
Zestawienie wnioskodawców z terenu Małopolski, któr ym przyznano w 2015 r. dotacje z Ministerstwa Kultu ry i Dziedzictwa Narodowego 
(Program Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków Nabór 1) – 

wraz z informacjami na temat dotacji z bud Ŝetu Województwa Małopolskiego przyznanym tym samym wnioskodawcom 

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 2015 r. 

Kwota 
dotacji z 
bud Ŝetu 
WM (zł) 

1 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 
Michała Archanioła w Binarowej 

Binarowa, kościół pw. św. Michała Archanioła - kaplica 
Aniołów StróŜów (1634 r.): konserwacja drugiej 
kondygnacji, detalu snycerskiego i rzeźb ołtarza 
bocznego (XIX w.), chóru kaplicy ze schodami, 
balustradami i dekoracją malarską (XVII w.) oraz 
ornament 

250 000,00   

2 
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy w 
Uściu Gorlickim 

Kwiatoń, dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. 
Paraskewy, nawa: konserwacja ołtarza bocznego z 
ikoną Hodegetrii (1 poł. XVIII w.), ołtarza bocznego z 
ikoną Zdjęcie z krzyŜa (XVII/XVIII w.) oraz detalu 
snycerskiego carskich i diakońskich wrót ikonostasu 

150 000,00 

Kwiatoń, dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. 
Paraskewy (XVII w.), prezbiterium, konserwacja 
techniczno-estetyczna malowideł  z 1904 r. na ścianie 
za ikonostasem 

20 000 

3 Opactwo św. Wojciecha Mniszek 
Benedyktynek w Staniątkach 

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

139 977,07   

Staniątki, Zespół Klasztorny (XIII w.) wraz z kościołem 
pw. Najświętszej Marii Panny i św. Wojciecha: 
kontynuacja prac remontowo konserwatorskich przy 
dachu i więźbie dachowej nad korpusem kościoła - 
etap II i wschodnim skrzydłem klasztoru wraz z części 

939 895,54   

4 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 - etap II 

250 000,00 

Brody, Kaplica Pojmanie, 1609 r., prace 
konserwatorskie we wnętrzu kaplicy w zespole 
klasztornym OO. Bernardynów w Kalwarii 
Zebrzydowskiej 

15 000 

5 
Parafia Rzymsko katolicka pw. 
Świętego Jana Chrzciciela w 
Prandocinie 

Prandocin, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XII w.): 
remont konserwatorski elewacji - kontynuacja prac 198 600,00 

Prandocin, kościół pw. św. Jana Chrzciciela, XII w. – 
konserwacja elewacji: kruchta zachodnia, zakrystia 
południowa, kaplica północna 

30 000 

6 Parafia pw. NMP Wniebowziętej w 
Brunarach 

Brunary, dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. 
Michała Archanioła (XVIII w.): montaŜ systemów 
sygnalizacji poŜaru oraz sygnalizacji włamania i 
napadu 

72 940,46   

7 Gmina Olkusz 
Rabsztyn, ruiny zamku (XIV-XV w.): prace 
konserwatorskie i zabezpieczające w obrębie zamku 
średniego - etap II 

250 000,00   

8 Opactwo OO. Cystersów w 
Krakowie 

Kraków, Opactwo Cystersów w Mogile (XIII w.): 
zabezpieczenie przeciwpoŜarowe załoŜenia 
klasztornego - II etap 

100 000,00   



9 Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Narodzenia NMP w Czchowie 

Czchów, kościół parafialny (XIV w.): odsłonięcie spod 
warstwy tynku XIV wiecznej polichromii na pozostałym 
fragmencie sklepienia i ścianie zachodniej łuku 
tęczowego prezbiterium kościoła wraz z jej badaniami 
i konserwacją oraz oczyszczenie z powłoki 
cementowej 

300 000,00 

Czchów, kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny, XIV-wieczne polichromie, odsłonięcie 
spod warstwy tynku, badanie i konserwacja techniczna i 
estetyczna glifów oraz górnej partii ściany południowej 
prezbiterium 

25 000 

10 

Parafia Rzymskokatolicka 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 prac 

500 000,00   

11 
Parafia Rzymskokatolicka pw. 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 – program ratunkowy 
kontynuacja prac 

