
14 lutego 2020 r. przypada 75. rocznica powstania 
Biura Odbudowy Stolicy (BOS) – fenomenu 
w skali światowej – jednego z największych biur 
projektowych w historii. BOS, powołane na mocy 
dekretu Krajowej Rady Narodowej, miało za zadanie 
odbudowę Warszawy po zakończeniu II wojny 
światowej. Archiwum BOS, przechowywane 
w zbiorach Archiwum Państwowego w Warszawie, 
zawiera unikalne dokumenty ilustrujące ogrom 
zniszczeń wojennych Warszawy i późniejszą 
odbudowę miasta. Dokumentacja, opracowana 
w latach 1945–1953, zawiera kilkanaście 
tysięcy archiwaliów: zarówno fotografii, 
inwentaryzacji pomiarowych i opracowań 
kartograficznych obrazujących skalę zniszczeń 
miasta, jak i plany jego odbudowy. Materiały te 
są bezcennym źródłem wiedzy i dokumentem 
historycznym, pokazującym zakres podjętych 
prac w ramach programu odbudowy, w tym 
szczególnie historycznej zabudowy miasta. 
Sztandarowym projektem opracowanym przez 
BOS była rekonstrukcja Starego Miasta. W 2011 r. 
Archiwum BOS-u zostało wpisane na Światową 
Listę Programu „Pamięć Świata”, stanowiącą 
opracowany przez UNESCO spis najważniejszych 
dzieł i dokumentów wytworzonych w dziejach 
ludzkości. Lista ta zawiera m.in. dzieła Mikołaja 
Kopernika, Biblię Gutenberga, czy też tablice 
21 postulatów gdańskich z sierpnia 1980 r.
W ramach upamiętnienia rocznicy powołania 
BOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków 

we współpracy z Archiwum Państwowym 
w Warszawie i Biurem Geodezji i Katastru  
m.st. Warszawy zamieściło na miejskim portalu 
mapowym cyfrową wersję „Planu inwentaryzacji 
zniszczeń Warszawy Biura Odbudowy Stolicy  
z lat 1945-1946”. Oryginalna wersja dokumentu 
została opracowana w formie 50 arkuszy w skali 
1:2500. Opublikowanie planu na geoportalu  
miasta wymagało skalibrowania skanu każdego 
arkusza, a następnie zmozaikowania wszystkich 
obrazów, czyli połączenia ich w całość.  
Plan BOS wzbogaci zespół historycznych map 
Warszawy, zamieszczonych na portalu:  
www.mapa.um.warszawa.pl. Cyfrowa wersja  
planu znajduje się w serwisie mapowym „Zabytki”.

Rocznica powołania BOS zbiega się jednocześnie 
z 75-leciem zakończenia wojny i odbudowy 
Warszawy, a także z 40. rocznicą wpisu 
warszawskiego Starego Miasta na Listę 
światowego dziedzictwa UNESCO.   
Udostępnienie planu jest jednym z pierwszych 
wydarzeń programu obchodów Rocznicy 
Odbudowy Warszawy.

Na odwrocie fragment „Planu inwentaryzacji 
zniszczeń Warszawy Biura Odbudowy Stolicy  
z lat 1945-1946”, ze zbiorów Archiwum 
Państwowego w Warszawie.

Cyfrowy „Plan inwentaryzacji  
zniszczeń Warszawy  
Biura Odbudowy Stolicy  
z lat 1945-1946” 

minimalna
wysokość znaku
12 mm

Spotkanie promujące publikację cyfrowej wersji 
„Planu inwentaryzacji zniszczeń Warszawy Biura Odbudowy Stolicy z lat 1945-1946” 
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