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Mówimy czêsto, ¿e ziemi nie odziedziczyli�my po przodkach, lecz po¿yczyli�my j¹ od wnuków.
Podobnie jest z ca³ym bogactwem historycznym i kulturowym z ni¹ zwi¹zanym. S³usznie szczycimy
siê ma³opolskimi zabytkami figuruj¹cymi na �wiatowej Li�cie Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego
UNESCO. Nie mo¿emy jednak zapomnieæ, ¿e z powierzonym nam ogromnym bogactwem zwi¹zana
jest równie wielka odpowiedzialno�æ.

Mam przyjemno�æ zaprezentowaæ Pañstwu �Wojewódzki Program Ochrony
Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego Ma³opolski�. To dokument s³u¿¹cy wdra¿aniu
Strategii Rozwoju Województwa Ma³opolskiego w czê�ci dotycz¹cej spu�cizny kulturowej regionu
a zarazem realizacja naszego ustawowego obowi¹zku.

Celem �Wojewódzkiego Programu Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego Ma³opolski�
jest zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy ich zachowania
oraz ochrona i opieka nad zabytkami. Wa¿ny jest tak¿e rozwój turystyki i promocja kultury w regionie.
Bo przecie¿ w Ma³opolsce w³a�nie turystyka jest prawdziwym ko³em zamachowym regionalnej gospo-
darki.

Realizuj¹c Program pragniemy nie tylko chroniæ obiekty zabytkowe, ale tak¿e prowadziæ
dzia³alno�æ edukacyjn¹ oraz budziæ zainteresowanie histori¹ i kultur¹ naszego regionu.
Chcemy zarazem wspó³pracowaæ z instytucjami ochrony zabytków, o�rodkami naukowymi
i organizacjami samorz¹dowymi zajmuj¹cymi siê opiek¹ nad zabytkami. Chcemy wreszcie okre�liæ
finansowe ramy podejmowanych przez nas zadañ.

Wierzê, ¿e w tych naszych dzia³aniach � stanowi¹cych przecie¿ zbiorowy obowi¹zek naszej
regionalnej wspólnoty � samorz¹dowi województwa nie zabraknie partnerów i sprzymierzeñców!

Janusz Sepio³

Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego
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UCHWA£A NR XXXVII/469/05
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MA£OPOLSKIEGO

z dnia 3 pa�dziernika 2005 r.

w sprawie przyjêcia Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami 
pn. �Wojewódzki Program Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego Ma³opolski� 

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 3, art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z pó�n. zm.) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z pó�n. zm.) Sejmik Województwa Ma³opolskiego uchwala co nastêpuje:

§ 1

1. Przyjmuje siê Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami pn. �Wojewódzki Program Ochrony Dziedzictwa
i Krajobrazu Kulturowego Ma³opolski�, stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.

2. �Wojewódzki Program Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego Ma³opolski� obejmuje obszar województwa
ma³opolskiego w jego administracyjnych granicach.

3. Program, o którym mowa w niniejszej uchwale, uzyska³ pozytywn¹ opiniê Ma³opolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Województwa Ma³opolskiego. 

§ 3

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia jej og³oszenia.
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I. WPROWADZENIE

1. CZYM JEST WOJEWÓDZKI PROGRAM OCHRONY DZIEDZICTWA I KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO MA£OPOLSKI

1. Zasadniczym kontekstem opracowania Wojewódzkiego Programu Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu
Kulturowego Ma³opolski jest uznanie zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego za zasadniczy czynnik
wp³ywaj¹cy na kszta³towanie siê to¿samo�ci regionalnej. 
Zasoby te okre�laj¹ i wyznaczaj¹ wieloaspektowe uwarunkowania rozwoju województwa, upowszechniania
kultury oraz atrakcyjno�ci turystycznej. 
G³ównym celem sformu³owania Programu jest d¹¿enie do znacz¹cej poprawy stanu zasobów regionalnego
dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego Ma³opolski poprzez okre�lenie podsta-
wowych warunków i determinant organizacyjnych, finansowych i edukacyjnych, które temu s³u¿¹, a tak¿e
racjonalne korzystanie z zasobów dziedzictwa kulturowego.

2. Dziedzictwo kulturowe Ma³opolski jest dziedzictwem powszechnie uznawanym i rozpoznawanym przez
mieszkañców Ma³opolski, a jednocze�nie stanowi mocny wyraz regionalnej to¿samo�ci. 
Ma³opolska jest regionem o wyj¹tkowym dziedzictwie narodowym. W miastach takich jak Kraków, Tarnów
i Nowy S¹cz, wraz z ich bli¿sz¹ i dalsz¹ okolic¹, znajduj¹ siê unikatowe zabytki oraz zbiory, które s¹
niezwykle cenne z punktu widzenia dorobku kulturalnego kraju. Wiele z nich pozostaje jednak poza szerszym
odbiorem, co powoduje ogromne k³opoty w prawid³owym utrzymaniu, ochronie, ekspozycji oraz promocji.
Kuratorom zapomnianych miejsc trudno jest zdobyæ odpowiednie �rodki na prawid³ow¹ konserwacjê,
nie wspominaj¹c o ich promocji.
Dziedzictwo Ma³opolski to nie tylko zabytki, to tak¿e odmienna od reszty Polski kultura regionu � rzemios³o,
zwyczaje, tradycje, folklor, kuchnia oraz niepowtarzalny krajobraz.
Potrzeba ochrony rodzimego dziedzictwa jest bezsporna i z du¿ym powodzeniem prowadzi j¹ wiele instytucji
zarówno centralnych, samorz¹dowych oraz spo³ecznych, jak i prywatnych. 
Jednak, jak do tej pory, ¿adnej z instytucji zajmuj¹cych siê ochron¹ dziedzictwa kulturowego i opiek¹ nad zabytka-
mi w Ma³opolsce, nie uda³o siê stworzyæ programowego dokumentu okre�laj¹cego niezbêdne dzia³ania w sposób
bardziej kompleksowy, ³¹cz¹cego elementy ochrony i konserwacji z elementami edukacyjnymi oraz promocyjnymi. 
£¹czenie aktywnej ochrony oraz wzbudzanie zainteresowania, nie tylko ciekawymi obiektami, ale tak¿e
histori¹ i kultur¹ regionu oraz najbli¿szej okolicy, jest jednym z za³o¿eñ Wojewódzkiego Programu 
w Województwie Ma³opolskim, wykreowanego z inicjatywy samorz¹du Województwa Ma³opol-
skiego.
Taki w³a�nie przekaz niesie miêdzy innymi misja Województwa przyjêta w Strategii Rozwoju Województwa
Ma³opolskiego na lata 2000-2006:
�Ma³opolska � regionem szans, wszechstronnego rozwoju ludzi i nowoczesnej gospodarki, silnym aktywno�ci¹
swych mieszkañców, czerpi¹cym z dziedzictwa przesz³o�ci i zachowuj¹cym to¿samo�æ w integruj¹cej siê
Europie�.
Tworzeniu i wzbogacaniu takiego w³a�nie obrazu Ma³opolski s³u¿y przygotowany Program.

2. OPRACOWANIE PROGRAMU

3. Wojewódzki Program Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego Ma³opolski zosta³ przygotowany w opar-
ciu o Uchwa³ê XIV/153/03 Sejmiku Województwa Ma³opolskiego w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
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Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Ma³opolskim, w okresie od marca 2004 do
pa�dziernika 2004 r. metod¹ ekspercko-konsultacyjn¹. 
W pierwszym etapie prac wykonano opracowania eksperckie o charakterze diagnostycznym za-
wieraj¹ce opis zasobów dziedzictwa i krajobrazu kulturowego, diagnozê potrzeb i g³ówne przes³anki w zakre-
sie ochrony zabytków, wykonane w grudniu 2003 r. na zlecenie Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Ma³opolskiego przez Regionalny O�rodek Badañ i Dokumentacji Zabytków w Krakowie (bêd¹cy ma³opolskim
oddzia³em Krajowego O�rodka Badañ i Dokumentacji Zabytków w Warszawie).
Nastêpnie przygotowana zosta³a przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego pierwsza
propozycja programu (szkic), która zosta³a poddana konsultacjom z zainteresowanym �rodowiskiem
oraz by³a opiniowana przez ekspertów. 
Na tym etapie przeprowadzone zosta³y tak¿e warsztaty konsultacyjne z udzia³em �rodowiska
zajmuj¹cego siê dziedzictwem kulturowym w Ma³opolsce.
W efekcie tych prac wypracowana zosta³a pe³na, ostateczna propozycja programu, zredagowana
w Departamencie Edukacji i Kultury Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego, przedstawiona 
w niniejszym dokumencie. 