150 000,00 

Przydonica – kościół pw. Matki BoŜej RóŜańcowej i św. 
Jana Kantego. Kompleksowa konserwacja 
średniowiecznego drewnianego kościoła z 1527 r. – 
konserwacja tryptyku Sacra Conversation, kontynuacja 
prac 

15 000 

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

985 995,83   

13 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 
Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej 

Skrzydlna, kościół p.w. św. Mikołaja Biskupa (XVI 
rozbud. XVII w.): zakończenie prac przy wzmocnieniu 
posadowienia, drenaŜ i odwodnienie, remont części 
muru wokół kościoła oraz prace konserwatorskie przy 
nawarstwieniach malarskich ścian, kamiennym 
nagrobków 

300 000,00 

Skrzydlna, XVI-wieczny kościół pw. św. Mikołaja, 
barokowy ołtarz główny z XVII/XVIII w., pełna 
konserwacja ołtarza wraz z częściową rekonstrukcją 
jego snycerki i obrazu św. Mikołaja (II etap prac) 

50 000 

14 
Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Wniebowzięcia NMP i św. Józefa 
Rzemieślnika w Grodzisku 

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

500 000,00   

15 Parafia Rzymskokatolicka pw. 
PodwyŜszenia Św. KrzyŜa w Podolu 

Podole, drewniany kościół p.w. PodwyŜszenia Św. 
KrzyŜa (XV/XVI w.): kompleksowe prace 
konserwatorskie przy polichromii ścian i stropu z XVI 
w. - III etap prac 

250 000,00 
Podole, drewniany kościół pw. PodwyŜszenia Św. 
KrzyŜa z XV/XVI w.: konserwacja ołtarza bocznego 
(lewego) pw. św. Jana Kantego z 2 poł. XVII w. 

40 000 

16 
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej 
Dziewicy i Męczennicy w Wolbromiu 

Wolbrom, kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
Dziewicy i Męczennicy (XV w.): remont dachu - II etap 200 000,00 Wolbrom, kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej 

Dziewicy i Męczennicy (XV w.): remont dachu 60 000 

Wolbrom, konserwacja ornatu złoŜonego z 
późnogotyckiej haftowanej kolumny (1 poł. XV w.) i 
tkaniny wschodniej (XVII w.) 

30 000,00 
Wolbrom, konserwacja ornatu złoŜonego z 
późnogotyckiej haftowanej kolumny (1 poł. XV w.) i 
tkaniny wschodniej (XVII w.) 

15 000 

17 
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 
Jakuba Młodszego Apostoła w 
Powroźniku 

Powroźnik, cerkiew (1700 r.): odwodnienie terenu 
wokół cerkwi 95 048,84   

18 
Zakon Kanoników Regularnych 
Laterańskich Dom Zakonny w 
Krakowie 

Kraków, zespół klasztorny Kanoników Regularnych 
Laterańskich wraz z kościołem p.w. BoŜego Ciała (XV 
w.): instalacja systemu ppoŜ 

150 000,00   

19 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 
Andrzeja Apostoła w Łukowicy 

Łukowica, drewniany kościół p.w. św. Andrzej 
Apostoła (XVI przebud. XVII w.): prace ratunkowe i 
konserwatorskie przy wzmocnieniu konstrukcji, 

300 000,00 
Łukowica, XVI-wieczny kościół pw. św. Andrzeja 
Apostoła, pełna konserwacja XVI i XVII-wiecznych 
nawarstwień malarskich na ścianach i stropie nawy 

70 000 



wymiana deskowania oraz prace konserwatorskie przy 
nawarstwieniach malarskich we wnętrzu nawy 
kościoła 

(kontynuacja prac) 

20 Zakład Salezjański im. Ks. Bosko w 
Oświęcimiu 

Oświęcim, kaplica p.w. św. Jacka (XIV w.): renowacja 
elewacji i dachu kaplicy podominikańskiej przy 
Zakładzie Salezjańskim im. ks. Bosko – II etap 

99 147,84 
Oświęcim, kaplica św. Jacka, renowacja XIV-wiecznej 
zabytkowej kaplicy podominikańskiej przy Zakładzie 
Salezjańskim im. Ks. Bosko w Oświęcimiu – II etap 

30 000 

21 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 - kontynuacja prac 

200 000,00   

22 
Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Najświętszej Maryi Panny Królowej 
w Gromniku 

