
 

 

Konferencja naukowa 
 

„Dostosowanie zabytków do potrzeb osób  
ze szczególnymi potrzebami – przepisy, zasady, dobre praktyki”    
 

Łazienki Królewskie, 9 - 10 maja 2022    
 

Organizatorzy:  
Polski Komitet Narodowy ICOMOS  
Narodowy Instytut Dziedzictwa 
Łazienki Królewskie w Warszawie   
Zamek Królewski w Warszawie 
Komitet Urbanistyki i Architektury PAN  
 
Honorowy Patronat:  
Generalny Konserwator Zabytków  
 
1. Problematyka konferencji  
 
Głównym wyzwaniem współczesnej ochrony 
zabytków staje się konieczność ich szeroko 
rozumianej modernizacji. Pojęcie to obejmuje 
wszelkie działania służące dostosowaniu 
historycznych obiektów do obecnych 
standardów użytkowych, technicznych, 
funkcjonalnych i ekologicznych. Jako działanie 
modernizacyjne należy również traktować 
zapewnienie dostępności zabytków osobom ze 
szczególnymi potrzebami, które stanowią 
obecnie kilkanaście procent populacji. Ich liczba 
rośnie – przede wszystkim ze względu na 
starzenie się populacji. Dlatego dostosowanie 
całego środowiska kulturowego do potrzeb 
osób z ograniczeniami jest pilną, powszechną 
potrzebą. Dotyczy to również obiektów, 
zespołów i obszarów zabytkowych.  

 
Międzynarodowe i krajowe przepisy określają 
wymagania, które muszą spełniać budynki 
i przestrzenie z punktu widzenia dostępności. 
Przepisy te dotyczą również zabytków. Jednak 
dostosowanie historycznych obiektów jest 
znacznie trudniejsze niż obiektów 

nowobudowanych. W wielu przypadkach 
zapewnienie dostępności w pełnym zakresie 
jest wręcz niemożliwe. Szczególnie dotyczy to 
zabytków, w których ingerencje służące 
zapewnieniu dostępności kolidują z ochroną 
zabytkowych wartości. W takich przypadkach 
konieczne jest poszukiwanie odpowiedniego 
kompromisu, pomiędzy potrzebą zapewnienia 
dostępności, a wymaganiami ochrony 
zabytków.  

 
Zapewnianie dostępności zabytków jest dla 
konserwatorów zagadnieniem relatywnie 
nowym. Trwają prace nad tym problemem 
w ramach Krajowego Programu Ochrony 
Zabytków, jednak nie został on jeszcze 
opracowany ani na poziomie teoretycznym, ani 
praktycznym. Dlatego środowisko 
konserwatorskie powinno jak najszybciej 
wypracować własne zasady i formy zapewniania 
dostępności zabytków dla osób ze szczególnymi 
potrzebami. Stanowisko konserwatorów w tej 
sprawie powinno być jak najszerzej 
rozpropagowane, aby ochrona zabytków w 
działaniach zapewniających dostępność nie 
została odsunięta na drugi plan. Dlatego tak 
duże znaczenie ma popularyzacja dobrych 
praktyk, które łączą ochronę zabytkowych 
wartości z zapewnianiem dostępności 
w zabytkach.  
    
2. Cele i zakres tematyczny konferencji  
 
Celem konferencji „Dostosowanie zabytków do 
potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – 
przepisy, zasady, dobre praktyki” jest 
przedyskutowanie przez środowisko 



 

 

konserwatorskie kluczowych aspektów 
związanych z zapewnianiem dostępności 
zabytków.  
Ważnym celem konferencji jest wypracowanie 
środowiskowego stanowiska na temat 
dopuszczalnych ingerencji w ramach 
zapewniania dostępności zabytków.  
 
Problematyka konferencji będzie podzielona na 
trzy sesje.     
 

1. Przepisy i procedury dotyczące 
dostosowania zabytków dla osób ze 
specjalnymi potrzebami (również w 
kontekście zagrożenia dla zabytków)  
 
2. Zasady dostosowania zabytków dla osób 
ze specjalnymi potrzebami  
 
3. Dobre praktyki w zakresie dostosowania 
zabytków dla potrzeb osób ze specjalnymi 
potrzebami 

 
Do udziału w konferencji i zgłoszenia wystąpień 
zapraszamy  pracowników służb 
konserwatorskich, konserwatorów-praktyków, 
pracowników uczelni, samorządowców 
zajmujących się zabytkami w teorii i praktyce, w 
szczególności osoby zainteresowane 
problemami zapewniania dostępności 
zabytków.   
Szczególnie zapraszamy przedstawicieli 
samorządów i instytucji zarządzających 
zabytkami, którzy wdrażają programy 
zapewniające dostępność obiektów i obszarów 
historycznych.  
Państwa pozytywne i negatywne 
doświadczenia pomogą środowisku 

konserwatorskiemu sformułować zasady 
i program działania w zakresie zapewniania 
dostępności.     
 
3. Informacje organizacyjne 
 
Streszczenia referatów należy nadsyłać do 
20 marca 2022 roku, na adres: 
sekretariat@icomos-poland.org 
Streszczenia nie powinny przekraczać dwóch 
stron tekstu (forma odrębnych punktów ułatwi 
recenzentom uchwycenie koncepcji wystąpień). 
Autorzy wystąpień konferencyjnych proszeni są 
o wskazanie sesji, w której ma być 
przedstawiony referat (sesja 1, 2, 3).   
 
Wyboru referatów do przedstawienia na 
konferencji dokonają recenzenci powołani przez 
Komitet Organizacyjny. Autorzy referatów 
zostaną poinformowani o decyzji recenzentów 
do 10 kwietnia 2022 roku. 
 
Materiały konferencji – po ocenie recenzentów, 
zostaną opublikowane w czasopiśmie „Ochrona 
Dziedzictwa Kulturowego”.   
Informacje o konferencji będą dostępne na 
stronie PKN ICOMOS: http://www.icomos-
poland.org 
 
Zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień 
konferencyjnych.  
Zapraszamy do udziału w konferencji.  
 
Komitet Organizacyjny  
 
PKN ICOMOS 

 
 
 