Ilekroæ w tek�cie pojawia siê okre�lenie Wojewódzki Program, oznacza to Wojewódzki Program Ochrony
Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego Ma³opolski.
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II. UWARUNKOWANIA PRAWNE

1. USTAWA O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI

4. Zasadniczy i najistotniejszy z punktu widzenia koncepcyjnego kontekst powstania Wojewódzkiego Programu
Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego Ma³opolski stanowi¹ dwie ustawy:
� Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
� Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa

5. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nak³ada na organy rz¹dowe i sa-
morz¹dowe obowi¹zek zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla
ochrony dóbr kultury.
Art. 4 tej¿e ustawy stwierdza, ¿e: ochrona zabytków polega, w szczególno�ci, na podejmowaniu przez organy
administracji publicznej dzia³añ maj¹cych na celu:
1) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umo¿liwiaj¹cych trwa³e zachowanie zabyt-

ków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie; 
2) zapobieganie zagro¿eniom mog¹cym spowodowaæ uszczerbek dla warto�ci zabytków; 
3) udaremnianie niszczenia i niew³a�ciwego korzystania z zabytków; 
4) przeciwdzia³anie kradzie¿y, zaginiêciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicê; 
5) kontrolê stanu zachowania i przeznaczenia zabytków; 
6) uwzglêdnianie zadañ ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kszta³towaniu

�rodowiska. 
W artykule 5 czytamy: 
Opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego w³a�ciciela lub posiadacza polega, w szczególno�ci, na zapew-
nieniu warunków: 
1) naukowego badania i dokumentowania zabytku; 
2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku; 
3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;
4) korzystania z zabytku w sposób zapewniaj¹cy trwa³e zachowanie jego warto�ci; 
5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury. 

6. Ochronie i opiece podlegaj¹, bez wzglêdu na stan zachowania (art. 6):

1. zabytki nieruchome bêd¹ce, w szczególno�ci:
a) krajobrazami kulturowymi,
b) uk³adami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespo³ami budowlanymi,
c) dzie³ami architektury i budownictwa, 
d) dzie³ami budownictwa obronnego, 
e) obiektami techniki, a zw³aszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zak³adami przemys³owymi,
f ) cmentarzami, 
g) parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,
h) miejscami upamiêtniaj¹cymi wydarzenia historyczne b¹d� dzia³alno�æ wybitnych osobisto�ci lub instytucji.

2. zabytki ruchome bêd¹ce, w szczególno�ci:
a) dzie³ami sztuk plastycznych, rzemios³a artystycznego i sztuki u¿ytkowej,
b) kolekcjami stanowi¹cymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporz¹dkowanych wed³ug koncepcji

osób, które tworzy³y te kolekcje,
c) numizmatami oraz pami¹tkami historycznymi, a zw³aszcza militariami, sztandarami, pieczêciami, odzna-

kami, medalami i orderami,



1 Wg Dr nauk prawnych Piotr Dobosz, Adiunkt Katedry Prawa Administracyjnego UJ.
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d) wytworami techniki, a zw³aszcza urz¹dzeniami, �rodkami transportu oraz maszynami i narzêdziami
�wiadcz¹cymi o kulturze materialnej, charakterystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki, do-
kumentuj¹cymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,

e) materia³ami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz.U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440 oraz z 2002 r. Nr
113, poz. 984), 

f) instrumentami muzycznymi,
g) wytworami sztuki ludowej i rêkodzie³a oraz innymi obiektami etnograficznymi,
h) przedmiotami upamiêtniaj¹cymi wydarzenia historyczne b¹d� dzia³alno�æ wybitnych osobisto�ci lub insty-

tucji.

3. zabytki archeologiczne bêd¹ce, w szczególno�ci:
a) pozosta³o�ciami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa, 
b) cmentarzyskami, 
c) kurhanami,
d) reliktami dzia³alno�ci gospodarczej, religijnej i artystycznej. 

4. Ochronie mog¹ podlegaæ nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu budowlanego,
placu, ulicy lub jednostki osadniczej.

2. OBOWI¥ZEK SAMORZ¥DÓW

7. Budowa Wojewódzkiego Programu zwi¹zana jest z konieczno�ci¹ realizacji zadania w³a-
snego przez samorz¹d województwa polegaj¹cego na opracowaniu i przyjêciu na okres 4 lat
wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami. 
Obowi¹zek samorz¹du województwa zosta³ w tym zakresie na³o¿ony w rozdziale 8 Ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zatytu³owanym �Krajowy program ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami oraz ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych�. W art.
87 ust. 1 ustawy zarz¹d województwa zosta³ zobowi¹zany, zreszt¹ podobnie jak zarz¹d powiatu i wójt
(burmistrz, prezydent miasta), do sporz¹dzenia na okres 4 lat wojewódzkiego programu opieki nad za-
bytkami (w powiecie i gminie odpowiednio: powiatowy lub gminny program opieki nad za-
bytkami).

8. Cele oraz zakres problemowy dla wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami zosta³y wymienione
przez ustawodawcê w sposób przyk³adowy, a zatem nie jest to katalog zamkniêty. 

Zgodnie z art. 87 ust. 3 ww. ustawy, wojewódzki program opieki nad zabytkami �przyjmuje� (w formie uchwa-
³y) sejmik województwa �po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków�, przy czym opinia ma
charakter jedynie formalno-techniczny i w ¿aden sposób nie wi¹¿e sejmiku województwa. 
Przyjêcie przez sejmik województwa w formie uchwa³y wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami nie jest
przejawem dzia³alno�ci stanowienia prawa (prawotwórczej)� nie jest to maj¹cy charakter aktu powszechnie
obowi¹zuj¹cego akt prawa miejscowego � lecz aktem polityki administracyjnej1.

9. Wprowadzenie reformy administracyjnej oraz zwi¹zane z tym uwarunkowania ustawowe na³o¿y³y na samorz¹dy wie-
le zadañ z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 o samorz¹dzie województwa
po�ród piêciu g³ównych celów strategii rozwoju województwa wymienia a¿ trzy bezpo�rednio zwi¹zane z potrzebami
ochrony dóbr kultury:

� zachowanie warto�ci �rodowiska kulturalnego i przyrodniczego przy uwzglêdnieniu potrzeb przysz³ych pokoleñ;
� kszta³towanie i utrzymanie ³adu przestrzennego;
� pielêgnowanie polsko�ci oraz rozwój i kszta³towanie �wiadomo�ci narodowej i kulturowej mieszkañców.

Ich realizacja powinna znale�æ wyraz w polityce rozwoju województwa. Istotnym elementem po-
lityki w tym zakresie jest ochrona i racjonalne korzystanie z zachowanego dziedzictwa kul-
turowego, o znaczeniu krajowym, regionalnym i lokalnym. 
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10. Jak widaæ, przepisy nie definiuj¹ jednoznacznie odpowiedzialno�ci i kompetencji samorz¹du województwa
w dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, jednak w �wietle przywo³anych przepisów wydaje siê,
¿e odpowiedzialno�æ województwa idzie w dwóch kierunkach:

w opieki nad zabytkami, dla których jest w³a�cicielem lub posiadaczem, co obejmuje w szczególno�ci zapew-
nienie warunków: 

� naukowego badania i dokumentowania zabytku;
� prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku;
� zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;
� korzystania z zabytku w sposób zapewniaj¹cy trwa³e zachowanie jego warto�ci;
� popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.

(art.5 w powi¹zaniu z art. 71 ustawy o ochronie zabytków �posiada tytu³ prawny wynikaj¹cy z prawa w³a-
sno�ci, u¿ytkowania wieczystego, trwa³ego zarz¹du, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zo-
bowi¹zaniowego�).

w kszta³towania polityki rozwoju województwa w sposób uwzglêdniaj¹cy zadania ochrony zabytków, a wiêc
(art. 4 ustawy o ochronie zabytków):

� zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umo¿liwiaj¹cych trwa³e zachowanie
zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;

� zapobieganie zagro¿eniom mog¹cym spowodowaæ uszczerbek dla warto�ci zabytków;
� udaremnianie niszczenia i niew³a�ciwego korzystania z zabytków;
� przeciwdzia³anie kradzie¿y, zaginiêciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicê;
� kontrolê stanu zachowania i przeznaczenia zabytków;
� uwzglêdnianie zadañ ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kszta³to-

waniu �rodowiska.

