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I. Pozycja PKN ICOMOS 

Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków ICOMOS działa już ponad 55 lat. W tym 

okresie nasza organizacja wypracowała pozycję niekwestionowanego reprezentanta i 

lidera międzynarodowego środowiska konserwatorskiego. Wynika to z potencjału i 

działań ICOMOS-u, który zrzesza ponad 10 tysięcy członków ze 150 krajów, którzy 

tworzą 110 Komitetów Narodowych i 28 Międzynarodowych Komitetów Naukowych.  

Polski Komitet Narodowy ICOMOS był zawsze aktywnym i znaczącym  członkiem tej 

międzynarodowej społeczności. W Polsce nasz Komitet  wypracował pozycję 

najbardziej prestiżowej organizacji środowiska zajmującego się ochroną i 

konserwacją zabytków. Pozycję PKN ICOMOS stworzyły setki zrealizowanych 

działań, ale przede wszystkim jego członkowie - ich kwalifikacje, dorobek zawodowy i 

naukowy, zajmowane stanowiska i pełnione funkcje oraz zaangażowanie w ochronę 

dziedzictwa. W Polsce przynależność do ICOMOS-u jest dowodem wysokiej pozycji 

zawodowej i uznania środowiska. Dlatego możemy utrzymać wyjątkowy w 

organizacjach pozarządowych standard przyjmowania tylko rekomendowanych 

kandydatów. Dzięki temu głos naszej organizacji liczącej tylko 200 członków jest 

dostrzegany i znaczący.       

 

II. Obszary działania PKN ICOMOS 

Polski ICOMOS powinien działać w dwóch wymiarach – międzynarodowym i 

krajowym. Za granicą nasz Komitet powinien jak najszerzej reprezentować polskie 

środowisko konserwatorskie, przedstawiać nasze stanowisko i doświadczenia, 

inicjować i uczestniczyć w międzynarodowych działaniach i projektach. W kraju nasz 

Komitet powinien tworzyć forum wymiany informacji i doświadczeń, kształtować 

opinie na ważne tematy, organizować znaczące wydarzenia naukowe, środowiskowe 

i edukacyjne. 

Polski ICOMOS jest organizacją kadrową, bez stałych źródeł finasowania, w której 

działalność ma charakter społeczny. To determinuje formy pracy, które powinny mieć 

charakter okazjonalnych przedsięwzięć, organizowanych prze kilkuosobowe zespoły, 

pozyskujące jednorazowe finansowanie. Działania w takiej formule powinny 

wykorzystywać możliwości współpracy przede wszystkim z takimi partnerami jak 
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Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Narodowy Instytut 

Dziedzictwa, Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Zamek Królewski, Komitet 

Urbanistyki i Architektury PAN. Doświadczenia poprzednich lat pokazały duże 

możliwości i korzyści takiej współpracy.    

 

Działalność międzynarodowa:  

 aktywna obecność polskich reprezentantów i  prezentacja naszego stanowiska 

na forum statutowych ciał ICOMOS-u, organizacji i instytucji związanych z 

ochroną i konserwacją dziedzictwa  

 szeroki udział członków PKN ICOMOS w pracach Międzynarodowych 

Komitetów Naukowych (konferencje, szkolenia, publikacje) 

 udział i organizacja międzynarodowych programów badawczych i 

edukacyjnych poświęconych ochronie  dziedzictwa   

 współpraca z Komitetami Narodowymi ICOMOS (szczególnie krajów grupy 

Wyszehradzkiej i wschodnich sąsiadów - Ukraina, Białoruś, Litwa) 

 organizacja w Polsce spotkań Narodowych Komitetów ICOMOS (m.in. 

spotkanie Euro Grupy ICOMOS w 2022) 

 organizacja w Polsce międzynarodowych konferencji naukowych (konferencja 

z okazji 50-lecia Konwencji WHL, Kraków 2022) 

 rozwój i dalsze umiędzynarodowienie czasopisma „Protection of Cultural 

Heritage” (afiliacja przy Euro Grupie ICOMOS)  

 współpraca z Komitetami Narodowymi ICOMOS dotycząca możliwych 

międzynarodowych nominacji seryjnych na UNESCO WHL 

Działalność krajowa:   

 inicjowanie i współorganizacja dwóch dorocznych konferencji naukowych 

poświęconych aktualnym problemom ochrony i konserwacji zabytków 

(kwietniowa we współpracy z Muzeum Łazienki Królewskie, grudniowa we 

współpracy z Muzeum Zamek Królewski w Warszawie) 

 rozwój i podniesienie rangi czasopisma „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego” 

