
Zestawienie wnioskodawców z terenu Małopolski, któr ym przyznano w 2014 r. dotacje z Ministerstwa Kultu ry i Dziedzictwa Narodowego 
(Program Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków Nabór 1) – wraz z informacjami na temat do tacji z bud Ŝetu Województwa 

Małopolskiego przyznanym tym samym wnioskodawcom – edycja 2014 r. 

nr Nazwa wnioskodawcy 
Nazwa zadania dotowanego z MKiDN: 

Program Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 
Ochrona zabytków 

Kwota dotacji 
z MKiDN (zł) 

Nazwa zadania dotowanego z bud Ŝetu WM - 
Ochrona zabytków Małopolski w 2014 r. 

Kwota 
dotacji z 
bud Ŝetu 
WM (zł) 

1 Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. 
Michała Archanioła w Binarowej 

Binarowa, kościół p.w. św. Michała Archanioła, 
kaplica Aniołów StróŜów (1634 r.): konserwacja 
ołtarza bocznego (1706 r.), ołtarza bocznego (XIX 
w.) oraz otaczających je malowideł figuralnych (XVII 
w.) 

300 000,00 

Konserwacja malowideł ściennych w nawie kościoła pw. 
św. Michała Archanioła w Binarowej - sceny na ścianie 
zachodniej: Nagła śmierć, Anioły Adorujące Najświętszy 
Sakrament oraz przedstawienia Apostołów i ornamenty 
roślinne na północnym zaskrzynieniu poziomym 

30 000,00 

2 Parafia Rzymskokatolicka p.w. 
Narodzenia NMP w Brzesku 

Brzesko, kościół p.w. Narodzenia NMP, pozorne 
sklepienie krzyŜowo-Ŝebrowe typu stalaktytowego 
(XVII w.): prace konserwatorskie i restauratorskie - 
IV etap 

300 000,00   

3 Gmina Wyznaniowa śydowska w 
Krakowie 

Kraków, synagoga Remuh (XVI-XX w.): remont 
konserwatorsko-budowlany umoŜliwiający pełne 
udostępnienie synagogi zwiedzającym, szczególnie 
XVII-wiecznej polichromii w sali modlitewnej oraz 
gotyckiej części budynku 

250 000,00 
Synagoga w Grybowie (pocz. XX w.): stabilizacja 
konstrukcyjna zabytku – prace ratunkowe kotwiące 
budynek 

45 000,00 

Kraków, synagoga Tempel (XIX w.): usunięcie stanu 
awaryjnego konstrukcji budynku 300 000,00 

Synagoga w Bobowej (XVIII wiek): odsłonięcie 
polichromii na powierzchniach ściany północnej i 
zachodniej sali modlitewnej 

30 000,00 

4 
Arcybractwo Miłosierdzia pw 
Bogurodzicy Najświętszej Maryi 
Panny Bolesnej 

Kraków, kamienica "Dom Arcybractwa Miłosierdzia" 
(XVII w.): kontynuacja i zakończenie prac 
konserwatorskich w Sali Skarbca czyli "Komorze 
Kleynotowej"- etap III oraz konserwacja techniczna i 
badania plafonu, renesansowego stropu 
kołtrynowego i renesansowe 

70 000,00   

5 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 
Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej 

Skrzydlna, kościół p.w. św. Mikołaja Biskupa (XVI-
XVII w.): prace przy wzmocnieniu posadowienia, 
drenaŜ i odwodnienie wraz ze wzmocnieniem krypty 
pod prezbiterium oraz muru wokół kościoła 

300 000,00 Prace konserwatorskie przy barokowym ołtarzu 
głównym z kościoła pw. św. Mikołaja w Skrzydlnej 35 000,00 

6 
Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Wniebowzięcia NMP i Św. Jozefa 
Rzemieślnika w Grodzisku 

Grodzisko, kościół wraz z pustelnią Błogosławionej 
Salomei oraz budynkiem tzw. sztucznych grot (XVII 
w.): ratunkowe prace zabezpieczające, budowlano-
konstrukcyjne i konserwatorskie - kontynuacja prac 

500 000,00   

7 Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. 
Wojciecha w Starym Wiśniczu 