11. Z powy¿szego wynika, ¿e formu³uj¹c wojewódzki program opieki nad zabytkami, mo¿na zastosowaæ dwojakie
podej�cie:

w w¹skie � ograniczaj¹c siê do obowi¹zkowego ustawowego zakresu programu wojewódzkiego, tj. opieki
nad zabytkami, do których województwo posiada tytu³ prawny � wówczas nale¿y przyj¹æ, ¿e jest to woje-
wódzki program opieki nad zabytkami w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

w szerokie � obejmuj¹c programem wojewódzkim nie tylko opiekê nad zabytkami w rozumieniu ustawy
o ochronie zabytków, ale i politykê w dziedzinie ochrony zabytków, co zreszt¹ jest jak najbardziej uzasadnio-
ne w przypadku Ma³opolski zwa¿ywszy na znaczenie dziedzictwa kulturowego w strategii rozwoju woje-
wództwa � wówczas nale¿a³oby przyj¹æ, ¿e jest to wojewódzki program ochrony zabytków i opieki nad za-
bytkami.

Przy czym w obydwu przypadkach program powinien bezpo�rednio odwo³ywaæ siê do zapisów strategii roz-
woju województwa (niejako �horyzontalnie�, przekrojowo wybieraæ spo�ród jej celów i rozwi¹zañ te dotycz¹-
ce ochrony zabytków i opieki nad zabytkami), a wiec nale¿a³oby go potraktowaæ jako uszczegó³owienie zapi-
sów strategii2.

W niniejszym opracowaniu przyjête zosta³o podej�cie szerokie � obejmuj¹ce programem wojewódz-
kim politykê w dziedzinie ochrony zabytków, a nie tylko opiekê nad zabytkami w rozumieniu Ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

12. Poniewa¿ wszystkie programy wojewódzkie s¹ czê�ci¹ programow¹ strategii rozwoju regionalnego, niniejszy
program odnosi siê w sposób bezpo�redni do zapisów Strategii i nosi nazwê �Wojewódzki Program Ochrony
Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego Ma³opolski�.

2 Bo¿ena Pietras-Goc. Opinia nt. projektu wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami oraz propozycja dot. zakresu dalszych prac.
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III. KONTEKST PROGRAMOWY 

1. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MA£OPOLSKIEGO

13. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa po�ród piêciu g³ównych celów strategii rozwo-
ju województwa wymienia trzy bezpo�rednio zwi¹zane z potrzebami ochrony dóbr kultury:
w zachowanie warto�ci �rodowiska kulturalnego i przyrodniczego przy uwzglêdnieniu po-

trzeb przysz³ych pokoleñ,
w kszta³towanie i utrzymanie ³adu przestrzennego,
w pielêgnowanie polsko�ci oraz rozwój i kszta³towanie �wiadomo�ci narodowej i kulturowej

mieszkañców.
Realizacja wymienionych celów znajduje wyraz w dzia³aniach na rzecz rozwoju województwa. 
Przyjêty przez Sejmik Województwa Ma³opolskiego w roku 2000 najwy¿szej rangi wojewódzki dokument
pn. Strategia Rozwoju Województwa Ma³opolskiego na lata 2000 -2006 zawiera istotne elementy polityki
w tym zakresie, obejmuj¹ce ochronê i racjonalne korzystanie z zachowanego dziedzictwa kulturowego o zna-
czeniu krajowym, regionalnym i lokalnym. 

14. Problematyka ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego oraz opieki nad zabytkami jest jedynie czê�ciowo
reprezentowana w obecnej strategii rozwoju województwa � znalaz³a swe miejsce w Strategii Rozwoju
Województwa Ma³opolskiego 2000-2006 w:

Polu: 
Pejza¿ � �rodowisko i krajobraz

Celu nadrzêdnym B: 
Wysoka jako�æ �rodowiska przyrodniczego i kulturowego

Celu strategicznym: B.4. 
Kszta³towanie krajobrazu kulturowego.

Rozwi¹zanie B.4.1. Stworzenie systemu krajobrazu kulturowego
Oczekiwane rezultaty:
w Powstrzymanie degradacji wybranych obszarów o najwy¿szych warto�ciach,
w Rozszerzenie ochrony w formule parków krajobrazowych,
w Osi¹gniêcie postêpu w spo³ecznej wra¿liwo�ci na zagadnienia,
w kszta³towania krajobrazu.

Rozwi¹zanie B.4.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich
Oczekiwane rezultaty:
w Utrzymanie regionalnego zró¿nicowania krajobrazu architektonicznego 

(Podhale, Orawa, Spisz, Pogórze, Ziemia Krakowska),
w Ochrona najcenniejszych zespo³ów urbanistycznych,
w Wykorzystanie skansenów jako atrakcji turystycznych i o�rodków kulturowych,
w Podniesienie konkurencyjno�ci ma³opolskiej oferty agroturystycznej.

Rozwi¹zanie B.4.5. Ochrona zabytków i rewitalizacja starej zabudowy
Oczekiwane rezultaty:
w O¿ywienie centrów historycznych ma³ych miast,
w Znalezienie u¿ytkowników dla kilku zdegradowanych obiektów o wysokich warto�ciach historycznych i arty-

stycznych,
w Szersze zaanga¿owanie sektora prywatnego w ochronê dziedzictwa kulturowego,
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2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MA£OPOLSKIEGO

15. Sejmik Województwa Ma³opolskiego przyj¹³ w dniu 22 grudnia 2003 uchwa³ê nr XV/174/03 w sprawie uchwa-
lenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Ma³opolskiego. 
Wojewódzki Program Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego Ma³opolski jest zgodny z Planem Zago-
spodarowania Przestrzennego Województwa Ma³opolskiego, który przewiduje m.in.:
w wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego dla ochrony to¿samo�ci regionalnej oraz promocji woje-

wództwa i jego rozwoju gospodarczego,
w ochronê, utrzymanie i przywracanie zasobów dziedzictwa kulturowego
w wykorzystanie i udostêpnianie zasobów dziedzictwa kulturowego,
w zachowanie, ochronê i rewaloryzacjê historycznych uk³adów przestrzennych,
w zachowanie i ochronê krajobrazu kulturowego,
w zachowanie, ochronê i kszta³towanie architektury regionalnej,
w zachowanie, ochronê i rewaloryzacjê obiektów i zespo³ów o najwy¿szej randze i szczególnym znaczeniu dla

kultury narodowej,
w zachowanie i ochronê niematerialnych warto�ci kulturowych, stanowi¹cych o to¿samo�ci regionu,
w podejmowanie dzia³añ organizacyjnych, badawczych i promocyjnych,
w integracjê ochrony �rodowiska kulturowego z ochron¹ �rodowiska przyrodniczego,
w rozbudowê sieci szlaków dziedzictwa kulturowego.

3. KRAJOWA POLITYKA W DZIEDZINIE OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI

16. Na dziedzictwo kulturowe cz³owieka sk³adaj¹ siê dobra kultury i dobra natury.
Zabytki � dawne materialne i niematerialne dobra kultury s¹ wa¿n¹ czê�ci¹ sk³adow¹ tego dziedzictwa. Ich
ochrona zadeklarowana zosta³a jako konstytucyjny obowi¹zek Pañstwa (art. 5 Konstytucji RP � Rzecz-
pospolita Polska (...) strze¿e dziedzictwa narodowego...). Zabytki w swych niematerialnych warto�ciach s¹ do-
brem wspólnym, nad którym pieczê kodyfikuje artyku³ 82 Konstytucji stanowi¹cy: obowi¹zkiem Obywatela (...)
jest troska o dobro wspólne.
Ochrona i konserwacja zabytków jest istotnym elementem polityki kulturalnej Pañstwa, s¹ one bowiem nie tylko
�ladem przesz³o�ci, ale tak¿e cennym sk³adnikiem kultury wspó³czesnej, przyczyniaj¹cym siê do kszta³towania
przyjaznego cz³owiekowi �rodowiska jego ¿ycia. Tak¹ rolê zabytków mocno podkre�la³a ju¿ miêdzy innymi 
Europejska Karta Ochrony Dziedzictwa Architektonicznego z 1975 r. (art. 3, 4, 5). Ich zachowanie, ochrona
i konserwacja jest dzia³aniem w wa¿nym interesie publicznym ze wzglêdu na znaczenie zabytków w procesie
edukacji, humanizacji spo³eczeñstwa, jego kulturowej identyfikacji, wreszcie tak¿e znaczenie dla sfery ekonomii
i gospodarki.

