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Od re dak cji

Ni niej szy nu mer Biu le ty nu przy no si obok bie¿¹cych in for ma cji i no wych
ma te ria³ów mó wi¹cych o dzia³al no œci SKOZK dwie po zy cje swy mi tre -

œcia mi wy bie gaj¹ce w przysz³oœæ.
Do nich na le ¿y – po pierw sze – ob li czo ny na ca³¹ ka den cjê no wo po wo³ane -

go przez Pre zy den ta RP Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa
do ku ment pro gra mo wy, przy jê ty na ple nar nym ze bra niu SKOZK, wy ty czaj¹cy
kie run ki dzia³ania Ko mi te tu oraz war to œci i za sa dy, na któ rych opie raj¹ siê je go
de cy zje.

Po dru gie, te go ro dza ju do ku men tem jest no wy, siê gaj¹cy do ro ku 2010, pro -
gram od no wie nia za byt ków Wa we lu, rów nie¿ przy jê ty przez ple nar ne ze bra nie
Ko mi te tu. Kon cen tra cja prac od no wi ciel skich na tym naj wa ¿niej szym dla hi sto -
rii i to ¿sa mo œci na ro do wej Po la ków ze spo le po mni ków kul tu ry po wo du je, ¿e od 
bar dzo wie lu ju¿ lat prze zna cza siê na to za da nie po nad 10% co rocz nych sum,
któ ry mi dys po nu je SKOZK.

Ta k¿e za miesz czo ne w tym nu me rze Biu le ty nu wspo mnie nia po œmiert ne
o dwóch wy bit nych po sta ciach zwi¹za nych z od now¹ za byt ków Kra ko wa –
dr. Ma rianie Kor nec kim, któ ry przez wie le lat na le ¿a³ do na jak tyw niej szych,
naj bar dziej wp³ywaj¹cych na kszta³t pro ce sów od no wy, dzia³aczy SKOZK
i mgr. Woj ciechu Hy dzi ku, w la tach 1981–1991 na czelnym dy rek torze Zarz¹du
Re wa lo ry za cji Ze spo³ów Za byt ko wych Kra ko wa – s¹ nie tyl ko do wo dem na szej 
ser decz nej pa miê ci o ko le gach i przy ja cio³ach, lecz i prób¹ do ku men ta cji do brej 
przesz³oœci na szych wy si³ków od no wi ciel skich.



U C H WA £ A  Nr 8/2001
Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa

z dnia 4 grud nia 2001 r.

w spra wie Pro gra mu i kie run ków dzia³ania Spo³ecz ne go Ko mi te tu
Od no wy Za byt ków Kra ko wa

************

§ 1

Na pod sta wie §12, pkt. 1a) Re gu la mi nu Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za -
byt ków Kra ko wa przyj mu je siê do re ali za cji Pro gram i kie run ki dzia³ania
Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa sta no wi¹ce za³¹cznik do
ni niej szej uchwa³y.

§ 2

Uchwa³a wcho dzi w ¿y cie z dniem pod jê cia.
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Pro gram i kie run ki dzia³ania
Spo³ecz ne go Ko mi te tu

Od no wy Za byt ków Kra ko wa

I. Wstêp

Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt ków Kra ko wa w swej trze ciej ka den cji, za -
pocz¹tko wa nej Zarz¹dze niem nr 1 Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej

z dnia 19 mar ca 2001 r., uwa ¿a za nie zbêd ne po now ne okre œle nie swo jej mi sji,
za sad i kie run ków dzia³ania w re ali za cji na ro do we go ce lu, ja kim jest ochro na
i od no wa za byt ków Kra ko wa.

Ni niej szy pro gram ma za za da nie zwe ry fi ko wa nie i sko dy fi ko wa nie za sad
dzia³ania i kry te riów, sto so wa nych przez Ko mi tet przy po dej mo wa niu de cy zji
o wy bo rze obiek tów za byt ko wych, za kre sie i wy so ko œci do fi nan so wa nia z Na -
ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa prac remontowo -
-konserwatorskich w tych obiek tach. Jed no cze œnie pro gram ten ma s³u¿yæ raz
jesz cze uza sad nie niu wyj¹tko wej ran gi kra kow skich za byt ków oraz in for mo wa -
niu spo³ecze ñstwa o za sad no œci i spo so bie po dzia³u spo³ecz nych œrod ków.

Praw ne pod sta wy ni niej sze go pro gra mu – to:

– Usta wa z dnia 18 kwiet nia 1985 r. o Na ro do wym Fun du szu Re wa lo ry za cji
Za byt ków Kra ko wa (Dz.U. 1985, nr 21, poz. 90),

– Usta wa z dnia 15 lu te go 1962 r. o ochro nie dóbr kul tu ry (Dz.U.1962, poz.
48 z póŸ niej szy mi zmia na mi),

– Usta wa z dnia 21 li sto pa da 1996 r. o mu ze ach (Dz.U. 1997, nr 5, poz. 24
z póŸ niej szy mi zmia na mi),

– do œwiad cze nia i prak ty ka Spo³ecz ne go Ko mi te tu w la tach 1990–2001, za -
pi sa ne w co rocz nych pro gra mach me ry to rycz nych i w spra woz da niach z ich
rea lizacji.

Pro gram z 1990 r., za cho wuj¹c sw¹ war toœæ ja ko de fi ni cja kul tu ro wej ran gi
Kra ko wa i wy ni kaj¹cych st¹d okre œlo nych dzia³añ kon ser wa tor skich, wy ma ga
dziœ ak tu ali za cji. We wstê pie do owe go Pro gra mu Spo³ecz ny Ko mi tet ak cen to -
wa³ ko niecz noœæ eli mi na cji przy czyn znisz cze nia Kra ko wa: ska ¿e nia œro do wi -
ska na tu ral ne go oraz roz ro stu te ry to rial ne go i la wi no we go wzro stu licz by
miesz ka ñców mia sta. W ci¹gu mi nio nych 12 lat nast¹pi³a znacz¹ca po pra wa sy -
tu acji eko lo gicz nej Kra ko wa, któ ra – cho cia¿ da le ka jesz cze od sta nu opty mal -
ne go – nie rzu tu je ju¿ w stop niu de cy duj¹cym na za cho wa nie za byt ków w na -
szym mie œcie. Zmia na sy tu acji po li tycz nej, spo³ecz nej i go spo dar czej
spo wo do wa³a za ha mo wa nie te ry to rial ne go roz ro stu Kra ko wa, w mi nio nych
dzie siê cio le ciach za gra ¿aj¹ce go wa lo rom kul tu ro wym. Dziê ki tym ko rzyst nym
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prze obra ¿e niom Spo³ecz ny Ko mi tet mo¿e w pe³ni skon cen tro waæ siê na swych
usta wo wych ce lach.

Ni niej szy pro gram w pierw szym rzê dzie okre œla za da nia wy ni kaj¹ce bez po -
œred nio z wy ko ny wa nia Usta wy o Na ro do wym Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt -
ków Kra ko wa:

– spo so by re ali za cji kon ser wa tor skiej wi zji Kra ko wa,
– hie rar chiê za dañ kon ser wa tor skich i kry te ria ich wy bo ru,
– za da nia wchodz¹ce w sk³ad pra wid³owe go cy klu prac kon ser wa tor skich.
Na dru gim pla nie znaj duj¹ siê do dat ko we funk cje pe³nio ne przez Ko mi tet,

któ ry pra gnie byæ istot nym cia³em do rad czym dla w³adz pa ñstwo wych i sa -
morz¹do wych w za kre sie ochro ny za byt ków i dzie dzic twa kul tu ro we go Kra ko -
wa, a ta k¿e g³osem opi nii œro do wisk na uki i kul tu ry w tych spra wach.

II. Ide owe pod sta wy od no wy za byt ków Kra ko wa

Kra ków – daw na sto li ca Pol ski, mia sto hi sto rii i za byt ków, po mnik tra dy cji,
a za ra zem ¿y wy oœro dek na uki, kul tu ry i sztu ki – jest naj cen niej szym skar bem
na ro do wym Po la ków, wi¹¿¹cym j¹ jed no cze œnie z naj wy bit niej szy mi osi¹gniê -
cia mi kul tu ry eu ro pej skiej i œwia to wej. Dla trwa³ego za cho wa nia war to œci kul -
tu ro wych Kra ko wa szcze gól ne zna cze nie maj¹ ochro na, kon ser wa cja i re wa lo -
ry za cja je go za byt ków. Za da nia te, pod jê te na sze rok¹ ska lê w la tach
sie dem dzie si¹tych XX w., wraz z Ustaw¹ o Na ro do wym Fun du szu z 1985 r. zy -
ska³y ran gê ogól no polsk¹. Ran gê tê wy mow nie pod kre œla dziœ po li ty ka naj wy ¿ -
szych w³adz pa ñstwo wych z Pre zy den tem RP i Par la men tem RP na cze le. Pre -
zy dent RP po wo³uje sk³ad Ko mi te tu. Za po œred nic twem swej Kan ce la rii
Pre zy dent RP co rocz nie prze ka zu je na Na ro do wy Fun dusz nie zbêd ne œrod ki,
utrzy mu je te¿ Biu ro Ko mi te tu. Oso ba Pre zy den ta RP sta no wi o pre sti¿u, wy so -
kiej ran dze i sta bil no œci dzia³ania Ko mi te tu. Me ce nat G³owy Pa ñstwa stwa rza
hi sto ryczn¹ ci¹g³oœæ tro ski i opie ki nad naj wy ¿ szy mi war to œcia mi kul tu ry na ro -
do wej i pa mi¹tka mi hi sto rycz nej œwiet no œci Pol ski. Dziê ki tej opie ce i de cy -
duj¹ce mu wspar ciu fi nan so we mu ka ta stro fal na sy tu acja kra kow skich za byt ków
zo sta³a w znacz nym stop niu prze zwy ciê ¿ona – a ich obec ny stan bu dzi miê dzy -
na ro do we uzna nie.

Wyj¹tko woœæ Kra ko wa – ja ko œwia to wej kla sy ze spo³u za byt ko we go – wy -
ma ga sta³ego przy po mi na nia. Wyj¹tko woœæ ta jest wy ni kiem wie lu hi sto rycz -
nych fak tów i uwa run ko wañ. Naj wa ¿niej sze z nich to:

– sym bo licz ny wa lor kra kow skie go ze spo³u za byt ko we go ja ko po mni ka
œwia to we go i na ro do we go dzie dzic twa, od gry waj¹ce go istotn¹ ro lê w okre œle -
niu to ¿sa mo œci Po la ków; wy znacz ni ka mi owe go sym bo licz ne go wa lo ru s¹
zw³asz cza:

– Wa wel z Zam kiem Kró lew skim i Ka tedr¹ ja ko do ku ment naj wiê k szej
w hi sto rii œwiet no œci Kró le stwa Pol skie go, od bie ra ny po wszech nie – zw³asz -
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cza od cza su upad ku I Rze czy po spo li tej – ja ko na ro do wa re li kwia i pa mi¹tka
na ro do wej chwa³y,

– naj star szy na zie miach pol skich uni wer sy tet o nie prze rwa nej, przesz³o
sze œcio wie ko wej tra dy cji, któ rej ma te rial ny za pis sta no wi¹ od 1400 r. ze -
spo³y bu dow li uni wer sy tec kich,

– do ku men ty wiel kiej, chrze œci ja ñskiej kul tu ry du cho wej, wy ra ¿aj¹ce siê
w na ro do wych sank tu ariach, w dzie si¹tkach ko œcio³ów i sie dzi bach za ko nów 
oraz wiel kiej kul tu ry ma te rial nej szcze gól nie z hi sto rycz nych okre sów go -
spo darcze go roz wo ju Kra ko wa i Pol ski;

– ró¿ no rod noœæ kul tu ro wa, wy ra ¿aj¹ca siê za rów no w wy bit nych
osi¹gniê ciach dzia³aj¹cych w Kra ko wie ar ty stów wie lu na ro dów (zw³asz cza
W³ochów i Niem ców), jak w œwiet nym roz wo ju Mia sta ¯ydow skie go na kra -
kow skim Ka zi mie rzu – jed ne go z czo³owych dzie³ kul tu ry du cho wej ¿y dow -
skiej dia spo ry od XV do XX wie ku;
– wy bit na war toœæ ar ty stycz na za rów no ca³okszta³tu za byt ko we go ze spo³u

urba ni stycz ne go, jak dzie si¹tków kra kow skich za byt ków, ta kich jak np.:
– na jœ wiet niej szej w œre dnio wiecz nej Eu ro pie kre acji urba ni stycz nej

w po sta ci uk³adu prze strzen ne go mia sta Wiel kiej Lo ka cji z 1257 r., wy -
pe³nio ne go za bu dow¹ naj wy ¿ szej kla sy, roz wi jaj¹c¹ siê od XIII do XIX wie -
ku,

– na jœ wiet niej szych w póŸ no œre dnio wiecz nej Eu ro pie dzie³ schy³ko we go
go ty ku z O³ta rzem Ma riac kim Wi ta Stwo sza (1477–1489) na cze le,

– naj wy bit niej szych w Eu ro pie re ali za cji re ne san so wych, do rów nuj¹cych 
w³oskim pier wo wzo rom z wa wel skim dzie dziñ cem ar ka do wym (1507–1536) 
i wa welsk¹ Ka plic¹ Zyg mun towsk¹ (1517–1531) na cze le

– wy bit nych dzie³ sztu ki ba ro ku, w twór czy spo sób roz wi jaj¹cych swe
w³oskie pier wo wzo ry (w pierw szym rzê dzie: je zu ic ki ko œció³ œw.œw. Pio tra
i Paw³a, erem ka me du³ów na Bie la nach, uni wer sy tec ki ko œció³ œw. An ny),

– dzie³ sztu ki z XIX wie ku – wy ra zu du cho we go prze wod nic twa Kra ko -
wa na zie miach pol skich w do bie nie wo li na ro do wej oraz za cho wa ne go
w znacz nym stop niu, wy bu do wa ne go w ostat nich dzie siê cio le ciach XIX w.
sys te mu for ty fi ka cji au striac kiej twier dzy Kra ków;

– wy bit nych dzie³ sztu ki Pol ski z XX w.
– ró¿ no rod noœæ kra kow skiej ar chi tek tu ry, wy ni kaj¹ca z wie lo ra kich funk cji

mia sta i zró¿ ni co wa nia daw nej spo³ecz no œci Kra ko wa; o ró¿ no rod no œci jej de -
cy duj¹ szcze gól nie:

– ar chi tek tu ra re zy den cjo nal na zwi¹za na z me ce na tem kró lew skim i ma -
gnac kim;

– ar chi tek tu ra sa kral na: ko œcio³y, klasz to ry, sy na go gi,
– ar chi tek tu ra miesz cza ñska: dzie si¹tki ka mie nic,
– ar chi tek tu ra miej ska: for ty fi ka cje, ra tu sze (Kra ko wa i Ka zi mie rza), Su -

kien ni ce,
– ar chi tek tu ra uni wer sy tec ka: ko le gia, bur sy,
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– ar chi tek tu ra u¿y tecz no œci pu blicz nej, roz wi ja na zw³asz cza w XIX
i XX w., ar chi tek tu ra No wej Hu ty;
– au ten tyzm ze spo³ów za byt ko wych Kra ko wa, któ re – w prze ci wie ñstwie do 

wiê k szo œci pol skich miast – unik nê³y wiel kich, niszcz¹cych ka ta kli zmów.
Kon ser wa tor ska wi zja Kra ko wa, okre œlo na w Pro gra mie z r. 1990, nadal za -

cho wu je sw¹ ak tu al noœæ ja ko cel dzia³añ po dej mo wa nych przez Spo³ecz ny Ko -
mi tet. Jak wów czas – za g³ów ne za³o¿e nia owej wi zji uznaæ na le ¿y ak cen to wa -
nie:

– w tre œci: sym bo licz nych war to œci Kra ko wa ja ko po mni ka œwia to we go
i na ro do we go dzie dzic twa, od gry waj¹ce go istotn¹ ro lê w okre œla niu to ¿sa mo œci
Po la ków;

– w for mie: es te tycz nych wa lo rów kom po zy cji urbanistyczno -
-krajobrazowej mia sta z wy eks po no wa niem hi sto rycz nych pa no ram, a ta k¿e
uk³ad ów prze strzen nych wy pe³nio nych przez ze spo³y i obiek ty za byt ko we, uzu -
pe³nio nych przez ar chi tek tu rê wspó³cze sn¹ i zie leñ;

– w funk cji: oœrod ka kul tu ry, na uki, sztu ki i tu ry sty ki w ska li kra jo wej, eu -
ro pej skiej i œwia to wej.

Dla urze czy wist nie nia tej wi zji Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt ków Kra -
ko wa chce dzia³aæ na rzecz idei ochro ny i re wa lo ry za cji wa lo rów hi sto rycz nych, 
za byt ko wych i kul tu ro wych Kra ko wa po przez:

– gro ma dze nie œrod ków Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków
Kra ko wa i dys po no wa nie ni mi,

– w opar ciu o œrod ki Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra -
ko wa – opra co wy wa nie i re ali zo wa nie wie lo let nich pla nów ochro ny, kon ser wa -
cji i re wa lo ry za cji ze spo³ów za byt ko wych Kra ko wa, przy sta³ej wspó³pra cy
z w³adza mi kon ser wa tor ski mi,

– udzie la nie w³aœci cie lom i u¿yt kow ni kom obiek tów za byt ko wych po mo cy
fi nan so wej nie zbêd nej dla zre ali zo wa nia pro gra mów kon ser wa tor skich,

– pe³nie nie funk cji kon sul ta cyj nych i opi nio daw czych dla w³adz pa ñstwo -
wych i sa morz¹do wych w spra wach zwi¹za nych z ochron¹ kra kow skie go dzie -
dzic twa kul tu ro we go,

– uczest nic two w pro mo cji kul tu ry mia sta,
– uczest nic two w kszta³to wa niu œwia do mo œci ran gi ochro ny za byt ków Kra -

ko wa w spo³ecz no œci kra kow skiej, ogól no pol skiej i eu ro pej skiej.
Spo³ecz ny Ko mi tet jest prze ko na ny, ¿e war to œci hi sto rycz ne, za byt ko we

i kul tu ro we de cy duj¹ o to ¿sa mo œci i zna cze niu na sze go mia sta na are nie ogól no -
pol skiej i œwia to wej.

Ko mi tet uzna je te zê, ¿e kul tu ra, sztu ka i na uka Kra ko wa sta no wi¹ istot ny ka -
pi ta³, któ ry od po wied nio wy ko rzy sta ny sta no wiæ bê dzie po wa ¿ne Ÿród³o roz wo -
ju go spo darcze go mia sta i pa ñstwa; Ko mi tet bê dzie dba³ o za cho wa nie Kra ko wa 
ja ko mia sta ¿y we go, w któ rym wa lo ry kul tu ro we nie tyl ko nie ha muj¹ ¿y cia co -
dzien ne go, lecz je wspó³tworz¹, zaœ hi sto rycz ne dzie dzic two ³¹czy siê z roz wo -
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jem. W tym kon te kœ cie Ko mi tet uzna je za s³uszne za sa dy ochro ny miast za byt -
ko wych, sfor mu³owa ne w 1995 r. na kon gre sie miast hi sto rycz nych w Ber gen.
Dziê ki kom plek so wej ochro nie wa lo rów za byt ko wych Kra ków wi nien utrzy -
maæ i jesz cze sil niej za ak cen to waæ od zy skan¹ nie daw no ran gê jed nej z kul tu ral -
nych sto lic Eu ro py Œrod ko wej, obok Wied nia, Pra gi, Bu da pesz tu i Bra tys³awy.

III. Za da nia Spo³ecz ne go Ko mi te tu i ich re ali za cja

1. Re ali za cja kon ser wa tor skiej wi zji Kra ko wa

Dzia³ania Spo³ecz ne go Ko mi te tu win ny byæ pod porz¹dko wa ne kon ser wa tor -
skiej wi zji Kra ko wa. Dla jej sta³ego re ali zo wa nia nie zbêd ne jest prze strze ga nie
na stê puj¹cych za sad:

– pre fe ro wa nie dzia³añ za bez pie czaj¹cych au ten tyczn¹ sub stan cjê za byt -
kow¹ i po wstrzy muj¹cych pro ces de struk cji;

– pra wid³owe kon stru owa nie cy klu prac kon ser wa tor skich, po czy naj¹c od
do ku men ta cji ba daw czych, po przez kon ser wa tor ski pro gram (pro jekt) do wy ko -
naw stwa, z za pew nie niem me ry to rycz ne go nad zo ru na wy so kim po zio mie;

– kon se kwent ne sto so wa nie po wy ¿ szych za dañ w od nie sie niu do wszyst kich 
kon ser wo wa nych za byt ków, nie za le ¿nie od ich kla sy ar ty stycz nej i zna cze nia
hi sto rycz ne go;

– uwzglêd nia nie w pro ce sach ochro ny i re wa lo ry za cji ca³oœcio we go
kszta³to wa nia ze spo³ów urba ni stycz nych, wraz z kon tek stem prze strzen nym
i kra jo bra zo wym oraz wnê trza mi urba ni stycz ny mi, wy od rêb nio ny mi w opar ciu
o ana li zy hi sto rycz ne i strukturalno -krajobrazowe;

– sze ro kie trak to wa nie dzia³añ kon ser wa tor skich, obej muj¹cych ze spo³y
i po je dyn cze dzie³a ar chi tek tu ry wraz z ich oto cze niem (ze szcze gól nym
uwzglêd nie niem kom po zy cji zie le ni) oraz za byt ko wym wy stro jem, w sk³ad któ -
re go wcho dziæ mog¹ de ta le ar chi tek to nicz ne oraz dzie³a rze Ÿby, ma lar stwa, rze -
mios³a ar ty stycz ne go;

– ochro na i kon ser wa cja za byt ko wych kon struk cji oraz dzie³ tech ni ki;

– re ali za cja tej czê œci in fra struk tu ry tech nicz nej, któ ra jest nie zbêd na dla
w³aœci we go za bez pie cze nia i u¿yt ko wa nia obiek tów za byt ko wych.

Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt ków Kra ko wa z na ci skiem pod kre œla, ¿e
kon ser wa cja za byt ków ar chi tek to nicz nych win na byæ po wi¹za na z kon ser wa cj¹
wy stro ju, za rów no w bu dow lach sa kral nych (o³ta rze i in ne sprzê ty ko œciel ne,
ob ra zy, rze Ÿby, ma lo wid³a, wi tra ¿e), jak œwiec kich. Wy ma ga to za cho wa nia bez
na ru sza nia hi sto rycz nych wiê zi po miê dzy za byt kiem ar chi tek tu ry a je go wy po -
sa ¿e niem. Gwa ran cja po wro tu ele men tu wy stro ju – po kon ser wa cji – na je go hi -
sto rycz ne miej sce jest trak to wa na ja ko nie zbêd ny wa ru nek fi nan so wa nia za da -
nia ze œrod ków Na ro do we go Fun du szu.
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2. Hie rar chia za dañ i kry te ria ich wy bo ru

Opra co wuj¹c pro gra my wie lo let nie i rocz ne prac fi nan so wa nych ze œrod ków
Na ro do we go Fun du szu – Spo³ecz ny Ko mi tet kon se kwent nie sto su je dwa sys te -
my kry te riów, de cy duj¹cych o po dej mo wa nych za da niach i ich har mo no gra -
mach.

W sys te mie od wo³uj¹cym siê do war to œci po szcze gól nych ze spo³ów
i obiek tów – hie rar chia za dañ spre cy zo wa na jest na stê puj¹co:

– za byt ko wa i hi sto rycz na war toœæ obiek tu i je go wy po sa ¿e nia, au ten tyzm
za byt ko wej sub stan cji i kon struk cji,

– stan za cho wa nia: prio ry tet dla za byt ków szcze gól nie za gro¿onych;

– war toœæ spo³ecz na wy ra ¿aj¹ca siê w pe³nio nej funk cji; prio ry tet dla za byt -
ko wej za bu do wy zwi¹za nej z na uk¹, kul tur¹, edu ka cj¹, ochron¹ zdro wia;

– mo ¿li wo œci wspó³pra cy z w³aœci cie lem b¹dŸ zarz¹dzaj¹cym; Ko mi tet d¹¿y 
do po mno¿e nia œrod ków na kon ser wa cjê kra kow skich za byt ków po przez
znacz¹cy wk³ad ze stro ny w³aœci cie li, przy znaj¹c pre fe ren cje dla tych, któ rzy s¹
przy go to wa ni do re ali za cji za da nia, zaœ ich za an ga ¿owa nie fi nan so we do rów nu -
je skal¹ œrod kom Na ro do we go Fun du szu;

– sto pieñ za awan so wa nia prac: pre fe ren cje dla kon ty nu owa nia pod jê tych za -
dañ.

W sys te mie wy ni kaj¹cym z ran gi kom po zy cji urba ni stycz nych – sto so -
wa na jest na stê puj¹ca hie rar chia za dañ:

– Wzgó rze wa wel skie z Zam kiem Kró lew skim, ka tedr¹ oraz ca³okszta³tem
znaj duj¹cej siê tu za bu do wy i for ty fi ka cja mi;

– hi sto rycz ne cen trum Kra ko wa w ob rê bie œre dnio wiecz nych for ty fi ka cji
miej skich i dzie wiêt na sto wiecz nych Plant; za szcze gól nie wa ¿ne za da nia uzna je 
siê kom plek so we pra ce w ze spo le ul. Ka no ni czej, w ze spo³ach za bu do wy uni -
wer sy tec kiej, w mo nu men tal nych bu dow lach ko œciel nych wraz z ich bo ga tym
wy stro jem, przy daw nym sys te mie obron nym i w daw nych ka mie ni cach miesz -
cza ñskich;

– Ka zi mierz z je go bo gat¹ tra dy cj¹ dwóch kul tur – chrze œci ja ñskiej i ¿y dow -
skiej: mo nu men tal ne ze spo³y ko œciel ne i klasz tor ne, sy na go gi i cmen ta rze ¿y -
dow skie, ar chi tek tu ra œwiec ka;

– te re ny po miê dzy Plan ta mi a „drug¹ ob wod nic¹”: œre dnio wiecz ny Kle parz,
osiem na sto wiecz ne Pod gó rze, daw ne przed mie œcia z We so³¹ i Gar ba ra mi, te re -
ny zur ba ni zo wa ne w do bie au to no mii ga li cyj skiej (1866–1918); ze spo³y za bu -
do wy sa kral nej z ró¿ nych epok, mo nu men tal ne ze spo³y bu dow li u¿y tecz no œci
pu blicz nej i ka mie nic z XIX/XX w.;

– naj cen niej sze en kla wy na obrze ¿ach mia sta, zwi¹za ne z daw ny mi uk³ada -
mi wiej ski mi, re lik ta mi wiej skie go kra jo bra zu, ze spo³ami re zy den cjo nal ny mi
i sa kral ny mi, ze spo³ami for tecz ny mi.

– wy bit ne za³o¿e nia i re ali za cje XX w.
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3. Ro dza je prac tworz¹cych cykl kon ser wa tor ski

Spo³ecz ny Ko mi tet po dej mu je de cy zje o fi nan so wa niu lub wspó³fi nan so wa -
niu ca³oœci lub wy bra ne go przez sie bie frag men tu cy klu kon ser wa tor skie go.

Ko ñco wy efekt prac kon ser wa tor skich jest œciœ le zwi¹za ny z prze strze ga niem 
cy klu prac kon ser wa tor skich. Spo³ecz ny Ko mi tet uza le ¿nia swe de cy zje o fi nan -
so wa niu lub wspó³fi nan so wa niu prac od za gwa ran to wa nia przez w³aœci cie li,
wy ko naw ców i w³adze kon ser wa tor skie pra wid³owe go prze bie gu pro ce su kon -
ser wa cji. W zwi¹zku z po wy ¿ szym Spo³ecz ny Ko mi tet uzna je za nie zbêd ne
przy po mnie nie za sad ni czych eta pów i chro no lo gii pro ce su kon ser wa tor skie go:
etap I: pra ce ba daw cze (ba da nia hi sto rycz ne, ar che olo gicz ne, ar chi tek to nicz -

ne, ba da nia kon ser wa tor skie, eks per ty zy tech nicz ne) s³u¿¹ce pra -
wid³owe mu opra co wa niu pro gra mu po stê po wa nia kon ser wa tor skie go
lub do ku men ta cji pro jek to wej,

etap II: do ku men ta cje pro jek to we i pro gra my po stê po wa nia kon ser wa tor skie -
go,

etap III: re ali za cja obej muj¹ca:
a) pra ce konserwatorsko -budowlane przy wra caj¹ce za by tek do w³aœ -

ci we go sta nu tech nicz ne go,
b) dzia³ania kon ser wa tor skie, maj¹ce na ce lu za cho wa nie i ochro nê

za byt ko wej sub stan cji,
c) re kon struk cje udo ku men to wa nych ele men tów za byt ku,
d) kon ser wa cjê za byt ko we go wy stro ju (de ta li ar chi tek to nicz nych,

rze Ÿby, ma lar stwa, rze mios³a ar ty stycz ne go) zwi¹za ne go in te gral -
nie z ar chi tek tur¹ lub hi sto ri¹ za byt ko wej bu dow li,

e) kon ser wa cjê lub od twa rza nie za byt ko wej zie le ni,
f) re mont lub wy ko na nie in fra struk tu ry tech nicz nej, nie zbêd nej dla

za cho wa nia, utrzy ma nia lub w³aœci we go u¿yt ko wa nia za byt ku.
Spo³ecz ny Ko mi tet za strze ga so bie pra wo wgl¹du do do ku men ta cji prac ba -

daw czych i do ku men ta cji pro jek to wej, do ko ny wa nia jej oce ny oraz uza le ¿nie -
nie przy zna nia œrod ków fi nan so wych od w³asnej oce ny sta nu i po zio mu opra co -
wa nia tej do ku men ta cji.

Spo³ecz ny Ko mi tet w pierw szym rzê dzie fi nan su je (do fi nan so wu je) pra ce
zwi¹za ne z re ali za cja mi kon ser wa tor ski mi (etap III, punk ty a–e). Dla za pew nie -
nia pra wid³owo œci cy klu kon ser wa tor skie go, Spo³ecz ny Ko mi tet mo¿e te¿
podj¹æ de cy zjê o fi nan so wa niu prac ba daw czych i pro jek to wych (to jest eta pów
I i II), zaœ na za sa dzie wyj¹tku, w ra zie nie mo ¿no œci pod jê cia za da nia przez
w³aœci cie la (zarz¹dzaj¹ce go), ta k¿e prac zwi¹za nych z in fra struk tur¹ tech niczn¹
(etap III, pkt f).

IV. Dzia³ania in spi ruj¹ce

Dzia³ania te na le¿¹ do za dañ Ko mi te tu wy kra czaj¹cych po za obo wi¹zki wy -
ni kaj¹ce z Usta wy o Na ro do wym Fun du szu. Re ali za cja kon ser wa tor skiej wi zji
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Kra ko wa wy ma ga za an ga ¿owa nia w³adz pa ñstwo wych i sa morz¹do wych oraz
ca³ego spo³ecze ñstwa. Rol¹ Spo³ecz ne go Ko mi te tu win no byæ:

– sta³e ak cen to wa nie ran gi dzie dzic twa hi sto rycz ne go dla wspó³cze sne go
roz wo ju mia sta, zgod nie z ide ami kon fe ren cji „Dzie dzic two a roz wój – do -
œwiad cze nie Kra ko wa”, zor ga ni zo wa nej przez Miê dzy na ro do we Cen trum Kul -
tu ry i Spo³ecz ny Ko mi tet w 1999 r.;

– po dej mo wa nie ini cja tyw oraz pre cy zo wa nie sta no wisk w spra wie ochro ny
dzie dzic twa na ro do we go i zwi¹za nych z nim pro ble mów kon ser wa tor skich,
urba ni stycz nych, mu ze al nych, edu ka cyj nych, eko lo gicz nych, praw nych i in -
nych. Szcze gól nie in spi ro wa nie w³adz Kra ko wa i w³adz wo je wódz kich w tym
za kre sie.