Stary Wiśnicz, kościół p.w. św. Wojciecha - nawa 
główna, część środkowa: ratunkowa konserwacja 
renesansowych i XX wiecznych wypraw, polichromii, 
sztukaterii i detalu architektonicznego 

100 000,00   



8 

Rzymskokatolicka Parafia pw. 
Ofiarowania w świątyni i 
Wniebowstąpienia Pana Jezusa w 
Siemiechowie 

Siemiechów, kościół p.w. Matki Boskiej Gromnicznej 
(XVI w.): ratunkowe prace zabezpieczające 
konstrukcję kościoła wraz z konserwacją wnętrza - 
kontynuacja 

500 000,00   

9 Gmina Krzeszowice 
Rudno, ruiny zamku Tenczyn (XIV w.): prace 
konserwatorskie i roboty budowlane w celu 
zabezpieczenia ruin – etap V 

800 000,00   

10 
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki 
Boskiej RóŜańcowej i św. Jana 
Kantego w Przydonicy 

Przydonica, drewniany kościół p.w. Matki Boskiej 
RóŜańcowej i św. Jana Kantego (1527 r.): 
kompleksowa konserwacja - kontynuacja prac 

150 000,00 

Przydonica - kościół pw. Matki Boskiej RóŜańcowej i 
św. Jana Kantego. Kompleksowa konserwacja 
średniowiecznego, drewnianego kościoła z 1527 r. 
Program ratunkowy - kontynuacja prac 

20 000,00 

11 Parafia Rzymskokatolicka p.w. 
Macierzyństwa NMP 

Dziekanowice, kościół p.w. św. Mikołaja i Marii 
Magdaleny (XII w.): zakończenie prac 
konserwatorskich elementów architektury we 
wnętrzach kościoła, zakrystii i kruchty 

200 000,00 

Kontynuacja prac konserwatorskich przy rokokowym 
ołtarzu drewnianym: bocznym - południowym w kościele 
św. Mikołaja i św. Marii Magdaleny w Dziekanowicach - 
etap II - konserwacja estetyczna 

20 000,00 

12 Klasztor OO. Bernardynów 

Alwernia, kościół p.w. Stygmatow św. Franciszka z 
AsyŜu (XVII w.): konserwacja po poŜarze transeptu - 
część północna i centralna oraz prezbiterium - 
zakończenie prac 

200 000,00 

Prace budowlane i konserwatorskie pomieszczenia na I 
piętrze oraz zakrystii przy Kościele pw. Stygmatów św. 
Franciszka z AsyŜu w Klasztorze OO. Bernardynów w 
Alwerni 

45 000,00 

13 Gmina Olkusz 

Rabsztyn, ruiny zamku (XIV-XV w.): prace 
konserwatorskie w obrębie zamku górnego oraz 
zabezpieczenie konstrukcyjne murów zamku 
średniego - etap I 

300 000,00   

14 Opactwo Św. Wojciecha Mniszek 
Benedyktynek w Staniątkach 

Staniątki, Zespół Klasztorny wraz z kościołem p.w. 
NMP i św. Wojciecha (XIII w.): remont 
konserwatorski dachu nad korpusem kościoła, 
aneksem kapitularza i częścią wschodniego skrzydła 
klasztoru oraz konserwacja gotyckich reliktów 
sklepień wraz z polichromią 

700 000,00   

Staniątki, Zespół Klasztorny wraz z kościołem p.w. 
Najświętszej Maryi Panny i św. Wojciecha (XIII w.): 
montaŜ instalacji systemu sygnalizacji poŜaru - etap 
III 

160 000,00   

15 Dom Zakonny pod wezwaniem Trójcy 
Przenajświętszej w Krakowie 

Kraków, kościół Bonifratrów p.w. Trójcy 
Przenajświętszej (XVIII w.): stabilizacja 
posadowienia kościoła oraz przylegającego skrzydła 
klasztoru 

200 000,00   

16 Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Najświętszej Maryi Panny Królowej 

Gromnik, kościół św. Marcina Biskupa (XVIII w.): 
ratunkowe prace konstrukcyjne w obiekcie: 
wzmocnienie więźby dachowej, łuku tęczowego i 
sklepień pozornych oraz wymiana pokrycia 
dachowego 