17. Zadaniem g³ównym polityki Pañstwa w dziedzinie ochrony zabytków jest stworzenie w najbli¿szych latach:
w mechanizmów porz¹dkuj¹cych tê sferê, 
w dostosowuj¹cych j¹ do warunków gospodarki rynkowej, zarówno poprzez niezbêdne uzupe³nienia i drobne

korekty legislacyjne, jak i poprzez zmiany organizacyjne obejmuj¹ce konieczne rozszerzenie zakresu dzia³añ
istniej¹cych instytucji,

w zmiany w strategii i organizacji ochrony. 

Te niezbêdne, wprowadzane na drodze ewolucyjnej, zmiany powinny z jednej strony nie dopu�ciæ
do utracenia dotychczasowego bezcennego dorobku Polski w dziedzinie ochrony, z drugiej umo¿liwiæ funkcjo-
nowanie i rozwój tej dziedziny w zjednoczonej Europie. 

18. Opracowanie krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami jest ustawowym
obowi¹zkiem Ministra Kultury, zgodnie z zapisem ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opie-
ce nad zabytkami. 
Program okre�li cele i kierunki dzia³añ oraz zadania, które powinny byæ podjête w szczególno�ci przez organy
i jednostki administracji publicznej w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Program taki ma zo-
staæ opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury przez zespó³ ekspertów powo³any przez Ministra Kultury.
Celem programu krajowego bêdzie wzmocnienie ochrony i opieki nad t¹ istotn¹ czê�ci¹ dziedzictwa kulturowe-
go oraz poprawa stanu zabytków w Polsce. 
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Celem stanie siê tak¿e stworzenie wyk³adni porz¹dkuj¹cej sferê ochrony poprzez wskazanie siedmiu podstawo-
wych zasad konserwatorskich, a to:
w zasady primum non nocere,
w zasady maksymalnego poszanowania oryginalnej substancji zabytku i wszystkich jego warto�ci (materialnych

i niematerialnych),
w zasady minimalnej niezbêdnej ingerencji (powstrzymywania siê od dzia³añ niekoniecznych),
w zasady, zgodnie z któr¹ usuwaæ nale¿y to (i tylko to), co na orygina³ dzia³a niszcz¹co,
w zasady czytelno�ci i odró¿nialno�ci ingerencji,
w zasady odwracalno�ci metod i materia³ów,
w zasady wykonywania wszelkich prac zgodnie z najlepsz¹ wiedz¹ i na najwy¿szym poziomie.
Wymienione zasady dotycz¹ pracowników urzêdów, profesjonalnych konserwatorów-restauratorów dzie³ sztu-
ki, konserwatorów-architektów, urbanistów, budowlanych, archeologów, badaczy, w³a�cicieli i u¿ytkowników,
w tym duchownych � codziennych konserwatorów zabytkowych �wi¹tyñ. 

4. NARODOWY PROGRAM KULTURY �OCHRONA ZABYTKÓW
I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO� NA LATA 2007-2013

19. W ramach opracowywania strategicznych, d³ugofalowych dokumentów programowych rozwoju spo³eczno-go-
spodarczego Pañstwa, a w szczególno�ci w ramach prac nad nowym Narodowym Planem Rozwoju na lata
2007-2013 przyjêta zosta³a przez Radê Ministrów opracowana w Ministerstwie Kultury Narodowa Strate-
gia Rozwoju Kultury 2007-2013. 
Jednym z jej elementów jest program odnosz¹cy siê do ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego, który
okre�la ramy polityki rz¹du w tej dziedzinie do 2013 roku.
Podstawowa struktura i charakterystyka podprogramów, priorytetów i dzia³añ Narodowego Programu
Kultury �Ochrona Zabytków i Dziedzictwa Kulturowego� przedstawia siê nastêpuj¹co3:

Priorytet 1. Aktywne zarz¹dzanie zasobem stanowi¹cym materialne dziedzictwo kulturowe 
Dzia³ania realizowane w ramach niniejszego priorytetu maj¹ na celu materialn¹ poprawê stanu zabytków, ich
adaptacjê i rewitalizacjê oraz zwiêkszenie dostêpno�ci do nich mieszkañców, turystów i inwestorów. Realizacja
dzia³añ pozwoli na zwiêkszenie atrakcyjno�ci regionów, a tak¿e wykorzystanie przez nie potencja³u zwi¹zane-
go z posiadanym dziedzictwem kulturowym. 

Dzia³anie 1.1. Budowa nowoczesnych rozwi¹zañ organizacyjno-finansowych w sferze ochrony zabytków

G³ównym celem dzia³ania jest dostosowanie sfery ochrony zabytków do rzeczywisto�ci gospodarczej. 

Dzia³anie 1.2. Kompleksowa rewaloryzacja zabytków i ich adaptacja na cele kulturalne, turystyczne, edu-
kacyjne, rekreacyjne i inne cele spo³eczne

Program �Polskie regiony w europejskiej przestrzeni kulturowej�. 
G³ównym celem programu jest przygotowanie potencjalnych wnioskodawców do opracowania komplekso-
wych projektów do wspó³finansowania ze �rodków funduszy strukturalnych. Aby zapewniæ spe³nienie powy¿-
szych kryteriów przez projektodawców, w ramach programu organizowane s¹ specjalistyczne szkolenia, pod-
czas których przygotowuj¹ oni konkretne projekty, które maj¹ zamiar realizowaæ w swoich regionach. 

Program �Promesa Ministra Kultury�.
Beneficjenci mog¹ ubiegaæ siê o dofinansowanie wk³adu w³asnego do projektów realizowanych w ra-
mach funduszy strukturalnych i innych funduszy europejskich w ramach programu �Promesa Ministra
Kultury�. Minister Kultury, widz¹c wielk¹ szansê dla rozwoju kultury w skutecznym wykorzystaniu �rod-
ków z funduszy strukturalnych, podj¹³ decyzjê o udziale w monta¿u finansowym wk³adu krajowego wy-
branych projektów kulturalnych, realizowanych w ramach programów operacyjnych i inicjatyw wspól-
notowych. 

Dzia³anie 1.3. Zwiêkszenie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsiêbiorczo�ci poprzez tworzenie zin-
tegrowanych narodowych produktów turystycznych

3 Opis priorytetów dzia³añ i podprogramów bezpo�rednio za tekstem �Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2006-2013� Ministerstwo Kultury,
Warszawa 2004.
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Program Narodowy Produkt Turystyczny Miasta Sto³ecznego .
Program �Trakt Królewski� ma charakter pilota¿owy w ramach budowania zintegrowanych narodowych
produktów turystyki kulturowej w odniesieniu do 5 polskich miast Warszawy, Krakowa, Gdañska, Poznania
i Wroc³awia. Program �Trakt Królewski� planowany jest do przed³o¿enia Radzie Ministrów jako wieloletni
program inwestycyjny w rozumieniu ustawy o finansach publicznych na lata 2007-2013. Koncepcja pro-
gramu zak³ada objêcie jego realizacj¹ obszaru okre�lonego w § 3 Zarz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej z dnia 8 wrze�nia 1994 r. uznaj¹cego za pomnik historii �Warszawê � historyczny zespó³ mia-
sta z traktem królewskim i Wilanowem�. 

Program �Fryderyk Chopin 2010�.
Program �Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010� jest planowany jako wieloletni program inwestycyjny
w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Alokacja finansowa na Program zostanie okre�lona w poro-
zumieniu z Ministrem Finansów i zaplanowana na lata 2005-2010. 

Priorytet 2. Edukacja i administracja na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego 

Dzia³anie 2.1. Rozwój zasobów ludzkich oraz podnoszenie �wiadomo�ci spo³ecznej w sferze ochrony dzie-
dzictwa kulturowego
Dzia³anie bêdzie realizowane dziêki podnoszeniu wykszta³cenia kadr zatrudnionych w sferze ochrony
dziedzictwa kulturowego.

Dzia³anie 2.2. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego przed nielegalnym wwozem, wywozem
i przewozem przez granice

Podprogram �Absent Patrimonium� 
Program przewiduje budowê sieci informacji wirtualnej o zabytkach wywo¿onych i zaginionych. 