– in spi ro wa nie ba dañ na uko wych do tycz¹cych hi sto rii i za byt ków Kra ko wa
oraz me to do lo gii i tech no lo gii prac kon ser wa tor skich;

– kszta³to wa nie opi nii spo³ecz nej, wspó³pra ca z me dia mi;

– po dej mo wa nie sta rañ o w³aœci we eks po no wa nie ze spo³ów za byt ko wych
Kra ko wa i udo stêp nia nie kra kow skich za byt ków spo³ecze ñstwu.

V. Or ga ni za cja prac Spo³ecz ne go Ko mi te tu

Struk tu rê i or ga ni za cjê prac Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra -
ko wa okre œla Re gu la min Spo³ecz ne go Ko mi te tu i Re gu la min Biu ra Spo³ecz ne go
Ko mi te tu, zaœ za sa dy go spo da ro wa nia œrod ka mi Na ro do we go Fun du szu Re wa -
lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa – Za sa dy fi nan so wa nia prac kon ser wa tor skich
i bie¿¹ce uchwa³y Spo³ecz ne go Ko mi te tu.

VI. Wspó³pra ca z in ny mi in sty tu cja mi

Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt ków Kra ko wa wspó³pra cu je z w³adza mi
pa ñstwo wy mi i sa morz¹do wy mi, w szcze gól no œci zaœ ze s³u¿ba mi kon ser wa tor -
ski mi oraz z Zarz¹dem Re wa lo ry za cji Ze spo³ów Za byt ko wych Kra ko wa, za -
strze gaj¹c so bie pra wo de cy zji w dzie dzi nach wy bo ru za dañ kon ser wa tor skich,
za kre su ich fi nan so wa nia oraz kon tro lo wa nia re ali za cji pro wa dzo nych
z udzia³em œrod ków Na ro do we go Fun du szu pod wzglê dem me ry to rycz nym i fi -
nan so wym. W de cy zjach tych Spo³ecz ny Ko mi tet uwzglêd nia wy ma ga ne pra -
wem ze zwo le nia w³adz kon ser wa tor skich i bu dow la nych.

Spe cy fi ka Kra ko wa ja ko wy bit ne go oœrod ka kul tu ry du cho wej wy ma ga od
Ko mi te tu trwa³ej wspó³pra cy z przed sta wi cie la mi Ko œcio³a Rzymsko -
-Katolickiego, Gmi ny ¯ydow skiej i in nych or ga ni za cji wy zna nio wych.

Spo³ecz ny Ko mi tet wspó³pra cu je z wy ¿ szy mi uczel nia mi oraz or ga ni za cja mi
na uko wy mi i twór czy mi. Udzia³ przed sta wi cie li na uki w pra cach Spo³ecz ne go
Ko mi te tu za pew nia wy so ki po ziom me ry to rycz ny re ali za cji kon ser wa tor skich
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oraz po zwa la na wy ko rzy sta nie od kryæ zwi¹za nych z pra ca mi kon ser wa tor ski mi 
w ba da niach nad sztuk¹ i kul tur¹ Kra ko wa.

W do bie go spo dar ki ryn ko wej i po stê puj¹cej pry wa ty za cji obiek tów za byt -
ko wych nie zbêd na jest œcis³a wspó³pra ca Spo³ecz ne go Ko mi te tu z w³aœci cie la mi 
i ad mi ni stra to ra mi obiek tów za byt ko wych oraz wy ko naw ca mi ca³ego cy klu
kon ser wa tor skie go. Nadal nie zbêd na jest wspó³pra ca Spo³ecz ne go Ko mi te tu
z do tych cza so wy mi i po ten cjal ny mi oso ba mi, in sty tu cja mi i or ga ni za cja mi, któ -
re sta le lub do ra Ÿnie, sym bo licz nie lub znacz¹co wspie raj¹ i bêd¹ wspie raæ fi -
nan so wo od no wê za byt ków Kra ko wa.

Wspó³pra cuj¹c ze œrod ka mi ma so we go prze ka zu Spo³ecz ny Ko mi tet pra gnie
po pu la ry zo waæ w kra ju i za gra nic¹:

– idee ochro ny za byt ków,
– dzie dzic two kul tu ro we Kra ko wa, zna cze nie i po trze by je go ochro ny,
– osi¹gniê cia ba daw cze i kon ser wa tor skie zwi¹za ne z pro ce sem od no wy za -

byt ków Kra ko wa.
Dzia³al noœæ tê Spo³ecz ny Ko mi tet uwa ¿a za swój wk³ad do pro mo cji mia sta

w ska li ogól no pol skiej i miê dzy na ro do wej.
Spo³ecz ny Ko mi tet bêd¹c sku tecz nym fo rum ko or dy na cji dzia³añ pa ñstwo -

wych i spo³ecz nych, lo kal nych i ogól no pol skich pra gnie nadal in spi ro waæ i in te -
gro waæ wszyst kie si³y spo³eczno -polityczne i za wo do we w kra ju wo kó³ idei
ochro ny i od no wy za byt ków Kra ko wa, ja ko za da nia o zna cze niu ogól no na ro do -
wym.

Kra ków, 04-12-2001 r.
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U C H WA £ A  Nr 7/2001

Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa
z dnia 4 grud nia 2001 r. w spra wie zmian w Regulaminach

SKOZK i Biu ra

*****************

§ 1

Na pod sta wie art. 5 ust. 3 Usta wy z dnia 18 kwiet nia 1985 r. o Na ro do wym
Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa (Dz.U. Nr 21, poz. 90) Spo³ecz ny
Ko mi tet Od no wy Za byt ków Kra ko wa uchwa la Re gu la mi ny SKOZK i Biu ra
w brzmie niu za³¹czni ków do ni niej szej uchwa³y.

§ 2

Tra ci moc Re gu la min SKOZK z dnia 7 li sto pa da 1996 r. oraz Re gu la min
Biu ra z dnia 8 pa Ÿ dzier ni ka 1996 r.

§ 3

Uchwa³a wcho dzi w ¿y cie z dniem pod jê cia.
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REGULAMIN

Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa

Roz dzia³ I.

Po sta no wie nia ogól ne

§ 1.

1. Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt ków Kra ko wa, zwa ny da lej Ko mi te -
tem, dzia³a na ob sza rze Rze czy po spo li tej Pol skiej.

2. Ko mi tet mo¿e rów nie¿ pro wa dziæ sw¹ dzia³al noœæ po za gra ni ca mi Rze czy -
po spo li tej Pol skiej, zgod nie z obo wi¹zuj¹cy mi prze pi sa mi pra wa i za sa da mi
miê dzy na ro do wy mi.

§ 2.

Sie dzib¹ Ko mi te tu jest mia sto Kra ków.

§ 3.

W sk³ad Ko mi te tu wchodz¹: prze wod nicz¹cy, za stêp cy prze wod nicz¹ce go,
se kre tarz ge ne ral ny, se kre tarz i cz³on ko wie po wo³ani przez Pre zy den ta Rze czy -
po spo li tej Pol skiej.

§ 4.

1. Oso by wchodz¹ce w sk³ad Ko mi te tu mog¹ byæ od wo³ane przez Pre zy den ta 
Rze czy po spo li tej Pol skiej:

a) z urzê du,
b) na wnio sek Ze bra nia Ple nar ne go Ko mi te tu,
c) na w³asn¹ pro œbê.

Roz dzia³ II.

W³adze, or ga ny i agen dy oraz ich za da nia i kom pe ten cje

§ 5.

1. W³adze Ko mi te tu tworz¹:
a) Ze bra nie Ple nar ne,
b) Pre zy dium,
c) Ko mi sja Re wi zyj na.
2. W ra mach Ko mi te tu dzia³aj¹ ko mi sje pro ble mo we:
a) sta³e:
– Prawno -Organizacyjna,
– Pro gra mo wa nia i Oce ny Re ali za cji,
– Fi nan so wa,
– In for ma cji i Ini cja tyw Spo³ecz nych,
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b) nie sta³e.

3. Or ga ni za cje spo³ecz ne, gru py za wo do we, œro do wi ska kul tu ral ne, w³adze
te re no we i po szcze gól ne oso by fi zycz ne mog¹ uczest ni czyæ w pra cach Ko mi te -
tu na za sa dach usta lo nych przez Pre zy dium.

4. Pod mio ty sta le wspie raj¹ce Na ro do wy Fun dusz Re wa lo ry za cji Za byt ków
Kra ko wa mog¹ zo staæ uzna ne przez Ze bra nie Ple nar ne za „Cz³on ka Wspie -
raj¹ce go Na ro do wy Fun dusz Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa”.

§ 6.

1. Zwierzch ni¹ w³adz¹ Ko mi te tu jest Ze bra nie Ple nar ne.

2. Ob ra dy Ze bra nia Ple nar ne go s¹ jaw ne i od by waj¹ siê nie rza dziej ni¿ dwa
ra zy do ro ku.

3. Zwy czaj ne Ze bra nie Ple nar ne zwo³uje Pre zy dium Ko mi te tu.

4. Ze bra nie Ple nar ne mo¿e sa mo okre œliæ ter min i te ma ty kê oraz porz¹dek
ko lej ne go swo je go po sie dze nia.

5. Nad zwy czaj ne Ze bra nie Ple nar ne zwo³uje Pre zy dium Ko mi te tu na pi sem -
ny wnio sek co naj mniej 1/3 cz³on ków Ko mi te tu w ter mi nie do dwóch ty go dni
od dnia z³o¿e nia wnio sku i usta la porz¹dek ob rad zgod nie z su ge stia mi za war ty -
mi w tym wnio sku.

§ 7.

1. Pre zy dium Ko mi te tu jest or ga nem wykonawczo -zarz¹dzaj¹cym Ko mi te -
tu, dzia³aj¹cym miê dzy po sie dze nia mi Ze bra nia Ple nar ne go.

2. Ze bra nie Ple nar ne Ko mi te tu wy bie ra ze swe go sk³adu Pre zy dium licz¹ce
do 30 osób.

3. Prze wod nicz¹cy, za stêp cy prze wod nicz¹ce go, se kre tarz ge ne ral ny i se kre -
tarz Ko mi te tu wchodz¹ w sk³ad Pre zy dium z urzê du.

4. Po sie dze nia Pre zy dium od by waj¹ siê w mia rê po trze by, nie rza dziej jed nak 
ni¿ raz na dwa mie si¹ce.

5. Cz³on ko wie Pre zy dium mog¹ byæ od wo³ani przez Ze bra nie Ple nar ne o ile
nie wchodz¹ w je go sk³ad z urzê du.

§ 8.

1. Ko mi sja Re wi zyj na spra wu je kon tro lê nad dzia³al no œci¹ Pre zy dium i Ko -
mi sji Ko mi te tu.

2. Ko mi sjê Re wi zyjn¹ two rzy 5 osób wy bra nych przez Ze bra nie Ple nar ne
spo œród sk³adu Ko mi te tu, za wyj¹tkiem cz³on ków Pre zy dium.

3. Cz³on ko wie Ko mi sji Re wi zyj nej mog¹ braæ udzia³ w ob ra dach Pre zy dium
lub Ko mi sji z g³osem do rad czym.

4. Ko mi sja Re wi zyj na przedk³ada Ze bra niu Ple nar ne mu oce nê pra cy Pre zy -
dium i ko mi sji pro ble mo wych wraz z wnio skiem w spra wie udzie le nia ab so lu to -
rium Pre zy dium i ko mi sjom za ka ¿dy rok dzia³al no œci.
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5. Or ga ni za cjê i tryb dzia³ania Ko mi sji Re wi zyj nej okre œla Re gu la min
uchwa lo ny przez tê Ko mi sjê.

§ 9.

1. Obs³ugê or ga ni za cyjn¹ Ko mi te tu za pew nia Biu ro Spo³ecz ne go Ko mi te tu
Od no wy Za byt ków Kra ko wa fi nan so wa ne z bu d¿ etu Kan ce la rii Pre zy den ta
Rze czy po spo li tej Pol skiej.

2. Or ga ni za cjê i za kres dzia³ania Biu ra okre œla Re gu la min uchwa lo ny przez
Ko mi tet.

3. Nad zór nad prac¹ Biu ra ze stro ny Kan ce la rii Pre zy den ta RP spra wu je pod -
se kre tarz sta nu a ze stro ny Ko mi te tu – se kre tarz ge ne ral ny Ko mi te tu.

§ 10.

Obs³ugê fi nan sow¹ Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko -
wa spra wu je Zarz¹d Re wa lo ry za cji Ze spo³ów Za byt ko wych Kra ko wa ja ko
wy zna czo na przez Wo je wo dê Ma³opol skie go jed nost ka or ga ni za cyj na.

§ 11.

1. Ko mi tet:

a) wspó³dzia³a z za kre sie re wa lo ry za cji za byt ków z jed nost ka mi sa morz¹du
te ry to rial ne go oraz z ad mi ni stra cj¹ rz¹dow¹ na szcze blu cen tral nym i te re no -
wym.

b) or ga ni zu je ak cje gro ma dze nia œrod ków fi nan so wych oraz zbiór ki da rów
rze czo wych dla ra to wa nia za byt ków Kra ko wa,

c) in spi ru je dzia³ania na rzecz ochro ny kra kow skich za byt ków oraz ko or dy -
nu je wspó³dzia³anie or ga ni za cji spo³ecz nych i in nych in sty tu cji w or ga ni zo wa -
niu po mo cy w od no wie za byt ków Kra ko wa,

d) udzie la w³aœci cie lom i u¿yt kow ni kom obiek tów za byt ko wych po mo cy

fi nan so wej nie zbêd nej dla zre ali zo wa nia pro gra mów kon ser wa tor skich.

e) pro pa gu je w kra ju i za gra nic¹ ideê ochro ny, od no wy i kon ser wa cji ze -
spo³ów za byt ko wych Kra ko wa.

§ 12.

1. Ze bra nie Ple nar ne Ko mi te tu:

a) usta la kie run ki dzia³al no œci Ko mi te tu i uchwa la Re gu la min Ko mi te tu.

b) dys po nu je œrod ka mi Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków
Kra ko wa przez uchwa la nie rocz nych pla nów rzeczowo -finansowych od no wy
za byt ków Kra ko wa fi nan so wa nych z te go fun du szu i przyj mu je spra woz da nia
z ich re ali za cji,

c) opi niu je wie lo let nie pro gra my i pla ny re wa lo ry za cji ze spo³ów za byt ko -
wych Kra ko wa,

d) po wo³uje sta³e ko mi sje pro ble mo we Ko mi te tu,
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e) spra wu je spo³eczn¹ kon tro lê nad prze bie giem pro ce su od no wy za byt ków
Kra ko wa i funk cjo no wa niem struk tur Ko mi te tu.

2. Pre zy dium Ko mi te tu:
a) zwo³uje po sie dze nia Ze bra nia Ple nar ne go i usta la porz¹dek ob rad, o ile ko -

lej ny ter min lub porz¹dek ob rad nie zo sta³ wy zna czo ny pod czas ostat nie go po -
sie dze nia te go Ze bra nia.

b) dys po nu je œrod ka mi Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków
Kra ko wa wg pla nu uchwa lo ne go przez Ze bra nie Ple nar ne,

c) wspó³dzia³a z Wo je wod¹ Kra kow skim, Mar sza³kiem Wo je wódz twa
Ma³opol skie go, Pre zy den tem Mia sta Kra ko wa i ich s³u¿ba mi w spra wach
ochro ny i od no wy kra kow skich za byt ków,

d) uchwa la w po ro zu mie niu w Wo je wod¹ Ma³opol skim – Za sa dy fi nan so wa -
nia prac w obiek tach za byt ko wych ze œrod ków Na ro do we go Fun du szu Re wa lo -
ry za cji Za byt ków Kra ko wa.

e) przy go to wu je opi nie, oce ny, wnio ski i in ne ma te ria³y na po sie dze nia Ze -
bra nia Ple nar ne go,

f) kon tro lu je spo sób wy ko rzy sta nia œrod ków Na ro do we go Fun du szu Re wa -
lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa,

g) usta la sk³ady oso bo we sta³ych i nie sta³ych ko mi sji oraz ak cep tu je pla ny
dzia³ania i spra woz da nia ko mi sji,

h) po wo³uje prze wod nicz¹cych i za stêp ców prze wod nicz¹cych ko mi sji,
i) ini cju je i opi niu je pro jek ty ak tów praw nych do tycz¹ce ochro ny i od no wy

za byt ków Kra ko wa,
j) wy ró¿ nia oso by, or ga ni za cje, przed siê bior stwa i in ne in sty tu cje za zas³ugi

w od no wie za byt ków Kra ko wa.
k) in spi ru je przed siê wziê cia zwi¹za ne z po zy ski wa niem œrod ków na Na ro do -

wy Fun dusz Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa.
3. Miê dzy po sie dze nia mi Ze bra nia Ple nar ne go Pre zy dium upraw nio ne jest

do dys po no wa nia œrod ka mi Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków
Kra ko wa przez do ko ny wa nie zmian w pla nie rzeczowo -finansowym od no wy
za byt ków na da ny rok i po dzia³u re zer wy.

Pre zy dium Ko mi te tu obo wi¹za ne jest przed sta wiæ Ze bra niu Ple nar ne mu oce -
niaj¹ce mu wy ko na nie pla nu za da ny rok, spra woz da nie z do ko na nych zmian.

4. Pra ca mi Ko mi te tu i je go Pre zy dium kie ru je prze wod nicz¹cy.
Prze wod nicz¹cy re pre zen tu je Ko mi tet na ze wn¹trz, wy stê pu je do Pre zy den -

ta RP w spra wie cz³on ko stwa w Ko mi te cie oraz w spra wach nada wa nia od zna -
czeñ pa ñstwo wych.

§ 13.

1. Ko mi sja Prawno -Organizacyjna:
a) opra co wu je pro jek ty re gu la mi nów i in nych ak tów praw nych Ko mi te tu,
b) ini cju je po¿¹da ny stan praw ny dla pro ce su re wa lo ry za cji kra kow skich za -

byt ków,
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c) opi niu je pro jek ty ak tów praw nych do tycz¹cych re wa lo ry za cji za byt ków
Kra ko wa,

d) re ali zu je in ne za da nia po wie rzo ne ko mi sji przez Ze bra nie Ple nar ne lub
Pre zy dium Ko mi te tu.

2. Ko mi sja Pro gra mo wa nia i Oce ny Re ali za cji:
a) zg³asza pro po zy cje za dañ do pla nu od no wy za byt ków Kra ko wa,
b) opi niu je i oce nia pro gra my oraz pla ny i spra woz da nia z od no wy za byt ków 

Kra ko wa,
c) opi niu je pro po zy cje do fi nan so wa nia prac re mon to wych i kon ser wa tor -

skich w kon kret nych obiek tach za byt ko wych,
d) spra wu je kon tro lê prze bie gu prac kon ser wa tor skich przez udzia³ cz³on ków 

Ko mi sji w ze spo³ach ty po wa nia, przegl¹du i od bio ru prac kon ser wa tor skich,
e) opi niu je pro po zy cje zmian za kre su prac kon ser wa tor skich w obiek cie

w trak cie ro ku w ra mach przy zna nych na ten obiekt œrod ków,
f) przy go to wu je pro jek ty uchwa³ Pre zy dium w spra wie zmia ny kwa li fi ka cji

do ta cji zwrot nych,
g) in spi ru je ba da nia na uko we do tycz¹ce pro ce su od no wy za byt ków Kra ko -

wa,
h) re ali zu je in ne za da nia po wie rzo ne ko mi sji przez Ze bra nie Ple nar ne lub

Pre zy dium Ko mi te tu.
3. Ko mi sja Fi nan so wa:
a) ini cju je sta ra nia o œrod ki na Na ro do wy Fun dusz Re wa lo ry za cji Za byt ków

Kra ko wa,
b) opi niu je i oce nia pla ny i spra woz da nia fi nan so we od no wy za byt ków Kra -

ko wa,
c) opi niu je pro po zy cje ko rekt w spra wie wy dat ko wa nia œrod ków prze wi dzia -

nych w pla nie fi nan so wym na da ny rok wraz z po dzia³em re zer wy,
d) opra co wu je in for ma cje, ana li zy i oce ny sku tecz no œci gro ma dze nia œrod -

ków i efek tyw no œci ich wy ko rzy sta nia,
e) spra wu je bie¿¹c¹ spo³eczn¹ kon tro lê nad wy dat ko wa niem œrod ków z Na -

ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa,
f) re ali zu je in ne za da nia po wie rzo ne ko mi sji przez Ze bra nie Ple nar ne lub

Pre zy dium Ko mi te tu.
4. Ko mi sja In for ma cji i Ini cja tyw Spo³ecz nych:
a) in for mu je spo³ecze ñstwa w kra ju i za gra nic¹ o dzia³al no œci Ko mi te tu

i prze bie gu pro ce su od no wy za byt ków Kra ko wa,
b) in spi ru je i or ga ni zu je we wspó³pra cy z ró¿ ny mi in sty tu cja mi i œro do wi ska -

mi im pre zy ar ty stycz ne, popularno -naukowe i in ne przed siê wziê cia s³u¿¹ce
ochro nie i od no wie za byt ków Kra ko wa,

c) ini cju je i or ga ni zu je dzia³al noœæ wy daw nicz¹ i wy sta wien nicz¹ po pu la ry -
zuj¹c¹ efek ty pro ce su re wa lo ry za cji za byt ków i dzia³ania Spo³ecz ne go Ko mi te -
tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa,
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d) ini cju je i wnio sku je w spra wach ho no ro wa nia za zas³ugi dla ochro ny i od -
no wy za byt ków Kra ko wa,

e) re ali zu je in ne za da nia po wie rzo ne ko mi sji przez Ze bra nie Ple nar ne lub
Pre zy dium Ko mi te tu.

5. Po wo³ane przez Pre zy dium nie sta³e ko mi sje pro ble mo we przed sta wiaj¹
opi nie i wnio ski w spra wach im po wie rzo nych.

§ 14.

1. W sk³ad ko mi sji pro ble mo wych mog¹ byæ po wo³ywa ne oso by spo za Ko -
mi te tu.

2. Po sie dze nia ko mi sji pro ble mo wych od by waj¹ siê w mia rê po trze by.
3. Pra ca mi ko mi sji kie ru je prze wod nicz¹cy.
4. Ko mi sje po sia daj¹ w³asnych se kre ta rzy, któ ry mi s¹ pra cow ni cy Biu ra

Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa.

§ 15.

1. Ze bra nie Ple nar ne, Pre zy dium Ko mi te tu oraz ko mi sje pro ble mo we po dej -
muj¹ uchwa³y na po sie dze niach, w g³oso wa niu jaw nym, zwyk³¹ wiê k szo œci¹
g³osów osób obec nych na pra wid³owo zwo³anym po sie dze niu.

2. Na wnio sek apro bo wa ny przez wiê k szoœæ cz³on ków da ne go or ga nu mo¿e
byæ wpro wa dzo ne g³oso wa nie taj ne.

3. Uchwa³y Ze bra nia Ple nar ne go i Pre zy dium Ko mi te tu pod pi suj¹ prze wod -
nicz¹cy i se kre tarz ge ne ral ny Ko mi te tu.

Roz dzia³ III.

Po sta no wie nia ko ñco we

Spra wy nie ob jê te ni niej szym re gu la mi nem roz strzy ga Pre zy dium Ko mi te tu.
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REGULAMIN
Biu ra Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa

Po sta no wie nia ogól ne

§ 1

1. Biu ro Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa, zwa ne da lej
„Biu rem”, bêd¹ce ko mórk¹ Kan ce la rii Pre zy den ta RP, jest sta le dzia³aj¹cym or -
ga nem pra cy Ko mi te tu.

2. Biu ro wy ko nu je, na za sa dach okre œlo nych w ni niej szym Re gu la mi nie,
obs³ugê ad mi ni stra cyjn¹ i organizacyjno -techniczn¹ Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od -
no wy Za byt ków Kra ko wa, zwa ne go da lej „Ko mi te tem” oraz je go Pre zy dium
i ko mi sji pro ble mo wych.

§ 2

1. Sie dzib¹ Biu ra jest mia sto Kra ków.
2. Biu ro u¿y wa w ko re spon den cji, wy daw nic twach itp. zna ku Ko mi te tu oraz

pie czê ci z na pi sem „Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt ków Kra ko wa, Biu ro,
31-005 Kra ków, ul. Brac ka 13".

§ 3

1. Nad zór nad prac¹ Biu ra ze stro ny Kan ce la rii Pre zy den ta RP spra wu je pod -
se kre tarz sta nu, a ze stro ny Ko mi te tu – se kre tarz ge ne ral ny Ko mi te tu.

§ 4

1. Pod staw¹ za dañ Biu ra s¹ wie lo let nie pro gra my i rocz ne pla ny rzeczowo -
-finansowe od no wy za byt ków Kra ko wa uchwa la ne przez Ko mi tet, a ta k¿e in ne
uchwa³y Ko mi te tu, je go Pre zy dium i ko mi sji pro ble mo wych.

2. Czê œæ za dañ Biu ra wy ni ka rów nie¿ z bie¿¹cych za le ceñ prze wod nicz¹ce go 
i se kre ta rza ge ne ral ne go Ko mi te tu oraz pod se kre ta rza sta nu i dy rek to ra Biu ra
Fi nan so we go Kan ce la rii Pre zy den ta RP.

3. Biu ro wy ko nu je swo je za da nia we wspó³pra cy ze wszyst ki mi uczest ni ka -
mi pro ce su od no wy za byt ków Kra ko wa, a w szcze gól no œci z w³adza mi lo kal ny -
mi, w³aœci cie la mi i u¿yt kow ni ka mi obiek tów za byt ko wych, s³u¿ba mi kon ser wa -
tor ski mi, Zarz¹dem Re wa lo ry za cji Ze spo³ów Za byt ko wych Kra ko wa oraz
in ny mi in sty tu cja mi i or ga ni za cja mi.
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Za da nia Biu ra

§ 5

Do za dañ Biu ra na le ¿y w szcze gól no œci:

l. Obs³uga organizacyjno -merytoryczna i tech nicz na ob rad ple nar nych, po -
sie dzeñ Pre zy dium oraz ze spo³ów i ko mi sji pro ble mo wych Ko mi te tu.

2. Pro wa dze nie ewi den cji sta nu oso bo we go Ko mi te tu i je go or ga nów.

3. Opra co wy wa nie pro jek tów spra woz dañ z dzia³al no œci Ko mi te tu, Pre zy -
dium i ko mi sji pro ble mo wych oraz nie zbêd nych bie¿¹cych ana liz, ocen i in nych 
in for ma cji.

4. Ewi den cjo no wa nie wnio sków w³aœci cie li i u¿yt kow ni ków za byt ko wych
obiek tów o do fi nan so wa nie prac remontowo -konserwatorskich ze œrod ków Na -
ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa na da ny rok oraz in for -
mo wa nie wnio sko daw ców o de cy zjach Spo³ecz ne go Ko mi te tu.

5. Or ga ni zo wa nie i nad zo ro wa nie zbiór ki œrod ków pie niê ¿nych za po moc¹
skar bo nek oraz or ga ni zo wa nie ich roz³ad o wa nia i prze li cza nia za war to œci we
wspó³pra cy z ban kiem obs³uguj¹cym Na ro do wy Fun dusz Re wa lo ry za cji Za byt -
ków Kra ko wa.

6. Or ga ni zo wa nie, udzia³ w or ga ni zo wa niu in nych form gro ma dze nia œrod -
ków pie niê ¿nych na Na ro do wy Fun dusz Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa
usta lo nych przez Ko mi sjê Fi nan sow¹.

7. Pro wa dze nie dzia³al no œci in for ma cyj nej po pu la ry zuj¹cej do ro bek SKOZK 
i efek ty od no wy za byt ków Kra ko wa we wspó³pra cy ze œrod ka mi spo³ecz ne go
prze ka zu i in ny mi in sty tu cja mi.

8. Re da go wa nie i roz pro wa dza nie Biu le ty nu SKOZK.

9. In spi ro wa nie i re ali za cja dzia³al no œci wy daw ni czej i wy sta wien ni czej Ko -
mi te tu.

10. Re da go wa nie „Ser wi su in for ma cyj ne go Ko mi te tu”.

11. In spi ro wa nie i or ga ni zo wa nie im prez ar ty stycz nych, au kcji i in nych
przed siê wziêæ s³u¿¹cych od no wie za byt ków Kra ko wa.

12. Wy ko ny wa nie usta leñ Pre zy dium o for mach ho no ro wa nia osób
zas³u¿onych dla od no wy za byt ków.

13. Gro ma dze nie do ku men ta cji z dzia³al no œci Ko mi te tu, Pre zy dium i ko mi sji 
pro ble mo wych.

14. Pro wa dze nie ko re spon den cji za gra nicz nej, t³uma cze nie tek stów i obs³uga 
go œci za gra nicz nych.

15. Pro pa go wa nie i udo stêp nia nie or ga ni za cjom, in sty tu cjom i oso bom za in -
te re so wa nym spo³eczn¹ ak cj¹ na rzecz od no wy za byt ków Kra ko wa swo ich do -
œwiad czeñ i do ku men ta cji w za kre sie or ga ni zo wa nia dzia³añ po pu la ry za tor skich 
po³¹czo nych z po zy ski wa niem œrod ków fi nan so wych na od no wê Kra ko wa.
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Or ga ni za cja Biu ra i spra wy pra cow ni cze

§ 6

l. Pra ca mi Biu ra kie ru je dy rek tor po wo³ywa ny i od wo³ywa ny przez sze fa
Kan ce la rii Pre zy den ta RP, po za siê gniê ciu opi nii Pre zy dium Ko mi te tu.

2. Dy rek tor Biu ra kie ru je dzia³al no œci¹ Biu ra bez po œred nio i re pre zen tu je je
na ze wn¹trz oso biœ cie lub przez upo wa ¿nio nych pra cow ni ków.

§ 7

l. W sk³ad Biu ra wchodz¹ pra cow ni cy pe³ni¹cy funk cje se kre ta rzy ko mi sji
pro ble mo wych Ko mi te tu oraz pra cow ni cy wy ko nuj¹cy pra ce w za kre sie:
administracyjno -finansowym i techniczno -us³ugo wym.

2. Dy rek tor Biu ra okre œla szcze gó³owy po dzia³ czyn no œci i za kres dzia³ania
pra cow ni ków Biu ra.

§ 8

Pra cow ni ków Biu ra wy mie nio nych w § 6 za trud nia Kan ce la ria Pre zy den ta
RP na pod sta wie umo wy o pra cê.

Go spo dar ka fi nan so wa

§ 9

l. Wy dat ki fi nan so we zwi¹za ne z dzia³al no œci¹ re gu la mi now¹ Ko mi te tu
i Biu ra po kry wa ne s¹ z bu d¿ etu Kan ce la rii Pre zy den ta RP, w ra mach wy od rêb -
nio ne go za da nia bu d¿ eto we go.

2. Biu ro opra co wu je w try bie i w ter mi nach okre œlo nych przez Biu ro Fi nan -
so we Kan ce la rii Pre zy den ta RP rocz ne pre li mi na rze wy dat ków oraz mie siêcz ne
i rocz ne spra woz da nia z ich wy ko na nia.

Mie siêcz ne i rocz ne spra woz da nia fi nan so we Biu ra pod pi su je dy rek tor
i g³ów ny ksiê go wy Biu ra, a ak cep tu je se kre tarz ge ne ral ny Ko mi te tu.

§ 10

l. Obs³ugê organizacyjno -techniczn¹ i fi nan sow¹ Ko mi te tu wy ko nu je Biu ro
we w³asnym za kre sie, w ra mach przy zna nych œrod ków.

2. Nad zór nad go spo dark¹ fi nan sow¹ Biu ra spra wu je Biu ro Fi nan so we Kan -
ce la rii Pre zy den ta RP.

3. Lo kal do dzia³al no œci Biu ra udo stêp nia Zarz¹d Re wa lo ry za cji Ze spo³ów
Za byt ko wych Kra ko wa.
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Po sta no wie nia ko ñco we

§ 11

Re gu la min wcho dzi w ¿y cie z dniem pod jê cia Uchwa³y.
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U C H WA £ A  NR 9/2001

Pre zy dium Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa
z dnia 4 grud nia 2001 r. w spra wie za sad fi nan so wa nia prac
w obiek tach za byt ko wych ze œrod ków Na ro do we go Fun du szu

Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa

§ 1.

Pre zy dium Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa za twier dza
Za sa dy fi nan so wa nia prac w obiek tach za byt ko wych ze œrod ków Na ro do we go
Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa sta no wi¹ce za³¹cznik do ni niej szej
uchwa³y.

§ 2.