250 000,00   

17 Klasztor OO. Bernardynów w Kalwarii 
Zebrzydowskiej 

Brody, kościół Grobu Matki Boskiej (XVII w.): 
konserwacja techniczna i estetyczno plastyczna 
dekoracyjnego kamienno metalowego ogrodzenia 
kościoła z figurami Dwunastu Apostołów 

200 000,00 
Prace konserwatorskie wnętrza Kaplicy Ogrojec w 
zespole klasztornym OO. Bernardynów w Kalwarii 
Zebrzydowskiej 

30 000,00 



18 Klasztor Ojców Dominikanów w 
Krakowie 

Kraków, Zespół Klasztorny OO. Dominikanów (od 
XIII w.): prace konserwatorskie i restauratorskie 
wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi i 
instalacjami alarmowymi w atrium (sień gotycka) 
oraz w piwnicach Kolegium Św. Jacka 

100 000,00   

19 Parafia w Męcinie 

Męcina, kościół p.w. św. Antoniego Opata - kaplica 
boczna wraz z jej wystrojem i wyposaŜeniem (XVII 
w.): prace ratunkowe i konserwatorskie oraz 
wymiana deskowania elewacji kościoła 

200 000,00 Remont i konserwacja zespołu zabytkowego kościoła 
pw. św. Antoniego Opata w Męcinie, VII etap 45 000,00 

20 Rzymskokatolicka Parafia pw. św. 
Marcina w Biskupicach 

Biskupice, kościół p.w. św. Marcina (XV w.): remont 
dachu wieŜy 1888 r. 90 000,00 Remont dachu wieŜy kościoła pw. św. Marcina w 

Biskupicach 50 000,00 

21 
Parafia Rzymskokatolicka p.w. ŚŚ. 
App. Szymona i Judy Tadeusza w 
Nidku 

Nidek, gotycki kościół drewniany p.w. ŚŚ. App. 
Szymona i Judy Tadeusza: program ratunkowy - 
konserwacja barokowego wyposaŜenia wnętrza - 
kontynuacja prac 

100 000,00 
Nidek, gotycki kościół drewniany pw. śś. App. Szymona 
i Judy Tadeusza: konserwacja ołtarza bocznego - 
lewego z XVIII/XIX w. 

30 000,00 

22 Parafia Rzymskokatolicka p.w. 
Nawiedzenia NMP w Tłuczani 

Tłuczań, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (1664 r.): 
kontynuacja prac przy elewacji zewnętrznej oraz 
remont dachu, przełoŜenie posadzki 

200 000,00   

23 
Parafia rzymskokatolicka p.w. 
PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego w 
Iwkowej 

Iwkowa, kościół p.w. Nawiedzenia NMP: 
konserwacja malowideł na ścianie zachodniej nawy 
(XVII/XVIII w.), choru muzycznego z dekoracją 
malarską (XVII/XVIII w.), szafy organowej (XVII w.) 

120 000,00 
Konserwacja malowideł ściennych (XVII/XVIII w.) na 
ścianie wschodniej nawy gotyckiego, drewnianego 
kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Iwkowej 

40 000,00 

24 
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy w Uściu 
Gorlickim 

Kwiatoń, dawna cerkiew greckokatolicka p.w. św. 
Paraskewy: konserwacja rzędu Deesis z 
pierwotnego ikonostasu (XVII w.) wtórnie 
wykorzystanego jako parapet choru, ołtarza 
bocznego z ikoną Hodegetrii (1 poł. XVIII w.), ołtarza 
bocznego z ikoną Zdjęcie z KrzyŜa 

250 000,00 
Konserwacja carskich i diakońskich wrót ikonostasu w 
kościele pw. MB Królowej, dawnej cerkwi pw. św. 
Parascewy w Kwiatoniu (kontynuacja) 

10 000,00 

25 
Parafia Rzymskokatolicka p.w. 
Nawiedzenia N.M.P. 

Nawojowa, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (1894-
1898 r.): wymiana pokrycia dachu oraz 
uszkodzonych elementów więźby dachowej 

100 000,00 
Remont więźby dachowej i wymiana pokrycia 
dachowego (bez sygnaturki i wieŜy kościelnej) przy 
kościele parafialnym w Nawojowej – kontynuacja prac 