Gromnik, kościół św. Marcina Biskupa (XVIII w.): 
ratunkowe prace konstrukcyjne w obiekcie - 
wzmocnienie więźby dachowej, łuku tęczowego i 
sklepień pozornych oraz wymiana pokrycia 
dachowego - kontynuacja prac wraz z zaleceniami 
Małopolskiego Wojewódzkiego 

400 000,00   

23 Parafia Prawosławna pw. Opieki 
Matki BoŜej w Hańczowej 

Hańczowa, cerkiew prawosławna pw. Opieki Matki 
BoŜej (1664 r.): montaŜ systemu sygnalizacji poŜaru 
oraz system sygnalizacji włamania i napadu 

80 000,00 
Hańczowa, cerkiew prawosławna pw. Opieki Matki 
BoŜej w Hańczowej, 1644 r. Konserwacja techniczna i 
estetyczna malowideł ściennych. Kontynuacja 

20 000 

24 
Parafia Rzymskokatolicka pw. 
PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego w 
Iwkowej 

Iwkowa, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XV w.): 
konserwacja malowideł ściennych (XVII/XVIII w.) pod 
chórem muzycznym oraz na ścianie północnej i w 
naroŜniku północno-wschodnim nawy 

150 000,00 

Iwkowa, kościół pw. Nawiedzenia NMP, malowidła 
ścienne (XVII/XVIII w.), konserwacja techniczno-
estetyczna dekoracji na ścianie południowej, badania 
konstrukcji kościoła 

20 000 

25 Klasztor OO. Bernardynów w 
Alwerni 

Alwernia, barokowy kościół p.w. Stygmatów Św. 
Franciszka z AsyŜu (XVII w.): konserwacja po poŜarze 
transeptu - część centralna oraz prezbiterium, prace w 
transepcie północnym (kamienny portal i krata) - 
zakończenie prac 

300 000,00 

Alwernia, Klasztor OO. Bernardynów z 1616 r., 
odbudowa po poŜarze klatek schodowych wraz z 
odtworzeniem drewnianych posadzek na korytarzach I 
piętra w budynku klasztoru 

20 000 

27 Parafia Prawosławna pw. Opieki 
Najświętszej Bogurodzicy w Zdyni 

Konieczna, cerkiew św. Bazylego Wielkiego (1893 r.): 
montaŜ przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 73 058,69 

Konieczna, ikonostas w cerkwi pw. św. Bazylego 
Wielkiego, 1912 r., konserwacja części 
architektonicznej oraz 6 ikon. Etap III 

30 000 

Zdynia, cerkiew prawosławna pw. Opieki Najświętszej 
Bogurodzicy, XVIII w., polichromia ścienna prezbiterium 
z 1936 r., konserwacja malowidła. Etap II 

20 000 

28 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 
Anny w Łapczycy 

Łapczyca, kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Marii 
Panny (1340 r.): kontynuacja odsłonięcia i konserwacji 
polichromii na ścianach i kamiennym portalu w nawie 
głównej kościoła, hydroizolacji poziomej 

200 000,00 

Łapczyca, gotycki zabytkowy kościół pw. Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny, 1340 rok – konserwacja 
zabytkowych portali kamiennych, posadzki w 
prezbiterium – kontynuacja prac 

20 000 

29 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 
Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej 

Sękowa, kościół p.w. św. Józefa (XIX w.): 
konserwacja techniczna i estetyczna cegły i 
kamiennego detalu architektonicznego ściany 
północnej nawy bocznej i transeptu nad nawą boczną 
do przypory absydy - kontynuacja prac przy zabytku 

250 000,00   

30 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 
ElŜbiety Węgierskiej w Trybszu 

Trybsz, kościół p.w. św. ElŜbiety Węgierskiej (XVI w.): 
pełna konserwacja elementów wyposaŜenia kościoła i 200 000,00   



remont konserwatorski kamiennej posadzki - 
zakończenie prac remontowych 

31 
Parafia Rzymskokatolicka pw. 
PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego w 
Luborzycy 

Luborzyca, kościół p.w. PodwyŜszenia KrzyŜa 
Świętego (XV w): wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej oraz remont konserwatorski 
ceglanych murów kościoła - ściana północna korpusu 
kościoła - etap I 