Uchwa³a wcho dzi w ¿y cie od 1 stycz nia 2002 r. po za twier dze niu przez Wo -
je wo dê Ma³opol skie go.

§ 3.

Tra ci moc Uchwa³a Nr 7/99 z dnia 14 grud nia 1999 r.
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Za sa dy fi nan so wa nia prac

w obiek tach za byt ko wych Kra ko wa ze œrod ków

NARODOWEGO FUNDUSZU
REWALORYZACJI ZABYTKÓW KRAKOWA

§ 1.

1. Œrod ki fi nan so we z Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra -
ko wa, zwa ne go da lej NFRZK, prze zna czo ne s¹ na pra ce konserwatorsko -
-remontowe za byt ko wej ar chi tek tu ry znaj duj¹cej siê na te re nie mia sta Kra ko wa. 
Ze œrod ków NFRZK mog¹ byæ fi nan so wa ne pra ce kon ser wa tor skie dzie³ sztu ki
sta no wi¹cych wy strój ar chi tek to nicz ny obiek tów oraz wy po sa ¿e nie trwa le
zwi¹za ne z ty mi obiek ta mi, a ta k¿e pra ce re mon to we, o ile wi¹¿¹ siê one bez po -
œred nio z dzia³ania mi re wa lo ry za cyj ny mi w obiek tach i ze spo³ach za byt ko wych
wpi sa nych do re je stru za byt ków.

2. Za sa dy go spo dar ki fi nan so wej NFRZK okre œlaj¹ prze pi sy usta wy o fi nan -
sach pu blicz nych, usta wy bu d¿ eto wej na da ny rok, usta wy o za mó wie niach pu -
blicz nych, usta wy o ochro nie dóbr kul tu ry, usta wy o NRFZK i in ne prze pi sy
pra wa.

3. Plan do cho dów NFRZK obej mu je :

– ze bra ne œrod ki spo³ecz ne i da ro wi zny, za pi sy osób fi zycz nych i praw nych,
œrod ki prze ka zy wa ne przez fun da cje, sto wa rzy sze nia itp.,

– do ta cjê z bu d¿ etu cen tral ne go prze ka zy wan¹ za po œred nic twem Kan ce la rii
Pre zy den ta RP,

– nie wy ko rzy sta ne z ro ku ubieg³ego œrod ki fi nan so we wy ka za ne na sta nie
kon ta na ko niec ro ku ka len da rzo we go zmniej szo ne o zo bo wi¹za nia wy ni kaj¹ce
z re ali za cji pla nu ro ku po przed nie go oraz za trzy ma ne za bez pie cze nie z ty tu³u
na le ¿y te go wy ko na nia umo wy,

– zwro ty przez w³aœci cie li kwot wy dat ko wa nych na re wa lo ry za cjê za byt ków 
z NFRZK na pod sta wie umów no ta rial nych, de cy zji ad mi ni stra cyj nych, za wia -
do mieñ, po ro zu mieñ i orze czeñ s¹do wych,

– ka ry umow ne œci¹gniê te od wy ko naw ców,

– od set ki od œrod ków na ra chun kach ban ko wych,

– œrod ki po zy ski wa ne z in nych Ÿró de³.

4. a) Plan wy dat ków z NFRZK obej mu je fi nan so wa nie za dañ ujê tych w rocz -
nym pla nie od no wy za byt ków Kra ko wa, za twier dzo nym przez Ze bra nie Ple nar -
ne Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa oraz pla no wa ny stan
œrod ków na kon cie NFRZK na dzieñ 31gru dnia ro ku ob jê te go pla nem,

b) za miesz cze nie w pla nie od no wy za byt ków Kra ko wa wy dat ków na okre -
œlo ne ce le nie sta no wi pod sta wy rosz czeñ osób trze cich wo bec NFRZK ani wo -
bec Skar bu Pa ñstwa.
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§ 2.

1. Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt ków Kra ko wa – zwa ny da lej SKOZK,
ja ko usta wo wy dys po nent œrod ków NFRZK, po dej mu je uchwa³ê o za twier dze -
niu pla nu rocz ne go NFRZK obej muj¹ce go pra ce w obiek tach wpi sa nych do re -
je stru za byt ków na pod sta wie in dy wi du al nych wnio sków sk³ad a nych przez in -
we sto rów za in te re so wa nych otrzy ma niem œrod ków fi nan so wych po uprzed nim,
po zy tyw nym za opi nio wa niu tych wnio sków przez Ko mi sjê Pro gra mo wa nia
i Oce ny Re ali za cji.

Ter min sk³ad a nia wnio sków do Biu ra SKOZK up³ywa 30 li sto pa da ro ku po -
prze dzaj¹ce go rok przy zna nia œrod ków.

Wnio ski, któ re wp³yn¹ po tym ter mi nie mog¹ byæ roz pa try wa ne do ra Ÿnie
w mia rê po sia da nych œrod ków, na to miast wnio ski nie pra wid³owo wy pe³nio ne
lub nie kom plet ne bêd¹ zwra ca ne bez roz pa trze nia. Pra wid³owoœæ wy pe³nie nia
wnio sków, ich kom plet noœæ i ter mi no woœæ wp³ywu spraw dza Biu ro SKOZK.

2. a) ZRZZK przy go to wu je ma te ria³y do pla nu rocz ne go na pod sta wie pro -
jek tu bu d¿ etu pa ñstwa i pro gno zo wa nia po zo sta³ych do cho dów NFRZK oraz
wnio sków przy jê tych przez Biu ro SKOZK, a na stêp nie przed sta wia je ko mi -
sjom pro ble mo wym SKOZK do za opi nio wa nia. W ma te ria³ach do pla nu
ZRZZK przed sta wia ta k¿e ana li zê za dañ ob jê tych wnio ska mi pod k¹tem ko -
niecz no œci za pew nie nia ci¹g³oœci prac roz po czê tych w po przed nich okre sach
i mo ¿li wo œci or ga ni za cyj ne go przy go to wa nia prac pro jek to wych i re ali za cyj -
nych.

b) Przy opi nio wa niu ma te ria³ów do pla nu rocz ne go Ko mi sja Pro gra mo wa nia
i Oce ny Re ali za cji SKOZK prze ka zu je su ge stie co do traf no œci wy bo ru obiek -
tów do re wa lo ry za cji, okre œle nia za kre sów prac remontowo -konserwatorskich
w tych obiek tach i wy so ko œci do fi nan so wa nia kie ruj¹c siê na stê puj¹cy mi kry te -
ria mi :

– za byt kow¹ i hi sto ryczn¹ war to œci¹ obiek tu, je go wy po sa ¿e niem i zna cze -
niem dla kul tu ry na ro do wej, au ten ty zmem za byt ko wej sub stan cji i kon struk cji,

– lo ka li za cj¹ obiek tu, przy czym pierw sze ñstwo maj¹ obiek ty na ob sza rze
uzna nym za po mnik hi sto rii, tj. ob szar w ob rê bie Plant i Ka zi mie rza,

– sta nem za cho wa nia: prio ry tet maj¹ za byt ki szcze gól nie za gro¿one,
– war to œci¹ spo³eczn¹ wy ra ¿aj¹c¹ siê w pe³nio nej funk cji: prio ry tet ma za -

byt ko wa za bu do wa zwi¹za na z na uk¹, kul tur¹, edu ka cj¹, ochron¹ zdro wia,
– mo ¿li wo œci¹ wspó³pra cy z in we sto rem, przy znaj¹c pre fe ren cje dla tych,

któ rzy s¹ przy go to wa ni do re ali za cji za da nia oraz wnosz¹ znacz¹cy wk³ad fi -
nan so wy ze swej stro ny.

c) Przy opi nio wa niu ma te ria³ów Ko mi sja Fi nan so wa SKOZK prze ka zu je su -
ge stie co do spo so bu zbi lan so wa nia pro gno zo wa nych do cho dów z wy dat ka mi
i ba da zgod noœæ prze wi dy wa nych wy dat ków z prze pi sa mi usta wy o fi nan sach
pu blicz nych, a w szcze gól no œci przy zna nia do fi nan so wa nia bez zwrot ne go wg
nin. za sad fi nan so wa nia.
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d) Przy opi nio wa niu ma te ria³ów Ko mi sja Prawno -Organizacyjna stwier dza
zgod noœæ przed sta wio nych kie run ków do cho dów i wy dat ków z obo wi¹zuj¹cy -
mi prze pi sa mi, a w szcze gól no œci z Ustaw¹ o NFRZK.

e) Po uzy ska niu wszyst kich opi nii ko mi sji pro ble mo wych SKOZK – ZRZZK 
opra co wu je zbi lan so wa ny ze œrod ka mi fi nan so wy mi pro jekt pla nu od no wy za -
byt ków Kra ko wa, któ ry przed sta wia do roz pa trze nia Pre zy dium SKOZK.

f) Pre zy dium SKOZK, po stwier dze niu zgod no œci za pro po no wa nych w pro -
jek cie za dañ z pro gra mem ide owym SKOZK i za siê gniê ciu opi nii ko mi sji pro -
ble mo wych SKOZK, opi nii Ma³opol skie go Wo je wódz kie go Kon ser wa to ra Za -
byt ków, przedk³ada plan do za twier dze nia Ze bra niu Ple nar ne mu SKOZK.

g) Opra co wa nie ma te ria³ów do pla nu, pro jek tu pla nu i je go za twier dze nie na -
stê pu je na za sa dach, w try bie i ter mi nach prze wi dzia nych dla bu d¿ etu pa ñstwa.

3. SKOZK spra wu je kon tro lê nad ca³oœci¹ go spo dar ki fi nan so wej NFRZK
i do ko nu je ocen prze bie gu wy ko na nia za dañ oraz do cho dów i wy dat ków, w tym 
wy ko rzy sta nia do ta cji udzie la nych z bu d¿ etu pañ stwa oraz po dej mu je w ra zie
po trze by dzia³ania zmie rzaj¹ce do pra wid³owe go wy ko na nia pla nu od no wy za -
byt ków Kra ko wa. Ma te ria³y do oce ny przy go to wu je ZRZZK.

§ 3.

1. Obs³ugê fi nan sow¹ NFRZK pe³ni ZRZZK.
2. In we stor ko rzy staj¹cy ze œrod ków NFRZK ob li ga to ryj nie re ali zu je za da nia 

po przez in we sto ra za stêp cze go – ZRZZK.
Dy rek tor ZRZZK mo¿e wyj¹tko wo odst¹piæ od tej za sa dy i za wrzeæ po ro zu -

mie nie z in we sto rem o prze ka za niu mu upraw nieñ do prze pro wa dze nia po stê po -
wa nia wy bo ru wy ko naw cy i ko rzy sta nia z w³asnej s³u¿by in we stor skiej, o ile in -
we stor spe³ni na stê puj¹ce wa run ki:

– war toœæ za an ga ¿owa nych œrod ków w³asnych in we sto ra w re ali za cji za da -
nia prze kra cza 50% war to œci za da nia,

– pra ce ob jê te do fi nan so wa niem roz po czê to przed z³o¿e niem wnio sku
o przy zna nie œrod ków z NRFZK, b¹dŸ nie ma mo ¿li wo œci tech nicz ne go wy dzie -
le nia ja ko od rêb ne go za da nia za kre su prac ob jê tych do fi nan so wa niem,

– in we stor gwa ran tu je wy bór wy ko naw cy zgod nie z prze pi sa mi usta wy
o za mó wie niach pu blicz nych oraz zgod noœæ tre œci za wie ra nej umo wy z wy ko -
nawc¹ z prze pi sa mi usta wy o fi nan sach pu blicz nych a ta k¿e po sia da de cy zje ad -
mi ni stra cyj ne, o któ rych mo wa w §5 ust 5 nin. Za sad,

– in we stor za trud nia w³asn¹ s³u¿bê nad zo ru in we stor skie go po sia daj¹c¹
wszyst kie nie zbêd ne upraw nie nia.

W przy pad ku pod pi sa nia po ro zu mie nia – ZRZZK ma obo wi¹zek spraw dziæ
pra wid³owoœæ wy bo ru wy ko naw cy i za war cia umo wy oraz wtór nej kon tro li me -
ry to rycz nej, ra chun ko wej i for mal nej spo so bu wy dat ko wa nia œrod ków po -
chodz¹cych z NFRZK.

W przy pad ku stwier dze nia opóŸ nieñ w re ali zo wa niu za da nia, nie prze strze ga -
nia za sad go spo dar ki fi nan so wej ujê tych w usta wie o fi nan sach pu blicz nych,
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ZRZZK przed sta wia Pre zy dium SKOZK wnio sek o wstrzy ma nie do fi nan so wa -
nia.

3. ZRZZK ja ko dys po nent II-go stop nia NFRZK pe³ni funk cjê in we sto ra za -
stêp cze go nie odp³at nie.

4. Za trud nie nie w³asnej s³u¿by in we stor skiej i nad zo ru kon ser wa tor skie go
przez in we sto ra nie ob ci¹¿a œrod ków NFRZK.

§ 4.

W od nie sie niu do obiek tów bêd¹cych w³asno œci¹:
– Skar bu Pa ñstwa,
– za re je stro wa nych or ga ni za cji ko œciel nych i zwi¹zków wy zna nio wych –

w przy pad ku u¿yt ko wa nia obiek tu na ce le kul to we, b¹dŸ pro wa dze nia dzia³al -
no œci non pro fit na po wierzch ni u¿yt ko wej nie mniej szej ni¿ 80% ca³ko wi tej po -
wierzch ni u¿yt ko wej obiek tu,

– jed no stek sa morz¹du te ry to rial ne go – w przy pad ku u¿yt ko wa nia obiek tu
na ce le kul tu ry, na uki, oœwia ty, ad mi ni stra cji, pu blicz nej ochro ny zdro wia na
po wierzch ni u¿yt ko wej nie mniej szej ni¿ 80% ca³ko wi tej po wierzch ni u¿yt ko -
wej obiek tu

SKOZK do fi nan so wu je pra ce ob jê te pla nem NRFZK w for mie bez zwrot nej.
ZRZZK prze ka zu je œrod ki przy zna ne w for mie bez zwrot nej na pod sta wie

umo wy cy wil nej za wie ra nej z in we sto rem na wa run kach okre œlo nych w punk -
tach 2, 3, 4 a, b, c, g, h, 5, 6, 7, 10, 11, 12 w § 5 nin. Za sad.

§ 5

1. W od nie sie niu do po zo sta³ych obiek tów – SKOZK re fun du je po nie sio ne
kosz ty na pra ce ob jê te pla nem NFRZK na za sa dach do fi nan so wa nia zwrot ne go
na pod sta wie umów za war tych w for mie ak tu no ta rial ne go, któ re go koszt
sporz¹dze nia po no si stro na ubie gaj¹ca siê o œrod ki fi nan so we NFRZK.

W szcze gól nych przy pad kach SKOZK w sto sun ku do tych obiek tów mo¿e
udzie liæ do fi nan so wa nia w for mie bez zwrot nej na ca³oœæ lub czê œæ za da nia, przy 
czym wnio sek ta ki wi nien byæ roz pa try wa ny in dy wi du al nie na eta pie za twier -
dza nia pla nu w try bie to ¿sa mym z uma rza niem wie rzy tel no œci (pkt. 8, 9 par. 5
nin. Za sad).

2. Stro na mi umo wy s¹:
– ZRZZK w imie niu Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa,
– w³aœci ciel, wspó³w³aœci cie le lub ich pe³no moc ni cy, zarz¹dca lub ku ra tor

s¹do wy bêd¹cy in we sto ra mi.
W umo wie stwier dza siê, ¿e zo sta je ona za war ta w opar ciu o w³aœciw¹

uchwa³ê SKOZK oraz wska zu je na ro lê te go Ko mi te tu ja ko usta wo we go dys po -
nen ta NFRZK.

W umo wie okre œla siê na zwê za da nia, lo ka li za cjê i za kres prac, pla no wa ny
li mit œrod ków fi nan so wych re fun do wa nych z NFRZK, orien ta cyj ny ter min roz -
po czê cia i za ko ñcze nia prac oraz spo sób sp³aty rat.
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3. Wa run kiem za war cia umów o do fi nan so wa nie b¹dŸ po ro zu mie nia
z ZRZZK, o któ rym mo wa w § 3 pkt 2 jest przed³o¿e nie do ZRZZK przez in we -
sto ra na stê puj¹cych do ku men tów:

– ak tu al ne go wy ci¹gu z ksi¹g wie czy s tych, a w przy pad ku, gdy in we stor nie
jest w³aœci cie lem ta k¿e ty tu³ do w³ad a nia nie ru cho mo œci¹,

– oœwiad cze nie in we sto ra o zgod no œci tre œci tych do ku men tów z ist niej¹cym 
sta nem fak tycz nym pod ry go rem od po wie dzial no œci za fa³szy we ze zna nia.

Wszel kie op³aty z tym zwi¹za ne po no si in we stor.

4. Umo wa za wie ra po nad to na stê puj¹ce wa run ki udzie le nia do fi nan so wa nia
ze œrod ków NFRZK :

a) zgo da in we sto ra na uza sad nion¹ kon ser wa tor sko zmia nê za kre su rze czo -
we go za da nia w ra mach przy zna nych œrod ków, w opar ciu o de cy zjê Prze wod -
nicz¹ce go Ko mi sji Pro gra mo wa nia i Oce ny Re ali za cji SKOZK,

b) zgo da in we sto ra na na tych mia sto wy zwrot otrzy ma ne go do fi nan so wa nia
w pe³nej wy so ko œci – do trzech lat od da ty pod pi sa nia umo wy – w przy pad ku
zmia ny sta nu w³asno œci, zmia ny prze zna cze nia funk cjo nal ne go obiek tu, zmia ny 
eks po zy cji wy po sa ¿e nia trwa³ego ob jê te go do fi nan so wa niem, ob ci¹¿e nia nie ru -
cho mo œci za sta wem hi po tecz nym. O za mia rze wpro wa dze nia w/w zmian in we -
stor wi nien po wia do miæ Biu ro SKOZK pod ry go rem eg ze ku cji,

c) zgo da in we sto ra na na tych mia sto wy zwrot otrzy ma ne go do fi nan so wa nia
w przy pad ku stwier dze nia przez w³aœci we s³u¿by kon ser wa tor skie znisz cze nia
obiek tu, niew³aœci we go wy ko na nia prac, b¹dŸ stwier dze nia przez w³aœciw¹ ko -
mi sjê SKOZK wy ko rzy sta nia œrod ków z NFRZK nie zgod nie z prze zna cze niem,

d) zgo da in we sto ra na na tych mia sto wy zwrot do fi nan so wa nia w pe³nej wy -
so ko œci wraz z na le ¿ny mi od set ka mi usta wo wy mi jak dla za leg³oœci po dat ko -
wych w przy pad ku zw³oki w zap³acie któ rej kol wiek z rat usta lo nych w har mo -
no gra mie sp³at rat. Har mo no gram sp³at rat wraz z opro cen to wa niem wy sta wia
ZRZZK po ostat niej wyp³acie œrod ków z NFRZK,

e) za bez pie cze nie zwro tu œrod ków na kon to NFRZK przez in we sto rów przy -
bie ra po staæ wpi su hi po te ki kau cyj nej do ksiê gi wie czy stej urz¹dzo nej dla nie ru -
cho mo œci, któ rej do ty czyæ maj¹ pra ce. W przy pad ku, gdy hi po te ka jest ju¿ ob -
ci¹¿ona, ZRZZK ¿¹da do dat ko we go za bez pie cze nia tak jak dla za bez pie cze nia
na le ¿y te go wy ko na nia umo wy z usta wy o za mó wie niach pu blicz nych.

Za bez pie cze niu pod le ga kwo ta o war to œci no mi nal nej rów nej pla no wa ne mu
li mi to wi œrod ków fi nan so wych re fun do wa nych z NFRZK wraz z 2% opro cen to -
wa niem rocz nym. Sp³ata œrod ków NFRZK wraz z opro cen to wa niem na stê pu je
ra tal nie w okre sie do trzech lat, licz¹c od da ty ostat niej wp³aty œrod ków
z NFRZK,

f) od nie zwró co nej w ter mi nie kwo ty na li cza siê od set ki usta wo we jak za
nie ter mi now¹ zap³atê na le ¿no œci po dat ko wych. Po up³ywie 14-tu dni od wy zna -
czo ne go ter mi nu zwro tu ZRZZK przy stê pu je do przy mu so we go œci¹ga nia tych
wie rzy tel no œci. Bieg 14 dni prze ry wa wyst¹pie nie in we sto ra do SKOZK o pro -
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lon ga tê ter mi nu sp³at lub umo rze nie do fi nan so wa nia zwrot ne go, z³o¿one do
Biu ra SKOZK nie póŸ niej ni¿ na 14 dni przed up³ywem ter mi nu wy ma gal no œci,

g) in we stor pod da je siê ry go rom eg ze ku cji, zgod nie z art. 777 pkt. 4 KPC.
h) wy ko rzy sta nie do fi nan so wa nia nie zgod nie z prze zna cze niem wy klu cza

pra wo do ubie ga nia siê o do ta cjê przez ko lej ne trzy la ta.
5. Wa run kiem uru cho mie nia wyp³at z NFRZK jest przed³o¿e nie do ZRZZK

przez in we sto ra na stê puj¹cych do ku men tów :
– ze zwo le nie Ma³opol skie go Wo je wódz kie go Kon ser wa to ra Za byt ków na

pro wa dze nie prac przy za byt ku i pro gram prac za twier dzo ny przez ten or gan,
– po zwo le nia bu dow la ne go, o ile jest ono wy ma ga ne,
– in nych de cy zji ad mi ni stra cyj nych prze wi dzia nych pra wem,
6. Zwiê k sze nie w okre sie re ali za cji za da nia je go pla no wa nej war to œci kosz to -

ry so wej wy ni kaj¹ce z:
– zwiê k sze nia za kre su rze czo we go za da nia,
– zmian w do ku men ta cji pro jek to wej,
– wyd³u¿e nia okre su re ali za cji

nie sta no wi pod sta wy do zwiê k sze nia ³¹cznej kwo ty do ta cji ce lo wej bez po zy -
tyw ne go roz pa trze nia przez Pre zy dium SKOZK do dat ko we go wnio sku in we -
sto ra o do fi nan so wa nie.

7. Wyp³ata kwot z NFRZK na stê pu je suk ce syw nie, w mia rê przedk³ad a nia do 
ZRZZK ory gi na³ów fak tur i ra chun ków za wy ko na ne pra ce w ter mi nie do 45
dni od wp³ywu fak tu ry (ra chun ku) do ZRZZK. Wa run kiem wyp³aty bê dzie do -
ko na nie od bio ru me ry to rycz ne go prac, zgod nie z prze pi sa mi usta wy o ochro nie
dóbr kul tu ry, a w przy pad ku prac bu dow la nych ta k¿e zgod nie z prze pi sa mi pra -
wa bu dow la ne go. W przy pad ku pro wa dze nia prac przez in we sto ra we w³asnym
za kre sie, ma on obo wi¹zek po wia do miæ ZRZZK o ter mi nie od bio ru prac.

Pra wid³owoœæ wy dat ko wa nia œrod ków z NFRZK na pra ce bu dow la ne po -
twier dza pod wzglê dem me ry to rycz nym, ra chun ko wym i for mal nym po sia -
daj¹cy sto sow ne upraw nie nia in spek tor nad zo ru bu dow la ne go – patrz § 3 nin.
Za sad.

Pra wid³owoœæ wy ko na nia prac zgod nie z wa run ka mi okre œlo ny mi w ze zwo -
le niu Ma³opol skie go Wo je wódz kie go Kon ser wa to ra Za byt ków na pro wa dze nie
prac przy za byt ku po twier dza Ko mi sja od bio ru prac z udzia³em przed sta wi cie la
Ma³opol skie go Wo je wódz kie go Kon ser wa to ra Za byt ków w pro to ko le od bio ru
prac.

8. Umo wa za wie ra po nad to po ucze nie o mo ¿li wo œci wyst¹pie nia przez
w³aœci cie la, po za ko ñcze niu ro bót i do ko na niu ich od bio ru przez w³aœci we
s³u¿by kon ser wa tor skie i bu dow la ne, z wnio skiem do SKOZK o umo rze nie wie -
rzy tel no œci.

De cy zjê o umo rze niu czê œcio wym lub ca³ko wi tym wie rzy tel no œci po dej mu je
Pre zy dium SKOZK po uzy ska niu po zy tyw nych opi nii Ko mi sji Pro gra mo wa nia
i Oce ny Re ali za cji, Ko mi sji Fi nan so wej i Prawno -Organizacyjnej SKOZK.
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9. Przy po dej mo wa niu de cy zji o umo rze niu wie rzy tel no œci ko mi sje pro ble -
mo we i Pre zy dium SKOZK kie ruj¹ siê :

a) war to œci¹ hi sto ryczn¹ obiek tu i zna cze niem dla kul tu ry na ro do wej,
b) zgod no œci¹ wy ko na ne go za kre su prac z pro gra mem kon ser wa tor skim za -

twier dzo nym przez Ma³opol skie go Wo je wódz kie go Kon ser wa to ra Za byt ków,
c) ja ko œci¹ wy ko na nych prac,
d) ter mi no wo œci¹ wy ko na nia prac,
e) prze strze ga niem prze pi sów praw nych przy wy ko ny wa niu prac kon ser wa -

tor sko -re mon to wych,
f) rang¹ obiek tu i za kre sem udo stêp nia nia go spo³ecze ñstwu,
g) ro dza jem wy ko ny wa nych prac – pre fe ro wa ne s¹ pra ce o cha rak te rze kon -

ser wa tor skim – ra tuj¹ce wy strój ar chi tek to nicz ny obiek tu oraz uk³ad archi tek to -
nicz no -ur ba nis tycz ny,

h) wspó³udzia le in we sto ra w fi nan so wa niu za da nia,
i) do cho do wo œci¹ obiek tu
j) in ny mi szcze gó³owy mi wzglê da mi roz pa try wa ny mi in dy wi du al nie w od -

nie sie niu do ka ¿ de go z obiek tów.
10. SKOZK mo¿e, po za po zna niu siê z pro œb¹ in we sto ra, odst¹piæ od do cho -

dze nia eg ze ku cji wie rzy tel no œci.
De cy zje w tej spra wie za pa daj¹ w for mie Uchwa³y na po sie dze niu Pre zy -

dium SKOZK, po po zy tyw nym za opi nio wa niu przez ko mi sje pro ble mo we
SKOZK.

De cy zje w spra wie umo rzeñ i prze su niê cia ter mi nu sp³at rat oraz odst¹pie -
nia  od  do cho dze nia eg ze ku cji wie rzy tel no œci po dej mo wa ne s¹ jed no ra zo wo
i s¹ osta tecz ne.

11. Nie zre ali zo wa ne kwo ty do fi nan so wa nia wy ga saj¹ z dniem 10 grud nia
da ne go ro ku bu d¿ eto we go.

12. In we stor przedk³ada w ter mi nie do 10 grud nia da ne go ro ku in for ma cjê
o wy so ko œci wszyst kich nak³ad ów po nie sio nych w da nym ro ku na pra ce
remontowo -konserwatorskie w obiek cie do fi nan so wy wa nym ze œrod ków
NFRZK.

§ 6

Za pra wid³owoœæ obs³ugi œrod ków NFRZK, a w szcze gól no œci za sto so wa nie 
nin. Za sad i prze pi sów usta wy o fi nan sach pu blicz nych od po wie dzial noœæ po no -
si Dy rek tor ZRZZK.

§ 7

Bez po œred nie uczest nic two w ko mi sjach rze czo znaw ców two rzo nych z in -
spi ra cji SKOZK nie jest wy na gra dza ne z NFRZK.

§ 8

Ni niej sze Za sa dy wchodz¹ w ¿y cia z dniem 1 stycz nia 2002 r.
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Wo je wo da MA£OPOLSKI
Kra ków, dnia 4.01.2002

GW. III. 3020/1/02

Sza now ny Pan
Prof. dr hab. Ta de usz CHRZANOWSKI
Prze wod nicz¹cy Spo³ecz ne go Ko mi te tu 
Od no wy Za byt ków Kra ko wa

Sza now ny Pa nie Pro fe so rze

Ser decz nie dziê ku jê za prze ka zan¹ na mo je rê ce Uchwa³ê nr 9/2001 z dnia
4 grud nia 2001 r. pod jêt¹ przez Pre zy dium Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za -
byt ków Kra ko wa w spra wie za sad fi nan so wa nia prac w obiek tach za byt ko wych
ze œrod ków Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa
w 2002 r.

Jed no cze œnie uprzej mie in for mu jê, ¿e sto sow nym pi smem, któ re go ko piê
prze ka zu jê w za³¹cze niu, zgod nie z art. 5 ust. 5 usta wy z dnia 18 kwiet nia
1985 r. o Na ro do wym Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa (Dz. U. nr
21, poz. 90) zo bo wi¹zu jê Zarz¹d Re wa lo ry za cji Ze spo³ów Za byt ko wych Kra ko -
wa do sto so wa nia za sad za war tych w Uchwa le.

Z po wa ¿aniem
(-) mgr Je rzy Ada mik
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Wzór

Kra ków, dn..........................................

W N I O S E K

o do fi nan so wa nie z Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków
Kra ko wa prac remontowo -konserwatorskich przy za byt ku

1. Wnio sko daw ca – w³aœci ciel (wspó³w³aœci cie le), pe³no moc nik, zarz¹dca .................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Ad res ko re spon den cyj ny wnio skuj¹ce go.........................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Stan w³asno œci (skar bu pa ñstwa, sa morz¹do wa, ko œciel na i zwi¹zków wy zna nio wych, pry wat na,
sto wa rzy szeñ i in nych or ga ni za cji) (* w³aœci we pod kre œliæ)
Do ku men ty po twier dzaj¹ce stan w³asno œci w tym ak tu al ny wy pis z ksiê gi wie czy stej z ostat nich
3 mie siê cy.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2. Na zwa i ad res za byt ku, nu mer wpi su do re je stru za byt ków wo je wódz twa ma³opol skie go ....
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3. Cha rak te ry sty ka za byt ku – opis sta nu za cho wa nia, czy wy stê pu je stan za gro¿e nia tech nicz ne go 
i ew. je go sto pieñ.............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4. Da ne tech nicz ne obiek tu (ro dzaj pod sta wo we go ma te ria³u bu dow la ne go, za byt ko wy wy strój
ar chi tek to nicz ny, itp.) Opis funk cji ak tu al nej i do ce lo wej poda nej w pro cen to wej struk tu rze
obiek tu (miesz ka nio wa, us³ugo wa, in na) ........................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
5. Wy szcze gól nie nie prze pro wa dzo nych w ci¹gu ostat nich 5 lat prac re mon to wo -kon ser wa tor -
skich z poda niem kosz tów i Ÿró de³ fi nan so wa nia ..........................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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6. Za kres rzeczowo -finansowy wnio sko wa nych prac remontowo -konserwatorskich wg za³¹czni ka 
do wnio sku.

7. Wnio sek do ty czy do fi nan so wa nia jed no ra zo we go, wie lo let nie go?* (w³aœci we pod kre œliæ)

8. Da ne do ku men ta cyj ne obiek tu do tycz¹ce sta nu przy go to wa nia do re ali za cji – po daæ czy obiekt
po sia da in wen ta ry za cjê i jak¹ do ku men ta cjê hi sto ryczn¹, kon ser wa torsk¹ i tech nicz no -pro jek to -
w¹. Czy do ku men ta cja kon ser wa tor ska i pro jek to wa jest za ak cep to wa na b¹dŸ za twier dzo na przez
s³u¿bê kon ser wa torsk¹ i czy zo sta³o na pod sta wie tej do ku men ta cji wy da ne po zwo le nie na bu do -
wê?....................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

9. Oœwiad cze nia i zo bo wi¹za nia wnio sko daw cy.

Wnio sko daw ca oœwiad cza, ¿e sk³ad aj¹c ni niej szy wnio sek jest œwia dom, ¿e roz pa try wa ny on bê -
dzie w przy pad ku je go szcze gó³owe go wy pe³nie nia. Brak pe³nej in for ma cji wnio sek ten au to ma -
tycz nie dys kwa li fi ku je. Wnio sko daw ca jest rów nie¿ œwia dom, ¿e do sto su je siê do wa run ków, ja -
kie usta li przy re ali za cji wnio sku urz¹d kon ser wa tor ski, a w punk tu wi dze nia formalno -prawnego
i fi nan so we go Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt ków Kra ko wa po przez Zarz¹d Re wa lo ry za cji
Ze spo³ów Za byt ko wych Kra ko wa, któ ry jest jed nostk¹ obs³uguj¹c¹ fi nan so wo Na ro do wy Fun -
dusz Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa.