5. KOMPETENCJE W ZAKRESIE OCHRONY DÓBR KULTURY

20. Organizacja organów ochrony zabytków jest szczegó³owo okre�lona w Ustawie o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami
Art. 89 ustawy stanowi, i¿ organami ochrony zabytków s¹:
w minister w³a�ciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w imieniu którego zadania i kompe-

tencje, w tym zakresie, wykonuje Generalny Konserwator Zabytków,
w wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje wojewódzki konserwator za-

bytków. 

Art. 90 ustawy stanowi:
21. Generalny Konserwator Zabytków jest sekretarzem lub podsekretarzem stanu w urzêdzie obs³uguj¹cym

ministra w³a�ciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 
Do zadañ wykonywanych przez Generalnego Konserwatora Zabytków nale¿y, w szczególno�ci: 
w opracowywanie krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
w realizacja zadañ wynikaj¹cych z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz z kon-

cepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju,
w podejmowanie dzia³añ zwi¹zanych ze wspieraniem rozwoju regionalnego i realizacji kontraktów wojewódz-

kich w sprawach opieki nad zabytkami,
w prowadzenie krajowej ewidencji zabytków i krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za

granicê niezgodnie z prawem,
w wydawanie decyzji, postanowieñ i za�wiadczeñ w sprawach okre�lonych w ustawie oraz w przepisach

odrêbnych,
w organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania oraz stosowania przepisów dotycz¹cych

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
w sprawowanie nadzoru nad dzia³alno�ci¹ wojewódzkich konserwatorów zabytków,
w promowanie badañ naukowych w zakresie konserwacji zabytków,
w organizowanie szkoleñ dla s³u¿b konserwatorskich,
w organizowanie konkursów promuj¹cych opiekê nad zabytkami, w tym przyznawanie wyró¿nieñ, nagród pie-

niê¿nych lub rzeczowych,
w opiniowanie wniosków o nadanie odznaki �Za opiekê nad zabytkami�,
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w wspó³praca z organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków,
w organizowanie szkoleñ w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
w podejmowanie dzia³añ dotycz¹cych troski o zabytki zwi¹zane z histori¹ Polski, pozostaj¹ce poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej.

22. Zadania konserwatorskie le¿¹ce po stronie rz¹dowej prowadzi Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Do zadañ wykonywanych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków nale¿y, w szczególno�ci:
w realizacja zadañ wynikaj¹cych z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
w sporz¹dzanie w ramach przyznanych �rodków bud¿etowych, planów finansowania ochrony zabytków i opie-

ki nad zabytkami,
w prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie,
w wydawanie, zgodnie z w³a�ciwo�ci¹, decyzji, postanowieñ i za�wiadczeñ w sprawach okre�lonych w ustawie

oraz w przepisach odrêbnych,
w sprawowanie nadzoru nad prawid³owo�ci¹ prowadzonych badañ konserwatorskich, architektonicznych, prac

konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych dzia³añ przy zabytkach oraz badañ archeo-
logicznych,

w organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
w opracowywanie wojewódzkich planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzyso-

wych oraz koordynacja dzia³añ przy realizacji tych planów,
w upowszechnianie wiedzy o zabytkach,
w wspó³praca z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków.

23. Krajowy O�rodek Badañ i Dokumentacji Zabytków, wraz z oddzia³ami terenowymi (w tym w Kra-
kowie), które dzia³aj¹ od 1991 r. na obszarach historycznych regionów kulturowych, zajmuj¹ siê problematyk¹
rozpoznania, dokumentacji i ochrony dziedzictwa kulturowego w kontek�cie specyfiki regionalnej.
w Celem dzia³ania O�rodka jest:

� rozpoznawanie, badanie i dokumentowanie dóbr kultury,
� gromadzenie informacji dotycz¹cych �rodowiska i krajobrazu kulturowego oraz zabytków,
� wypracowywanie merytorycznych podstaw konserwatorskiej polityki ochrony �rodowiska i krajobrazu

kulturowego oraz zabytków,
� gromadzenie i udostêpnianie informacji o muzeach i ich zbiorach,
� upowszechnianie wiedzy o �rodowisku i krajobrazie kulturowym oraz zabytkach.

6. DZIEDZICTWO KULTUROWE A DOKUMENTY PROGRAMOWE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

24. Dokument zatwierdzony przez IV Generalne Zgromadzenie ENCoRE (Europejskiej Sieci Wy¿szego Szkolnictwa
Konserwatorskiego) w Toruniu z 8-9 maja 2003 r. (wspólny z ECCO) w sprawie edukacji konserwatorów-restau-
ratorów dzie³ sztuki i warunków uprawniaj¹cych do wykonywania zawodu.
Europejska Konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego, sporz¹dzona w La Valetta 16 stycznia 1992 r.,
która definiuje dziedzictwo archeologiczne, wskazuje �rodki jego ochrony oraz finansowanie badañ archeolo-
gicznych i konserwacji.

25. Dokument Europejskiego Zrzeszenia Krajowych Zwi¹zków Konserwatorów-Restauratorów
ECCO przyjêty przez Komisjê Europejsk¹ w Brukseli w § 20 mówi: 
Dziedzictwo kulturowe jest czê�ci¹ definicji europejskiej to¿samo�ci. Stanowi fundamentalny wyraz bogactwa
i ró¿norodno�ci europejskiej kultury. Ochrona dziedzictwa kulturowego, niezast¹pionego �wiadectwa przesz³o-
�ci, le¿y we wspólnym interesie Pañstw Cz³onkowskich, które musz¹ zapewniæ przekazanie tego dziedzictwa przy-
sz³ym pokoleniom. Dlatego opieka i konserwacja oraz wymogi u¿ytkowania i umo¿liwienia dostêpu do dziedzic-
twa kulturowego zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym le¿y w publicznym interesie.
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IV. ZASOBY DZIEDZICTWA
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

WOJEWÓDZTWA MA£OPOLSKIEGO

1. OBSZAR MA£OPOLSKI � RYS HISTORYCZNY

26. Nie sposób wykre�liæ, choæby w przybli¿eniu, granic obszaru przynale¿nego do Krakowa w okresie monarchii
wczesnopiastowskiej z uwagi na brak wiarygodnych �róde³. 
w Dopiero z prze³omu XII i XIII w. dysponujemy materia³ami i danymi umo¿liwiaj¹cymi rekonstrukcjê terytorium

ówczesnej ziemi krakowskiej i jej granic. 
w W drugiej po³owie XII w. obejmowa³a ona swym zasiêgiem kasztelanie: o�wiêcimsk¹, bytomsk¹, krakowsk¹,

brzesk¹, wojnick¹, bieck¹ i s¹deck¹. 
w Do koñca XIII w. ziemia krakowska utraci³a, na skutek politycznych uk³adów miêdzy ksi¹¿êtami piastowskimi,

terytoria kasztelani bytomskiej, o�wiêcimskiej oraz tereny na zachód i po³udniowy zachód od Tyñca i Krako-
wa.

w W XIV w., w zwi¹zku z zanikiem wielu kasztelanii i nowym podzia³em terytorialnym ziemi na powiaty s¹do-
we, ziemia krakowska utraci³a na rzecz województwa sandomierskiego fragment terytorium dawnej kasztela-
nii brzeskiej oraz czê�æ obszaru dawnej kasztelanii wojnickiej, m.in. z Tarnowem i Pilznem. W tym te¿ czasie
ostateczn¹ formê przybra³y, na okres kilkuset lat � a¿ do rozbiorów, pó³nocno-zachodnie, pó³nocne, wscho-
dnie i po³udniowo-wschodnie odcinki granicy ziemi krakowskiej. 

w W XV w. dosz³o do zasadniczych zmian na zachodzie. W wyniku zabiegów królewskich przy³¹czone zosta-
³y terytoria ksiêstw o�wiêcimskiego (1453, 1457) i zatorskiego (1494, 1513). Od 1443 r. w nieformalnym
zwi¹zku z ziemi¹ krakowsk¹, poprzez osobê biskupa krakowskiego, pozostawa³o ksiêstwo siewierskie. 

w W tym kszta³cie województwo krakowskie utrzyma³o siê i funkcjonowa³o do pierwszego rozbioru Polski w ro-
ku 1772 i mimo ¿e w ci¹gu kilku poprzedzaj¹cych rozbiór stuleci zasz³o wiele wa¿nych, a nawet prze³omo-
wych i dramatycznych wydarzeñ (np. wojny z Habsburgami i Szwedami), to granice ziemi krakowskiej zacho-
wa³y wyj¹tkow¹ trwa³o�æ i stabilno�æ, nie ulegaj¹c zmianom destrukcji. 

