nakładów koniecznych (dotacja w sytuacjach wyjątkowych może wynieść 100% 

nakładów).

- Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji – do 100 000 złotych.

Inne formy wspierania ochrony dziedzictwa kulturowego:

- otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i

ochrony dziedzictwa kulturowego w 2018 r., nagrody.



Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego

Dotacje w 2018:

• Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy w Suwałkach - zabytkowe organy;

• Wymiana stolarki okiennej i bramy w kamienicy przy ul. Mickiewicza w

Suwałkach;

• Konserwacja ikony Chrystusa Wielkiego Kapłana z Cerkwi parafialnej pod

wezwaniem Podwyższenia Świętego Krzyża w Kożanach;

• Renowacja zabytkowej cerkwi cmentarnej p.w. św. Jerzego Męczennika w

Supraślu;

• Konserwacja i renowacja XVIII wiecznych ołtarzy bocznych p.w. Matki Bożej

Częstochowskiej oraz Matki Bożej Szkaplerznej w Parafii Rzymsko- Katolickiej

w Narwi.





Fundusz Kościelny:

- link: https://mswia.gov.pl/pl/wyznania-i-mniejszosci/fundusz-koscielny

- Instytucja Zarządzająca: MSWiA

- Nabory: na 2019 r.:

Do 30 listopada (kwota do rozdysponowania 8 mln zł);

Do 31 marca 2019 r. (kwota do rozdysponowania 3 mln zł)

- Dokumentacja: wniosek inwestycyjny i załączniki

- Zakres: remonty zabytkowych obiektów sakralnych - zgodnie z art. 3 pkt 8 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409, z 

późn. zm.), przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym 

obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 

pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza 

się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym.

https://mswia.gov.pl/pl/wyznania-i-mniejszosci/fundusz-koscielny


Fundusz Kościelny:

Dotacje z Funduszu Kościelnego są udzielane wyłącznie na remonty i 

konserwację zabytkowych obiektów o charakterze sakralnym i to tylko na 

wykonywanie podstawowych prac zabezpieczających sam obiekt (w 

szczególności remonty dachów, stropów, ścian i elewacji, osuszanie i 

odgrzybianie, izolację, remonty i wymianę zużytej stolarki okiennej i drzwiowej, 

instalacji elektrycznej, odgromowej, przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej itp.). 

Z Funduszu nie finansuje się remontów i konserwacji obiektów towarzyszących 

(takich jak np.: dzwonnice wolnostojące, krzyże) ruchomego wyposażenia 

obiektów sakralnych (takich jak np.: obrazy, ikonostasy, stalle, epitafia, szaty i 

naczynia liturgiczne, instrumenty muzyczne, dzwony) oraz otoczenia świątyni, a 

także stałych elementów wystroju wnętrz (takich jak np.: polichromie, freski, 

witraże i posadzki).



Fundusz Kościelny:

Obiekty kościelne – są to inne obiekty należące do kościelnych osób prawnych, 

które, co do zasady, stanowią „budynki towarzyszące" obiektom sakralnym, przez 

które, na gruncie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2013, poz. 1169, z późn. zm.) 

rozumie się „położone w sąsiedztwie obiektów sakralnych: budynki stanowiące 

mieszkanie proboszcza lub rektora i kancelarię parafialną lub kancelarię rektora 

(plebanię), budynki stanowiące mieszkanie wikariuszy (wikariatkę), budynki 

stanowiące mieszkanie pracowników świeckich parafii lub rektoratu 

(organistówkę), budynki punktu katechetycznego i budynki domu zakonnego 

związanego z duszpasterstwem w tym obiekcie sakralnym albo świadczeniem w 

nim pomocy



Inne możliwości (dla każdego regionu organizowane indywidualnie):

-Dotacje w ramach budżetu partycypacyjnego/obywatelskiego,

-Dotacje samorządowe – Białystok – 1 mln. zł na zabytki (wybrano 10 z 16 proj.),

-Banki, fundusze prywatne, 

-KGHM (dotacje m. in.: na obiekty sakralne), w 2018 r. przyznano 15,5 mln zł na 

435 projektów, w tym dofinansowanie otrzymały:

Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu,

Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Klemensa w Głogowie,

Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Piotra i Pawła w Twardocicach,

Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Trójcy w Miłoradzicach,

Parafia Prawosławna p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rudnej,

Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Świętej Rodziny w Gostkowie,

Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w 

Kostomłotach.



Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

- link: http://poiis.mkidn.gov.pl/

- Nabory w 2017 r.: (ochrona dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury), dla 

a) gorzej rozwiniętych województw – każdorazowo 500 mln zł

b) dla woj. mazowieckiego – każdorazowo ok. 100 mln zł

- Co obejmowały nabory: infrastruktura zabytkowa, niezabytkowa, sprzęt i 

wyposażenie;

- Min. wartość projektu- 2 mln zł, maks.- 5 mln € (dla obiektów wpisanych na 

listę UNESCO- 10 mln €  kosztów całkowitych

- Kto mógł składać wnioski: instytucje kultury, jst, związki wyznaniowe, 

organizacje pozarządowe, szkoły artystyczne itd.

• Konserwacja wnętrz korpusu nawowego perły wczesnogotyckiej architektury 

sakralnej - Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu (ok. 15 mln. zł).