Nie zbêd ne za³¹czni ki:

– ak tu al ny wy pis z ksiê gi wie czy stej (z ostat nich 3 mie siê cy)

– za³¹cznik do wnio sku jak w pkt. 6

Za³¹czni ki, któ re win ny byæ do³¹czo ne do pkt. 8 :

– ze zwo le nia Wo je wódz kie go Ma³opol skie go Kon ser wa to ra Za byt ków,

– na ka zy i po zwo le nia w³adzy bu dow la nej

– pro to ko³y od bio ru do tych cza so wych ro bót w przy pad ku wnio sko wa nia do fi nan so wa nia wie lo -
let nie go.

U w a  g i:

1. Na ro do wy Fun dusz Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa nie mo¿e byæ prze zna czo ny na op³aty
zwi¹za ne z za jê ciem pa sa dro go we go. Op³aty te ob ci¹¿aj¹ wnio sko daw cê.

2. W trak cie prac kon ser wa tor skich w³aœci ciel obiek tu zo bo wi¹za ny jest umie œciæ na rusz to wa niu
na stê puj¹c¹ in for ma cjê: „Pra ce kon ser wa tor skie fi nan so wa ne s¹ z Na ro do we go Fun du szu Re wa -
lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa”.

3. Po wy ¿ szy wnio sek na le ¿y z³o¿yæ w Biu rze SKOZK do dnia 30 XI ro ku po prze dzaj¹ce go wnio -
sko wa ne do fi nan so wa nie.

................................................................
(pod pis wnio sko daw cy)
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U c h w a ³ a  Nr 9/2001
Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa

z dnia 4 grud nia 2001 r.
w spra wie oce ny re ali za cji pro gra mu od no wie nia i kon ser wa cji

za byt ków wzgó rza wa wel skie go do ro ku 2000
oraz sta no wi sko w spra wie II eta pu pro gra mu do ro ku 2010

(ze szcze gól nym uwzglêd nie niem lat 2002–2005)

*******************

Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt ków Kra ko wa na po sie dze niu ple nar nym
w dniu 4 grud nia 2001 r. za po zna³ siê z prze bie giem i kie run ka mi dzia³añ kon -
ser wa tor skich w obiek tach ar chi tek tu ry i sztu ki na wzgó rzu wa wel skim, zaj -
muj¹cych szcze gól ne miej sce w hi sto rii i kul tu rze na ro du pol skie go, a ta k¿e sta -
no wi¹cych dzie dzic two kul tu ry œwia to wej.

Ze szcze góln¹ uwag¹ za po zna no siê z pra ca mi zre ali zo wa ny mi w la tach
1999–2000.

Po wys³ucha niu wyst¹pieñ z -cy dy rek to ra Zam ku Kró lew skie go na Wa we lu
prof. Mar ci na Fa bia ñskie go i pro bosz cza Ar chi ka te dry Wa wel skiej ksiê dza in -
fu³ata Ja nu sza Bie la ñskie go oraz cz³on ków SKOZK, uwzglêd niaj¹c wnio ski
z dys ku sji – Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt ków Kra ko wa sta no wi co na stê -
pu je:

1. Naj wspa nial szy ze spó³ za byt ków ar chi tek tu ry i sztu ki usy tu owa ny na
wzgó rzu wa wel skim, sta no wi¹cy dzie dzic two pol skiej i œwia to wej hi sto rii i kul -
tu ry po twier dzo ne wpi sem na I Li stê Œwia to we go Dzie dzic twa UNESCO –
nak³ada na nas szcze gól ny obo wi¹zek dba³oœci o na le ¿y ty stan ich za cho wa nia.

2. Wy so ko oce nia pra ce kon ser wa tor skie i re mon to we prze pro wa dzo ne
w opar ciu o pro gra my re ali zo wa ne w ostat nim dzie siê cio le ciu, sta ra niem Dy -
rek cji Zam ku Kró lew skie go na Wa we lu oraz Zarz¹du Ba zy li ki Me tro po li tal nej
i uwa ¿a za ko niecz ne ich kon ty nu owa nie.

3. Opi niu je po zy tyw nie przed³o¿ony przez Dy rek cjê Zam ku Kró lew skie go
na Wa we lu i Zarz¹d Ba zy li ki Me tro po li tal nej pro gram ca³oœcio we go od no wie -
nia za byt ków Wa we lu – etap II do ro ku 2010, ze szcze gól nym uwzglêd nie niem
okre su do r. 2005, w tym bo wiem ro ku mi nie 100 lat od od zy ska nia przez
spo³ecze ñstwo pol skie zam ku wa wel skie go od au striac kie go woj ska i roz po czê -
cia je go za sad ni czej re stau ra cji, bê dzie to za ra zem stu le cie Zam ku Kró lew skie -
go ja ko in sty tu cji opie kuj¹cej siê Wawe lem.

4. Po twier dza za sad noœæ prze zna cze nia i wy dat ko wa nia w ostat nim dzie siê -
cio le ciu œrod ków Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa na
pra ce kon ser wa tor skie i re mon to we obiek tów na Wa we lu i uzna je za ko niecz ne
dal sze wspó³fi nan so wa nie ze œrod ków Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji
Za byt ków Kra ko wa za dañ ujê tych w przed sta wio nym pro gra mie, w mia rê po -
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sia da nych mo ¿li wo œci oraz zwra ca siê do w³adz pa ñstwo wych i sa morz¹do -
wych, do wszyst kich, któ rym bli ska jest spra wa œwia to we go dzie dzic twa
z gor¹c¹ pro œb¹ o po moc w re ali za cji pro gra mu od no wy za byt ków wzgó rza wa -
wel skie go.

5. Szcze gó³owe wnio ski z dys ku sji prze ka zu je do ana li zy i re ali za cji Dy rek -
cji Zam ku Kró lew skie go na Wa we lu i Zarz¹do wi Ba zy li ki Me trop oli tal nej.
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Se kre tarz Ge ne ral ny
Spo³ecz ne go Ko mi te tu

Od no wy Za byt ków Kra ko wa

Je rzy Bre it kopf

Prze wod nicz¹cy
Spo³ecz ne go Ko mi te tu

Od no wy Za byt ków Kra ko wa

prof. Ta de usz Chrza now ski



Spra woz da nie z prac kon ser wa tor skich
prze pro wa dzo nych na Wa we lu

w la tach 1999–2001

W ro ku 1999 uko ñczo no ca³oœcio we od na wia nie ele wa cji Zam ku Kró lew -
skie go.

Pra ce ob jê³y po³udnio wy od ci nek ele wa cji za chod niej i bu dy nek bra mny:
ele wa cjê pó³nocn¹ oraz za chod ni¹, tworz¹c¹ w³aœciw¹ fa sa dê Zam ku. Kon ser -
wa cji pod da no go tyc kie, ka mien ne mu ry, ods³oniê te w¹tki ce gla ne, ele men ty
ka mie niar skie (w por ta lach fa sa dy uzu pe³nio no de ko ra cjê barwn¹) i uzu pe³nio -
no tyn ki. W szczy cie od two rzo no kar tusz z her ba mi Pol ski i Li twy z 2 po³owy
XVIII wie ku. Pra ce wy ko na³a Fir ma Kon ser wa tor ska Piotr Bia³ko. W kru ¿gan -
kach Zam ku prze pro wa dzo no od no wie nie i uzu pe³nie nie ka mien nych po sa dzek
(w la tach 1999–2000 wy ko na³a Fir ma Ka mex). Po wy ¿ sze dzia³ania za ko ñczy³y
ge ne ral ne od no wie nie i kon ser wa cjê Zam ku, roz po czê te w ro ku 1991.

Naj wiê k szym przed siê wziê ciem lat 1999–2000 by³o wy ko na nie no wej na -
wierzch ni dzie dziñ ca ar ka do we go (o po wierzch ni 2.938 m2). Pra ce przy go to -
waw cze za czê to w ro ku 1993, w ich trak cie prze pro wa dzo no sze reg ba dañ
przede wszyst kim ar che olo gicz nych, któ re po zwo li³y na œcis³e usta le nie po zio -
mu dzie dziñ ca z w. XVI oraz ujaw ni³y daw ny spo sób bru ko wa nia ³ama nym ka -
mie niem z wa pie nia ju raj skie go. Za bez pie czo no ta k¿e kon ser wa tor sko re lik ty
mu rów za cho wa ne pod zie mi¹, oraz wy ko na no nie zbêd ne pra ce in sta la cyj ne.
Re zul ta ty ba dañ sta³y siê pod staw¹ pro jek tów: po sta no wio no przy wró ciæ bruk
na wi¹zuj¹cy do sta nu hi sto rycz ne go. Po nie wa¿ po szu ki wa nia w kra ju od po -
wied nie go ka mie nia nie da³y do brych wy ni ków (daw ne ka mie nio³omy nie ist -
niej¹, no we z³o¿a nie s¹ roz po zna ne) zde cy do wa no o spro wa dze niu ka mie ni
z za gra ni cy. Wy bra no ka mieñ tu rec ki (o na zwie han dlo wej Cre ma Ro sa lia), jest
to wa pieñ o znacz nym stop niu kry sta li za cji o ko lo rze i fak tu rze zbli¿ onej do wa -
pie ni kra kow skich, wy ka zuj¹cy jed no cze œnie ce chy za pew niaj¹ce trwa³oœæ. Pra -
ce wy ko na no wed³ug pro jek tu po wsta³ego w ro ku 1995 pod kie run kiem arch.
Ja na Ki sie lew skie go, ak tu ali zo wa ne go – po uwzglêd nie niu opi nii ró¿ nych ko -
mi sji – w ro ku 1999 przez arch. Zbi gnie wa Ba ste ra, przy za sad ni czym udzia le
arch. Ja nu sza Smól skie go; pro wa dzi³a je fir ma Do lmar Ja na Siu ty.

No wy bruk za st¹pi³ ¿wi row¹ na wierzch niê usy pan¹ przez Niem ców w cza sie
oku pa cji w ro ku 1942, któ ra nie po sia da³a ¿ad nych za let a je dy nie wa dy, na
prze mian py list¹ i b³ot nist¹ w za le ¿no œci od po go dy. Po wra caj¹c do daw ne go
po zio mu ob ni¿ ono po wierzch niê dzie dziñ ca u je go œrod ko wej czê œci o 1,20 m,
przy wra caj¹c jed no cze œnie do œrod ko wy uk³ad sp³ywu wo dy desz czo wej. Ze
wzglê dów u¿yt ko wych zre zy gno wa no z ka mie nia ³ama ne go na rzecz bru ku
sk³ad a ne go (na od po wied nim podk³adzie) z ko stek o kil ku wy mia rach, uk³ad a -
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nych pa smo wo, ujê te go w pas ob wo do wy i prze ciê te go pa sma mi œcie ko wy mi
utwo rzo ny mi z p³yt (w for mie uk³adu „ko per to we go”); od pro wa dzaj¹ one wo dê
do dwóch cen tral nie roz miesz czo nych stud ni na kry tych mo siê ¿ny mi kra ta mi.
Wzd³u¿ ele wa cji dzie dzi niec otrzy ma³ nad to pas z drob nych ko stek por fi ro -
wych, maj¹cych przede wszyst kim zna cze nie u¿yt ko we (pod nim bie gn¹ naj -
wa¿ niej sze ci¹gi in sta la cyj ne), rów no cze œnie sta no wi¹cy optyczn¹ pod sta wê ko -
lumn kru ¿gan ków. Tak ukszta³to wa ny bruk na wi¹zu je do roz wi¹zañ w³oskich
okre su re ne san su, tym le piej pod kre œlaj¹c wa lo ry ar chi tek tu ry wa wel skich kru¿ -
gan ków.

W ro ku 2000 przy wró co no ta k¿e bru kow¹ na wierzch niê ma³ego dzie dziñ ca
miê dzy zam kiem a ar chi ka tedr¹ (tzw. dzie dzi niec Ba to re go). Kon cep cjê opra co -
wa³ arch. Piotr Stê pieñ, pro jekt dr Zbi gniew Ba ster, pra ce wy ko na³a fir ma Hy -
dro kop. Zgod nie z pro jek tem na wierzch nia zo sta³a zró¿ ni co wa na: w czê œci
po³udnio wej two rzy j¹ bruk z ³ama ne go wa pie nia ju raj skie go, w czê œci pó³noc -
nej po sadz ka z p³ytek z pia skow ca wy zna czaj¹ca za rys daw ne go ko œcio³a ro -
mañ skie go œw. Ge reo na. Wa ¿nym uzu pe³nie niem bru ku dzie dziñ ca ar ka do we go, 
by³a mo der ni za cja (bru ku) w bra mie wjaz do wej Zam ku z wy ko na niem ko niecz -
nych spad ków, pro gów w ar ka dach wjaz dów, œcie ku wod ne go itp. do ko na na
w r. 2001 (fir ma Hy dro kop).

Tra dy cyj ny bruk wa pien ny za sto so wa no rów nie¿ na po wierzch ni ta ra su mu -
rów klesz czo wych od za cho du: pierw sza fa za. ro bót pro wa dzo nych przez fir mê
Do lman ob jê³a czê œæ po miê dzy Baszt¹ Z³odziejsk¹ a we jœ ciem do Smo czej Ja -
my. Jed no cze œnie przy wró co no w tym miej scu ka mienn¹ ba ro kow¹ ko lum nê
usta wion¹ w ro ku 1918 (ro ze bran¹ i znacz nie uszko dzon¹ w ro ku 1970). Dru ga
fa za ro bót prze pro wa dzo na w r. 2001 ob jê³a po zo sta³¹ czê œæ ta ra su (za³o¿e nie
no wej in sta la cji p³yty nad Smocz¹ Jam¹, po³o¿e nie bru ku, kon ser wa cja pa ra pe -
tów mu rów ota czaj¹cych itp.); w ten spo sób uko ñczo no porz¹dko wa nie obe jœ cia 
od pó³no cy i za cho du roz po czê te w r. 1992.

W la tach 1999–2001 trwa³y pra ce w oto cze niu Zam ku. Wy ko na no prze pro fi -
lo wa nie i umoc nie nie sto ków pó³noc nych (nad mu rem tzw. ce gie³ko wym),
wed³ug proj. dr Sta nis³awa Karcz mar czy ka pra ce pro wa dzi³a fir ma Hy dro kop.
Na ta ra sie przed ele wa cj¹ wschod ni¹ usu niê to na sy py z w. XIX i XX, prze k³a da -
j¹c przy tym ist niej¹c¹ in sta la cjê ka na li za cyjn¹ i ods³oniê to po zo sta³oœci daw -
nych scho dów ze w nêtrz nych. Dzia³ania te umo ¿li wi³y po now ne otwar cie we jœ -
cia do daw ne go wiê zie nia w basz cie Jor dan ce i kon ser wa cjê te go wnê trza (proj.
arch. Piotr Stê pieñ, wy ko na³a fir ma Hy dro kop). W r. 2001 do ko na no ge ne ral nej
kon ser wa cji mu ru za my kaj¹ce go ta ras od wscho du z za³o¿e niem spe cjal nej kon -
struk cji wzmac niaj¹cej, od two rze niem ce gla ne go li ca, oraz re kon struk cjê we jœ -
cia; rów no cze œnie od two rzo no frag ment daw ne go mu ru obron ne go od po³ud nia
przy ty kaj¹ce go do basz ty Jor dan ki. Pro jekt arch. Sta nis³awa Karcz mar czy ka
i arch. Pio tra Stêp nia, re ali za cja fir ma J. Ka sper czyk.

W tym sa mym ro ku prze pro wa dzo no kon ser wa cjê wie lo bocz ne go ba stio nu
(tzw. W³adys³awa IV), na któ rym znaj du je siê po mnik Ta de usza Ko œciusz ki,
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bra my Her bo wej wraz z po prze dzaj¹cym j¹ most kiem i ar kad nad au striack¹ ka -
po nier¹; ro bo ty pro wa dzi³a fir ma Ars Lon ga. Rów nie¿ w r. 2001 roz po czê to
pra ce przy go to waw cze do grun to we go od no wie nia basz ty Lu bran ki, naj wiê k -
szej œre dnio wiecz nej basz ty na Wa we lu (i jed nej z naj wiê k szych w Pol sce); po -
sta wio no rusz to wa nia i prze pro wa dzo no wstêp ne oczysz cza nie mu rów oraz
dok³ad ne ba da nia sta nu za cho wa nia.

Prócz tych dzia³añ, w la tach 1999–2001 prze pro wa dzo no na Wa we lu sze reg
prac re mon to wych i ad ap ta cyj nych pro wa dzo nych z ini cja ty wy Dy rek cji Zam ku 
Kró lew skie go na Wa we lu. Wy mie niæ tu na le ¿y uko ñcze nie re mon tu wnêtrz
pó³noc ne go ry za li tu bu dyn ku nr 9, urz¹dze nie pra cow ni kon ser wa cji pa pie ru
oraz pra cow ni kon ser wa cji ma lar stwa i rze Ÿby, wy ko na nie no wych ustê pów pu -
blicz nych, no wej por tier ni przy bra mie pod baszt¹ Lu brank¹ i in ne.

W ko œcie le ar chi ka te dral nym w la tach 1999–2001 za ko ñczo no kon ser wa cjê
ele wa cji oraz da chów po stro nie pó³noc nej, od no wio no ka mien ny ba ro ko wy
mur ota czaj¹cy ko œció³, i prze pro wa dzo no sze reg do nios³ych prac we wnê -
trzach. Kon ser wa cj¹ ob jê to kon fe sjê œw. Sta nis³awa (wraz ze srebr nym sar ko fa -
giem œwiê te go), o³tarz g³ów ny i ele men ty wy po sa ¿e nia pre zbi te rium oraz wnê -
trza ka plic bi sku pa Ko nar skie go, bi sku pa Ga m ra ta oraz Lip skich.

Szcze gól ne miej sce zaj mu je kon ser wa cja ka pli cy Œwiê to krzy skiej, nie zwy kle 
cen nych ma lo wi de³ ru skich z wie ku XV, oraz tryp ty ków, na grob ków (w tym
przede wszyst kim na grob ka kró la Ka zi mie rza Ja giel lo ñczy ka d³uta Wi ta Stwo -
sza) i in nych ele men tów wy po sa ¿e nia. Kon ser wa cjê tê prze pro wa dzi³ ze spó³
kon ser wa to rów pod kie run kiem prof. W³adys³awa Za lew skie go i prof. Ire ne -
usza P³uski. Rów no cze œnie pod da no kon ser wa cji dwa skrzyd³a tryp ty ku z oko³o 
ro ku 1470 z przed sta wie nia mi œwiê tych Sta nis³awa i Woj cie cha, sta no wi¹ce
cenn¹ po zo sta³oœæ go tyc kie go o³ta rza g³ów ne go ka te dry (prof. Ma³go rza ta
Schuster -Gaw³owska); umiesz czo ne na fi la rach w tran sep cie zna ko mi cie wzbo -
ga ci³y oto cze nie gro bu œw. Sta nis³awa. W r. 2001 prze pro wa dzo no dok³ad ne ba -
da nia sta nu za cho wa nia wnê trza ka pli cy Zyg mun tow skiej; s¹ one wstê pem do
za mie rzo nej ge ne ral nej kon ser wa cji. Ob jê to dzia³ania mi rów nie¿ bu dyn ki na -
leŸ¹ce do Ko œcio³a, od no wio no ele wa cjê po³udniow¹ bu dyn ku bi blio te ki i ar -
chi wum ka pi tul ne go oraz ele wa cjê wschod ni¹ wi ka rów ki (bu dy nek nr 3). Wiê k -
szoœæ ro bót w ar chi ka te drze i bu dyn kach ko œciel nych pro wa dzi³a fir ma Rach tan.

Pra ce o cha rak te rze kon ser wa tor skim na Wa we lu by³y w tych la tach w wiê k -
szo œci fi nan so wa ne z do ta cji Na ro do we go Fun du szu Od no wy Za byt ków Kra ko -
wa przy zna wa nej przez Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt ków Kra ko wa, pro -
wa dzo nej in we stor sko przez Zarz¹d Re wa lo ry za cji Ze spo³ów Za byt ko wych
Kra ko wa, pod sta³ym nad zo rem Kon ser wa to ra Za byt ków Wzgó rza Wa wel skie -
go.

dr An drzej Fi schin ger
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Za mek Kró lew ski na Wa we lu
Pa ñstwo we Zbio ry Sztu ki

Pro gram ca³oœcio we go od no wie nia za byt ków 
Wa we lu. Etap II do r. 2010

(Ze szcze gól nym uwzglêd nie niem lat 2002–2005)

Z ko ñcem ro ku 2000 min¹³ pierw szy, dzie siê cio let ni okres od na wia nia i kon -
ser wa cji za byt ków Wa we lu. Je go pro gram opra co wa no w la tach 1990–1991, ak -
cep to wa³ go Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt ków Kra ko wa w r. 1992 i po -
wtór nie w r. 1995, otwie raj¹c dro gê do uzy ska nia przez Dy rek cjê Zam ku
Kró lew skie go na Wa we lu oraz Zarz¹d Ba zy li ki Me tro po li tal nej du ¿ych do ta cji
z Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa. Do ta cje te, oraz
œrod ki w³asne i pie ni¹dze uzy ski wa ne od spon so rów po zwo li³y na re ali za cjê
wiê k szej czê œci pro gra mu, po œwiê caj¹c naj wiê cej uwa gi obiek tom o naj wy ¿ -
szych war to œciach. Kosz tem 30 mi lio nów z³otych zo sta³ w ca³oœci od no wio ny
Za mek Kró lew ski, tak ze wn¹trz, jak i we wnê trzach, wraz z re kon struk cj¹ na -
wierzch ni dzie dziñ ca ar ka do we go i dzie dziñ czy ka miê dzy zam kiem a ka tedr¹.
Roz po czê to nad to sze ro ko za kro jo ne pra ce w oto cze niu zam ku (od pó³no cy
i wscho du), któ re obec nie s¹ w ró¿ nych sta diach za awan so wa nia oraz wy ko na -
no kon ser wa cjê in nych obiek tów, szcze gól nie za gro¿onych znisz cze niem
(gro¿¹ce wrêcz ka ta strof¹ bu dow lan¹). Ana lo gicz nie post¹pio no w od nie sie niu
do za byt ków ko œciel nych na wzgó rzu, sku piaj¹c wy si³ki na od na wia niu ar chi ka -
te dry. W ci¹gu tych lat pod da no kon ser wa cji wszyst kie jej skom pli ko wa ne ele -
wa cje, wy re mon to wa no da chy oraz od no wio no kil ka szcze gól nie cen nych
wnêtrz i ele men tów wy po sa ¿e nia z ka plic¹ Œwiê to krzysk¹ na cze le.

Po wo dem stwo rze nia pro gra mu ca³oœcio we go od no wie nia za byt ków Wa we lu 
by³o stwier dze nie w r. 1990 ich z³ego sta nu i œwia do moœæ ko niecz no œci pod jê cia 
ener gicz nych œrod ków za rad czych. Obec nie – po up³ywie dzie siê ciu lat re ali za -
cji pro gra mu – po zy tyw ne zmia ny s¹ ude rzaj¹ce, lecz nie do tycz¹ wszyst kich
bu dow li wzgó rza i ich oto cze nia. W dal szym ci¹gu na prze pro wa dze nie ko -
niecz nych prac kon ser wa tor skich cze ka wie le jesz cze obiek tów, w zwi¹zku
z czym ko niecz nym siê sta³o opra co wa nie dru gie go eta pu ca³oœcio we go od no -
wie nia za byt ków Wa we lu. Etap ten nie po wi nien prze kro czyæ na stêp ne go dzie -
siê cio le cia, tj. ja ko ter min uko ñcze nia wszel kich za sad ni czych prac na wzgó rzu
na le ¿y przyj¹æ rok 2010. De cy duj¹ce zna cze nie bêd¹ mia³y pierw sze la ta te go
eta pu do r. 2005. W tym ro ku bo wiem mi nie 100 lat od od zy ska nia przez
spo³ecze ñstwo pol skie Zam ku wa wel skie go od au striac kie go woj ska i roz po czê -
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cia je go za sad ni czej re stau ra cji; bê dzie to za ra zem stu le cie in sty tu cji opie -
kuj¹cej siê Wawe lem, tj. Zam ku Kró lew skie go na Wa we lu.

W szcze gól no œci dru gi etap ca³oœcio we go pro gra mu od no wie nia za byt ków
Wa we lu prze wi du je:

1. Do ko ñcze nie prac w obe jœ ciu Zam ku od pó³no cy i wscho du wraz z od two -
rze niem mu ru opo ro we go pod Kurz¹ Stopk¹, wy ko na niem scho dów wy pro wa -
dzaj¹cych z sie ni Zam ku oraz urz¹dze nie ogro dów (la ta 2002–2004).

2. Kon ser wa cjê basz ty Lu bran ki (Se na tor skiej) wraz z od two rze niem da chu
(la ta 2002–2003).

3. Kon ser wa cjê basz ty San do mier skiej (la ta 2003–2005).
4. Kon ser wa cjê basz ty Z³odziej skiej (2006).
5. Od no wie nie (re wa lo ry za cjê) bu dyn ku nr 7 z³o¿one go z trzech go tyc kich

do mów (la ta 2004–2006).
6. Do ko ñcze nie od na wia nia i ad ap ta cji bu dyn ku nr 9 (ry za lit po³udnio -

wy r. 2002).
7. Od no wie nie (kon ser wa cja) mu rów obron nych sys te mu klesz czo we go od

za cho du (la ta 2002–2005).
8. Od no wie nie mu rów ob wo do wych, obron nych z w. XIX wraz z dwo ma ka -

po nie ra mi i bra ma mi wjaz do wy mi od pó³no cy, wscho du i po³ud nia (la ta
2006–2010).

Nad to prze wi du je siê dal sze pra ce w bu dyn ku nr 5 oraz osta tecz ne ufor mo -
wa nie sto ków ze w nêtrz nych Wa we lu i je go ogro dze nie. Re ali za cja wy ¿ej na kre -
œlo ne go dru gie go eta pu pro gra mu bê dzie mo ¿li wa po uzy ska niu od po wied nich
œrod ków fi nan so wych. Prze wi du je my, ¿e rocz na do ta cja z Na ro do we go Fun du -
szu Re wa lo ry za cji Kra ko wa win na w tych la tach wy no siæ 2.500.000–3.000.000
z³. Pro gram nie wy mie nia szcze gó³owo ró¿ nych prac do dat ko wych o cha rak te -
rze budowlano -technicznym oraz re mon tów pro wa dzo nych przez Za mek Kró -
lew ski na Wa we lu.

W od nie sie niu do ar chi ka te dry oraz bu dyn ków pod le gaj¹cych Zarz¹do wi Ba -
zy li ki Me tro po li tal nej, dru gi etap pro gra mu obej mu je:

1. Do ko ñcze nie od no wie nia (kon ser wa cji) wnêtrz ka plic z ka plic¹ Zyg mun -
towsk¹ na cze le.

2. Kon ser wa cjê ele wa cji i czê œcio wo wnêtrz bu dyn ku nr 2 (obec nie Mu zeum
Ka te dral ne).

3. Kon ser wa cjê wraz z (ewen tu aln¹) prze bu dow¹ tj. czê œcio we mu przy wró -
ce niu sta nu z przed nie ko rzyst ne go prze kszta³ce nia (4. cz. w. XIX) bu dyn ku wi -
ka rów ki (nr 3).

Wszyst kie te pra ce win ny byæ prze pro wa dzo ne do r. 2005.

dr An drzej Fi schin ger
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UCHWA£A Nr 10/2001
Pre zy dium Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa

z dnia 4 grud nia 2000 r. w spra wie zmia ny kwa li fi ka cji
do fi nan so wa nia zwrot ne go na bez zwrot ne
oraz pro lon ga ty sp³aty rat do fi nan so wañ

§ 1

Pre zy dium SKOZK dzia³aj¹c na pod sta wie Re gu la mi nu SKOZK § 12, pkt. 2b 
oraz Za sad fi nan so wa nia prac w obiek tach za byt ko wych ze œrod ków Na ro do we -
go Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa, po prze ana li zo wa niu wnio -
sków osób za in te re so wa nych, po wys³ucha niu opi nii Ko mi sji Pro gra mo wa nia
i Oce ny Re ali za cji, Ko mi sji Fi nan so wej i Prawno -Organizacyjnej

p o  s t a  n a  w i a

– umo rzyæ 75% war to œci do fi nan so wa nia zwrot ne go tj. kwo tê 147.265,-
z przy zna nej kwo ty 196.353,- udzie lo ne go na pra ce kon ser wa tor skie ele wa cji
bu dyn ku przy ul. We ster plat te 18, sta no wi¹ce go w³asnoœæ Ce chu Rze mios³
Spo¿yw czych,

– pro lon go waæ ter mi ny sp³aty rat do fi nan so wa nia zwrot ne go udzie lo ne go
dla obiek tów:
ul. Kar me lic ka 68 – do dnia 31 XII 2001 r., kwo ta II ra ty – 282.000,
ul. Wy spia ñskie go 11 – do dnia 30 XI 2002 r. i 31 XII 2002 r. kwo ta rat –
39.610,

§ 2

Uchwa³a wcho dzi w ¿y cie z dniem pod jê cia.
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Se kre tarz Ge ne ral ny
Spo³ecz ne go Ko mi te tu

Od no wy Za byt ków Kra ko wa

Je rzy Bre it kopf

Prze wod nicz¹cy
Spo³ecz ne go Ko mi te tu

Od no wy Za byt ków Kra ko wa

prof. Ta de usz Chrza now ski



Na odejœcie Przyjaciela

Marian Kornecki 1924–2001

Przy cho dzi ta ki czas – a na mnie on w³aœnie
przy szed³ – ¿e raz po raz ko goœ z naj bli¿ szych

trze ba ¿e gnaæ. To nie jest ra do sne zo bo wi¹za nie,
ale trze ba siê z nie go wy wi¹zaæ. My œmy so bie
z Ma ria nem wie lo krot nie wy po mi na li, kto na czy -

im po grze bie prze mó wi, a te raz kie dy to ju¿ wia do mo, czu jê siê wyj¹tko wo fa -
tal nie, bo prze cie¿ po zo sta³em na tym ³ez pa do le sam, go rzej –  po pó³ wie ku –
bo co tu du ¿o mó wiæ: pó³ wie ku to we dle miar ludz kie go ¿y cia cza so kres nie -
ma³y, a my œmy siê spo tka li w³aœnie 50 lat te mu, kie dy to zacz¹³em pra co waæ
w wo je wódz kim Urzê dzie Kon ser wa tor skim, któ re mu prze wo dzi³ wów czas
jesz cze Jó zef Dut kie wicz. Mo je re fu gium to by³a w ów cze snym lo ka lu przy
Rynku Kle par skim ³azien ka z wann¹, umy wal ni¹, dwo ma sto³ami, zde ze lo wa -
nym fo te lem i jesz cze bar dziej zde ze lo wan¹ ka nap¹ W tym re fu gium po ja wi³ siê 
pew ne go dnia wy so ki, szczup³y m³ody cz³owiek o wy ra zi stym pro fi lu i roz siad³
siê pie czo³owi cie, wy bie raj¹c po miê dzy na chal ny mi sprê ¿y na mi ociu pin kê
miej sca dla swe go ko œci ste go tu³owia. I zacz¹³ odt¹d na wie dzaæ mnie re gu lar -
nie, a¿ mu siê wresz cie uda³o mnie na mó wiæ, abym na na stêpn¹ fotograficzno -
-rowerow¹ wy pra wê wy bra³ siê ra zem z nim. No i po je cha liœ my – do Boch ni,
Ja sie nia, Wiœ ni cza, Raj bro tu i Lip ni cy Mu ro wa nej, a w dro dze po wrot nej strze -
li³a mi dêt ka w ro we rze i to tak, ¿e ni cze go ju¿ siê skleiæ nie da³o. I mój to wa -
rzysz mnie nie opu œci³, wiêc ra zem do p cha liœ my ro we ry do sta cji w Boch ni
i szczê œli wie, choæ sro dze zzia ja ni, wró ci liœ my do Kra ko wa.