w Dopiero czê�ciowy w 1772 r., a nastêpnie ca³kowity rozpad pañstwa i rozbiory dokona³y dzie³a zniszczenia
uformowanej przez wieki i sprawnie funkcjonuj¹cej struktury terytorialnej. 

w Historyczna ziemia krakowska obejmowa³a Wy¿ynê Ma³opolsk¹ oraz Karpaty. Zajmowa³a zachodni¹ czê�æ
Wy¿yny Ma³opolskiej oraz podprowincje: Wy¿ynê �l¹sko-Krakowsk¹ i Wy¿ynê �rodkowoma³opolsk¹. Po³u-
dniowa jej czê�æ, wchodz¹ca w sk³ad prowincji Karpat, obejmowa³a �rodkow¹ czê�æ podprowincji pó³nocne-
go Podkarpacia oraz pó³nocn¹ czê�æ Zewnêtrznych Karpat Zachodnich. 

w Do 1975 r. historyczna ziemia krakowska, wyznaczona granic¹ ówczesnego województwa krakowskiego,
stanowi³a spójny obszar. Rok 1975, w którym nast¹pi³ nowy podzia³ administracyjny kraju, przyniós³ niczym
nie uzasadniony podzia³ ziemi krakowskiej, dziel¹c j¹ pomiêdzy osiem województw. Nie wziêto pod uwagê
wyznaczników to¿samo�ci kulturowej, takich jak regiony etnograficzne, charakter i forma budownictwa, sztu-
ka itd. Najjaskrawszym tego przyk³adem by³o w³¹czenie powiatów chrzanowskiego i olkuskiego do woje-
wództwa katowickiego oraz ziemi ¿ywieckiej do województwa bielskiego, z którymi tereny te nigdy nie mia-
³y zwi¹zku historycznego, a tym bardziej kulturowego. 

w Od 1 stycznia 1999 r. ziemia krakowska znów stanowi, z pewnymi wyj¹tkami, obszar spójny, uwarunkowany
historycznie i kulturowo. 

Struktury historycznej ziemi krakowskiej ukszta³towa³y siê przed wiekami. 
Sk³ada³y siê na nie historyczne powiaty: biecki, krakowski, Ksi¹¿ Wielki, lelowski, pilzneñski, proszowicki, s¹dec-
ki, �l¹ski, oraz historyczne regiony: Orawa, Podhale i Spisz. 
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Obecne 19 powiatów województwa ma³opolskiego w zasadzie obejmuje, z ma³ymi wyj¹t-
kami, obszar historycznie ukszta³towanej ziemi krakowskiej.

2. REJESTR ZABYTKÓW

27. Najwa¿niejsze obiekty zabytkowe o istotnym znaczeniu dla regionu wpisano do rejestru
zabytków, który na terenie województwa prowadzi Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków. 
Do rejestru wpisuje siê zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwato-
ra zabytków z urzêdu b¹d� na wniosek w³a�ciciela zabytku nieruchomego lub u¿ytkownika wieczystego grun-
tu, na którym znajduje siê zabytek nieruchomy. 
W trybie okre�lonym w ustawie do rejestru mo¿e byæ równie¿ wpisane otoczenie zabytku wpisanego do reje-
stru, a tak¿e nazwa geograficzna, historyczna lub tradycyjna tego zabytku. 
Wpis do rejestru historycznego uk³adu urbanistycznego, ruralistycznego lub historycznego zespo³u budowlane-
go nie wy³¹cza mo¿liwo�ci wydania decyzji o wpisie do rejestru wchodz¹cych w sk³ad tych uk³adów lub zespo-
³u zabytków nieruchomych. 
Wpisanie zabytku nieruchomego do rejestru ujawnia siê w ksiêdze wieczystej danej nieruchomo�ci na wniosek
wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie decyzji o wpisie do rejestru tego zabytku. 
Decyzja o wpisie zabytku nieruchomego do rejestru, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, sta-
nowi podstawê wpisu w katastrze nieruchomo�ci. 
Na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków informacjê o wpisie zabytku nieruchomego do rejestru
og³asza siê w wojewódzkim dzienniku urzêdowym.

28. Na podstawie schematu przygotowanego przez Departament Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Krajo-
wy O�rodek Badañ i Dokumentacji Zabytków w Warszawie (instrukcja Ministerstwa Kultury z 2 lutego 2004 r.),
Ma³opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków opracowa³ � w kwietniu 2004 r. � raport dotycz¹cy zaso-
bu i stanu obiektów wpisanych do rejestru zabytków. 

29. Informacje statystyczne, bêd¹ce liczbowym podsumowaniem prac, zawieraj¹ poni¿sze tabele:

Tabela. Wojewódzki rejestr zabytków � województwo ma³opolskie.

Lp. Wyszczególnienie zabytków Liczba 
1 Zabytki nieruchome w rejestrze zabytków w Województwie Ma³opolskim 5180
2 Wielkoobszarowe za³o¿enia wiejskie lub miejskie (uk³ady urbanistyczne, place, ulice, 50

uk³ady ruralistyczne) w województwie
3 Wielkoobszarowe za³o¿enia miejskie lub wiejskie wpisane do rejestru zabytków 92

(uk³ad urbanistyczny, ulica, plac etc.)
4 Zabytki wpisane do rejestru i przeniesione do skansenów 25
5 Zabytki wpisane do rejestru zabytków (z wy³¹czeniem: za³o¿eñ wielkoobszarowych, 4318

zabytków archeologicznych, obiektów przeniesionych do skansenów i nieistniej¹cych)

Tabela. Zabytki w województwie ma³opolskim ze wskazaniem w³asno�ci

W³asno�æ Skarb Pañstwa Komunalne Prywatne Zwi¹zki wyznaniowe Nieuregulowane 
Liczba zabytków 629 646 1733 1229 34 

Tabela. Zabytki w województwie ma³opolskim ze wskazaniem rodzaju zabytku

Rodzaj zabytku Sakralne Obronne U¿yteczno�ci publicznej Zamki Pa³ace Dwory Parki zieleñ 
Liczba zabytków 840 45 291 28 76 204 387 

Mieszkalne Gospodarcze Przemys³owe Cmentarze Inne
1377 414 49 252 380 
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30. Ewidencja zabytków w regionie obejmuje ok. 50 000 obiektów w skali województwa (dane
szacunkowe na podstawie materia³ów w³asnych i Regionalnego O�rodka Badañ i Dokumentacji Zabytków
w Krakowie).

3. POMNIKI HISTORII

31. Zespo³y zabytkowe uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii
Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami przewiduje uznanie obiektu lub zespo³u zabyt-
kowego za Pomniki Historii. Art. 15, pkt 1 ustawy stanowi: �Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek mi-
nistra w³a�ciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze rozporz¹dzenia, mo¿e uznaæ
za pomnik historii zabytek nieruchomy wpisany do rejestru lub park kulturowy o szczególnej warto�ci dla kultu-
ry, okre�laj¹c jego granice�.

Na terenie Województwa Ma³opolskiego za Pomniki Historii uznano:

Kraków � historyczny zespó³ miejski
Uznany za Pomnik Historii Zarz¹dzeniem Prezydenta RP z dnia 8 wrze�nia 1994; Monitor Polski nr 50 z 1994 r.,
poz. 418. 
Wpis obejmuje historyczny zespó³ miasta, dawne dzielnice: Stare Miasto, Wawel, Stradom, Kazimierz,
Podgórze, Nowy �wiat i Piasek. Granica wpisu przebiega od al. 29 Listopada, ulic¹ Warszawsk¹, Ogro-
dow¹, obejmuje budynek dworca g³ównego i biegnie wzd³u¿ torów, dalej ulicami Lubicz, Bosack¹, �cie¿-
k¹ osiedlow¹ do ul. Rakowickiej, �cie¿k¹ po pó³nocnej stronie budynku Akademii Ekonomicznej, dalej na
zachód do al. W. Beliny-Pra¿mowskiego, rondem Mogilskim, al. Powstania Warszawskiego, granic¹
Ogrodu Botanicznego, obejmuj¹c Ogród Botaniczny i Obserwatorium Astronomiczne, do ul. Kopernika,
ul. �niadeckich do ul. So³tyka, ulicami: �w. £azarza, Grzegórzeck¹ do torów kolejowych, wzd³u¿ torów ko-
lejowych, ul. Miodow¹ z jej w³¹czeniem, ulicami Siedleckiego, Daszyñskiego (granic¹ Cmentarza ¯ydow-
skiego) i dalej do brzegu Wis³y (z wy³¹czeniem stacji benzynowej), ul. Podgórsk¹ z w³¹czeniem ulicy, Mo-
stem Powstañców �l¹skich z w³¹czeniem mostu, ulicami: Na Zje�dzie, K¹cik, Traugutta, D¹browskiego,
Hetmañsk¹, al. Powstañców Wielkopolskich, al. Powstañców �l¹skich, Kamieñskiego, Konopnickiej, Ludwi-
nowsk¹, Bulwarem Wo³yñskim i Bulwarem Poleskim w³¹czaj¹c bulwary i brzeg Wis³y, do Mostu Dêbnic-
kiego, w³¹czaj¹c most. alejami: Krasiñskiego, Mickiewicza, S³owackiego, w³¹czaj¹c ca³¹ alejê, do
ul. Warszawskiej.