50 000,00 

26 
Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Czchowie 

Czchow, kościół parafialny (XIV w.): odsłonięcie 
polichromii na sklepieniu prezbiterium spod warstwy 
tynku oraz oczyszczenie z powłoki cementowej 
polichromowanych Ŝeber sklepienia z piaskowca 

150 000,00 

Odsłonięcie malowideł spod warstwy tynku w górnej 
partii ściany południowej oraz konserwacja XIV-
wiecznych, wcześniej odkrytych, polichromii na ścianie 
południowej w kościele parafialnym pw. Narodzenia 
NMP w Czchowie 

25 000,00 

27 Opactwo OO. Cystersów w Krakowie 
Kraków, Opactwo Cystersów w Mogile (XIII w.): 
zabezpieczenie przeciwpoŜarowe załoŜenia 
klasztornego 

100 000,00   

28 Parafia Rzymskokatolicka w 
RoŜnowicach 

RoŜnowice, drewniany kościół p.w. św. Andrzeja Ap. 
(XVIII w. poŜar 1992 r.): odbudowa stropu nawy 
głównej, naw bocznych i prezbiterium - kontynuacja 
prac 

150 000,00 

Odbudowa zabytkowego kościoła drewnianego pw. św. 
Andrzeja Apostoła w RoŜnowicach – podbicie 
fundamentów nawy głównej i remont kruchty bocznej 
południowej – kontynuacja prac 

10 000,00 

29 Andrzej Najduchowski 
Graboszyce, dwór obronny (1575 r.): wymiana 
uszkodzonego dachu, naprawa pęknięć i izolacja 
przeciwwilgociowa 

500 000,00   



30 Diecezjalny Ośrodek Kultury 
Prawosławnej "Elpis" 

Gorlice, zespół starodruków (XVII-XVIII w.): 
kontynuacja konserwacji wybranych ksiąg 50 000,00 Konserwacja starodruków cerkiewnych: Ewangeliarz z 

1665 r. i Oktoich z 1686 r. 25 000,00 

31 Parafia św. Michała Archanioła w 
Szalowej 

Szalowa, kościół p.w. św. Michała Archanioła (XVIII 
w.): kontynuacja remontu konserwatorskiego oraz 
wymiana poszycia gontowego kaplicy i ogrodzenia 
wraz z rzeźbą św. Michała Archanioła i stacjami 
drogi krzyŜowej 

200 000,00   

32 Gmina ŁuŜna 
ŁuŜna, cmentarz wojenny nr 123 (1915 r.): 
konserwacja elementów wnętrza cmentarza oraz 
zakończenie konserwacji ogrodzenia 

50 000,00   

33 Kongregacja Eremitów Kamedułów 
Góry Koronnej w Krakowie 

Kraków, kościół p.w. NMP w Zespole Klasztornym 
OO. Kamedułów na Bielanach (XVII w.): 
zabezpieczenie przeciwpoŜarowe i instalacje 
elektryczne 

100 000,00   

34 
Ośrodek Dokumentacji Sztuki 
Tadeusza Kantora Cricoteka 

Kraków, Galeria Pracownia Tadeusza Kantora (XIX i 
XX w.): konserwacja i rekonstrukcja stolarki okiennej 
oraz konserwacja drewnianej konstrukcji więźby 
dachowej 

25 000,00   

35 Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Św. 
Michała Archanioła w Ujanowicach 

Ujanowice, kościół p.w. św. Michała Archanioła (XVI 
w.): dokończenie osuszania murów kościoła, izolacje 
przeciwwilgociowe 

70 000,00   

36 Andrzej Najduchowski 
Graboszyce, dwór obronny (1575 r.): wymiana 
uszkodzonego dachu, naprawa pęknięć i izolacja 
przeciwwilgociowa 

500 000,00   

 8 835 000,00   540 000,00 

 
W 16 przypadkach dotacja została udzielona tym samym pod miotom . 
 
Z bud Ŝetu Województwa Małopolskiego w 2014 r. wydatkowano  ogółem 3 500 000 zł (131 dotacji) na prace konserw atorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane zabytków w regionie.  

 