149 393,40   

32 Parafia Prawosławna pw. 
Narodzenia NMP w Rozdzielu 

Rozdziele, cerkiew prawosławna Narodzenia NMP 
(XVIII/XIX w.): wykonanie systemu sygnalizacji poŜaru 
oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu 

70 000,00 Konserwacja starodruków cerkiewnych: SłuŜebnik z 
1840 r. i Ewangeliarz z 1891 r. 15 000 

33 Diecezjalny Ośrodek Kultury 
Prawosławnej "Elpis" w Gorlicach 

Gorlice, kolekcja starodruków (XVII-XVIII w.): 
kontynuacja konserwacji wybranych ksiąg cyrylickich 35 000,00 

Gorlice. Kolekcja starodruków cerkiewnych, XVII-XVIII 
w. Księgi Apostoł z 1719 r. i Triod Postny z 1743 r. 
Kontynuacja pełnej konserwacji 

15 000 

34 Parafia Prawosławna pw. św. 
Apostoła Łukasza w Kunkowej 

Kunkowa, cerkiew prawosławna p.w. św. Apostoła 
Łukasza (XIX w.): montaŜ systemu sygnalizacji poŜaru 
oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu 

50 000,00 

Konserwacja zabytkowych obiektów wyposaŜenia 
cerkwi pw. św. Ap. Łukasza w Kunkowej: ikona 
Pantokratora (XVII w.), tabernakulum (XVIII/XIX w.) i 
trzech krzyŜy ołtarzowych (XVIII/XIX w.) – II etap 

20 000 

35 Parafia Prawosławna pw. św. 
Kosmy i Damiana w Bartnym 

Bodaki, cerkiew prawosławna p.w. św. Dymitra z 
Tesalonik (XX w.): remont instalacji elektrycznej, 
montaŜ instalacji przeciwpoŜarowej i 
przeciwwłamaniowej 

19 725,80 

Wołowiec, ikonostas cerkwi prawosławnej pw. Opieki 
Najświętszej Marii Panny, XVII-XIX w. 20 000 

Bartne, ikonostas w cerkwi prawosławnej pw. św. 
Kosmy i Damiana, XIX w., konserwacja ikon 15 000 

36 
Parafia Prawosławna pw. 
Archanioła Michała w Wysowej-
Zdroju 

Blechnarka, Cerkiew Prawosławna pw. św. Kosmy i 
Damiana (1801 r.): montaŜ systemu sygnalizacji 
poŜaru oraz system sygnalizacji włamania i napadu 

50 000,00 
Wysowa-Zdrój, cerkiew prawosławna pw. św. 
Archanioła Michała, 1779 r. Konserwacja techniczna i 
estetyczna ikonostasu 

30 000 
Wysowa Zdrój, cerkiew prawosławna pw. Archanioła 
Michała (1779 r.): montaŜ systemu sygnalizacji poŜaru 
oraz system sygnalizacji włamania i napadu 

39 947,54 

37 
Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Dziesięciu Tysięcy Męczenników w 
Niepołomicach 

Niepołomice, kościół p.w. Dziesięciu Tysięcy 
Męczenników (XIV w.): remont dachu i sygnaturki, 
budowa instalacji elektrycznej i odgromowej, montaŜ 
pomostów i schodów konserwacyjnych w przestrzeni 
strychowej 

220 000,00   

38 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 
Michała Archanioła w Szalowej 

Szalowa, kościół p.w. św. Michała Archanioła (XVIII 
w.): kontynuacja kompleksowego remontu 
konserwatorskiego - konserwacja kaplicy i ogrodzenia, 
wymiana poszycia gontowego ogrodzenia i 
konserwacja stacji drogi krzyŜowej 

180 000,00 

Szalowa, kościół pw. św. Michała Archanioła, XVIII w. 
Kompleksowe prace konserwatorskie drewnianego 
kościoła. Konserwacja elewacyjnej rzeźby św. Michała 
Archanioła 

15 000 

 8 878 731,01   630 000 

W 21 przypadkach dotacja została udzielona tym samym pod miotom . 

Z bud Ŝetu Województwa Małopolskiego w 2015 r. wydatkowano  ogółem 3 500 000 zł (129 dotacji) na prace konserw atorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane zabytków w regionie.  

 


