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Elektroniczna Obsługa Zabytków  (EOZ) 
Pomaga dbać o dziedzictwo kulturowe przez wsparcie administracji 
w utrzymaniu obiektów zabytkowych, obiektów archeologicznych oraz 
cmentarzy. 

Aplikacja Elektroniczna Obsługa Zabytków (EOZ) służy do prowadzenie Gminnej 
Ewidencji Zabytków (zabytki + archeologia), wraz z bazą zabytkowych cmentarzy oraz 
archiwum. Korzystanie z aplikacji jest możliwe przez przeglądarkę internetową  www. 
W ramach każdej z ewidencji Aplikacja przechowuje oraz umożliwia modyfikację 
specyficznych atrybutów.  

MODUŁ ZABYTKI 

▪ Wskazanie lokalizacji poprzez punkt adresowy, bądź działkę wybraną z ewidencji 
gruntów oraz możliwość automatycznej prezentacji na mapie. 

▪ Opis charakterystyki zabytku poprzez takie atrybuty jak nazwa, typologia, 
własność, zarząd, użytkowanie, stan zachowania, materiał, informacja o wpisie do 
rejestru zabytków, informacja o karcie ewidencyjnej, waloryzacja, datowanie, styl, 
autor, funkcja pierwotna i obecna, formy ochrony, inspekcje, zalecenia 
konserwatorskie. 

▪ Dodawanie fotografii z możliwością opisu i powiększenia podglądu pliku. 
▪ Umożliwia dopinanie załączników oraz generowanie kart GEZ i karty adresowej 

zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnych 
z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 
2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej 
i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych 
lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. 2011 nr 113 poz. 661). 

▪ Ponadto aplikacja posiada możliwość przechowywania w osobnym zbiorze kart 
obiektów wyłączonych z ewidencji, czy wykreślonych z rejestru zabytków. 

MODUŁ ARCHEOLOGIA 

▪ Opis poprzez takie atrybuty, jak: nazwa i numer, numer na obszarze oraz numer 
stanowiska. 

▪ Umożliwia gromadzenie skanów kart ewidencyjnych stanowisk 
archeologicznych wraz z ich spisem. 

▪ Możliwość wskazania na mapie, bądź wybranie z ewidencji gruntów oraz 
możliwość automatycznej prezentacji na mapie. 

MODUŁ ARCHIWUM 

▪ Informacje dotyczące dokumentacji: tytuł dokumentacji, rodzaj dokumentacji, 
instytucja (np. firma projektowa/konserwatorska), autor (projektant), rok 
wykonania, numer inwentarza, data przyjęcia dokumentacji do archiwum, skala. 

▪ Informacje dotyczące obiektu: nazwa obiektu, dodatkowy opis, typologia, 
dokładny adres /lokalizacja obiektu. 

▪ Informacje dotyczące wypożyczenia dokumentacji archiwalnych: wypożyczający, 
data wypożyczenia, data zwrotu. 

▪ Możliwość wiązania z innymi ewidencjami (Zabytki, Cmentarze, Archeologia). 
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MODUŁ CMENTARZE 

▪ Wskazanie lokalizacji obiektu poprzez punkt adresowy, bądź działkę wybraną 
z ewidencji gruntów. 

▪ Uszczegółowienie położenia danego nagrobka:  cmentarz, kwatera/pas, rząd, 
numer (są to wartości zarówno tekstowe i liczbowe). 

▪ Charakterystyka: określenie zabytku, materiał i technika wykonania, styl zabytku, 
czas powstania, autor zabytku i jego warsztat/szkoła, wymiary zabytku, liczba, 
miejsce przechowania, historia, opis, znaki, sygnatury, napisy, źródła i bibliografia, 
data i nr rejestru, stan zachowania i potrzeby konserwatorskie, data i nazwisko 
wpisującego, Konserwacja, czas trwania, wykonawca. 

▪ Skany decyzji o wpisie do rejestru lub skany innych dokumentów np. pozwoleń 
konserwatorskich, z możliwością powiększenia podglądu pliku. 

▪ Umożliwia dopinania załączników oraz generowanie kart zabytku wpisanego do 
rejestru zabytków, zgodnych Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, 
krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu 
zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem 
(Dz.U. 2011 nr 113 poz. 661). 

Każda z ewidencji posiada wyszukiwanie i filtrowanie wpisanych pozycji po wszystkich 
ewidencjonowanych polach. Aplikacja EOZ zapewnia ergonomiczne i wydajne 
mechanizmy wyszukiwania. Dodatkowo z poziomu wyszukiwarek istnieje możliwość 
zapisu wyników wyszukiwania do formatów XLS oraz PDF. 

Aplikacja EOZ pozwala na generowanie różnych raportów z możliwością wyboru 
formatu (PDF, XLS, DOC) m.in. tworzenie raportów liczby dodanych lub wykreślonych 
obiektów w danym okresie czasu. 
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