• Renowacja zespołu trzech najstarszych kościołów Gniezna (ok. 15 mln. zł).

http://poiis.mkidn.gov.pl/


Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

Konkursy z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego (przeważnie oś 

priorytetowa związana z ochroną środowiska lub z rewitalizacją)

RPO WZ – woj. zachodniopomorskie – osobny konkurs dla obiektów sakralnych:

Oś priorytetowa IV - Naturalne otoczenie człowieka, 

Działanie 4.1- Dziedzictwo kulturowe

Wybrano 13 projektów do dofinansowania

Poziom dofinansowania 85%, w przypadku, gdy projekt jest powiązany z 

programem rewitalizacji – 95%

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach

Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego w Osiekach

Remont 2 zabytkowych kościołów filialnych w Łęczycy i Białuniu, Parafia Parlino 

koło Stargardu



Regionalne ProKościółgramy Operacyjne 2014-2020

Ko



Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020



Regionalny Program Operacyjny Woj. Podlaskiego (2014-2020) – RPO WP

Link: http://rpo.wrotapodlasia.pl/

Dotacje dla parafii - Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Antoniego w Sokółce za prawie 93 tys. zł 

dotacji zrealizuje drugi etap prac konserwatorskich ołtarza głównego 

kościoła. Obejmie on m.in. rekonstrukcję brakujących elementów ołtarza, 

rekonstrukcję polichromii i złoceń, uzupełnienie ubytków.

Parafia Prawosławna pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Samogródzie. 

Dofinansowanie wyniesie ponad 129 tys. zł.

Zabytkowy kościół w Majewie Kościelnym. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki 

Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza. Przyznano 127 tys. zł dotacji.

Projekty mają przyczynić się do zachowania cennego dziedzictwa kulturowego 

regionu. Ich łączna wartość to 460,5 tys. zł, dofinansowanie 348,7 tys. zł.

http://rpo.wrotapodlasia.pl/Dotacje


Regionalny Program Operacyjny Woj. Podlaskiego (2014-2020) – RPO WDL

Link: http://rpo.wrotapodlasia.pl/

Renowacje zabytkowych ołtarzy w kościołach – Lokalna Grupa Działania Fundusz 

Biebrzański

Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca Maryi w Marianowie - 253 

tys. zł dofinansowania na odnowienie placu we wsi Bombla, w gminie 

Korycin. Zostanie wykonana nowa nawierzchnia, zamontowane ławki, kosze 

na śmieci, tablice do gry w koszykówkę. Plac ma się stać miejscem 

wypoczynku, organizacji imprez kulturalnych, targowych.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jakuba Apostoła w Sztabinie - remont wnętrza 

zabytkowego kościoła parafii. Dotacja wyniesie 200 tys. zł.

Parafia p.w. Matki Bożej Częstochowskiej i Św. Kazimierza w Mońkach - dotacja 

200 tys. zł na konserwację ołtarza głównego.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku 197 tys. zł na 

konserwację dwóch ołtarzy bocznych.

http://rpo.wrotapodlasia.pl/Dotacje


FUNDUSZE NORWESKIE i EOG

20 grudnia 2017 r. zostały podpisane międzyrządowe umowy na wdrożenie 

środków pochodzących z Funduszy Norweskich i EOG w Polsce. Uroczyste 

podpisanie Memorandum of Understanding miało miejsce w Łazienkach 

Królewskich w Warszawie przy udziale między innymi, wiceministrów rozwoju, 

Pana Jerzego Kwiecińskiego i Pana Pawła Chorążego oraz minister ds. 

europejskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego Norwegii Pani Marit Berger 

Røsland, a także ambasadora Islandii Pana Martina Eyjólfssona. Polska otrzyma 

około 810 mln euro, co czyni ją beneficjentem największej puli środków z ponad 

2,8 mld euro, przeznaczonych przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein dla 15 

państw Europy. W obecnej, trzeciej już, edycji dla projektów z zakresu kultury 

zaplanowane zostało wsparcie w wysokości 75 mln euro, pochodzących ze 

środków EOG. 

Szczegółowe informacje na temat działania Funduszy Norweskich i EOG znajdują 

się na stronie: www.eog.gov.pl

http://www.eog.gov.pl/


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

- link: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-

Wiejskich-2014-2020

Łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą 

13 612 211 428 euro

Sześć priorytetów, jednym z działań 8.2.7. M07 są podstawowe usługi i odnowa 

wsi na obszarach wiejskich:

• Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego (2018)

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020


INTERREG Europa Środkowa:

- link: https://europasrodkowa.gov.pl/interregce

- Dofinansowanie do 85% wartości projektu

- Koszt projektu 1-5 mln €

- Nabory jednoetapowe, w I połowie roku, dokumenty tłumaczone na język 

polski

INTERREG Polska Słowacja 2014-2020

- link: https://pl.plsk.eu/

- Nabory do I Osi priorytetowej: „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego 

i kulturowego obszaru pogranicza” Ochrona i rozwój dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

- Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2014-2020:

- Promocja kultury lokalnej i dziedzictwa kulturowego

https://europasrodkowa.gov.pl/interregce
https://pl.plsk.eu/


Dziękuję za uwagę

Barbara Kozłowska 

100–lecie ochrony dziedzictwa sakralnego

w Polsce

Warszawa, 22 listopada 2018 r.


