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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Aleksandra Szweda podczas 

5. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 lutego 2020 r. w sprawie organizacji programu Ochrona 

zabytków w ostatnich latach w województwie dolnośląskim, w tym zwłaszcza w powiatach: 

dzierżoniowskim, kłodzkim i ząbkowickim, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych 

wyjaśnień.

Wypełniając swój ustawowy obowiązek dotyczący ochrony zabytków, jako Minister 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizuję program Ochrona zabytków, w którego ramach 

mogę udzielać dofinansowania na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich 

lub robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków. 

W latach 2016-2019 na ten cel zostało przeznaczone prawie 500 mln zł, a budżet 

programu Ochrona zabytków wzrastał z każdym rokiem (od 94,9 mln w 2016 r. do ponad 150 

mln w roku bieżącym). Co roku dofinansowanie na prace przy zabytkach otrzymuje ponad 

600 beneficjentów (w 2019 jest ich 665), jednak z uwagi na to, że do programu co roku 

wpływa prawie 2500 wniosków nie jest możliwe uwzględnienie wszystkich zgłoszonych 

potrzeb.

Poniżej przedstawiam zestawienie zawierające informację nt. dofinansowanych 

wniosków z województwa dolnośląskiego, w tym z powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego 

i ząbkowickiego, w stosunku do ilości wszystkich udzielonych dotacji w ramach programu 

Ochrona zabytków w latach 2016-2019.

WICEPREZES RADY MINISTRÓW 
MINISTER

KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
prof. dr hab. Piotr Gliński

http://bip.mkidn.gov.pl/pages/ochrona-danych-osobowych/informacja-o-zasadach-przetwarzania-danych-osobowych.php
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Rok

Liczba 

zawartych 

umów

W tym umowy 

zawarte z 

województwa 

dolnośląskiego

W tym liczba umów 

zawartych z powiatu 

dzierżoniowskiego

W tym liczba umów 

zawartych z powiatu 

kłodzkiego

W tym liczba umów 

zawartych z powiatu 

ząbkowickiego

2016 479 96 3 11
8

2017 579 101 0 9 6

2018 660 126 4 13 16

2019 638 118 1 9 15

Z poważaniem 

Piotr Gliński
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