Wieliczka � Kopalnia Soli po³o¿ona pod miastem Wieliczka
Uznana za Pomnik Historii Zarz¹dzeniem Prezydenta RP z dnia 8 wrze�nia 1994; Monitor Polski nr 50 z 1994 r.,
poz. 424. 
Kopalnia po³o¿ona jest pod miastem na dziewiêciu ró¿nych poziomach od 57 do 327 m. Wyrobiska rozci¹ga-
j¹ siê na d³ugo�ci ok. 5,5 km wzd³u¿ osi WE i na szeroko�ci ok. 1,5 km wzd³u¿ osi NS. Jako pomnik historii uzna-
ne zosta³y wyrobiska na o�miu poziomach: I �Bono�, II w ca³o�ci (II wy¿szy �Braci Markowskich�, II ni¿szy �Mic-
kiewicza�), III �S³owackiego� w ca³o�ci, z wyj¹tkiem obszaru na wsch. od szybu �Wilson� (d. Buczek), 
IV �Grunwald� � na wsch. pod filar �Wilson� w³¹cznie, V �Lenino� � na wsch. jak w poziomie IV, na zach. pod
szyb �Ko�ciuszko� , VI �Regis� i VII �Warszawa� w ca³o�ci, z wyj¹tkiem obszaru na zach. od szybu �Ko�ciu-
szko�, VIII w ca³o�ci jako wa¿ny geologicznie. Poziomy VI, VII i VIII stanowi¹ strefê ochronn¹.

Bochnia � Kopalnia Soli po³o¿ona pod miastem Bochnia 
Uznana za Pomnik Historii Zarz¹dzeniem Prezydenta RP z dnia 26 wrze�nia 2000; Monitor Polski nr 83 z 2000 r.,
poz. 938. 
Kopalnia soli w Bochni jest bezcennym zabytkiem techniki, o wybitnym znaczeniu dla historii Polski. Jest najstar-
sz¹, dzia³aj¹c¹ nieprzerwanie od po³owy XIII w. do XX w., kopalni¹ soli w Polsce. Obiektami o szczególnej war-
to�ci s¹ wyrobiska zabytkowej czê�ci bocheñskiej kopalni soli ci¹gn¹ce siê od szybu �Trinitatis�, poza by³y szy-
bik Danielowiec do poziomu Go³uchowski, na sze�ciu poziomach przy szybie Campi, do IX poziomu przy szy-
bie Sutoris. Wpis obejmuje wyrobiska kopalni, po³o¿one na g³êboko�ci od 70 do 289 m, obejmuj¹ce ³¹cznie
ok. 60 km chodników i komór. Rozci¹gaj¹ siê na d³ugo�ci ok. 3,5 km wzd³u¿ osi WE i na szeroko�ci maksymal-
nej 250 m wzd³u¿ osi NS. Wyrobiska objête ochron¹ znajduj¹ siê na dziewiêciu poziomach: I � Danielowiec,
II � Sobieski, III � Wernier, IV � August, V � Lobkowicz, VI � Sienkiewicz, VII � B³agaj-Stanetti, VIII � Podmo-
�cie, IX � Go³uchowski. 
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Kalwaria � krajobrazowy zespó³ manierystyczny parku pielgrzymkowego w Kalwarii
Zebrzydowskiej 
Uznany za Pomnik Historii Zarz¹dzeniem Prezydenta RP z dnia 30 pa�dziernika 2000; Monitor Polski nr 98
z 2000 r., poz. 1062). 
Wpis obejmuje zespó³ po³o¿ony w miejscowo�ci Kalwaria Zebrzydowska, gmina loco, powiat Wadowice, Wo-
jewództwo Ma³opolskie. Granica zespo³u obejmuje 44 obiekty architektoniczne po³o¿one na powierzchni 160
ha. Przebiega od klasztoru oo. Bernardynów i ko�cio³a g³ównego oraz dawnego pa³acu Czartoryskich, dalej
w kierunku wschodnim kolejno do Brodów wraz z Gór¹ Oliwn¹ i zamku w Lanckoronie, nastêpnie na zachód
do mostu na Cedronie, dalej do Bugaju wraz z gór¹ Synaj, a¿ do zamku w Barwa³dzie i z powrotem w kierun-
ku pó³nocno-wschodnim do Góry Oliwnej i klasztoru.

Pole bitwy pod Rac³awicami
Uznane za Pomnik Historii w 2004 r. 
Bitwa pod Rac³awicami uznawana jest przez historyków za jedno z najwa¿niejszych wydarzeñ militarnych
i spo³ecznych w historii Polski. Ówczesne znaczenie bitwy by³o ogromne, budzi³o zapa³ powstania narodowe-
go, dodawa³o Polakom wiary w mo¿liwo�æ ocalenia w³asnej pañstwowo�ci. Do dnia dzisiejszego zachowa³ siê
nie zniekszta³cony dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ oryginalny, historyczny krajobraz pola bitwy. Krajobraz pola bi-
twy charakteryzuje siê urozmaicon¹ rze�b¹ terenu poro�niêtego zwartymi lasami, ze stromymi stokami, wyd³u-
¿onymi w¹wozami i dominuj¹cym wzgórzem Zamczysko. W centrum wydarzenia historycznego znajduje siê
obecnie wzgórze Zamczysko z ruinami XIV-wiecznego zamku. Ponadto na terenie w 1934 r. usypano pami¹t-
kowy kopiec. U stóp wzgórza znajduje siê zespó³ dworski w Janowiczkach z oko³o 1930 r., w którym mie�ci siê
obecnie izba pamiêci, willa Walerego S³awka z 1935 r., obecnie muzeum, a tak¿e wzniesiony w 1994 r. po-
mnik Bartosza G³owackiego, autorstwa Mariana Koniecznego. Wa¿nymi, zabytkowymi elementami znajduj¹cy-
mi siê na terenie s¹ tak¿e ko�ció³ parafialny pw. �w.�w. Piotra i Paw³a w Rac³awicach z 1778 r. oraz zespó³
dworski w Dziemiêrzycach z prze³omu XIX/XX w. 

4. LISTA �WIATOWEGO DZIEDZICTWA KULTURALNEGO I NATURALNEGO UNESCO

32. Konwencja Generalna Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, zebrana w Pa-
ry¿u w dniach 17-21 listopada 1972 r., stwierdza, ¿e �dziedzictwu kulturalnemu i naturalnemu coraz bardziej
zagra¿a zniszczenie nie tylko wskutek szkód wywo³anych przyczynami tradycyjnymi, lecz tak¿e wskutek przeo-
bra¿eñ spo³ecznych i gospodarczych, które pogarszaj¹ sytuacjê przez zjawiska jeszcze gro�niejszych szkód lub
zniszczeñ; 

zwa¿ywszy, ¿e uszkodzenie lub unicestwienie jakiegokolwiek dobra nale¿¹cego do dziedzictwa kulturalnego lub
naturalnego stanowi nieodwracalne zubo¿enie dziedzictwa wszystkich narodów �wiata; 

zwa¿ywszy, ¿e wobec rozmiarów i wagi niebezpieczeñstw zagra¿aj¹cych tym dobrom ca³a spo³eczno�æ miêdzy-
narodowa powinna wzi¹æ udzia³ w ochronie dziedzictwa kulturalnego i naturalnego o wyj¹tkowej powszechnej
warto�ci przez udzielenie zbiorowej pomocy która nie zastêpuj¹c dzia³ania zainteresowanego Pañstwa, bêdzie
je skutecznie uzupe³nia³a (...)�

W rozumieniu konwencji za �dziedzictwo kulturalne� uwa¿ane s¹:
w zabytki; dzie³a architektury, dzie³a monumentalnej rze�by i malarstwa, elementy i budowle o charakterze ar-

cheologicznym, napisy, groty i zgrupowania tych elementów, maj¹ce wyj¹tkow¹ powszechn¹ warto�æ z punk-
tu widzenia historii, sztuki lub nauki,

w zespo³y; budowli oddzielnych lub ³¹cznych, które ze wzglêdu na swoj¹ architekturê, jednolito�æ lub zespole-
nie z krajobrazem maj¹ wyj¹tkow¹ powszechn¹ warto�æ z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki,

w miejsca zabytkowe; dzie³a cz³owieka lub wspólne dzie³a cz³owieka i przyrody, jak równie¿ strefy, a tak¿e sta-
nowiska archeologiczne, maj¹ce wyj¹tkow¹ powszechn¹ warto�æ z punktu widzenia historycznego, estetycz-
nego, etnologicznego lub antropologicznego.