Tym m³odym cz³owie kiem by³ Ma rian Kor nec ki, ma gi ster po stu diach praw -
ni czych za trud nio ny mniej wiê cej w tym sa mym cza sie co ja w Urzê dzie Kon -
ser wa tor skim. Tu za czy naj¹ siê i ko ñcz¹ po do bie ñstwa miê dzy na mi: obaj stu -
dio wa liœ my nie to co na le ¿y, ale co wy bra liœ my za na mow¹ „star szych”, bo co to 
ta kie go hi sto ria sztu ki? Czy z cze goœ ta kie go mo ¿na ¿yæ?

W ostat nim dniu 2001 r. Ma rian od szed³ od nas nie spo dzie wa nie, zo sta wiaj¹c 
po so bie wie le smut ku i wie le sym pa tii. Ogól nie lu bia ny, cho cia¿ by³ z nie go
z³oœnik i nerwus. Mia³ swo je œwiê te za sa dy ochro niar skie, na któ re ja ju¿ daw no 
spu œci³em ko ta rê wy ro zu mia³oœci i prze ko na nia, ¿e ni cze go nie spo sób ura to waæ 
przed zag³ad¹ nad chodz¹c¹ ze stro ny cza su i cz³owie ka. Prof. Dut kie wicz or ga -
ni zo wa³ w tym cza sie stu dium kon ser wa tor skie na Aka de mii Sztuk Piêk nych,
a na je go stol cu za siad³a ma lut ka, ale pe³na nie spo¿y tej ener gii dr Han na Pie ñ -
kow ska. Ja zreszt¹ da lej ro bi³em zdjê cia dla ar chi wum Urzê du Kon ser wa tor -
skie go i ro bi³em to jesz cze d³ugo, bo mo im skry tym ma rze niem by³o nie wi¹zaæ
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z ¿adn¹ in sty tu cj¹, ale oka za³o siê to nie mo ¿li we. Chy ba w 1953 za czê liœ my
w okre sie wa ka cyj nym do ko ny waæ ob jaz dów in wen ta ry za cyj nych, do cze go
wprz¹g³ nas ju¿ te¿ odesz³y przy ja ciel: Je rzy Z. £oziñ ski, szef Re dak cji Ka ta lo -
gu Za byt ków w In sty tu cie Sztu ki PAN, a póŸ niej ta k¿e pro fe sor na Uni wer sy te -
cie To ru ñskim. I tak siê za czê³y la ta tu³acz ki po na ro do wych wer te pach,
pocz¹tko wo in wen ta ry za tor skie, póŸ niej re dak cyj ne, pocz¹tko wo jesz cze wci¹¿
ro we ro we, po tem mo to cy klo we, a wresz cie sa mo cho do we.

I trze ba przy znaæ, ¿e wów czas ju¿ uœwia do mi liœ my so bie w pe³ni, ¿e tak – ten 
wtór ny wy bór by³ s³uszny, ¿e nie tyl ko przy pad³a nam w udzia le ro bo ta pa sjo -
nuj¹ca, ale z ca³¹ pew no œci¹ po trzeb na, a mo¿e na wet nie zbêd na, bo cho cia¿ po -
dej mo wa liœ my spa dek po zna ko mi tych kra kow skich in wen ta ry za to rach z ko ñca
XIX i z XX wie ku: po Lep szym, Tom kie wi czu, Szyd³ow skim, Sza blow skim, to
jed nak by³ to tyl ko zal¹¿ek te go, co po win no by³o ju¿ daw no byæ zro bio ne.
A w tej ro bo cie ja koœ bar dzo do brze uzu pe³nia liœ my siê i wspó³pra co wa li. Ma -
rian zaw sze z gru bym ze szy tem w twar dej, kar to no wej opra wie szki co wa³ na za -
wo³anie rzu ty in wen ta ry zo wa nych bu dow li i ich wi do ki oraz no to wa³ wszel kie
dyk to wa ne mu uwa gi. Po tem – po po wro cie do Kra ko wa spo ty ka liœ my siê
w mo im miesz ka niu i w go dzi nach po po³udniowo -wieczornych prze pi sy wa liœ -
my na ma szy nie „uro bek” na sze go ko lej ne go ob jaz du.

W ten spo sób ros³a bi blio te ka ma³ych, bia³ych i zgrzeb nych ze szy tów wy -
daw nic twa Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce oraz czar nych Ma ria no wych ze -
szy tów, któ ra do dziœ sta no wi (i sta no wiæ bê dzie) ko pal niê wie dzy o tym, co wi -
dzie liœ my i opi sy wa li w te re nie. Ile by³o przy oka zji tych wê dró wek przy gód, ile 
od kryæ, mo ¿na by spi saæ osob ne dzie³o me mu ary stycz ne, ale prze cie¿ nie o to
cho dzi, a zreszt¹ Ma rian opi sa³ czê œæ ta kich in wen ta ry za cyj nych wspo mnieñ
i opu bli ko wa³ to w „Biu le ty nie Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra -
ko wa”. Wiêc pod su mo wuj¹c tê czê œæ na szej pra cy stwier dziæ na le ¿y, ¿e wy ko -
na liœ my w pe³nym za kre sie Ka ta log Za byt ków Sztu ki w Pol sce dla dwóch wo je -
wództw: opol skie go i byd go skie go (oczy wiœ cie w gra ni cach sprzed re for my
ad mi ni stra cyj nej 1975 r.), a po nad to kil ka ze szy tów dla po wia tów z in nych wo -
je wództw. W la tach 70-tych za prze sta liœ my prac te re no wych, bo œmy siê tak ja -
koœ nie po strze ¿e nie sta li dwójk¹ star szych pa nów, a ni by ile mo ¿na w fa chu in -
wen ta ry za tor skim naw³óczyæ siê po oj czy s tych ostê pach?

Wspo mnia ny tu rok 1975 by³ w ja ki mœ sen sie ka ta strof¹ dla na szych prac
i ra dy kaln¹ zmian¹ w na szych ¿y cio ry sach: uleg³ li kwi da cji Urz¹d Kon ser wa -
tor ski w je go daw nym sk³adzie, dr Han na Pie ñ kow ska, nie bez wp³ywu tych
wy da rzeñ, zmar³a przed wcze œnie, a pra cow ni ków przej¹³ Urz¹d Kon ser wa tor ski 
Miej ski, któ re mu po wie rzo no kie szon ko we wo je wódz two kra kow skie utwo rzo -
ne w wy ni ku owej re for my. Dla Ma ria na za brak³o tam miej sca, wiêc – bo
w miê dzy cza sie zo sta³em za an ga ¿owa ny na sta no wi sko za stêp cy dy rek to ra
w kra kow skim Od dzia le Pra cow ni Kon ser wa cji Za byt ków œci¹gn¹³em dru ha do
tej in sty tu cji i stwo rzy³em z nim ra zem now¹ pla ców kê in wen ta ry za cji wiej skie -
go i ma³omia stecz ko we go bu dow nic twa (nie tyl ko zreszt¹ w oko li cach Kra ko -

Spis treœci 47



wa). Ale i tu nie po pra co wa liœ my ra zem zbyt d³ugo: ja tra fi³em na Ka to lic ki
Uni wer sy tet Lu bel ski. Ma rian po zo sta³ w swej „w³asnej” pla ców ce
w PKZ-etach. Ale i tym ra zem dro gi na sze znów siê zesz³y. Mniej wiê cej w tym
sa mym cza sie obaj prze szliœ my na eme ry tu rê i ja w tej epo ce gwa³tow nych
zmian wszed³em w sk³ad Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa
i da lej tkwiê tam ja ko prze wod nicz¹cy, ja k¿e wiêc mog³em nie wy ko rzy staæ fak -
tu, ¿e Ma rian te¿ wresz cie zo sta³ eme ry tem? Wiêc œci¹gn¹³em go do one go¿
SKO ZK-u po wie rzaj¹c pro wa dze nie naj wa ¿niej szej w tym or ga nie ko mi sji: pro -
gra mo wa nia prac i kon tro li re ali za cji. I te raz py tam wca le nie re to rycz nie: jak ja
so bie dam ra dy bez Cie bie, Ma rian ku. Czy go dzi³o siê coœ ta kie go ro biæ dru ho -
wi? Zo sta wiaæ go na lo dzie nie spo dzie wa nie zi mo wej zi my?

Chcia³em jed nak – cho æby po bie ¿nie pod su mo waæ tak d³ugi okres pra cy me -
go przy ja cie la? O pra cy w Urzê dzie Kon ser wa tor skim nie bê dê siê roz pi sy wa³,
bo wiem sk³ada³y siê na ni¹ set ki mniej szych i wiê k szych spraw. Chcia³em tyl ko
pod kre œliæ, ¿e po za czy sto urzê do wy mi spra wa mi Ma rian roz win¹³ ¿yw¹
dzia³al noœæ edy torsk¹, pu bli kuj¹c se riê cen nych to mów „Ma te ria³ów i Stu -
diów”, gdzie zna laz³o siê sze reg cen nych roz praw z roz ma itych ini cja tyw te re -
no wych. W tym zaœ za kre sie sta³ siê pro mo to rem prac or ga ni za cyj nych przy
two rzo nych pod ów czas mu ze ach skan se now skich, a szcze gól nie te go w Li pow -
cu, u stóp daw ne go zam ku kra kow skich bi sku pów, gdzie zgro ma dzo no bu dow le 
re pre zen ta cyj ne dla re gio nu kra kow skie go.

W spó³ce na pi sa liœ my i opu bli ko wa li kil ka ksi¹¿ek, w tym: Sztu kê Œl¹ska
Opol skie go, Sztu kê Zie mi Kra kow skiej, Z³ot nic two to ru ñskie, Pol skie po mni ki
w œwi¹ty niach Rzy mu, a do dat ko wo w spó³ce z Ry siem Bry kow skim Sztu kê Ru -
mu nii, któr¹ spe ne tro wa liœ my w kil ku „sy ren ko wa tych” ob jaz dach. Osob no zaœ
z Bry kow skim Ma rian wy da³ tom po œwiê co ny drew nia nej ar chi tek tu rze ko œciel -
nej Ma³opol ski Po³udnio wej.

W ostat niej fa zie swe go ¿y wo ta Ma rian te¿ zaj¹³ siê pe da go gi¹ i w ka te drze
Et no lo gii S³owian na UJ przez wie le lat pro wa dzi³ wyk³ady i w ogó le bar dzo
chêt nie po dej mo wa³ siê wszel kie go ro dza ju pre lek cji, po ka zuj¹c set ki prze Ÿro -
czy, któ rych sam wy ko ny wa³ kro cie. W Sto wa rzy sze niu Hi sto ry ków Sztu ki
g³osi³ cy klicz nie od czy ty po œwiê co ne drew nia nym ko œcio³om, a ko rzy staj¹c
z przy ja Ÿni w Re gio nal nym Oœrod ku Stu diów i Do ku men ta cji (któ re go by³ kon -
sul tan tem) wy da wa³ na stêp nie ma³e po wie la ne ze szy ty „ko œció³ko we” i ze bra³a
siê te go nie ma³a bi blio tecz ka.

To wszyst ko co tu za pi sa³em, to tyl ko frag ment je go roz leg³ej dzia³al no œci,
by³ bo wiem praw dzi wym „pra co ho li kiem”, a je go do ro bek jest im po nuj¹cy.
W 1999 r. urz¹dzo no mu ju bi le usz 75- lecia uro dzin, a ze spó³ pra cow ni ków (do
te go ko le gów i przy ja ció³) z Oœrod ka Do ku men ta cji Za byt ków z War sza wy
i z Oœrod ka Re gio nal ne go ufun do wa³ mu z tej oka zji Ksiê gê Ju bi le uszo wa de -
dy ko wan¹ Dok to ro wi Ma ria no wi Kor nec kie mu pod ty tu³em: PATIENTIA ET
LABOR, co do sko na le cha rak te ry zu je po sta wê ¿y ciow¹ Ma ria na. W to mie tym,
oprócz zbio ru sze re gu cen nych ar ty ku³ów, zna laz³a siê te¿ Bi blio gra fia prac
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Ma ria na Kor nec kie go do ro ku 1998, opra co wa na przez Sta nis³awa Ko³odziej -
skie go, a obej muj¹ca 15 stron spi sa nych pe ti tem po zy cji je go ogrom ne go do rob -
ku. Uro czy stoœæ od by³a siê dziê ki przy ja Ÿni oj ców Fran cisz ka nów Kon wen tu al -
nych i ser decz nej przy ja Ÿni, któ ra ³¹czy³a (i ³¹czy) SKOZK z ów cze snym
gwar dia nem Oj cem Bo gu mi³em Sta cho wi czem w klasz to rze te go¿ zgro ma dze -
nia. By³a to prze sym pa tycz na uro czy stoœæ, któr¹ ju bi lat przyj¹³ z praw dziw¹ ra -
do œci¹, zw³asz cza ¿e z tej oka zji te n¿e Oœro dek Do ku men ta cji Za byt ków w War -
sza wie oraz Re gio nal ny Oœro dek Stu diów i Ochro ny Œro do wi ska Kul tu ral ne go
w Kra ko wie wy da³y mo nu men tal ne dzie³o Ma ria na: KOŒCIO£Y DREWNIANE
W MA£OPOLSCE.

Ja tu po da³em je dy nie wy bór do ko nañ Ma ria na i ³atwo by mi by³o go po wiê -
k szaæ, bo ma te ria³ów w tym wzglê dzie jest wie le. Ale zda jê so bie spra wê z mo -
¿li wo œci dru ku i z cier pli wo œci czy tel ni ków, wiêc ko ñcz¹c ten z bar dzo w³asnej
per spek ty wy i na gor¹co pi sa ny ne kro log chcia³bym w ja kie jœ mie rze od daæ
zmar³emu tak nie spo dzie wa nie przy ja cie lo wi ho³d i ja koœ wy na gro dziæ mu te
wszyst kie do ku cza nia, prze œmiew ki i ¿ar ty, któ re zno si³ ode mnie. I w³aœnie
w tym „zno sze niu” naj wy ra Ÿniej ujaw ni³a siê ta ce cha je go cha rak te ru, któr¹
umiesz czo no ja ko ty tu³ na Je go „Ksiê dze Ju bi le uszo wej”. Ma rian by³ do ce nia -
ny, a przede wszyst kim by³ oto czo ny po wszechn¹ przy ja Ÿni¹, a na wet mi³oœci¹,
o czym œwiad czy³y owe dzie si¹tki te le fo nów, któ re na tych miast po je go ode jœ -
ciu do mnie do tar³y. Ale jed no cze œnie pra gn¹³bym, aby owa ser decz na pa miêæ
o nim zy ska³a so bie trwa³oœæ i da³a mu to, z cze go z pew no œci¹ bê dzie siê ra do -
wa³ tam, gdzie obec nie prze by wa i sk¹d ogl¹da swe umi³owa ne drew nia ne ko -
œció³ki i tê gru pê wiel bi cie li, któ rych po so bie zo sta wi³, na swym uko cha nym,
ro dzin nym, wy bo istym „kra kow skim bru ku”.

Ta de usz Chrza now ski
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Bo gus³aw Kra sno wol ski

Po gl¹dy kon ser wa tor skie
Ma ria na Kor nec kie go

Nag³e ode jœ cie Ma ria na Kor nec kie go sk³ania do re flek sji nad Je go piêk nym
¿y ciem i Je go bo ga tym do rob kiem na uko wym. Szcze góln¹ po zy cjê w tym

do rob ku – obok stu diów nad drew nia ny mi ko œcio³ami i w ogó le drew nian¹ ar -
chi tek tur¹ w Pol sce, obok ba dañ nad dzie³ami go tyc kiej pla sty ki – sta no wi¹ roz -
wa ¿ania do tycz¹ce ró¿ no rod nych pro ble mów kon ser wa tor skich.

Pol scy kon ser wa to rzy rzad ko for mu³owa li swe teo re tycz ne za sa dy w spo sób
pe³ny i ca³oœcio wy. Na sza my œl kon ser wa tor ska nie wy da³a swe go Rie gla, Dvo -
ráka czy Fro dla. Dok try ny i po gl¹dy kon ser wa tor skie Sta nis³awa Tom ko wi cza,
Je rze go Re me ra, Jó ze fa Edwar da Dut kie wi cza, Han ny Pie ñ kow skiej trze ba re -
kon stru owaæ w opar ciu o licz ne pu bli ka cje. Nie in a czej rzecz siê ma i z Ma ria -
nem Kor nec kim: w Je go bo ga tym do rob ku na uko wym, obej muj¹cym nie mal
400 po zy cji1, przy najm niej co czwar ta pra ca po ru sza pro ble ma ty kê kon ser wa -
torsk¹.

Ni niej szy ar ty ku³ nie ro œci so bie pre ten sji do pod su mo wa nia te go ogrom ne go 
dzie³a. Ra czej zwra ca uwa gê na tak istot ne, a dot¹d jak by nie do strze ga ne fak ty:

– ¿e Ma rian Kor nec ki, wi¹¿¹c ca³¹ sw¹ piê æ dzie siê cio let ni¹ pra cê za wo dow¹ 
z dzia³al no œci¹ na rzecz ochro ny za byt ków, ja wi siê w œwie tle swych licz nych
pu bli ka cji ja ko je den z czo³owych teo re ty ków kon ser wa cji za byt ków w Pol sce
po II woj nie œwia to wej;

– ¿e nig dy nie po prze sta wa³ na pra cy teo re tycz nej, lecz for mu³owa ne przez
sie bie za sa dy i po gl¹dy wi¹za³ z w³asn¹ dzia³al no œci¹ za wo dow¹ i spo³eczn¹.

M y  œ l  k o n  s e r  w a  t o r  s k a  Ma ria na Kor nec kie go ewo lu owa³a, obej mo -
wa³a co raz to no we dzie dzi ny, by³a otwar ta na no we do œwiad cze nia i in spi ra cje.
Sam pi sa³ w r. 1980:

Nie pierw szy raz do strzec mo ¿na je œli nie brak dok try ny kon ser wa tor skiej, to jej szyb kie prze -
mi ja nie i dez ak tu ali za cjê, co stwier dziæ mo ¿na z per spek ty wy cza su, zw³asz cza gdy raz po raz
pod da waæ mu si my re wi zji w³asne po gl¹dy sprzed lat i opar te na nich re zul ta ty.

Nie ozna cza³o to jed nak u Ma ria na re la ty wi zmu: „Pod staw¹ zaw sze ak tu al nej 
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’d ok try ny’ bê dzie œwia do moœæ war to œci obiek tu bêd¹ce go przed mio tem za bie -
gów, uzy ski wa na po przez ana li zê i oce nê opart¹ na kry te riach na uko wych”2.

Na po gl¹dy kon ser wa tor skie Ma ria na Kor nec kie go wp³yw mia³o œro do wi sko 
kra kow skich kon ser wa to rów, hi sto ry ków sztu ki i ar chi tek tów: Jó zef Edward
Dut kie wicz ze swy mi kon ser wa tor ski mi ara n¿ acja mi wi¹¿¹cy mi sztu kê dawn¹
i now¹3, Han na Pie ñ kow ska4 z wi zj¹ kom plek so wej ochro ny dóbr kul tu ry i za -
byt ko wych struk tur prze strzen nych5, Ja nusz Bog da now ski z me to do lo gi¹ ba da -
nia i wa lo ry zo wa nia kra jo bra zu6, Ta de usz Chrza now ski7, wraz z któ rym do ko -
na³ cen ne go, a tak ma³o zna ne go pod su mo wa nia kry tycz ne go sta nu za byt ków
i ich ochro ny w Pol sce8. Naj wiê cej jed nak za wdziê cza³ swej w³asnej pra cy
i swo im pa sjom in wen ta ry za to ra, ba daj¹ce go dzie³o sztu ki przede wszyst kim
przez bez po œred ni z nim kon takt.

Wœ ród za in te re so wañ i stu diów kon ser wa tor skich Ma ria na Kor nec kie go wy -
ró¿ niæ mo ¿na kil ka szcze gól nie istot nych dzia³ów. S¹ to: ochro na ro dzi me go
kra jo bra zu kul tu ro we go, ochro na szcze gól nie za gro¿onych dzie³ i ze spo³ów bu -
dow nic twa drew nia ne go, ochro na in te gral no œci zbio ro we go dzie³a sztu ki (ja kim 
jest np. wnê trze za byt ko we go ko œcio³a), pro ble my ara n¿ acji kon ser wa tor skich
obej muj¹cych za rów no ze spo³y ar chi tek to nicz ne, jak wnê trza za byt ko wych bu -
dow li, jak wresz cie po je dyn cze dzie³a sztu ki pod da wa ne in ge ren cji kon ser wa -
tor skiej, za gad nie nia ewi den cji i do ku men ta cji kon ser wa tor skiej. Wniós³ te¿
Ma rian wiel ki wk³ad w or ga ni za cjê opie ki nad za byt ka mi, w opra co wy wa nie
kom plek so wych pro gra mów ich ochro ny; szcze gól ne zna cze nie mia³a tu je go
pra ca w Wo je wódz kim Urzê dzie Kon ser wa tor skim (1951–1975) i w Spo³ecz -
nym Ko mi te cie Od no wy Za byt ków Kra ko wa (od r. 1990 do œmier ci).

R o  d z i  m y  k r a  j o  b r a z  k u l  t u  r o  w y  – przy ca³ym je go re gio nal nym
zró¿ ni co wa niu, uchwyt nym w opar ciu o skru pu lat ne pe ne tra cje te re no we – ja wi
siê u Ma ria na Kor nec kie go w pierw szym rzê dzie ja ko kra jo braz drew nia nych
mia ste czek i wsi. Ta k¿e ja ko kra jo braz za gro¿ony, uni ce stwia ny przez

Spis treœci 51

2 M. K o r  n e c  k i, Pro ble my kon ser wa cji ma lo wi de³ œcien nych w wo je wódz twach je le nio gór -
skim i le gnic kim – sym po zjum kon ser wa tor skie, „Ochro na Za byt ków” 33, 1980, z. 2, s. 181.

3 M. K o r  n e c  k i, Pro fe sor Jó zef E. Dut kie wicz, kon ser wa tor i twór ca – ja kim go za pa miê -
ta³em, [w:] Dro gi wspó³cze snej kon ser wa cji. Ara n¿ acja, eks po zy cja, re kon struk cja. Pro fe so ro wi
Jó ze fo wi E. Dut kie wi czo wi w 30. rocz ni cê œmier ci, red. M. Osta szew ska, „Stu dia i Ma te ria³y Wy -
dzia³u Kon ser wa cji i Re stau ra cji Dzie³ Sztu ki ASP w Kra ko wie” IX. cz. 1, Kra ków 1999,
s. 30–37.

4 M. K o r  n e c  k i, Han na Pie ñ kow ska (1917–1976), „Fo lia Hi sto riae Ar tium” XIII, 1977,
s. 147–153.

5 H. P i e  ñ  k o w  s k a, No wa me to da pla no wa nia kon ser wa tor skie go, „Te ka Ko mi sji Urba ni -
sty ki i Ar chi tek tu ry” XII, 1978.

6 J. B o g  d a  n o w  s k i, Me to da „Jednostka -wnêtrze” w re wa lo ry za cji kra jo bra zu miast za -
byt ko wych, „Te ka Ko mi sji Urba ni sty ki i Ar chi tek tu ry” XII, 1978.

7 Por. m.in.: T, C h r z a  n o w  s k i, Re kon struk cja – od twa rza nie – ma kie ta, „Te ka Ko mi sji
Urba ni sty ki i Ar chi tek tu ry” XI, 1977.

8 [T. C h r z a  n o w  s k i, M. K o r  n e c  k i], Ochro na za byt ków w Pol sce. Pró ba oce ny i dia -
gno zy, „Mie siêcz nik Ma³opol ski” 1985, nr 7–8, s. 2–20 (pu bli ka cja w „dru gim obie gu”).



wspó³cze snoœæ, staj¹cy siê ka te go ri¹ hi sto ryczn¹. „Jest wiêc wieœ i mia stecz ko – 
pi sa³ w r. 1988 – (...) wi zy tówk¹ to ¿sa mo œci kra jo bra zu kul tu ro we go, w wiê k -
szym stop niu œwiadcz¹c o je go w³aœciwo œciach i ge niu szu ni¿ prze ja wy sztu ki
eli tar nej, wspól nej szer szym krê gom kul tu ro wym”. Do po jê cia „ob li cza kul tu ro -
we go” na le ¿y „za pis hi sto rii w kon kret nym kra jo bra zie, na któ re go ukszta³to wa -
nie i iden tycz noœæ od dzia³ywa³y z³o¿one czyn ni ki, za rów no pier wot ne, po -
chodz¹ce od two rów na tu ry, jak i wtór ne, bêd¹ce wy ni kiem dzia³al no œci
cz³owie ka”. Owe „czyn ni ki wtór ne (...) to osad nic two, sys te my spo³eczno -
-polityczne, ro dza je go spo dar ki, wzglê dy et nicz ne i de mo gra ficz ne”, a wiêc
czyn ni ki, któ re „ule gaj¹c prze mia nom (...), pro wadz¹ do ró¿ no rod no œci
ukszta³to wa nia prze strze ni kul tu ro wej”. To w³aœnie „po do bie ñstwo czyn ni ków
i wspól no ta dzie jów ca³ych ob sza rów za de cy do wa³y o wy kszta³ce niu cech
wspól nych, któ re uwa ¿aæ mo ¿na za w³aœci we i mia ro daj ne dla ka ¿ de go kra ju
i re gio nu, a któ re har mo nij nie roz wi ja ne przez po ko le nia wy two rzy³y bo gac two
pa no ra my kul tu ral nej, dzie³o cz³owie ka w kon kret nej prze strze ni, dzie³o sta no -
wi¹ce o to ¿sa mo œci spo³ecze ñstw re gio nal nych i na ro dów”9. W kra jo bra zie kul -
tu ro wym ziem pol skich szcze góln¹ ro lê gra bu dow nic two drew nia ne, w któ rym
„od zwier cie dlaj¹ siê (...) z jed nej stro ny re flek sy kul tu ry du cho wej, idee i d¹¿e -
nia, spo sób ¿y cia, pra ca i oby czaj, z dru giej ma te rial ny byt lud no œci”10. Ma rian
Kor nec ki ro zu mia³, ¿e pe³ne ura to wa nie pol skie go kra jo bra zu kul tu ro we go jest
w dzi siej szej rze czy wi sto œci nie re al ne, po dob nie, jak – z in nych wzglê dów – nie 
by³o re al ne przed ro kiem 1989. W oce nie znisz czeñ ro dzi me go kra jo bra zu
i wpi sa nych weñ za byt ków do cho dzi do g³osu ton pu bli cy stycz ny: „Jak wie my
po wo jen na za wie ru cha zmiot³a naj pierw wiêk szoœæ dwo rów wiej skich, od -
wiecz nych ostoi pol sko œci i kul tu ry na ro do wej. Ko lej ny cios roz gro mi³ m³yny
i wia tra ki (...). In ne za byt ki wsi, okrzy cza ne ja ko po mni ki za co fa nia i nie rów no -
œci spo³ecz nej, ust¹pi³y szczê œli wej przysz³oœci (...) i tak zwa nej ra do snej twór -
czo œci, ur¹gaj¹cej za sa dom go spo dar ki prze strzen nej i pla no wej”11. W ob li czu
„przyk³ad ów bar ba rzy ñstwa, z³ej wo li i pry mi tyw ne go dok try ner stwa” – prze -
wa ¿nie nie uda wa³y siê za mie rze nia ad ap to wa nia kom plek sów daw ne go bu dow -
nic twa do no wych ce lów, re wa lo ry za cja za byt ko wych miast mog³a siê spraw -
dziæ tyl ko tam, gdzie zna laz³y siê po wa ¿ne œrod ki fi nan so we. Po jê cia „wsi
i mia stecz ka” od nosz¹ siê ju¿ tyl ko do hi sto rii. Dziœ „w miej sce wsi ja ko or ga ni -
zmów spo³eczno -ekonomicznych, ostoi tra dy cji i ci¹g³oœci kul tu ro wej, po ja wia
siê nie zbyt spre cy zo wa ne po jê cie ’osie dli wiej ski ch’, któ re prze staj¹ byæ sy no -
ni mem tra dy cji”, zaœ „pro ces za ni ka nia mia stecz ka ma jesz cze ostrzej szy prze -
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bieg i zacz¹³ siê znacz nie wcze œniej”12. Ra to wa nie kul tu ro we go kra jo bra zu po -
przez wi¹za nie go ze wspó³cze snym ¿y ciem mo¿e od by waæ siê tyl ko po przez
œwia do me pro jek to wa nie. Bo wiem „wci¹¿ jesz cze po zo sta je pro blem re gio na li -
zmu, do któ re go upo rczy wie na wi¹zuj¹ teo re ty cy i twór cy no wej ar chi tek tu ry,
pra gn¹cy czer paæ in spi ra cjê z mo ty wów tra dy cyj nych (...). Tym sa mym pra gn¹
za bez pie czyæ na przysz³oœæ to ¿sa moœæ kra jo bra zu Pol ski”13. Ten den cja ta nie
zaw sze jed nak pro wa dzi³a do suk ce sów: po niew¹tpli wych osi¹gniê ciach
z pocz¹tku XX wie ku „ko lej ne pró by pro pa go wa nia form neo re gio nal nych (...)
nie przy nios³y w pe³ni spo dzie wa nych re zul ta tów w kon fron ta cji z pre fe ro wan¹, 
roz ma icie ro zu mian¹ no wo cze sno œci¹, pro wadz¹c¹ do swo iste go eklek ty zmu
od wzo ro wañ”14. Drog¹ in ne go ro dza ju jest trak to wa nie kra jo bra zu kul tu ro we go
ja ko ro dza ju mu ze al ne go eks po na tu15. T¹ drog¹ jest two rze nie skan se nów, ro zu -
mia nych – zgod nie z ide ami re pre zen to wa ny mi przez Han nê Pie ñ kowsk¹ – ja ko
sto sun ko wo nie wiel kie za³o¿e nia, pre zen tuj¹ce ze spo³y za bu do wy w kon tek -
stach kra jo bra zo wych zbli¿ onych do w³aœci wych im form kra jo bra zu kul tu ro -
we go16. Idee te Ma rian Kor nec ki kon kre ty zo wa³ dziê ki swej bo ga tej wie dzy wy -
nie sio nej z wie lo let nich pe ne tra cji te re no wych, okre œlaj¹c pro gra my skan se nów
ro zu mia nych ja ko od dzia³y Wo je wódz kie go Par ku Et no gra ficz ne go, obej -
muj¹ce go wo je wódz two kra kow skie w gra ni cach sprzed ro ku 197517. Wzo rów
dla ra cjo nal nej ochro ny kra jo bra zu kul tu ro we go szu ka³ Ma rian Kor nec ki za gra -
nic¹, np. w Ho lan dii, pod kre œlaj¹c zgod ne wspó³dzia³anie w³adz kon ser wa tor -
skich (pa ñstwo wych i sa morz¹do wych) oraz or ga ni za cji po zarz¹do wych
w ochro nie ro dzi me go kra jo bra zu i je go sym bo lu – wia tra ków18. Prze kszta³ce -
nia kra jo bra zu w Pol sce w ostat nich dzie siê cio le ciach Ma rian Kor nec ki oce nia³
bar dzo kry tycz nie, wska zuj¹c na ze rwa nie hi sto rycz nych wiê zi po miê dzy
dzie³ami cz³owie ka a dzie³ami przy ro dy: „kie dyœ bu dow nic two po zo sta wa³o
i roz wi ja³o siê w lo gicz nym zwi¹zku z ota czaj¹c¹ prze strze ni¹, sta wa³o siê jej
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in te graln¹ czê œci¹; dzie³a przy ro dy i cz³owie ka two rzy³y spo iste war to œci kul tu -
ro we de cy duj¹ce o to ¿sa mo œci kra ju i re gio nu. Dziœ ten od wiecz ny, har mo nij ny
pro ces zo sta³ bru tal nie prze rwa ny”19.

