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Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. art. 6 ust. 1 pkt. 

1 ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania 

zabytki nieruchome, będące w szczególności:

a. krajobrazami kulturowymi;

b. układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami 

budowlanymi;

c. działami architektury i budownictwa;

d. działami budownictwa obronnego;

e. obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami 

i innymi zakładami przemysłowymi;

f. cmentarzami;

g. parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni;

h. miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź 

działalność wybitnych osobistości lub instytucji.



Łódzkie Stowarzyszenie 

Miłośników Militariów 

Kompania Brus

Kernwerk -
Stowarzyszenie 
Miłośników Fortyfikacji



Szczegółowe pola aktywności 
organizacji zajmujących się 
dziedzictwem

Źródło:  Stowarzyszenie Klon /Jawor 2015



Motywy działalności w stowarzyszeniach

• Zainteresowanie historią, techniką, architekturą;

• Chęć ratowania zabytku;

• Porządkowanie otoczenia;

• Ochrona przyrody (nietoperzy);

• Potrzeba posiadania siedziby dla organizacji;

• Zyskanie satysfakcji społecznej wynikającej z 

przynależności do różnych grup nieformalnych;

• Zdobycie nowego doświadczenia-samorozwój 



Najczęstsze cele działalności wykazywane w statutach 

organizacji:

• zarządzanie obiektem;

• popularyzacja turystyki fortecznej i wiedzy na temat historii 

fortyfikacji;

• inicjowanie badań naukowych oraz współpracy ze specjalistami z 

rożnych dziedzin;

• tworzenie platformy porozumienia między ekspertami, 

wykonawcami prac rewitalizacyjnych, przedstawicielami

samorządów lokalnych i miłośnikami fortyfikacji;

• prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej;

• promowanie walorów turystycznych, przyrodniczych i 

historycznych.



Formy działalności organizacji:

• Działania na rzecz członków, podopiecznych;

• Organizowanie wydarzeń, np., koncertów, festynów, rekonstrukcji itp.;

• Docieranie do szerokich grup odbiorców, zwiększanie świadomości

tematyki, którą zajmuje się organizacja;

• Prowadzenie serwisów internetowych na tematy związane z misją

organizacji;

• Organizowanie debat, seminariów i konferencji;

• Edukowanie i mobilizowanie społeczeństwa do poparcia działań organizacji;

• Wydawanie czasopism, biuletynów, raportów itp. na tematy związane z

misją organizacji;

• Wspieranie innych organizacji, współpraca z nimi;

• Wpływanie na stan prawny, decyzje, uregulowania;

• Rzecznictwo, działania lobbingowe, wpływanie na zmiany o charakterze

systemowym;

• Badania naukowe, analizy, zbieranie i przetwarzanie danych



Działania organizacji w zakresie dziedzictwa 

kulturowego

Źródło:  Stowarzyszenie Klon /Jawor 2015



Źródło: Na podstawie A. Staniewska, Rewitalizacja krajobrazów 
fortyfikacyjnych jako przedmiot działania organizacji pozarządowych

Typy organizacji:

• Badawcze;

• Historyczno-rekonstrukcyjne (kolekcjonerskie);

• Odkrywcy-bunkrowcy;

• Upamiętniające; 

• Ekologiczne;

• Turystyczno- krajoznawcze.



Zalety  działalności organizacji:

• umiejętność i chęć uczenia się (dociekanie);

• pasja;

• kapitał ludzki (zróżnicowane kompetencje);

• umiejętność szybkiej organizacji i działania;

• rosnące zaufanie społeczne;

• wykonywanie działań niszowych, których realizacją nie są 

zainteresowane inne podmioty;

• współpraca wewnątrzsektorowa;

• mniejszy (np. w stosunku do instytucji rządowych i 

samorządowych) stopień biurokracji;

• kształtowanie postaw przedsiębiorczych, obywatelskich. 



Wady działalności organizacji:

• brak środków finansowych oraz stałe ich poszukiwanie

• mała liczbę mieszkańców gminy i wynikający z niej brak                

społecznych aktywistów

• brak czasu

• wypalenie 

• amatorstwo

• wąski profil działania (hermetyczność)



Ośrodek Sportu i Rekreacji Bunkier Świdnica



17 Bateria Artylerii Stałej Międzyzdroje



Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej SKARB



Będzin schron przeciwatomowy Chorzów schron dowodzenia

Schron bojowy Regelbau 116 Pozycji

„Górnośląskiej”

Pszczyna schron bojowy piechoty

Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro 

Fortalicium



Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”

Zabezpieczone nową kratą wejście do 

schronu – zimowiska nietoperzy w gdyńskiej 

dzielnicy Babie Doły

Fot. Mateusz Ciechanowski



Wojskowe Stowarzyszenie Kulturalno–Edukacyjne

„RAWELIN”



Dziękuję za uwagę