(dwa numery rocznie, w dwóch wersjach językowych) 

 organizacja Szkoły Letniej PKN ICOMOS (doroczna edycja w okresie 

wakacyjnym)  

 kontynuacja wydawania i poszerzenie zespołu redakcyjnego „Biuletynu 

Informacyjnego PKN ICOMOS” (dwa lub trzy numery rocznie) 

 organizacja dwóch dorocznych nagród - za życiowy dorobek w ochronie 

dziedzictwa oraz najlepsze prace dyplomowe dotyczące ochrony dziedzictwa 

(nagroda i konkurs im. J. Zachwatowicza)       

 organizacja i udział w wydawnictwach, programach badawczych, raportach 

dotyczących ochrony dziedzictwa (co najmniej jedno wydawnictwo rocznie)  
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 wszechstronna współpraca z instytucjami działającymi na rzecz realizacji 

Konwencji Światowego Dziedzictwa w Polsce  

 modernizacja strony internetowej PKN ICOMOS 

 wydanie nowej edycji „Tekstów Doktrynalnych Ochrony Zabytków”   

 

Dorobek Polskiego ICOMOS-u pozwala założyć, że powinien to być swoisty think 

tank dla ochrony zabytków. Krąg wiodących specjalistów powinien rozpoznawać 

najważniejsze problemy dyscypliny, wypracowywać koncepcje ich rozwiązania, 

szeroko przekonywać do ich wdrażania. Działania takie można zrealizować w 

ramach „Obserwatorium Systemu Ochrony Zabytków”, którego PKN ICOMOS 

powinien być organizatorem. Zebrane i opracowane materiały powinny być 

udostępniane całemu środowisku uczestniczącemu w ochronie zabytków. Temu 

celowi powinna służyć nowa „Seria Wydawnicza PKN ICOMOS”        

 

III. Możliwości realizacji Programu Pracy PKN ICOMOS    

Doświadczenia kilku ostatnich kadencji pokazały, że Program Pracy PKN ICOMOS 

na kadencję 2021-2024 jest realny. Plan może być zrealizowany dzięki sprawdzonej 

formule działania – kilkuosobowe zespoły organizują przedsięwzięcia, w których 

mogą brać udział pozostali członkowie Komitetu. Organizowane działania powinny 

być otwarte dla całego środowiska konserwatorskiego, któremu często brakuje 

informacji, działań integrujących, koordynujących i odpowiedniej reprezentacji. W tej 

przestrzeni powinien działać Polski ICOMOS, jako organizacja o ugruntowanym 

autorytecie w środowisku konserwatorskim.   

Program Pracy i deklarację jego realizacji składam w oparciu o doświadczenia 3 

kadencji w latach 2008-17, gdy pełniłem funkcję prezesa PKN ICOMOS. W tym 

czasie zostały stworzone ważne formy działalności, które regularnie prowadzi nasza 

organizacja – dwie doroczne konferencje, szkoła letnia, czasopismo naukowe, 

Biuletyn Informacyjny. Dorobkiem tych kadencji jest też m.in. kilkanaście publikacji, 

nowa siedziba, strona internetowa, udział w programach badawczych, stabilizacja 

finansowa. Udało się też wzmocnić naszą pozycję międzynarodową, czego wyrazem 

było zorganizowanie w Polsce światowych obchodów 50-lecia utworzenia ICOMOS. 

Mam też przekonanie, że działaniom towarzyszyła atmosfera życzliwości, 

koleżeńskości i otwartości. Dzięki temu działania realizowało wiele osób, które 

zechciały włączyć się do pracy na rzecz naszego Komitetu.    

Mając na uwadze ponad 20-letnią działalność w PKN ICOMOS i ICOMOS 

International, wieloletnie uczelniane doświadczenia administracyjne i dorobek  

naukowy obejmujący wiele tematów, proszę o poparcie mojej kandydatury na funkcję 

Prezesa PKN ICOMOS w kadencji 2021-24.    

 

 