W kon te kœ cie tra dy cji kul tu ro wych i kul tu ro we go kra jo bra zu – uj mo wa³ Ma -
rian Kor nec ki p r o  b l e  m a  t y  k ê  o c h r o  n y  d r e w  n i a  n y c h  k o  -
œ c i o ³ ó w,  któ rych ba da nia sta no wi³y jedn¹ z je go wiel kich pa sji ¿y cio wych20:
„W hi sto rycz nej per spek ty wie bu dow nic two drew nia ne ja wi siê nam ja ko nie -
roz³¹czny sk³ad nik to ¿sa mo œci kul tu ro wej kra jo bra zu pol skie go (...). W tej pa -
no ra mie szcze gól ne miej sce zaj mo wa³y œwi¹ty nie, bêd¹ce nie tyl ko czo³owy mi
osi¹gniê cia mi cie siel stwa, ale za ra zem istot ny mi ele men ta mi struk tur osad ni -
czych za rów no w fi zycz nym – ja ko do mi nan ty ar chi tek to nicz ne – jak i ide -
owym wy mia rze”. Drew nia ny ko œció³ ka to lic ki w Pol sce trak to waæ na le ¿y ja ko
fe no men, nie ste ty nie do ce nia ny ani w Pol sce, ani za gra nic¹: „po wszech na hi -
sto ria sztu ki szczy ci siê m.in. trzy dzie sto ma nor we ski mi ko œcio³ami drew nia ny -
mi, za pew niaj¹c im na le ¿y te miej sce w do rob ku kul tu ry eu ro pej skiej (...). Syn -
te za sztu ki eu ro pej skiej nie jest na to miast zbyt ³aska wa dla tej naj bar dziej
pol skiej kar ty (...). Cze go zreszt¹ ocze ki waæ od ob cych, sko ro sa mi pro ble ma ty -
kê t¹ usu wa my na mar gi nes, pa sjo nuj¹c siê w za mian cho æby drob nym na wet re -
flek sem sztu ki ob cej prze szcze pio nej na nasz¹ (...)”21. Ma rian Kor nec ki sze ro ko
ana li zo wa³ pro ce sy nisz cze nia ko œcio³ów drew nia nych, na ra staj¹ce – mi mo pro -
te stów œro do wisk kon ser wa tor skich – od 2 po³owy XIX wie ku, gdy roz po czê³o
siê „ma so we bu rze nie ko œcio³ów daw nych, przede wszyst kim drew nia nych. Po
raz pierw szy (...) ujaw ni³ siê (...) czyn nik przy œpie szo nej de struk cji: œwia do me
d¹¿e nie cz³owie ka, kon kret ne ukie run ko wa nie”22. Teo re tycz nie w Trze ciej Rze -
czy po spo li tej pol skie ko œcio³y drew nia ne mog³yby wresz cie do cze kaæ siê po -
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19 M. K o r  n e c  k i, Kra jo braz kul tu ro wy re gio nu gor cza ñskie go, „Te ki Kra kow skie” II, Kra -
ków 1995, s. 59.

20 Por. M. K o r  n e c  k i, Ko œció³ w Sie mie cho wie i po³udniowo -ma³opol ska gru pa go tyc kich
ko œcio³ów drew nia nych, „Biu le tyn Hi sto rii Sztu ki” XXXI, z. 3, s. 348–353; t e  n ¿ e, Uwa gi do
sys te ma ty ki go tyc kich ko œcio³ów drew nia nych w Ma³opol sce, „Te ka Ko mi sji Urba ni sty ki i Ar chi -
tek tu ry” IV, 1970; t e  n ¿ e, Ma³opol skie ko œcio³y drew nia ne w XVI i XVII wie ku. cz. I, ta m¿e X,
1976, s. 129–146; cz. II, t a  m ¿ e  XI, 1977, s. 115–130; t e  n ¿ e, Ma³opol skie ko œcio³y drew nia ne
do by ba ro ku (XVIII w.), cz. I, ta m¿e XII, 1978, s. 205–218; cz. II, ta m¿e XIII, 1979, s. 117–132;
cz. III, t a  m ¿ e  XIV, 1980, s. 123–134; t e  n ¿ e, Drew nia ne ko œcio³y XIX i XX wie ku w Ma³opol -
sce, cz. I, ta m¿e XV, 1981, s. 187–201; cz. II, t a  m ¿ e  XVI, 1982, s. 227–238; cz. III, t a  m ¿ e
XVII, 1983, s. 243–255; t e  n ¿ e, Go tyc kie ko œcio³y drew nia ne na Pod ha lu, Kra ków 1987; t e  -
n¿e, Drew nia na ar chi tek tu ra sa kral na w Pol sce. Za gad nie nie ty pów i form re gio nal nych w roz wo -
ju hi sto rycz nym, „Ochro na Za byt ków” XLV, 1992, z. 1–2, s. 7–31; t e  n ¿ e, Ko œcio³y drew nia ne
w Ma³opol sce: za gad nie nie uwa run ko wañ oraz sys te ma ty ki ty pów i form ar chi tek tu ry (od œre dnio -
wie cza do XX wie ku), Kra ków 1999; R. B r y  k o w  s k i, M. K o r  n e c  k i, Ko œcio³y drew nia ne
w Ma³opol sce po³udnio wej, Wroc³aw 1984.

21 M. K o r  n e c  k i, Drew nia ne ko œcio³y w Pol sce i pro ble my ich ochro ny. Zna cze nie – za -
gro¿e nie – per spek ty wy za cho wa nia, [w:] Ars sa cra et re stau ro, red. J. Ko wal czyk, War sza wa
1992, s. 148, 151.

22 T a  m ¿ e, s. 154.



wszech ne go uzna nia: „Mi nê³a zmo ra, k³ad¹ca siê cie niem na wy si³ki po no szo ne 
przez wie le lat w s³u¿bie ochro ny za byt ków. Nie ma ju¿ ’pla nó w’ in we sty cji ko -
œciel nych, li mi to wa nych po li tycz ny mi przes³an ka mi. Dys po nu je my no wo cze -
sn¹ tech no lo gi¹, po zwa laj¹c¹ ra to waæ drew no od de struk cji bio lo gicz nej. Zna -
my dok try ny i me to dy dzia³añ kon ser wa tor skich, od po wia daj¹cych eu ro pej skim 
stan dar dom. Ma my prze szko lo ne ka dry, umiej¹ce re ali zo waæ na wet skom pli ko -
wa ne za bie gi. Ale uru cho mio na nie opa no wa na po gar da dla sta rych, drew nia -
nych œwi¹tyñ, pod sy ca na nie wiedz¹ i aro gan cj¹, za gra ¿a reszt kom ja k¿e de li kat -
nej ma te rii”. Pa sja kon ser wa tor ska Ma ria na Kor nec kie go siê ga³a po ar gu men ty
na tu ry re li gij nej i etycz nej. Bez my œl ne li kwi do wa nie sa crum, od stu le ci zwi¹za -
ne go z drew nian¹ œwi¹ty ni¹, wi dzia³ w ka te go riach pro fa na cji: „Od wiecz ne
œwi¹ty nie, wy mo dlo ne przez wie le po ko leñ, miej sca uœwiê co ne spra wo wa niem
Ofia ry i sa kra men tów, cze go wy miar prze kra cza w¹tpli we am bi cje, al bo ta ki czy
in ny ra chu nek eko no micz ny, gdy mó wi siê, ¿e nie staæ nas na ra to wa nie ni ko mu 
ju¿ nie po trzeb ne go ko œcio³a”. Wi dok opusz czo ne go wnê trza drew nia ne go ko -
œcio³a (w Ol szów ce na przed po lu Gor ców, przed spa le niem w r. 1993 ?) prze ¿y -
wa³ nie zwy kle oso biœ cie: „Wchodz¹c do wnê trza zdj¹³em na kry cie g³owy, lecz
po in for mo wa no mnie, ¿e nie trze ba; dziœ ch³od ny dzieñ, a na bo¿e ñstw ju¿ siê
nie od pra wia (...). Bu dzi siê gwa³tow ny pro test. Spro fa no wa ny ko œció³, miej sce
uœwiê co ne mo dlitw¹ wie lu po ko leñ, wo kó³, a mo¿e i pod no ga mi gro by daw no
po mar³ych (...). Tak byæ nie mo¿e (...). Wie my, ¿e sta ry i no wy ko œció³, to czê œci 
te go sa me go drze wa, zin te gro wa ne go od ko rze ni po najm³od sze pê dy. Te ostat -
nie ob umie raæ mog¹, gdy brak nie wiê zi ³¹cz¹cych sta re z no wym”23. Wal ka Ma -
ria na Kor nec kie go o ra to wa nie gin¹cych ko œcio³ów drew nia nych mia³a ró¿ ne
ob li cza. Nisz cze nie wie lu ko lej nych œwi¹tyñ, ale ta k¿e nie licz ne wy pad ki ich
sku tecz ne go ra to wa nia, od no to wy wa³ w co raz czê st szych pu bli ka cjach, z któ -
rych dzie si¹tki to opra co wy wa ne i roz pro wa dza ne w la tach 1993–2001
w³asnym sta ra niem ze szy ty Ko œcio³y Drew nia ne, pre zen to wa ne na po sie dze -
niach za³o¿onej i kie ro wa nej prze zeñ sek cji ko œcio³ów drew nia nych w kra kow -
skim od dzia le Sto wa rzysz nia Hi sto ry ków Sztu ki24. Or ga ni zo wa³ ob jaz dy na -
uko we po œwiê co ne drew nia nej ar chi tek tu rze sa kral nej, opra co wa³ dla w³adz
kon ser wa tor skich wy kaz ko œcio³ów drew nia nych po stu lo wa nych do wpi sa nia
na li stê œwia to we go dzie dzic twa kul tu ro we go, wy stê po wa³ z re fe ra ta mi na licz -
nych se sjach na uko wych i po pu lar nych, kie ro wa nych pod ad re sem w³adz kon -
ser wa tor skich i ko œciel nych.
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23 T a  m ¿ e, s. 164, 166–167.
24 Zob. m.in.: M. K o r  n e c  k i, Utra co ny klej not Gor ców, „Wia do mo œci Kon ser wa tor skie”

4/27/VII, 1993, s. 10–11 (ko œció³ w Nie dŸ wie dziu); t e  n ¿ e, Wspo mnie nie o drew nia nym ko œcie le
w Nie dŸ wie dziu, „Ko œcio³y Drew nia ne” nr 4, Kra ków 1993; t e  n ¿ e, Sp³on¹³ ko œció³ w Miê dzy rze -
czu Gór nym, t a  m ¿ e   nr 2, 1993; t e  n ¿ e, Sp³on¹³ ko œció³ w Sie klów ce, ta m¿e nr 5, 1993; t e  n ¿ e, 
Co s³ychaæ w Li bu szy?, ta m¿e nr 6, 1993; t e  n ¿ e, Ko œció³ w Ol szów ce spa lo ny, „Ko œcio³y Drew -
nia ne” nr 11, Kra ków 1993; t e  n ¿ e, Jak „znikn¹³” ko œció³ w Wiel giem?", ta m¿e nr 14, 1994.

25 Mo ¿na by tu chy ba mó wiæ o na wi¹za niu do my œli Ja na Za chwa to wi cza, któ ry od bu do wê



Stoj¹c zde cy do wa nie na grun cie prio ry te tu au ten ty zmu sub stan cji za byt ko -
wej w pro ce sie kon ser wa tor skim (zob. ni¿ ej), Ma rian Kor nec ki do pusz cza³ re -
kon struk cje uza sad nio ne klê ska mi ele men tar ny mi (jak po¿ary)25, a ta k¿e re kon -
struk cje dyk to wa ne trosk¹ o kul tu ro wy kra jo braz. Za pew ne nie przy pad ko wo –
w swym ar ty ku le o ochro nie za byt ków Ho lan dii – tak sil nie za ak cen to wa³ sto so -
wa ne w Am ster da mie za sa dy re kon stru owa nia fa sad i bry³, wspó³de cy duj¹cych
o miej skim kra jo bra zie, pod kre œlaj¹c za ra zem, ¿e nie cho dzi tu o fan ta zje, lecz
dzia³ania opar te na pe³nej do ku men ta cji na uko wej; w ra mach tej „za kro jo nej na
du¿¹ ska lê re kon struk cji ele men tów za byt ko wych wzno si siê na no wo bra kuj¹ce 
szczy ty, od twa rza bo ga ty de tal zdob ni czy, a na wet przy wra ca bu do wlom ich
pier wot ny, mniej szy ga ba ryt. Te go ty pu in ge ren cje mog¹ bu dziæ w¹tpli wo œci,
pod kre œliæ jed nak na le ¿y, ¿e pod staw¹ re kon struk cji s¹ szcze gó³owe stu dia i ba -
da nia”26. W po dob nych ka te go riach wi dzia³ te¿ od bu do wy nisz czo nych przez
po¿ary drew nia nych ko œcio³ów, tworz¹c nie jed no krot nie na uko we przes³an ki
dla te go ro dza ju dzia³añ27.

Wspó³cze sne za bie gi kon ser wa tor skie – pi sa³ w kon te kœ cie znisz cze nia przez po¿ar ko œcio³a
na Wo li Ju stow skiej – obej muj¹ce czyn no œci o bar dzo sze ro kim za siê gu, a nie rzad ko (...) do -
tycz¹ce ele men tów wiê k szych kom plek sów i ca³ych za byt ko wych struk tur prze strzen nych, nie
ogra ni czaj¹ siê tyl ko do sub stan cji daw nej. Obej muj¹ czyn no œci re ali zo wa ne me to da mi kon ser -
wa tor ski mi, któ re pro wadz¹ do uzy ska nia ce lów na kre œlo nych przez tê dys cy pli nê. ’Kon ser wa tor -
ska od bu do wa’ znisz czo ne go po¿arem ko œcio³a przy wró ciæ mo¿e co naj mniej w czê œci au ten tyzm
uni ka to we go dzie³a ar chi tek tu ry, któ re go war toœæ po le ga na czy mœ wiê cej, ni¿ tyl ko na pod le -
gaj¹cej nie uchron ne mu zu ¿y ciu sub stan cji bu dul ca28.

Ja ko osta tecz noœæ – po dyk to wan¹ g³ów nie po wo do wa ny mi przez lu dzi za -
gro¿e nia mi w pier wot nym miej scu – wi dzia³ prze no sze nie drew nia nych ko -
œcio³ów na no we miej sce, wie lo krot nie po stu luj¹c i ini cjuj¹c te go ro dza ju
dzia³ania29, ale te¿ wie lo krot nie kry ty kuj¹c b³êdy po pe³nia ne przy oka zji tych
trans fe rów30.
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kom plek sów za byt ko wych (wi dzian¹ zw³asz cza po przez pry zmat zruj no wa nej w do bie II woj ny
œwia to wej War sza wy) wi dzia³ ja ko za doœæuczy nie nie za pi so wi, za cho wa ne mu w pa miê ci ¿yj¹ce -
go po ko le nia.

26 M. K o r  n e c  k i, Z pro ble ma ty ki, s. 49–50.
27 M. K o r  n e c  k i, Spa lo ny ko œció³ drew nia ny na Wo li Ju stow skiej w Kra ko wie. Pro ble my

kon ser wa tor skie, „Ochro na Za byt ków” XXXII, 1979, z. 1, s. 33–45; t e  n ¿ e, Wo la Ju stow ska – po 
sie dem na stu la tach, „Ko œcio³y Drew nia ne” nr 29, Kra ków 1995; t e  n ¿ e, Po¿e gna nie jod³owe go
ko œcio³a, „Ty go dnik Po wszech ny” 1986, nr 10 (w zwi¹zku ze spa le niem siê ko œcio³a w Li bu szy);
t e  n ¿ e, Drew nia ny ko œció³ Na ro dze nia Na jœ wiêt szej Ma ryi Pan ny w Li bu szy, „Cur ren da”, Tar nów 
1986, nr 10–12; t e  n ¿ e, Drew nia na dzwon ni ca bo che ñska, „Cur ren da”, Tar nów 1987, nr 10–12;
t e  n ¿ e, Od bu do wa ny klej not Boch ni, „Wia do mo œci Kon ser wa tor skie” 4/27/VII, 1993, s. 10–11 (o 
dzwon ni cy przy ko œcie le pa ra fial nym); t e  n ¿ e, Dzwon ni ca bo che ñska od bu do wa na, „Ko œcio³y
Drew nia ne” nr 10, Kra ków 1993; t e  n ¿ e, Po¿ar na Obi do wej, „Wia do mo œci Kon ser wa tor skie”
4/31/IX, 1994, s. 21–22.

28 M. K o r  n e c  k i, Spa lo ny ko œció³, s. 41–42.
29 Por. m.in.: M. K o r  n e c  k i, Drew nia ny ko œció³ ŒŒ. Woj cie cha i Sta nis³awa w Cmo la sie i je -

go prze nie sie nie do Po rêb Dy mar skich, „Cur ren da”, Tar nów 1988, nr 7–9; t e  n ¿ e, Ka pli ca drew -



Ma rian Kor nec ki zde cy do wa nie bro ni³ i n  t e  g r a l  n o  œ c i  w n ê  t r z a  z a  -
b y t  k o  w e j  b u  d o w  l i,  wraz z ca³ym owe go wnê trza wy po sa ¿e niem, za rów -
no jed no li cie skom po no wa nym, jak na ra staj¹cym przez po ko le nia. W³aœnie
w owym na ra sta niu – do ku men cie hi sto rii i kul tu ry – wi dzia³ naj wiê ksz¹ war -
toœæ. A sko ro po wo jen ne la ta bez pow rot nie znisz czy³y miesz kal ne wnê trza
dwo rów i pa³aców – to do ostat nich za cho wa nych w swym au ten ty zmie na le¿¹
wnê trza ko œciel ne. Widz¹c w kszta³to wa nym przez hi sto riê wnê trzu coœ znacz -
nie wa ¿niej sze go, ni¿ su ma ele men tów tworz¹cych wy po sa ¿e nie, ka te go rycz nie
sprze ci wia³ siê prze no sze niu dzie³ sztu ki z ko œcio³ów do mu ze ów, na ra ¿aj¹c siê
tym czê sto wie lu mu ze al ni kom. Je dy nym uspra wie dli wie niem dla te go ro dza ju
prak tyk mog³o byæ za gro¿e nie po¿arem, kra dzie¿¹, po wo dzi¹; ale i w ta kim wy -
pad ku owe trans fe ry win ny byæ trak to wa ne ja ko za bieg o cha rak te rze tym cza so -
wym, a nie trwa³ym, zaœ pod sta wo wym kie run kiem dzia³ania win no byæ nie
prze no sze nie dzie³ sztu ki do mu ze ów, lecz stwa rza nie w³aœci wych wa run ków
ich prze cho wy wa nia w miej scu prze zna cze nia. Ko œció³ po zba wio ny swych ob -
ra zów i rze Ÿb – prze nie sio nych b¹dŸ do mu zeum, b¹dŸ do no we go ko œcio³a – to
ko œció³ spro fa no wa ny, „ani ko œció³, ani «za by tek»”31, zaœ ar gu men ty sto so wa ne
w ta kich wy pad kach przez mu zea „by³y (i s¹ nadal) cio sem w ideê ochro ny
«zbio ro we go dzie³a sztu ki»”, ja kim jest wnê trze ko œciel ne32. In te gral noœæ wnê -
trza za byt ko we go – w tym zw³asz cza wnê trza sa kral ne go – Ma rian Kor nec ki ak -
cen to wa³ szcze gól nie sil nie w pra cach Ko mi cji Pro gra mo wej Spo³ecz ne go Ko -
mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa, oce niaj¹c m.in. pod tym w³aœnie k¹tem
czo³owe kra kow skie re ali za cje, pro wa dzo ne ze œrod ków Na ro do we go Fun du szu 
Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa od ro ku 1990.

Z wnê trza mi – zw³asz cza sa kral ny mi – wi¹za³a siê te¿ ko lej na pa sja kon ser -
wa tor ska Ma ria na Kor nec kie go: p r o  b l e m  a r a  n ¿  a c j i  k o n  s e r  w a  t o r  -
s k i e j,  obej muj¹cy te¿ za gad nie nia zwi¹za ne z es te tyk¹ po je dy czych dzie³
sztu ki, poddda nych in ge ren cji kon ser wa tor skiej33. Zde cy do wa nie bro ni³ tu –
zw³asz cza w od nie sie niu do dzie³ kul tu ry re li gij nej – za rów no za byt ko wych
wnêtrz, jak po je dyn czych dzie³ sztu ki, widz¹c w jed nych i dru gich zw³asz cza
do ku men ty na ra staj¹cej hi sto rii, do ku men ty sil nie zwi¹za ne z tra dy cj¹ miej sca.
I te w³aœnie war to œci zde cy do wa nie przedk³ada³ po nad do mi nuj¹ce czê sto ten -
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nia na Œw. Se ba stia na w Sta rych i No wych Ma nio wach, „Ko œcio³y Drew nia ne” nr 17, 1994; t e n  -
¿e, Ko œció³ w Ja wor ni ku dziœ w Krakowie -Krzes³awi cach, „Wia do mo œci Kon ser wa tor skie Wo je -
wódz twa Kra kow skie go” VIII, 1998, s. 9–26.

30 Por. M. K o r  n e c  k i, Drew nia ne Ko œcio³y, s. 160: „Prze no sze nie ko œcio³ów za byt ko wych
jest ope ra cj¹ skom pli ko wan¹ i kosz town¹, wy ma gaj¹c¹ fa cho wo œci i nad zo ru”.

31 M. K o r  n e c  k i, Drew nia ne Ko œcio³y, s. 166.
32 Ta m¿e, s. 158.
33 Pro ble ma ty ki tej do tycz¹ m.in. ar ty ku³y: M. K o r  n e c  k i, Gra ni ce in ter wen cji i ara n¿ acji

kon ser wa tor skiej, „Ochro na Za byt ków” XXIX, 1976, z. 4, s. 298–305; t e  n ¿ e, Tryp tyk z D³u¿ca
i Ma don na z Lip ni cy Mu ro wa nej. Dwie ara n¿ acje kon ser wa tor skie, „Ochro na Za byt ków”
XXXIV, 1981, z. 1–2, s. 29–47..

34 M. K o r  n e c  k i, Gra ni ce, s. 304–305.



den cje do eks po no wa nia wy ni ków ba dañ kon ser wa tor skich i na uko wych, do
przy wra ca nia dzie³om daw nych form ze szkod¹ dla na ra staj¹cej przez wie ki ¿y -
wej tra dy cji. Zdaj¹c so bie spra wê z ró¿ no rod no œci i zmien no œci kry te riów oce ny 
(„na wet raz okre œlo ne bêd¹ mu sia³y pod le gaæ ci¹g³ej re wi zji i ewo lu cji, uwa run -
ko wa nej po stê pem na uk teo re tycz nych i me tod na uko wo kon ser wa tor skich”),
po stu lo wa³ per ma nentn¹ kry ty kê kon ser wa torsk¹ i d¹¿y³ do usta le nia „gra ni cy,
ja kiej nie po win na prze kra czaæ in ter wen cja i ara n¿ acja kon ser wa tor ska”, gra ni -
cy, któ ra nie na ru sza³aby kil ku pod sta wo wych za sad: „za cho wa nia praw dy hi -
sto rycz nej, czy li au ten ty zmu dzie³a sztu ki; za sto so wa nia przy po dej mo wa niu
kon ser wa cji po stê po wa nia na uko we go; za pew nie nia pe³nej rze tel no œci, opar tej
na sta³ym pog³êbia niu wie dzy fa cho wej i tech ni ki; za pew nie nia bez spor nej do -
mi na cji za byt ku za rów no w wy pad ku ara n¿ acji in te gruj¹cej ’do we wn¹trz’
dzie³a sztu ki, jak i w kon te kœ cie z ota czaj¹c¹ go sce ne ri¹”. Ozna cza to, i¿
„za³o¿e nia kon ser wa cji za byt ków mie œciæ siê musz¹ w gra ni cach obiek tyw nych
kon sta ta cji, któ re wy su waj¹ siê przed kry te ria na tu ry czy sto es te tycz nej, ja ko
pod porz¹dko wa ne war to œcio wa niu su biek tyw ne mu, po zba wio ne mu na uko wej
jed no znacz no œci”34. Nie mniej wy mow ne s¹ pre zen to wa ne przez Ma ria na Kor -
nec kie go przyk³ady, któ ry mi ilu stro wa³ dzia³ania, ja kie uzna wa³ – w my œl wspo -
mnia nych kry te riów – za pra wid³owe, w¹tpli we i b³êd ne. W pre zen ta cjach tych
od cho dzi³ da le ko od zdo mi no wa nych przez wspó³cze sne od czu cia es te tycz ne
po gl¹dów Jó ze fa E. Dut kie wi cza35, zbli¿a³ siê na to miast œwia do mie do tez pre -
zen to wa nych przez Boh da na Mar co nie go36 i Ka zi mie rza Ma li now skie go37.
W re zul ta cie za sad ni czo od rzu ca³ ara n¿ acje wnêtrz œre dnio wiecz nych pre zbi te -
riów ko œcio³ów, gdzie dla eks po no wa nia naj star szych ele men tów wy stro ju pla -
stycz ne go i uczy tel nie nia – za rów no wspó³cze sny mi œrod ka mi ar ty stycz ny mi,
jak po przez trans lo ka cje ele men tów wy po sa ¿e nia – kli ma tu wnêtrz sprzed no -
wo¿yt nych prze kszta³ceñ, usu wa no ma nie ry stycz ny i ba ro ko wy wy strój wraz
z o³ta rza mi g³ów ny mi, prze no szo ny mi w in ne miej sca, a na wet do in nych
œwi¹tyñ (Ol kusz, Mo gi³a). Pod porz¹dko wa nie kon ser wo wa ne go wnê trza „wy -
bit nie au tor skiej, in dy wi du al nej idei” (wnê trze fa ry ol ku skiej w in ter pre ta cji
Dut kie wi cza)38, nie za le ¿nie od swych wa lo rów ar ty stycz nych, po zo sta wa³o bo -
wiem w pe³nej sprzecz no œci z za sad¹ „do mi na cji za byt ku” nad wspó³cze sn¹ in -
ter pre ta cj¹. Ma rian Kor nec ki oba wia³ siê te¿ dzia³añ kon ser wa tor skich zmie -
niaj¹cych wygl¹d rze Ÿb czy ob ra zów, uœwiê co ny od wiecz ny mi tra dy cja mi
i re li gij ny mi kul ta mi. Zja wi sko to uka za³ na przyk³ad ach go tyc kich rze Ÿb, któ re
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35 Zob. J. E. D u t  k i e  w i c z, Sen ty men ta lizm, au ten tyzm, au to ma tyzm, „Ochro na Za byt ków”
XIV, 1961, z. 1–2.

36 B. M a r  c o  n i, Es te ty ka i ety ka w kon ser wa cji (ma lar stwo i rze Ÿba po li chro mo wa na),
„Ochro na Za byt ków” I, 1948, z. 2.

37 K. Ma li now ski, Dys ku sja o za sa dach kon ser wa tor skich. Po gl¹dy i wnio ski, „Ochro na Za -
byt ków” XIX, 1966, z. 2.

38 M. K o r  n e c  k i, Gra ni ce, s. 301–302.
39 Ta m¿e, s. 299, 301.



– po zba wio ne przez kon ser wa to rów ba ro ko wych su kie nek i ko ron – zo sta³y
udo stêp nio ne na uko wym ba da niom nad œre dnio wieczn¹ rze Ÿb¹, trac¹c jed no -
cze œnie swój wa lor sa kral ny, a wiêc war toœæ kul tu row¹ nie prów ny wal nie wy ¿ -
sze go rzê du:

Usu niê cie ba ro ko we go przy bra nia rze Ÿby Mat ki Bo skiej z Dzie ci¹tkiem w Ry wa³dzie
niew¹tpli wie w efek cie przy czy ni³o siê do re win dy ka cji cen ne go, a nie zna ne go przed tem za byt ku 
z XIV w. Jed na k¿e w wy ni ku in ter wen cji kon kret ne dzie³o sztu ki w³aœci wie prze sta³o ist nieæ, a na
je go miej sce po ja wi³o siê ca³ko wi cie in ne”, przy czym „stwier dze nie to tyl ko w pew nej mie rze
do ty czy ma te rii za byt ku, na to miast w ca³ej roz ci¹g³oœci stre fy obej muj¹cej je go tre œci ar ty stycz ne 
i hu ma ni stycz ne. Nast¹pi³a bo wiem utra ta in dy wi du ali zmu, otocz ki hi sto rycz nej, emo cjo nal nej
i w znacz nym stop niu obyczajowo -kultowej, a na wet wie lo war stwo wo œci two rzyw, w któ rej rze -
Ÿba drew nia na, haft i z³ot nic two sk³ada³y siê na ar ty styczn¹ ca³oœæ (...). Re kom pen sa ta nast¹pi³a
wy³¹cznie w sfe rze mier ni ków œciœ le na uko wych (...)39.

Na ru sze nie za sa dy „do mi na cji za byt ku” wi dzia³ te¿ Ma rian Kor nec ki w eks -
po zy cjach kon ser wo wa ne go dzie³a sztu ki ja ko de struk tu (co oczy wiœ cie od po -
wia da tro sce o za cho wa nie au ten tycz nej syb stan cji) po wi¹za ne go z sil nie eks po -
no wa nym, wspól cze snym uzu pe³nie niem. Ja ko przyk³adem pos³u¿y³ siê
frag men tem go tyc kie go kru cy fik su z Wo ja ko wej, roz piê tym na no wym ¿ela -
znym ste la ¿u40, wraz z któ rym two rzy for mê pla styczn¹ blisk¹ wspó³cze snej,
nie mal abs trak cyj nej rze Ÿby: „Za sa da za cho wa nia au ten ty ku, do strze ¿e nie
w nie sa mo wi tej eks pre sji de struk tu – splot³y siê tu z ide¹ eks po zy cji dzie³a przy
za sto so wa niu od mien nych two rzyw i form no wo cze snych, od ci naj¹cych siê od
ja kiej kol wiek imi ta cji. Mi mo pra wid³owych, dok try nal nych na wet za³o¿eñ, uzy -
ska ny efekt od bie ga od za sa dy, za chwia na zo sta³a bo wiem wy mo wa sa me go za -
byt ku”. W prze ci wie ñstwie do agre syw ne go od dzia³ywa nia owe go ste la ¿u –
pra wid³ow¹ eks po zy cjê de struk tu uzy ska no w póŸ no go tyc kiej rze Ÿbie Ukrzy -
¿owa ne go ze Sta re go Wiœ ni cza, eks po no wa nej od lat w kra kow skim Mu zeum
Na ro do wym na tle skrzy ¿owa nych, rów nie¿ póŸ no go tyc kich be lek stro po -
wych41. Po dob ne, za sad ni cze za strze ¿e nia, jak w wy pad ku rze Ÿby z Wo ja ko wej, 
wy su wa³ Ma rian Kor nec ki wo bec efek tu bêd¹ce go wy ni kiem kon ser wa cji go -
tyc kiej rze Ÿby „Mat ki Bo skiej z Czy ¿y kiem”, po chodz¹cej z ko œcio³a pa ra fial -
ne go w K³od z ku42, któ ra to rze Ÿba „po zdjê ciu ba ro ko wej po li chro mii i z³oceñ
oczysz czo na zo sta³a do su ro we go drew na”. I sta wia re to rycz ne py ta nie: „czy
owe oczysz cze nie (...), a wiêc na da nie rze Ÿbie fak tu ry nie maj¹cej nic wspól ne -
go z pier wotn¹, go tyck¹ in ter pre ta cj¹, re kom pen su je utra tê ba ro ko wej ara n¿ acji, 
tak sil nie hi sto rycz nie zro œniê tej z tym zna nym i cen nym za byt kiem”43. Zgod nie 
z przy jê ty mi kry te ria mi, za „naj bar dziej traf ny pro gram kon ser wa tor ski” uzna³
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40 Zob. Dzie³o sztu ki w kon ser wa cji, ka ta log wy sta wy, red. M. Dayczak -Domanasiewicz, Kra -
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41 Ta m¿e, s. 302–303.
42 Dzie³o sztu ki, s. 50, poz. 3.VII.
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„Ochro na Za byt ków” XXX, 1977, z. 1–2, s. 89.
44 M. K o r  n e c  k i, Gra ni ce, s. 303. Por.: Dzie³o sztu ki, s. 52, poz. 1.VIII.



kon ser wa cjê go tyc kiej, ka mien nej rze Ÿby œw. Bar ba ry, od na le zio nej przy
Ma³ym Ryn ku w Kra ko wie ja ko de strukt, z³o¿onej z bli sko 40 frag men tów44.

