
Szkoła Letnia PKN ICOMOS Warszawa 2022 - komunikat nr 1 
Temat: Presja inwestycyjna dużych miast.  
 
Miło nam poinformować, że w bieżącym roku planujemy zorganizowanie Ósmej Szkoły Letniej PKN 
ICOMOS w wersji stacjonarnej. Tegoroczna edycja Szkoły odbędzie się w Warszawie, we współpracy 
z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Warszawie i Narodowym Instytutem Konserwacji 
Zabytków. 
 
Termin Szkoły Letniej 
25 – 27 lipca 2022 r. 
 
Uczestnicy Szkoły Letniej 
Z założenia Szkoła Letnia jest adresowana do młodych osób zajmujących się profesjonalnie ochroną 
dziedzictwa i konserwacją zabytków, a także innymi działaniami przyczyniającymi się do zachowania 
dziedzictwa, które są na początku swojej drogi zawodowej, ale mają już pewną wiedzę i doświadczenie. 
Uczestnicy nie muszą być członkami PKN ICOMOS, ale powinni być osobami aktywnie działającymi 
zawodowo lub społecznie w obszarze ochrony i konserwacji zabytków. 
Zasady naboru uczestników zostaną przedstawione wkrótce. Konieczne będzie złożenie formularza 
zgłoszeniowego oraz udokumentowanie swojego dorobku związanego z ochroną i konserwacją 
zabytków. Liczba miejsc jest ograniczona ze względu na konieczność zachowania mobilności grupy. 
 
Zasady uczestnictwa 
Udział w Szkole Letniej jest bezpłatny, ale uczestnicy pokrywają koszty swojego przyjazdu i pobytu 
w Warszawie. Organizatorzy zapewnią koszty posiłków i podróży studialnej. 
 
Informacja wstępna o programie 
W programie przewidujemy wykłady i dyskusje oraz specjalne zwiedzanie Warszawy i wybranych 
inwestycji Mazowsza - tj. wejście do obiektów nieudostępnianych turystycznie. Obrady będą się 
odbywać w centrum Warszawy. Wykłady poprowadzą eksperci zajmujący się ochroną zabytków oraz 
pracownicy urzędu konserwatorskiego. O ile będzie to możliwe, przewidujemy prezentację wybranych 
prac inwestycyjno-konserwatorskich na terenie Warszawy. 
 
Ważne terminy 
do 27 czerwca 2022 r. - udostępnienie formularza zgłoszeniowego i wstępnego programu 
do 8 lipca 2022 r. - nadsyłanie zgłoszeń przez kandydatów 
do 15 lipca 2022 r. - przesłanie uczestnikom informacji o zakwalifikowaniu 
25- 27 lipca 2022 r. - Szkoła Letnia  
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Szkole Letniej zachęcamy do śledzenia kolejnych 
komunikatów oraz zapoznanie się z relacjami z poprzednich edycji na stronie PKN ICOMOS 
www.icomos-poland.org/pl zamieszczonych w zakładce „Szkoła Letnia”. 

 
 


