Warsztaty - Ustawa o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami
Prowadzący: Paulina Szczurek, Szymon Bakalarczyk
Celem warsztatów jest wzrost kompetencji i wzmocnienie potencjału przedstawicieli i przedstawicielek
regionalnych NGO w zakresie prawidłowego udziału w procesach stanowienia prawa. Uczestnicy zapoznają się z
ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz prawnymi możliwościami działania na szczeblu
lokalnym. Warsztat stanowić będzie wsparcie w przygotowaniu zmian w swoim otoczeniu, np. w zakresie
promowania tworzenia uchwał samorządowych o możliwości dofinansowania remontów zabytków ujętych w
gminnych ewidencjach zabytków.
Program warsztatów:
22.03.2018
I. MODUŁ TEORETYCZNY – 12.00-15.30
1.Wprowadzenie
a) informacje o projekcie, w ramach którego odbywa się warsztat (prezentacja)
b) informacje o warsztacie i jego celach
2. Przedstawienie uczestników i wspólne ustalenie zasad obowiązujących podczas warsztatów
3. Proces stanowienia prawa
a) Rodzaje aktów prawnych i ich hierarchia
b) Podmioty wpływające na proces tworzenia prawa
Przerwa obiadowa – 13.30-14.00.
4. Zagadnienia podstawowe z zakresu ochrony zabytków.
- Czym jest zabytek?
- Podstawowe formy ochrony zabytków – plusy i minusy rozwiązań ustawowych
II. MODUŁ PRAKTYCZNY część pierwsza – 15.30-19:00
5. Organy ochrony zabytków, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.
a) Zadania organów i samorządów w ochronie zabytków
b) Czym jest opieka nad zabytkami?
c) Rola obywateli i organizacji pozarządowych w opiece nad zabytkami.
c) Kim jest społeczny opiekun zabytków?
Przerwa kawowa 16.30-16.45
6. Finansowanie – inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców na szczeblu lokalnym.
23.03.2018
III. MODUŁ PRAKTYCZNY część druga – 12:00-15:30
7. Sposoby wpływania na proces tworzenia prawa

a) Konsultacje społeczne i publiczne
b) Lobbing
c) Rzecznictwo
8. Prawne możliwości działania NGO na poziomie samorządowym:
a) Gminny program opieki nad zabytkami i jego założenia
b) Uchwały o dofinansowaniu prac przy zabytkach – inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców, lobbing i
rzecznictwo
c) Uchwała budżetowa
- Praca w grupach: projektujemy wnioski budżetowe
- Symulacja „Biedronka” – krytyczna refleksja nad proponowanymi rozwiązaniami
Przerwa obiadowa – 13.30-14.00.
d) Miejscowe plany zagospodarowania
e) Park Kulturowy – proces stanowienia i rola NGO.
f) Ustanowienie społecznym opiekunem zabytków
- Gra „Zabytek w kryzysie” – projektowanie rozwiązań
Przerwa kawowa 16.30-16.45
IV. MODUŁ PRAKTYCZNY część trzecia – 15.30-19:00
9. Planowanie działań rzeczniczych w odniesieniu do ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na poziomie
uchwał samorządowych (praca w grupach)
10. Prezentacje grup
Przerwa kawowa 16.30-16.45
11. Krytyczna refleksja nad zaproponowanymi zmianami
a) Wskazanie szans i zagrożeń (analiza SWOT)
b) Odrzucenie nierealnych postulatów
c) Rozwinięcie postulatów konstruktywnych
13. Podział zadań w ramach dalszych działań rzeczniczych
14. Zakończenie warsztatów