Od rêb ny, nie zwy kle sze ro ki dzia³ w do rob ku ba daw czym i kon ser wa tor skim
Ma ria na Kor nec kie go sta no wi³y wsze la kie p r o  b l e  m y  z w i ¹ z a  n e  z  d o  -
k u  m e n  t a  c j ¹,  trak to wan¹ za rów no ja ko in te gral ny ele ment po stê po wa nia
kon ser wa tor skie go, jak na rzê dzie dla w³adz kon ser wa tor skich przy pro wa dze -
niu bie¿¹cej dzia³al no œci, jak wresz cie efekt osi¹gniêæ ba daw czych, zwi¹za nych
z cy klem kon ser wa tor skim. Do ku men to wa nie i in wen ta ry zo wa nie za byt ków
sta³o u pod staw sto sun ku Ma ria na do dzie³ sztu ki, do ich po zna wa nia i opra co -
wy wa nia, wy zna cza³o je go dro gê ¿y ciow¹ ja ko ba da cza i kon ser wa to ra, od siê -
gaj¹cej pocz¹tków lat piê æ dzie si¹tych dzia³al no œci w kra kow skim Wo je wodz -
kim Urzê dzie Kon ser wa tor skim45, po przez dzie si¹tki ze szy tów Ka ta lo gu
Za byt ków Sztu ki w Pol sce, opra co wy wa nych i re da go wa nych wspól nie z Ta de -
uszem Chrza now skim w la tach 1960–1982, zor ga ni zo wa ne Je go sta ra niem pla -
ców ki w ro dza ju Ze spo³u Do ku men ta cji Za byt ków (przy Wo je wódz kim Kon -
ser wa to rze Za byt ków w Kra ko wie, w la tach sze œæ dzie si¹tych) oraz Ze spo³u
Ewi den cji Kon ser wa tor skiej i Pra cow ni Do ku men ta cji Naukowo -Kon ser wa tor -
skiej w ra mach kra kow skie go od dzia³u PKZ (po r. 1975). Wy war³ wiel ki wp³yw 
na spo so by, for my i me to dy opra co wy wa nia in wen ta ry za cji, ewi den cji do ku -
men ta cji kon ser wa tor skich, na okre œle nie za dañ te go ro dza ju opra co wañ, ich
miej sca za rów no w cy klu prac kon ser wa tor skich, jak w ba da niach na uko wych,
na pre cy zo wa nie pod sta wo wych po jêæ w tym za kre sie: „Przez in wen ta ry za cjê
ro zu miem – pi sa³ na prze³omie lat osiem dzie si¹tych i dzie wiê æ dzie si¹tych – ujê -
cie za so bów przede wszyst kim dla ce lów na uko wych, po niek¹d w wy mia rze po -
nad cza so wej przy dat no œci (...). Ewi den cja (...) ma przede wszyst kim aspekt
prag ma tycz ny, wi¹¿¹cy siê z bie¿¹c¹ dzia³al no œci¹ ochro ny za byt ków (...). Sze -
ro ko ro zu mia na do ku men ta cja kon ser wa tor ska (...) roz pa da siê na (...) sze reg
ka te go rii (...) od in wen ta ry za cji sta nu za sta ne go, do ku men ta cji ba daw czej i pro -
jek to wej po do ku men ta cjê po wy ko nawcz¹”, jest wiêc wa ¿nym ele men tem
ca³ego, pra wid³owo re ali zo wa ne go cy klu kon ser wa tor skie go. Do ku men ta cja –
to „za ple cze in for ma cyj ne i ba daw cze dzia³al no œci s³u¿b ochro ny za byt ków, ale
za ra zem warsz tat sze ro kie go krê gu dys cy plin na uko wych, któ re s¹ po wi¹za ne
ide¹ za cho wy wa nia dzie dzic twa kul tu ro we go i je go to ¿sa mo œci”46.
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45 Sw¹ ów cze sn¹ dzia³al noœæ tak wspo mi na³ po la tach: „Pra wie od sa me go pocz¹tku od da -
wa³em siê pra cy te re no wej, maj¹cej po niek¹d in wen ta ry za cyj ny cha rak ter. Pe ne tra cja te re no wa
by³a pil nie po trzeb na, gdy¿ w pierw szych la tach po wo jen nych za so by za byt ków roz leg³ego ob -
sza ru zie mi kra kow skiej, jak i ich stan za cho wa nia by najm niej nie by³y do sta tecz nie ro ze zna ne”.
M. K o r  n e c  k i, Pro fe sor Jó zef E. Dut kie wicz, s. 31.

46 M. K o r  n e c  k i, In wen ta ry za cja, ewi den cja i do ku men ta cja kon ser wa tor ska. Re flek sje
w œwie tle do œwiad czeñ po wo jen nych, [w:] Ochro na i kon ser wa cja dóbr kul tu ry w Pol sce
1944–1989, red. A. T o  m a  s z e w  s k i, War sza wa 1996, s. 143. Zob. ta k¿e: M. K o r  n e c  k i, Spra -
wa ewi den cji i in wen ta ry za cji tra dy cyj ne go bu dow nic twa wiej skie go. Uwa gi i ob ja œnie nia w spra -
wie opra co wañ historyczno -informacyjnych wsi, „In for ma cje Bie¿¹ce PKZ”, War sza wa 1976.



Dla n a  u k o  w y c h  p o d  s t a w  u r z ê  d o  w e j  o c h r o  n y  z a  b y t  k ó w
do nios³e zna cze nie mia³a dwu dzie sto piê cio let nia (1951–1976) wspó³pra ca wo -
je wódz kie go kon ser wa to ra za byt ków dr Han ny Pie ñ kow skiej z jej za stêpc¹,
Ma ria nem Kor nec kim; stwo rzy li Oni nie za po mnia ny tan dem kon ser wa to rów,
kom pe tent nych i ide owych, dzia³aj¹cych w opar ciu o kra kow skie œro do wi sko
na uko we hi sto ry ków sztu ki i artystów -konserwatorów.

Po r. 1951 kie ro wa ny przez Ni¹ Urz¹d Kon ser wa tor ski – pi sze Ma rian Kor nec ki we wspo -
mnie niu po œmiert nym o Han nie Pie ñ kow skiej – pode mu je pla now¹ i sys te ma tyczn¹ dzia³al noœæ,
po wi¹zan¹ ze œro do wi skiem na uko wym Kra ko wa, wy ¿ szy mi uczel nia mi i in sty tu cja mi na uko wy -
mi. Owa sze ro ka wspó³pra ca przy nios³a w ci¹gu lat nie tyl ko pod nie sie nie au to ry te tu Wo je wódz -
kie go Urzê du Kon ser wa tor skie go w Kra ko wie, ale i efek ty na uko we. Wy star czy wy mie niæ wy ni -
ki ba dañ nad sztuk¹ ro ma ñsk¹, ar chi tek tu rê obronn¹ b¹dŸ za byt ki ma lar stwa œcien ne go.
Prak tycz nym dzia³aniom to wa rzysz¹ pra ce i po szu ki wa nia w za kre sie teo rii i me to do lo gii kon ser -
wa tor skiej, w któ rych kszta³tu je siê ak tu al ne ob li cze kra kow skiej szko³y kon ser wa tor skiej.

W ty m¿e wspo mnie niu Ma rian Kor nec ki tak okre œli³ g³ów ne kie run ki pro gra -
mo wych dzia³añ kra kow skie go Urzê du kon ser wa tor skie go:

1. Ochro na miast i mia ste czek, z wy do by ciem war to œci uk³ad ów urba ni stycz nych i za byt ko -
wej za bu do wy ce lem stwo rze nia z nich oœrod ków tu ry sty ki (...), 2. za bez piecz nie, kon ser wa cja
i eks po zy cja naj cen niej szych zam ków, pa³aców, ru in hi sto rycz nych i for ty fi ka cji ja ko mo nu men -
tal nych ak cen tów krajobrazowo -kulturalnych (...), 3. ochro na za byt ków bu dow nic twa drew nia ne -
go, bêd¹cych jed nym z nie licz nych w Eu ro pie re zer wa tów tej gin¹cej ga³êzi ar chi tek tu ry. Szcze -
gól nie wa ¿nym za da niem w tej dzie dzi nie sta³a siê bu do wa skan se nów, ja ko je dy nej re al nej for my 
ura to wa nia naj cen niej szych war to œci kul tu ry lu do wej (...)”; in ny mi for ma mi by³o two rze nie re -
zer wa tów ar chi tek to nicz nych (Cho cho³ów, ul. Ko œcie li ska w Za ko pa nem) i za bez pie cze nie po je -
dyn czych obiek tów in si tu przez za pew nia nie im od po wied nich funk cji u¿yt ko wych; „4. za go spo -
da ro wy wa nie za byt ków kul tu ry (...) na ce le ró¿ nych in sty tu cji, któ re rów no cze œnie pe³ni³yby
funk cje me ce na sów (...), 5. Ini cjo wa nie pro gra mo wych ba dañ w za kre sie ar che olo gii, ar chi tek tu -
ry obron nej i ar ty stycz ne go de ta lu47.

Szcze gól nym za in te re so wa niem Ma ria na Kor nec kie go cie szy³y siê oczy wiœ -
cie p r o  b l e  m y  k o n  s e r  w a  t o r  s k i e  K r a  k o  w a,  Je go mia sta ro dzin ne go. 
Nie jed no krot nie re la cjo no wa³ za gad nie nia kon ser wa tor skie Kra ko wa – w kon te -
kœ cie in ter dy scy pli nar nych dzia³añ okre œlo nych przez Han nê Pie ñ kowsk¹ mia -
nem „re wa lo ry za cji” – w gre miach miê dzy na ro do wych48, zaœ od ro ku 1990 ak -
tyw nie uczest ni czy³ w set kach ko mi sji kon ser wa tor skich, or ga ni zo wa nych
przez Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt ków Kra ko wa, obej muj¹c z cza sem
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47 M. K o r  n e c  k i, Han na Pie ñ kow ska (1917–1976), „Fo lia Hi sto riae Ar tium” 13, 1977,
s. 148–149.

48 Owo co wa³o to pu bli ka cja mi: M. K o r  n e c  k i, Kra ków – Er hal tung und Wie de ra ufwer tung
Kul tu rel ler Schät ze, „Neue He imat” 12/79, Ham burg 1979, s. 18–25; t e  n ¿ e, Er hal tung und Wie -
de ra ufwer tung des hi sto ri schen Kra ków – Kra kau, Ba nen und Er hal ten in Po len, „Deu t sche
UNE SCO-Kom mis sion, Nordrhein -Westfalen, Düs sel dorf 1981, XVI, s. 110–122; t e  n ¿ e, Denk -
malpfle ge und Sa nie rung in Kra kau, [w:] Wie de ra ufbau und Re stau rie rung hi sto ri scher Stadt bil -
der in Po len, Ber lin 1985, s. 39–58; t e  n ¿ e, Pro tec tion of tra di tio nal vil la ge bu il ding – a pro blem 
of pre se rving the iden ti ty of Po lish cul tu ral landsca pe, [w:] Old Cul tu res in New Worlds,
ICOMOS, War sza wa 1987.



w Ko mi te cie prze wod nic two Ko mi sji Pro gra mo wa nia. Wniós³ znacz¹cy wk³ad
w kszta³to wa nie po li ty ki kon ser wa tor skiej Ko mi te tu, po le gaj¹cej na kon se -
kwent nym sto so wa niu œciœ le okre œlo nych kry te riów, ak cen tuj¹cych z jed nej
stro ny prio ry tet war to œci za byt ko wych i chro nie nia au ten tycz nej sub stan cji,
z dru giej zaœ wa lo ry kra jo bra zu kul tu ro we go i za byt ko wej urba ni sty ki. Dzia³a³
sku tecz nie na rzecz re win dy ka cji usu niê tych nie gdyœ ele men tów za byt ko we go
wy po sa ¿e nia (np. ba ro ko wej am bo ny w ksz ta³cie ³odzi œw. Pio tra w ko œcie le Be -
ne dyk ty nów w Ty ñcu), wno si³ wk³ad do opra co wy wa nia pro gra mów ba daw -
czych i kon ser wa tor skich49.

Mi mo bar dzo sze ro kie go za kre su kon ser wa tor skich za in te re so wañ Ma ria na
Kor nec kie go i mi mo tak czê sto pod kre œla nej przez Nie go zmien no œci kry te riów
i dok tryn kon ser wa tor skich – we wszyst kich Je go wy po wie dziach i pu bli ka -
cjach, nie za le ¿nie od ich da ty i te ma tu, mo ¿na stwier dziæ e l e  m e n  t y  s t a ³ e ,
w y  z n a  c z o  n e  p r z e z  g r a  n i  c e  p o  j ê  c i a  k o n  s e r  w a  c j i,  gra ni ce, po -
za któ ry mi po jê cie to sta je siê ju¿ swym w³asnym za prze cze niem. S¹ to:

– wi dze nie pro ble ma ty ki kra jo bra zu kul tu ro we go ja ko nad rzêd nej ka te go rii
kon ser wa tor skiej, zaœ au ten ty zmu za byt ko wej sub stan cji i for my ja ko ka te go rii
nad rzêd nej w od nie sie niu do po szcze gól nych za byt ków;

– nie zwyk³e wy czu le nie na wa lo ry ro dzi me go kra jo bra zu w je go wsze la -
kich, tak zró¿ ni co wa nych re gio nal nych prze ja wach, przy ró¿ no rod no œci po stu -
lo wa nych me tod ochro ny (po przez „re zer wa to we” stre fy ochro ny kon ser wa tor -
skiej, pro ble ma ty kê ele men tów re gio nal nych we wspó³cze snym pro jek to wa niu
prze strzen nym i ar chi tek to nicz nym, two rze nie re zer wa tów i skan se nów);

– trak to wa nie drew nia nej œwi¹ty ni (ko œcio³a ka to lic kie go, cer kwi ³em kow -
skiej, pro te stanc kie go zbo ru czy znisz czo nych w do bie II woj ny œwia to wej sy -
na gog) ja ko ele men tu do mi nuj¹ce go w tra dy cyj nym kra jo bra zie oj czy stym,
w wy mia rze za rów no fi zycz nym, jak du cho wym;

– na ra staj¹cy z bie giem cza su sprze ciw wo bec wszel kich prze ja wów pu ry -
zmu w ochro nie za byt ków, zwi¹za ny z afir ma cj¹ in te gral no œci pro ce sów hi sto -
rycz nych, de cy duj¹cych o ukszta³to wa niu za rów no wnêtrz za byt ko wych bu -
dow li, jak po szcze gól nych dzie³ sztu ki;

– ro zu mie nie wnê trza za byt ko wej bu dow li (zw³asz cza – w dzi siej szym sta -
nie za cho wa nia – bu dow li sa kral nej) ja ko hi sto rycz nie ukszta³to wa nej jed no œci
ar chi tek tu ry i wy po sa ¿e nia, któ re go wszel kie prze miesz cze nia (np. do mu ze ów
czy in nych œwi¹tyñ) s¹ cio sem wy mie rzo nym za rów no w sa crum, jak w naj istot -
niej sze war to œci kul tu ro we;

– prio ry tet uwa run ko wañ hi sto rycz nych i kul tu ro wych nad aspek ta mi na -
uko wy mi, cze go kla sycz nym przyk³adem mo¿e byæ sprze ciw wo bec „de sa kra li -
za cji” dzie³ pla sty ki ko œciel nej w ra mach za bie gów kon ser wa tor skich.
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49 Zob. m.in.: M. K o r  n e c  k i, Drew nia ny ko œció³ œw. Bart³omie ja w Mo gi le. Uwa gi i re flek -
sje w œwie tle ba dañ i kon ser wa cji, „Wia do mo œci Kon ser wa tor skie Wo je wódz twa Kra kow skie go”
4, 1996, s. 9–28.



I mo¿e te w³aœnie pew ni ki, wy ni kaj¹ce z po gl¹dów i po staw kon ser wa tor -
skich czy wrêcz z ety ki za wo do wej Ma ria na Kor nec kie go, s¹ dla nas tak wa ¿ne
w³aœnie dzi siaj, przy ja k¿e czê sto po dej mo wa nych pró bach po wszech nej re la ty -
wi za cji po jêæ i po staw.
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Wojciech Hydzik
Kra ko wia nin z Sa no ka

1939–2001

W przed dzieñ Œwi¹t Bo¿e go Na ro dze nia
2001 ro ku zmar³ na gle Woj ciech Hy -

dzik – na czel nik dziel ni cy Œród mie œcie w la -
tach 1974–1980, wspó³or ga ni za tor i cz³onek
Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków
Kra ko wa, dy rek tor Zarz¹du Re wa lo ry za cji
Ze spo³ów Za bytkowych Kra ko wa w la tach
1981–1991.

Po cho dzi³ z Sa no ka. Oj ciec by³ praw ni -
kiem w Sta ro stwie Po wia to wym, a po woj nie 

w Ban ku Rol nym, mat ka na uczy cielk¹. Uro dzi³ siê w kwiet niu 1939 ro ku i ja ko
nie mow lak wzi¹³ udzia³ w ro dzin nym exo du sie na wschód a¿ po Rów ne, gdzie
siê zreszt¹ „zgu bi³” i tyl ko przy pad kiem „od na laz³”. Ma tu rê uzy ska³ w San oku,
po czym podj¹³ stu dia che micz ne na Po li tech ni ce Kra kow skiej. Ju¿ wte dy zdra -
dza³ ta len ty przy wód cze, cze go œwia dec twem by³o pia sto wa nie przez dwa la ta
ro li Wiel kie go Mi strza Brac twa ¯akow skie go. Pierwsz¹ pra cê za wo dow¹ zna -
laz³ w Mi ra cu lum, by³ te¿ asy sten tem na bio che mii w AM (tam po zna³ ¿onê,
dziœ wy bitn¹ oku list kê, or dy na to ra szpi ta la w Wit ko wi cach), ale wkrót ce
wch³on¹³ go ów cze sny ZMS, gdzie da³y o so bie znaæ je go póŸ niej sze za in te re -
so wa nia, by³ bo wiem ini cja to rem i pierw szym or ga ni za to rem w Kra ko wie tzw.
bu dow nic twa pa tro nac kie go (po sta wio ne wte dy blo ki przy ul. Bro do wi cza
i w No wej Hu cie do dzi siaj s³u¿¹ swo im miesz ka ñcom). Rów no le gle od by³ stu -
dia po dy plo mo we na Aka de mii Eko no micz nej w Ka to wi cach. W 1974 zo sta³ –
na fa li zmian wy ni kaj¹cych z wpro wa dza ne go no we go po dzia³u te ry to rial ne go
kra ju – na czel ni kiem dziel ni cy Œród mie œcie (siê gaj¹cej wów czas po Pr¹dnik
Bia³y).

W tej ro li za pi sa³ siê w tam tych la tach ja ko jed na z po sta ci pierw szo pla no -
wych ów cze sne go Kra ko wa. Ema no wa³ ener gi¹ i po mys³owo œci¹, dwoi³ siê
i troi³ w ro li go spo da rza, maj¹c w ob sza rze swo jej dziel ni cy w³aœci wie dwa
fron ty. Pierw szym by³ ob szar daw nych Grze gó rzek, siê gaj¹cy po wspo mnia ny
Pr¹dnik, gdzie ini cjo wa³ bu do wê osie dli miesz ka nio wych, szkó³, oœrod ków
zdro wia, dróg (z owych lat po cho dzi m.in. wia dukt ³¹cz¹cy ul. War szawsk¹
z 29 L ist op ada, ul. M³yñska, po sze rzo na wzd³u¿ Ol szy uli ca Opol ska, no wa Lu -
bla ñska, wresz cie prze bi cie al. Da szy ñskie go do Wis³y i po³¹cze nie bul wa ru
nad wiœ la ñskie go z Ron dem Ko tlar skim). Od na wia³ ta k¿e m.in. Ko œció³ Gar ni -
zo no wy, mia³ swój udzia³ w roz po czê ciu bu do wy no we go Cen trum Ko mu ni ka -
cyj ne go pod Dwor cem G³ów nym, re mon to wa³ Pa³ac w Ba li cach, wzno si³ now¹
sie dzi bê PWST przy Stra szew skie go. Dru gim ob sza rem Je go za in te re so wañ
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by³o za byt ko we cen trum mia sta, któ re z cza sem wch³onê³o go ca³ko wi cie.
A dzia³o siê wów czas w Kra ko wie wie le, bo to prze cie¿ w dru giej po³owie lat
70. uda³o siê wresz cie stwo rzyæ wo kó³ ra to wa nia za byt ków mia sta kli mat na ro -
do wej po win no œci, to wte dy po wsta³ Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt ków
Kra ko wa, utwo rzo no te¿ Zarz¹d Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa, po wsta³
ogrom ny front prac wspie ra ny przez ro sn¹ce gro no lu dzi do brej wo li po³¹czo -
nych wspóln¹ ide¹ – za cho wa nia dzie dzic twa na ro do we go.

Woj ciech Hy dzik by³ jed nym z je go li de rów, nie ty le po li tycz nych, co prak -
tycz nych. To on – w trak cie pa miêt ne go po sie dze nia w 1978 ro ku po wo³uj¹ce go 
do ¿y cia Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt ków Kra ko wa – by³ g³ów nym re fe -
ren tem pro gra mu od no wy. To on przy go to wy wa³ do ku men ty, kre œli³ pla ny,
za³o¿e nia, har mo no gra my. Wik tor Zin – ów cze sny Ge ne ral ny Kon ser wa tor Za -
byt ków nie kry³ zdu mie nia, gdy do wie dzia³ siê, i¿ Hy dzik nie jest in ¿y nie rem
l¹do wym, lecz che mi kiem. Kom pe ten cje ów cze sne go na czel ni ka Œród mie œcia
nie pod le ga³y bo wiem naj mniej szym w¹tpli wo œciom. Umia³ po dej mo waæ de cy -
zje i je mu g³ów nie – jak wspo mi na prof. Zin – re mont Wie ¿y Ra tu szo wej za -
wdziê cza, i¿ uda³o siê wów czas otwo rzyæ pod ziemn¹ dro gê do wci¹¿ cze -
kaj¹cych na swój lep szy los pod zie mi Su kien nic.

Dra ma tycz ny prze³om po li tycz ny lat 1980–1981 spra wi³, i¿ po nad kom pe ten -
cje wa ¿niej sza siê sta³a po li tycz na lo jal noœæ. In dy wi du al noœæ Hy dzi ka kre owa³a
go po nad ów cze snych w³ad ców mia sta – mu sia³ ode jœæ. W stycz niu 1981 ro ku
zo sta³ dy rek to rem Zarz¹du Re wa lo ry za cji Ze spo³ów Za byt ko wych Kra ko wa.
Tor by³ bocz ny, ale wci¹¿ wa ¿ny. In sty tu cja „in we sto ra za stêp cze go” by³a wów -
czas trud na. To do nie go na le ¿a³o an ga ¿owa nie przed siê biorstw bu dow la nych,
zdo by wa nie tak de fi cy to wych wów czas ma te ria³ów, nad zór nad wy ko na naw -
stwem, ty si¹ce prac or ga ni za cyj nych zwi¹za nych z przy go to wa niem fron tu
prac. Ra dzi³ so bie z tym wzo ro wo, pod Je go rêk¹ Zarz¹d Re wa lo ry za cji sta³ siê
jedn¹ z wa ¿niej szych struk tur mia sta. To wte dy po wsta³ kom plek so wy dzie siê -
cio let ni plan re wa lo ry za cji za byt ków mia sta. To w owych la tach zre du ko wa no
i prze or ga ni zo wa no ruch sa mo cho do wy w ob sza rze we wn¹trz Plant, zli kwi do -
wa no pa le ni ska ga zo we i kok so we ze œród mie œcia, od re stau ro wa no dzie si¹tki
obiek tów, mi mo per ma nent nych bra ków ma te ria³owych, cen tral nych li mi tów
i ogra ni czeñ. Spo³ecz ny Ko mi tet pro gra mo wa³, on wy ko ny wa³...

A w wy mia rze kon kret nym li sta przed siê wziêæ, któ rych by³ ko or dy na to rem
jest do praw dy im po nuj¹ca. Ka no ni cza – Mu zeum im. St. Wy spia ñskie go, sie -
dzi ba Cricot -2, dom ZLP, obiek ty Tow. Przy ja ció³ Sztuk Piêk nych i Wy dzia³u
Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki; Flo ria ñska – Ho tel „Pod Ró¿¹”, Dom Fi la te li sty,
daw na sie dzi ba KAW, sie dzi ba SARP, Dom Ma tej ki, Mu zeum Fra ma cji; Ry nek
G³ów ny – Wie ¿a Ra tu szo wa, Dom „Po lo nii”, „Wie rzy nek”, sie dzi ba daw ne go
KTF, Pa sa¿ Bie la ka; Ma³y Ry nek – Œród miej ski Oœro dek Kul tu ry oraz sie dzi ba
Wy dzia³u Kon ser wa cji ASP; Go³êbia 14, 16, 18 – obiek ty UJ; Sto lar ska – dom
spor tu (ob. sie dzi ba kon su la tu RFN); Ja giel lo ñska – Col le gium Ma ius; Pi jar ska
– Ho tel Fran cu ski; D³uga – sie dzi ba Wy daw nic twa Li te rac kie go; licz ne ka mie -
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ni ce miesz cza ñskie przy Brac kiej, Szew skiej, Grodz kiej, Ja giel lo ñskiej. Je go te¿ 
dzie³em by³a od no wa kom plek su miê dzy uli ca mi S³aw kowsk¹, œw. To ma sza
i œw. Ja na, mieszcz¹ce go m.in. ki na „Apol lo” i „Sztu ka” oraz Ho tel Sa ski.

Œwiet ny or ga ni za tor. Ema no wa³a z nie go ener gia i do bra wo la. Sza le nie kon -
kret ny, rze czo wy, trzy maj¹cy siê re aliów, od po wie dzial ny. ¯ycz li wy lu dziom.
Zaw sze szu ka³ roz wi¹zañ kon struk tyw nych, po zy ty wi stycz nych, nie po god¹ by³
dla nie go czas za mê tu, cho æby najs³uszniej sze go. Od wo³any w mar cu 1991 ro ku 
wraz z ca³ym gro nem lu dzi za an ga ¿ow nych jak on w ra to wa nie dóbr po nad -
ustro jo wych – nie umia³ siê zna le Ÿæ w rze czy wi sto œci, któ rej pierw szym od ru -
chem by³o bu rze nie. Nie podj¹³ ju¿ nig dy ¿ad nej pra cy za wo do wej, nie re ago -
wa³ na pro po zy cje, trwa³ w wy nios³ym mil cze niu.

Ale po zo sta je w na szej pa miê ci ja ko Cz³owiek, któ ry sztu kê in ¿y niersk¹ ka -
pi tal nie ³¹czy³ z wra ¿li wo œci¹ hu ma ni sty, ta lent i wy obra Ÿniê or ga ni za cyjn¹
z od da niem spra wom kul tu ry. Kra ków w wy mia rze ma te rial nym nie ma³o mu za -
wdziê cza. By³ je go wy bit nym Re stau ra to rem.

Ste fan Ciep³y
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Kro ni ka wy da rzeñ SKOZK
od pa Ÿ dzier ni ka 2001 r. do lu te go 2002

16 pa Ÿ dzier ni ka od by³o siê po sie dze nie ze spo³u re dak cyj ne go Biu le ty nu
SKOZK. Ze bra nie po œwiê co ne by³o szcze gó³owe mu omó wie niu za war to œci nu -
me ru 47, bêd¹ce go do ku men ta cj¹ dzia³al no œci Ko mi te tu w la tach 2000–2001.
Naj wa ¿niej szym wy da rze niem w tym okre sie by³o po wo³anie przez Pre zy den ta
RP, Alek san dra Kwa œniew skie go no we go sk³adu SKOZK i je go kie row nic twa,
czym zo sta³a za pocz¹tko wa na no wa ka den cja pra cy Ko mi te tu.

*
*  *

W dniu 23 pa Ÿ dzier ni ka od by³o siê w Sa li Kon fe ren cyj nej przy ul. Brac -
kiej 13 po sie dze nie Pre zy dium SKOZK. Po sie dze nie zwo³ane w try bie pil nym,
po œwiê co ne by³o wy³¹cznie ko rek cie pla nu rzeczowo -finansowego od no wy za -
byt ków Kra ko wa na rok 2001 w zwi¹zku ze zwiê k sze niem do ta cji z Kan ce la rii
Pre zy den ta RP o kwo tê 930.000 z³otych.

Ko rek ta po le ga³a g³ów nie na zwiê k sze niu œrod ków na za da nia daj¹ce gwa -
ran cjê pe³ne go ich wy ko rzy sta nia. Ogó³em w sko ry go wa nym pla nie rzeczowo -
-finansowym prze wi dzia no wy dat ki w kwo cie 30.544.461 z³.

Pre zy dium roz pa trzy³o rów nie¿ wnio ski o do dat ko we do fi nan so wa nie prac,
któ re wp³ynê³y z Ko men dy Miej skiej PSP oraz Col le gium No wo dwor skie go
UJ. Oba wnio ski roz pa trzo no ne ga tyw nie.

*
*  *

Ko mi sja Pro gra mo wa nia i Oce ny Re ali za cji od by³a 24 pa Ÿ dzier ni ka swe wy -
jaz do we po sie dze nie w For cie Nr 39 Ol sza ni ca. Ce lem spo tka nia by³o za po zna -
nie siê z efek ta mi prac remontowo -konserwatorskich w obiek cie i po zna nie je go 
no wych funk cji, uzy ska nych dziê ki u¿yt ko wa niu przez M³odzie ¿owe Cen trum
Kul tu ry „Dom Har ce rza”. Cz³on ków Ko mi sji SKOZK opro wa dza li po For cie:
Zbi gniew Sa biñ ski – dy rek tor MCK oraz Ry szard Wcis³o – pro jek tant prac
remontowo -konserwatorskich.

*
*  *

6 li sto pa da od by³o siê po sie dze nie Ko mi sji Pro gra mo wa nia i Oce ny Re ali za -
cji. Ko mi sja przed sta wi³a po zy tywn¹ opi niê do pro gra mu od no wie nia za byt ków 
Wa we lu do ro ku 2010, ze szcze gól nym uwzglêd nie niem lat 2002–2005, któ ry
za pre zen to wa³ Arch. Ja nusz Smól ski.

W na stêp nym punk cie ob rad dyr. ZRZZK – Ta de usz Mu rzyn przed sta wi³ in -
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for ma cjê w spra wie ko rekt pla nu rzeczowo -finansowego od no wy za byt ków
Kra ko wa na rok 2001, któr¹ Ko mi sja przy jê³a do ak cep tuj¹cej wia do mo œci.

Cz³on ko wie Ko mi sji roz pa trzy li rów nie¿ wnio ski o zmia nê cha rak te ru do ta -
cji oraz pro lon ga tê sp³at rat dla obiek tów: Wy spia ñskie go 11, We ster plat te 18,
Kar me lic ka 68 (opi nie po zy tyw ne).

*
*  *

Wi ce pre zy dent Mia sta Kra ko wa – Bo gu mi³ No wic ki go œci³ w sie dzi bie Biu ra 
SKOZK 7 li sto pa da br., po dej mo wa ny przez prze wod nicz¹ce go Ko mi te tu.
W cza sie spo tka nia do ko na no przegl¹du re ali za cji prac kon ser wa tor skich
w obiek tach bêd¹cych w³asno œci¹ Gmi ny Kra ków, a fi nan so wa nych z NFRZK.

Wi ce pre zy dent z³o¿y³ prof. Ta de uszo wi Chrza now skie mu ¿y cze nia imie ni -
no we.

*
*  *

W dniu 12 li sto pa da br. ob ra do wa³a Ko mi sja Fi nan so wa SKOZK. Ce lem ob -
rad by³o m.in. przed sta wie nie opi nii i uwag w spra wie no we li za cji „Za sad fi nan -
so wa nia prac w obiek tach za byt ko wych Kra ko wa od ro ku 2002 ze œrod ków
NFRZK”. Na stêp nie za st. dy rek to ra ZRZZK Bar ba ra Sy r zi stie przed sta wi³a
ana li zê wy dat ków na kon ser wa cjê obiek tów za byt ko wych w 2000 ro ku, a dyr.
ZRZZK Ta de usz Mu rzyn przed sta wi³ in for ma cjê o ko rek cie pla nu zwi¹za nej
z prze ka za niem przez Kan ce la riê Pre zy den ta RP 930.000 z³ na NFRZK.

*
*  *

W dniu 13 li sto pa da 2001 r. de le ga cja SKOZK w oso bach: prof. Ta de usz
Chrza now ski, mi ni ster Edward Szy ma ñski, Je rzy Bre it kopf, Ta de usz Ko ci szew -
ski, An drzej Kurz, Ta de usz Pro ko piuk z³o¿y³a wi zy tê Je rze mu Ada mi ko wi, wo -
je wo dzie Ma³opol skie mu. Cz³on ko wie Ko mi te tu po in for mo wa li wo je wo dê
o bie¿¹cej dzia³al no œci SKOZK, o efek tach prac remontowo -konserwatorskich
w obiek tach za byt ko wych Kra ko wa uzy ska nych w ostat nich la tach, o za mie rze -
niach i po trze bach w tym za kre sie.

Cz³on ko wie Ko mi te tu zwró ci li siê do wo je wo dy z pro œb¹ o wspar cie dzia³añ
Ko mi te tu na fo rum Rz¹du RP za pew niaj¹cych utrzy ma nie Na ro do we go Fun du -
szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa i dalsz¹ po moc fi nan sow¹ pañ stwa na
od no wê za byt ków Kra ko wa.

*
*  *

13 li sto pa da od by³o siê po sie dze nie Pre zy dium Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no -
wy Za byt ków Kra ko wa. Porz¹dek ob rad prze wi dy wa³ w pierw szym punk cie,
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re fe ro wa nym przez dr. Bo gus³awa Kra sno wol skie go, za st. prze wod nicz¹ce go
SKOZK, roz pa trze nie no we li za cji „Pro gra mu i kie run ków dzia³ania SKOZK”.

Na stêp nie prof. Jan Ostrow ski – dy rek tor Zam ku Kró lew skie go na Wa we lu,
przed sta wi³ „Pro gram ca³oœcio we go od no wie nia za byt ków Wa we lu”, ze szcze -
gól nym uwzglêd nie niem lat 2002–2005.

W dal szym ci¹gu ob rad Zbi gniew Pa tocz ka – za st. prze wod nicz¹ce go Ko mi -
sji Fi nan so wej SKOZK, przed sta wi³ cz³on kom Pre zy dium pro jekt no we li za cji
„Za sad fi nan so wa nia prac w obiek tach za byt ko wych ze œrod ków NFRZK”.
Cz³on ko wie Pre zy dium zg³osi li kil ka uwag do za pro po no wa ne go pro jek tu,
w zwi¹zku z czym osta tecz ne przy jê cie „Za sad...” prze³o¿ono do na stêp ne go
po sie dze nia Pre zy dium.

Z ko lei dy rek tor Zarz¹du Re wa lo ry za cji Ze spo³ów Za byt ko wych Kra ko wa,
Ta de usz Mu rzyn za po zna³ ze bra nych ze sta nem re ali za cji pla nu od no wy za byt -
ków Kra ko wa w ro ku bie¿¹cym. Cz³on ko wie Pre zy dium prze³o¿y li do na stêp -
ne go po sie dze nia pod jê cie de cy zji w spra wie zmia ny kwa li fi ka cji do ta cji ze
zwrot nych na bez zwrot ne dla obiek tów: Wy spia ñskie go 11 oraz We ster plat te
18.

*
*  *

W dniu 30 li sto pa da Sto wa rzy sze nie Twór ców i Dzia³aczy Kul tu ry „Ku Ÿni -
ca” zor ga ni zo wa³o w Klu bie „Pod Gruszk¹” spo tka nie ku czci An drze ja Ur bañ -
czy ka, przed wcze œnie zmar³ego wy bit ne go dzia³acza spo³eczno -politycznego,
pos³a na Sejm, za st. prze wod nicz¹ce go SKOZK. Pod czas wie czo ru od by³a siê
pro mo cja ksi¹¿ki An drze ja Urba ñczy ka pt. „To, co mo je...”.

W spo tka niu uczest ni czy³a licz na gru pa cz³on ków SKOZK.

*
*  *

Do ko ñca li sto pa da do Biu ra SKOZK przy ul. Brac kiej 13 la wi no wo
nap³ywa³y wnio ski od w³aœci cie li i u¿yt kow ni ków obiek tów za byt ko wych o do -
fi nan so wa nie prac remontowo -konserwatorskich na rok 2002 ze œrod ków
NFRZK. £¹cznie wp³ynê³o ok. 180 wnio sków.

*
*  *

W dniu 4 grud nia w Cen trum Wystawienniczo -Konferencyjnym na Wa we lu
od by³y siê ple nar ne ob ra dy SKOZK. Ze bra nie pro wa dzi³ prze wod nicz¹cy Ko -
mi te tu – prof. Ta de usz Chrza now ski. Dr Bo gus³aw Kra sno wol ski przed sta wi³,
zgod nie z porz¹dkiem ob rad, pro jekt „Pro gra mu i kie run ki dzia³ania SKOZK”.
Na stêp nie pro jek ty re gu la mi nów SKOZK i Biu ra SKOZK przed sta wi³ prze wod -
nicz¹cy Ko mi sji Prawno -Organizacyjnej – dr Piotr Do bosz.

Cz³on ko wie SKOZK w dro dze g³oso wa nia za twier dzi li zmia ny w re gu la mi -
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nach (Uchwa³a Nr 7/2001) oraz Pro gram i kie run ki dzia³ania SKOZK (Uchwa³a
Nr 8/2001).

Na stêp nym punk tem ob rad by³o przed sta wie nie przez za st. dy rek to ra Zam ku
Kró lew skie go na Wa we lu – prof. Mar ci na Fa bia ñskie go „Pro gra mu ca³oœcio we -
go od no wie nia za byt ków Wa we lu ze szcze gól nym uwzglêd nie niem lat
2002–2005”. Szcze gó³owy plan od no wy Ka te dry na Wa we lu przed sta wi³ jej
pro boszcz, ks. in fu³at Jan Bie la ñski. Cz³on ko wie SKOZK za apro bo wa li przed -
sta wio ny pro gram prac (Uchwa³a Nr 9/2001).

*
*  *

Za raz po za ko ñcze niu ob rad ple nar nych SKOZK w dniu 4 grud nia br. od by³o 
siê po sie dze nie Pre zy dium SKOZK, pod czas któ re go przy jê to zno we li zo wa ne
„Za sa dy fi nan so wa nia prac w obiek tach za byt ko wych Kra ko wa ze œrod ków Na -
ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa” (Uchwa³a Nr 9/2001
Pre zy dium SKOZK) oraz uchwa³ê w spra wie umo rze nia i pro lon ga ty sp³at do fi -
nan so wa nia zwrot ne go dla obiek tów: ul. We ster plat te 18, ul. Kar me lic ka 68,
ul. Wy spia ñskie go 11 (Uchwa³a Nr 10/2001).

*
*  *

W dniach od 2 do 8 br. grud nia prze by wa³a w Kra ko wie 7-oso bo wa de le ga cja 
z Ukraiñ skiej Aka de mii Ad mi ni stra cji Pu blicz nej, z³o¿ona z urzêdni ków zaj -
muj¹cych pro ble ma tyk¹ ochro ny i od no wy za byt ków.

Kan ce la ria Pre zy den ta RP zle ci³a Biu ru SKOZK or ga ni za cjê dla tej de le ga cji
se mi na rium „Ochro na i od no wa za byt ków Kra ko wa”.

W ci¹gu sied miu dni uczest ni cy se mi na rium za po zna li siê z pod sta wo wy mi
do ku men ta mi SKOZK i NFRZK oraz z ca³ym cy klem dzia³añ re wa lo ry za cyj -
nych, pocz¹wszy od kon struk cji pla nu rzeczowo -finansowego od no wy za byt -
ków Kra ko wa po przez prze tar gi, pro ces wy ko naw czy i kon tro l ny, a ta k¿e spo -
sób wy ko rzy sta nia od no wio nych obiek tów.

Go œcie z Ukra iny zwie dzi li rów nie¿ obiek ty za byt ko we: Za mek Kró lew ski
na Wa we lu, ko œció³ Ma riac ki, ko le gia tê œw. An ny, Col le gium Ma ius, Col le gium
Novum, klasz tor oo. Fran cisz ka nów, Te atr im. S³owac kie go, za byt ki Ka zi mie -
rza: ko œció³ œw. Ka ta rzy ny i klasz tor oo. Au gu stia nów, sy na go gi: Tem pel, Sta ra,
Re muh, Ku pa i Iza aka. De le ga cja zwie dzi³a rów nie¿ Ko pal niê So li w Wie licz ce.

Ka ¿dy z uczest ni ków se mi na rium otrzy ma³ kom plet przet³uma czo nych na
j. ukraiñ ski pod sta wo wych tek stów Spo³ecz ne go Ko mi te tu (Usta wa o NFRZK,
Re gu la min SKOZK, Za sa dy fi nan so wa nia z NFRZK, wyst¹pie nie Pre zy den ta
RP z dn. 20 li sto pa da 1999 r. oraz wyst¹pie nie prof. Ta de usza Chrza now skie go
z dn. 3 kwiet nia 2001 r.)
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*
*  *

W od po wie dzi na apel Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa
Na ro do wy Bank Pol ski po sta no wi³ wes przeæ w grud niu Na ro do wy Fun dusz Re -
wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa kwot¹ 25.000 z³, zg³aszaj¹c jed no cze œnie pro -
po zy cjê prze zna cze nia tej su my na re stau ra cjê Col le gium Ma ius (wy ko na nie
prac remontowo -konserwatorskich w go tyc kich piw ni cach oraz kon ser wa cjê
po li chro mii w naj star szej czê œci obej muj¹cej trzy sa le par te ru i tzw. Lecto rium
Pto lo me usza).

*
*  *

Wy bra ne ko mi sje kon ser wa tor skie i od bio ru prac.W pa Ÿ dzier ni ku od by³y siê
m.in. na stê puj¹ce ko mi sje kon ser wa tor skie: dot. kon ser wa cji w¹tków w po -
miesz cze niach piw nic Col le gium Ma ius, od biór prac przy o³ta rzach bocz nych
i am bo nie w ko œcie le œw. To ma sza, pra ce przy gro bow cu He le ny Mo drze jew -
skiej, po li chro mia na skle pie niu ko œcio³a oo. Pi ja rów, Bar ba kan – od biór prac
i oce na prac ar che olo gicz nych, od biór prac kon ser wa tor skich ele wa cji we w -
nêtrz nej – S³aw kow ska 17/19 PAU, od biór prac w ka pli cach – ko œció³ œœ. Pio tra
i Paw³a, Ry nek G³. 4/Pl. Ma riac ki 9 – od biór prac kon ser wa tor skich ele wa cji
w ka mie ni cy Czyn cie la,

W li sto pa dzie: od biór prac kon ser wa tor skich w ba stio nie W³adys³awa IV na
wzgó rzu wa wel skim, od biór prac przy ele wa cji wschod niej wi ka rów ki na wzgó -
rzu wa wel skim, ko mi sja w spra wie po li chro mii we wnê trzu ka mie ni cy Szo³ay -
skich, od biór prac kon ser wa tor skich w go tyc kim skrzy dle klasz to ru ss. Nor ber -
ta nek, ko mi sja przed roz po czê ciem kom plek so wej kon ser wa cji ka pli cy
Zyg mun tow skiej w ka te drze na Wa we lu, od biór prac przy por ta lu – klasz tor ss.
Kla ry sek, od biór za byt ko we go spi chle rza w klasz to rze ss. Al ber ty nek, ko mi sja
do tycz¹ca od bio ru czê œci prac przy ele wa cji ko œcio³a Bo¿e go Cia³a.

Wy bra ne ko mi sje w grud niu : od biór prac kon ser wa tor skich w pre zbi te rium
ko œcio³a oo. Pi ja rów, od biór prac kon ser wa tor skich przy chor¹gwi ka no ni za cyj -
nej œw. Flo ria na w ko œcie le œw. Flo ria na, od biór te go rocz nych prac kon ser wa tor -
skich w Bar ba ka nie, ko ñco wy od biór kon ser wa cji po li chro mii w ko œcie le Opac -
twa w Ty ñcu, od biór prac re mon to wych do tycz¹cych przy czyn za wil go ce nia
Kryp ty Zas³u¿onych w ko œcie le oo. Pau li nów na Ska³ce. 18 grud nia ko ñco wy
od biór prac kon ser wa tor skich w bo ¿ni cy Ku pa oraz 20 grud nia – od biór po kon -
ser wa cji ob ra zu z o³ta rza g³ów ne go w ko œcie le œœ. Pio tra i Paw³a.

*
*  *

W przed dzieñ Œwi¹t Bo¿e go Na ro dze nia 2001 ro ku zmar³ na gle Woj ciech
Hy dzik – by³y na czel nik dziel ni cy Œród mie œcie, wspó³or ga ni za tor i cz³onek
Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt ków Kra ko wa, dy rek tor Zarz¹du Re wa lo -
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ry za cji Ze spo³ów Za byt ko wych Kra ko wa w la tach 1981–1991. Cz³owiek wiel ce 
od da ny Kra ko wo wi i wy bit nie zas³u¿ony dla ochro ny i od no wy je go za byt ków.

*
*  *

Ostat nie go dnia 2001 ro ku zmar³ dr Ma rian Kor nec ki – prze wod nicz¹cy Ko -
mi sji Pro gra mo wa nia i Oce ny Re ali za cji Spo³ecz ne go Ko mi te tu Od no wy Za byt -
ków Kra ko wa. Od szed³ od nas cz³owiek od 50 lat za an ga ¿owa ny w ra to wa nie
za byt ków Kra ko wa i Zie mi Kra kow skiej, wy bit ny znaw ca ar chi tek tu ry drew -
nia nej, au tor licz nych pu bli ka cji na uko wych, cz³onek Pre zy dium SKOZK,
ICOMOS, Sto wa rzy sze nia Hi sto ry ków Sztu ki, rze czo znaw ca mi ni stra kul tu ry.

Stra ci liœ my wspa nia³ego Przy ja cie la, któ re go do œwiad cze nie i opi nie po zwa -
la³y roz wi¹zy waæ naj trud niej sze pro ble my kon ser wa tor skie.

*
*  *

Wp³ywy na Na ro do wy Fun dusz Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa w 2001
ro ku wy nios³y ³¹cznie 32.376.817,84 z³, w tym po przez Kan ce la riê Pre zy den ta
RP 30.720.000,00 z³ plus do ta cja na do fi nan so wa nie kosz tów re no wa cji gro -
bow ca ro dzi ny Kos sa ków na cmen ta rzu Ra ko wic kim w wys. 45.000 z³. Po zo -
sta³e wp³ywy po chodz¹ z wp³at osób fi zycz nych i in sty tu cji, skar bon, wp³at do -
ta cji zwrot nych oraz od se tek.

*
*  *

W dniu 9 stycz nia od by³ siê po grzeb dr. Ma ria na Kor nec kie go. Na cmen ta rzu 
Ra ko wic kim po¿e gna liœ my wie lo let nie go cz³on ka Spo³ecz ne go Ko mi te tu, któ ry 
ze znaw stwem i od da niem kie ro wa³ od 1991 pra ca mi Ko mi sji Pro gra mo wa nia
i Oce ny Re ali za cji SKOZK. Po grzeb po prze dzi³a msza œw. od pra wio na w in ten -
cji zmar³ego w ko le gia cie œw. An ny.

*
*  *

14 stycz nia w sa lach sto wa rzy sze nia „Ku Ÿni ca” od by³y siê uro czy sto œci
zwi¹za ne z ju bi le uszem 70-le cia uro dzin doc. An drze ja Ku rza, wie lo let nie go
dy rek to ra Wy daw nic twa Li te rac kie go, po lo ni sty, hi sto ry ka i po li to lo ga, do cen ta 
Wy ¿ szej Szko³y Te atral nej. Ad re sy gra tu la cyj ne Ju bi la to wi przes³ali m.in. pre -
zy dent RP – Alek san der Kwa œniew ski oraz pre mier – Le szek Mil ler.

Doc. An drzej Kurz od wie lu lat dzia³a na rzecz ochro ny i od no wy za byt ków
Kra ko wa. Ja ko ak tyw ny cz³onek kie row nic twa SKOZK jest m.in. prze wod -
nicz¹cym Ko mi sji In for ma cji i Ini cja tyw Spo³ecz nych Ko mi te tu oraz re dak to -
rem na czel nym Biu le ty nu SKOZK.
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*
*  *

Wzo rem lat po przed nich w stycz niu i lu tym pra co wa³ ze spó³ ds. pla nu od no -
wy za byt ków Kra ko wa po wo³any przez prze wod nicz¹ce go SKOZK w sk³adzie:
Ta de usz Chrza now ski, Bo gus³aw Kra sno wol ski, An drzej Fi schin ger, Ta de usz
Mu rzyn, Ta de usz Pro ko piuk. Na spo tka niach w dniach 25 stycz nia, 5 lu te go, 11
lu te go oraz 25 lu te go ze spó³ do ko na³ przegl¹du wnio sków o do fi nan so wa nie,
wy bo ru za dañ, a ta k¿e przy go to wa³ pro po zy cje pla nu rzeczowo -finansowego
od no wy za byt ków Kra ko wa na rok 2002.

*
*  *

W dniu 23 stycz nia Zarz¹d Kra kow skie go Od dzia³u Sto wa rzy sze nia Hi sto ry -
ków Sztu ki za in au gu ro wa³ dzia³al noœæ w no wym lo ka lu przy ul. œw. An ny 5/6.
W pra ce remontowo -konserwatorskie przy tym obiek cie za an ga ¿owa ne by³y
œrod ki z NFRZK. W spo tka niu in au gu ruj¹cym dzia³al noœæ no wej sie dzi by licz -
nie uczest ni czy li przed sta wi cie le SKOZK.

*
*  *

Z oka zji Ju bi le uszu 75-le cia Ra dia Kra ków prze wod nicz¹cy Spo³ecz ne go
Ko mi te tu – prof. Ta de usz Chrza now ski skie ro wa³ do pre ze sa Zarz¹du Ra dia
Kra ków S.A. – Ja nu sza An drze jow skie go ¿y cze nia i gra tu la cje. Prze wod nicz¹cy 
SKOZK po dziê ko wa³ za znacz ny udzia³ Ra dia Kra ków w pro pa go wa niu na an -
te nie dzia³al no œci Ko mi te tu i ca³ego pro ce su od no wy za byt ków Kra ko wa.

*
*  *

W dniach 14–16 lu te go 2002 od by³a siê w Cen trum Wystawowo -
-Konferencyjnym na Wa we lu Gie³da In for ma cji Re no wa cyj nej (EGIR 2002).
Jej or ga ni za to rem by³ re dak tor na czel ny „Re no wa cji i Za byt ków”, cz³onek
SKOZK – p. Edward Hardt. Gie³da obej mo wa³a wyst¹pie nia osób zwi¹za nych
za wo do wo z re no wa cj¹ ar chi tek tu ry i dzie³ sztu ki ze wszyst kich re gio nów kra ju. 
Omó wio ne zo sta³y pla ny i za mie rze nia od no œnie do prac re no wa cyj nych przy
obiek tach za byt ko wych na rok 2002 z uwzglêd nie niem po sia da nych fun du szy,
za po trze bo wañ ma te ria³owych i wy ko naw czych. Jed nym z pa tro nów Gie³dy by³ 
Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt ków Kra ko wa, któ re go cz³on ko wie licz nie
uczest ni czy li w ob ra dach, zaœ w ko mi te cie na uko wym Gie³dy za siad³ prof. Ta -
de usz Chrza now ski.

*
*  *

Na 19 lu te go wy zna czo no ter min po sie dze nia Ko mi sji In for ma cji i Ini cja tyw
Spo³ecz nych SKOZK. Przed ob ra da mi Ta de usz Ja ku bo wicz – pre zes ¯ydow -
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skiej Gmi ny Wy zna nio wej oraz kon ser wa tor – dr Ta de usz Fur dy na za po zna li
cz³on ków Ko mi sji z efek ta mi prac kon ser wa tor skich w od no wio nej bo ¿ni cy Ku -
pa przy ul. Mio do wej 27. Na stêp nie w Cen trum Kul tu ry ¯ydow skiej przy ul.
Mei selsa 17 od by³y siê ob ra dy Ko mi sji po œwiê co ne przy go to wa niu do od no wy
bo ¿ni cy Wy so kiej. Za gad nie nie re fe ro wa li wi ce prze wod nicz¹cy Spo³ecz ne go
Ko mi te tu – dr Bo gus³aw Kra sno wol ski, pre zes Ta de usz Ja ku bo wicz oraz dy rek -
tor Mu zeum Hi sto rycz ne go m. Kra ko wa – An drzej Szczy gie³.

*
*  *

W dniu 21 lu te go od by³o siê po sie dze nie Ko mi sji Pro gra mo wa nia i Oce ny
Re ali za cji SKOZK. Pod czas ob rad omó wio no pro jekt spra woz da nia z re ali za cji
pla nu od no wy za byt ków Kra ko wa w ro ku 2001, a ta k¿e pro jekt pla nu
rzeczowo -finansowego od no wy za byt ków Kra ko wa ze œrod ków Na ro do we go
Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa na rok 2002. Cz³on ko wie Ko mi sji
za jê li siê ta k¿e opi nio wa niem wnio sków o zmia nê kwa li fi ka cji do ta cji ze zwrot -
nych na bez zwrot ne dla obiek tów: Cen trum Kul tu ry ¯ydow skiej, ul. Me isel sa
17 oraz ka mie ni ca Czyn cie la – Pl. Ma riac ki 9/Ry nek G³ów ny 4. Tym sa mym za -
gad nie niom po œwiê co ne by³y po sie dze nia po zo sta³ych ko mi sji pro ble mo wych
SKOZK: Prawno -Organizacyjnej (22. 02) oraz Fi nan so wej (25. 02)

*
*  *

26 lu te go od by³o siê po sie dze nie Pre zy dium SKOZK. Zgod nie z porz¹dkiem
ob rad dy rek tor ZRZZK, Ta de usz Mu rzyn przed sta wi³ spra woz da nie z re ali za cji
pla nu od no wy za byt ków Kra ko wa za 2001 rok, a na stêp nie pro jekt pla nu
rzeczowo -finansowego ze œrod ków NFRZK na 2002 rok. Z ko lei dr Bo gus³aw
Kra sno wol ski, wi ce prze wod nicz¹cy SKOZK zre fe ro wa³ spra woz da nie
z dzia³al no œci SKOZK w 2001 r. Pre zy dium uzna³o przy go to wa ne ma te ria³y do -
tycz¹ce spra woz dañ i pla nu za wy czer puj¹ce i po sta no wi³o przed³o¿yæ je ob ra -
dom ple nar nym SKOZK w dniu 26 mar ca do za twier dze nia. Po nad to Pre zy dium 
roz pa trzy³o wnio ski o zmia nê kwa li fi ka cji do ta cji, po sta na wiaj¹c Uchwa³¹ nr
1/2002 zmie niæ cha rak ter do ta cji ze zwrot nej na bez zwrotn¹ dla obiek tu przy ul. 
Me isel sa 17 – Cen trum Kul tu ry ¯ydow skiej – kwo ta 47.990, a ta k¿e zmie niæ
cha rak ter do ta cji w 50% od kwo ty 58.690,24 (do ta cja: 65.867 z³ – sp³aco no
pierwsz¹ ra tê 8.549,99 z³) dla ka mie ni cy Czyn cie la (Plac Ma riac ki 9/Ry nek
G³ów ny) – w³asnoœæ pry wat na.

W na stêp nym punk cie po sie dze nia Pre zy dium SKOZK Uchwa³¹ nr 2 po -
wo³a³o na prze wod nicz¹ce go Ko mi sji Pro gra mo wa nia i Oce ny Re ali za cji
SKOZK dr. Bo gus³awa Kra sno wol skie go, zaœ na wi ce prze wod nicz¹ce go tej Ko -
mi sji dr. An drze ja Fi schin ge ra.

Pre zy dium SKOZK pod jê³o rów nie¿ Uchwa³ê Nr 3/2002 w spra wie uru cho -
mie nia œrod ków Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa.
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*
*  *

W dniu 26 lu te go br. dy rek cja Mu zeum Na ro do we go zor ga ni zo wa³a w sa li
Ho³du Pru skie go w Su kien ni cach dziêk czyn ne spo tka nie przed sta wi cie li spon -
so rów w ró¿ ny spo sób wspie raj¹cych dzia³al noœæ Mu zeum. Spo³ecz ny Ko mi tet
re pre zen to wa³ je go prze wod nicz¹cy – prof. Ta de usz Chrza now ski.

BIURO SKOZK

Spis treœci 75



 W³adze, in sty tu cje i oso by od po wie dzial ne za ochro nê
i od no wê za byt ków Kra ko wa

Pa ñstwo wa w³adza kon ser wa tor ska

Wo je wódz ki Od dzia³ S³u¿by Ochro ny Za byt ków
Ma³opol ski Wo je wódz ki Kon ser wa tor Za byt ków – mgr in¿. arch. An drzej Ga czo³
Kra ków, ul. Pod chor¹¿ych 1
tel. 638-40-80, 638-46-00

Sa morz¹do wa w³adza kon ser wa tor ska

Wy dzia³ Ar chi tek tu ry, Geo de zji i Bu dow nic twa Urzê du Mia sta Kra ko wa
Od dzia³ Ochro ny Za byt ków – kie row nik mgr Ge no we fa Za ñ-Ogra bek
Kra ków, ul. Wie lo po le 17 a
tel. 422-28-53, 422-47-55

Dys po nent Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa

Spo³ecz ny Ko mi tet Od no wy Za byt ków Kra ko wa

Prze wod nicz¹cy SKOZK – prof. Ta de usz Chrza now ski
Za stêp cy Prze wod nicz¹ce go SKOZK:
dr Bo gus³aw Kra sno wol ski
prof. Jan Ostrow ski
min. Edward Sta nis³aw Szy ma ñski
prof. Je rzy Zdra da
Se kre tarz Ge ne ral ny SKOZK – Je rzy Bre it kopf
Se kre tarz SKOZK – Ta de usz Pro ko piuk
Prze wod nicz¹cy Ko mi sji Re wi zyj nej SKOZK – prof. Je rzy Mi ku³ow ski Po mor ski
Prze wod nicz¹cy Ko mi sji Pro gra mo wa nia i Oce ny Re ali za cji dr Bo gus³aw Kra sno wolski
Prze wod nicz¹cy Ko mi sji Fi nan so wej – prof. Je rzy Zdra da
Prze wod nicz¹cy Ko mi sji In for ma cji i Ini cja tyw Spo³ecz nych – doc. An drzej Kurz
Prze wod nicz¹cy Ko mi sji Praw no-Or ga ni za cyj nej – dr Piotr Do bosz

Biu ro SKOZK, Kra ków ul. Brac ka 13

tel. 422-69-99, 422-51-66, fax 422-06-77
e-ma il: biuro@skozk.krakow.pl
http: //www.skozk.krakow.pl

Dy rek tor Biu ra SKOZK – mgr Ta de usz Pro ko piuk
Se kre tarz Komisji Programowania i Oceny Realizacji, sekretarz Komisji Fi nan so wej – mgr  Kry -
sty na £aciak
Se kre tarz Ko mi sji In for ma cji i Ini cja tyw Spo³ecz nych, se kre tarz Ko mi sji Praw no-Or ga ni za cyj nej
– mgr Jo lan ta D¿u gan-Bart
Se kre tarz re dak cji Biu le ty nu SKOZK, se kre tarz Ko mi sji Re wi zyj nej – mgr An na Klasa -Kwiat -
kows ka
G³ów na ksiê go wa – Ewa Rysz kow ska
In spek tor – pro wadz¹ca se kre ta riat – Te re sa Gaw³owska
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Zarz¹d Re wa lo ry za cji Ze spo³ów Za byt ko wych Kra ko wa

Jed nost ka Wo je wo dy Kra kow skie go pro wadz¹ca obs³ugê Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji
Za byt ków Kra ko wa (in we stor za stêp czy dla prac remontowo -konserwatorskich pro wa dzo nych
za rów no ze œrod ków Na ro do we go Fun du szu, jak i za dañ zle co nych)
Kra ków, ul. Brac ka 13
Dy rek tor ZRZZK — mgr in¿. Ta de usz Mu rzyn, tel.422-30-75
Za st. Dy rek to ra ZRZZK — mgr in¿. Zdzis³aw Tra wiñ ski, tel.422-49-63
Za st. Dy rek to ra ZRZZK — mgr Bar ba ra Sy r zi stie, tel. 422-65-85
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I ty mo¿esz wes przeæ
od no wê za byt ków Kra ko wa

wp³acaj¹c na kon to

Na ro do we go Fun du szu
Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa

Kre dyt Bank S.A.
II Od dzia³ Kra ków

15001487-420462-121480011332

Oso by œwiadcz¹ce na rzecz NFRZK
mog¹ do ko na ne da ro wi zny

od li czyæ od swo je go do cho du

Oso by praw ne œwiadcz¹ce na rzecz Na ro do we go Fun du szu Re wa lo ry za cji 
Za byt ków Kra ko wa mog¹ do ko na ne da ro wi zny od li czyæ od swo je go do -
cho du przed je go opo dat ko wa niem, bo wiem sto sow nie do po sta no wieñ
art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. a) usta wy z dnia 15 lu te go 1992 r. o po dat ku do cho -
do wym od osób praw nych (Dz. U. z 1993 r. nr 106 poz. 482 z póŸn. zm.)
od li cze niu pod le gaj¹ da ro wi zny do ko na ne m.in. na ce le kul tu ral ne do wy -
so ko œci 15% do cho du.

Ta k¿e oso by fi zycz ne œwiadcz¹ce na rzecz Na ro do we go Fun du szu Re wa -
lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa mog¹ da ro wi zny do ko na ne na ten cel, od li -
czyæ od swo je go do cho du przed je go opo dat ko wa niem do wy so ko œci
³¹cznie 15% do cho du zgod nie z prze pi sa mi art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) usta -
wy z dnia 26 lip ca 1991 r. o po dat ku do cho do wym od osób fi zycz nych
(Dz. U. z 1993 r. nr 90 poz. 416 z póŸn. zm. — ostat nia zmia na 1997 r.,
Dz. U. nr 141 poz. 943).



1. Wa wel – Dzie dzi niec Ba to re go po re no wa cji

2. Cz³on ko wie ko mi sji kon ser wa tor skiej SKOZK pod czas od bio ru prac na dzie dziñ cu Ba to re go



3. Prof. Ta de usz Chrza now ski – prze wod nicz¹cy SKOZK pro wa dzi ob ra dy ple nar ne Ko mi te tu
w Cen trum Kon fe ren cyj nym na Wa we lu – 4 grud nia 2001 r.

4. Uczest ni cy ob rad ple nar nych SKOZK – 4 grud nia 2001 r.



5. Bra ma her bo wa oraz frag ment mu ru ce gie³ko we go na Wa we lu po re no wa cji

6. Frag ment od no wio ne go gro bow ca Ka zi mie rza Ja giel lo ñczy ka w Ka te drze na Wa we lu



7. Pra ce re mon to wo -kon ser wa tor -
skie w piw ni cach Col le gium
Maius UJ

8. Ka mie ni ca Szo³ay skich (Mu zeum Na ro do we) po re no wa cji



9. Ko piec Ko œciusz ki przed za ko ñcze niu re mon tu

10. Od no wio na ele wa cja Cen trum Kul tu ry ¯ydow skiej – ul. Me isel sa 17



11, 12. Cz³on ko wie Ko mi sji In for ma cji i Ini cja tyw Spo³ecz nych SKOZK ogl¹daj¹ efek ty prac
kon ser wa tor skich w bo ¿ni cy Ku pa



13. Ju bi le usz 70-le cia doc. An drze ja Ku rza. ¯ycze nia w imie niu Pre zy den ta RP prze ka zu je pod se -
kre tarz sta nu w Kan ce la rii Pre zy den ta min. Edward Szy ma ñski

14. Sie dzi ba I LO im. B. No wo dwor skie go – od no wio na ele wa cja



15. Kli ni ka Ne fro lo gii Col le gium Me di cum UJ po re no wa cji

16. Od no wio na ele wa cja Kli ni ki Psy chia trii Col le gium Me di cum UJ