Z obszaru Województwa Ma³opolskiego na Li�cie znajduj¹ siê:

33. 4.1. Historyczny zespó³ urbanistyczno-architektoniczny miasta Krakowa
Zespó³ wpisano na Listê w 1978 r. 
Wpis obejmuje wzgórze wawelskie z zamkiem, �redniowieczne miasto w obrêbie Plant, �redniowieczne miasto
Kazimierz wraz z jego przedmie�ciem Stradomiem. 
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34. 4.2. Kopalnia Soli w Wieliczce (Wieliczka, powiat wielicki)
Kopalnia wpisana zosta³a na Listê w 1978 r. 
Wieliczka zyska³a w przesz³o�ci zaszczytne miano stolicy przemys³u staropolskiego. Jest jednym z najbardziej
godnych uwagi miast w Polsce ze wzglêdu na najs³ynniejsz¹ Kopalniê Soli � najliczniej odwiedzan¹ 
z kopalñ �wiata przez turystów oraz na wybitne warto�ci urbanistyczno-krajobrazowe, architektoniczne i histo-
ryczne. Pocz¹tki warzelnictwa solnego na terenie Wieliczki nale¿¹ do najstarszych w Europie i siêgaj¹ �rodko-
wego okresu neolitu (oko³o 3500 lat p.n.e.). Odkrycie soli kamiennej nast¹pi³o w 2. po³owie XIII w., pocz¹tku-
j¹c budowê kopalni funkcjonuj¹cej bez przerwy od �redniowiecza po XX w. W ci¹gu siedmiu wieków istnienia
kopalni wyeksploatowano oko³o 7,5 mln m3 podziemnych wyrobisk górniczych od poziomu I (64 m g³êboko�ci)
do poziomu IX (327 m g³êboko�ci), w tym 2040 komór, ponad 200 km chodników, 26 szybów dziennych i oko-
³o 180 szybików ³¹cz¹cych wyrobiska na ró¿nych poziomach. W kopalni znajduj¹ siê du¿e komory, czêsto
z monumentalnymi obudowami drewnianymi, kaplice, podziemne jeziorka, �lady robót górniczych oraz urz¹-
dzenia kopalniane, np. jedyna na �wiecie kolekcja drewnianych maszyn (kieratów) wyci¹gowych do transpor-
tu pionowego.

35. 4.3. Obóz Zag³ady Auschwitz-Birkenau w O�wiêcimiu (O�wiêcim, powiat o�wiêcimski)
Teren by³ego obozu wpisany zosta³ na Listê w 1979 r. 
Najwiêkszy hitlerowski obóz koncentracyjny i o�rodek masowej zag³ady, zorganizowany na rozkaz
H. Himmlera w maju 1940 r. na Zasolu, przedmie�ciu O�wiêcimia. W pa�dzierniku 1941 r. zosta³ uzupe³-
niony o podobóz Auschwitz II � Birkenau (Brzezinka), przeznaczony dla 200 tys. wiê�niów. Za³oga obo-
zu liczy³a ok. 6 tys. esesmanów. Pierwsze transporty polskich wiê�niów politycznych zaczê³y przybywaæ od
po³owy 1940 r. Obok Polaków, do O�wiêcimia byli kierowani wiê�niowie z ok. 30 krajów, w tym szcze-
gólnie licznie jeñcy sowieccy, Cyganie, a przede wszystkim ¯ydzi. Dla ¯ydów z ca³ej Europy O�wiêcim
sta³ siê miejscem masowej eksterminacji, któr¹ od wrze�nia 1941 r. zaczêto przeprowadzaæ za pomoc¹ ga-
zu � cyklonu B. Wiê�niowie obozu koncentracyjnego byli masowo wykorzystywani jako si³a niewolnicza
pracuj¹ca dla niemieckich koncernów produkuj¹cych na potrzeby wojny � IG Farben, Kruppa i in. Ogó³em
w wyniku wyniszczaj¹cej pracy, a przede wszystkim planowej eksterminacji, w O�wiêcimiu zosta³o zamor-
dowanych nie mniej ni¿ 1,2 mln wiê�niów. Wyzwalaj¹ce obóz w styczniu 1945 r. wojska sowieckie zasta-
³y przy ¿yciu 7,5 tys. wiê�niów. Obóz sta³ siê symbolem okrucieñstwa cz³owieka w stosunku do cz³owieka
w XX w.

36. 4.4. Zespó³ klasztorno-pielgrzymkowy oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej (gmina
Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki)
Zespó³ wpisano na Listê w 1999 r. 
Zespó³ klasztorno-pielgrzymkowy � sanktuarium po³o¿ony jest pomiêdzy pasmami gór Beskidu Makowskiego
i wzniesieniami Pogórza Wielickiego. Na sokach góry ¯ar i w dolinie rzeki Skawinki powsta³ zespó³ sakralny
okre�lany mianem �Polskiej Jerozolimy�, ilustruj¹cy Mêkê i �mieræ Pana Jezusa oraz zdarzenia z ¿ycia Matki
Bo¿ej. Zespó³ ko�cio³a i klasztoru oo. Bernardynów wraz z kompleksem kaplic Drogi Krzy¿owej i Dró¿ek Matki
Boskiej, fundowany przez Miko³aja Zebrzydowskiego, wojewodê krakowskiego w 1600 r. i rozbudowany
w XVII i XVIII w., jest najstarszym w Polsce kalwaryjnym za³o¿eniem architektoniczno-krajobrazowym. Dominan-
tê zespo³u stanowi ko�ció³ klasztorny pw. Matki Boskiej Anielskiej. Kaplice Drogi Mêki Pañskiej i kaplice Dró¿ek
Matki Boskiej rozsiane s¹ w le�no-parkowym otoczeniu. 

37. 4.5. Ko�cio³y drewniane Polski po³udniowej
Zespó³ wpisano na Listê w 2003 r. 
Obejmuje on 6 ko�cio³ów drewnianych (4 z terenu województwa ma³opolskiego, 2 z województwa podkarpac-
kiego). Województwo ma³opolskie reprezentuj¹:
w ko�ció³ par. pw. �w. Micha³a Archanio³a w Binarowej (gmina Biecz, powiat gorlicki), wzniesiony oko³o

1500 r., najprawdopodobniej na miejscu starszego, wzmiankowanego z �ród³ach w 1415 r. 
We wnêtrzu polichromia z XVI-XVII w. O³tarze w. XVI-XVIII, w g³ównym rze�ba Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem
z ok. 1430 r., inne rze�by gotyckie z koñca XIV w.,

w ko�ció³ par. pw. �w. Micha³a Archanio³a w Dêbnie (gmina Nowy Targ, powiat nowotarski), wzniesiony
w 2. po³owie lub w koñcu XV w. Jeden z najlepiej zachowanych drewnianych ko�cio³ów �redniowiecznych.
Jednonawowy, z wie¿¹ izbicow¹. Wnêtrze z zachowan¹ pierwotn¹ polichromi¹ stropów i �cian. Na belce tê-
czowej krucyfiks z XIV w. W o³tarzu g³ównym tryptyk z pocz¹tku XVI w.; ponadto inne zabytki gotyckie: rze�-
by z XV i XVI w., tabernakulum, ³awy i sprzêty z XV-XVI w.,

w ko�ció³ pw. �w. Leonarda w Lipnicy Murowanej (gmina Lipnica Murowana, powiat bocheñski),
wzniesiony pod koniec XV w. lub w 1505 r., gruntownie odnowiony po powodzi w 1997 r. Gotycki, jed-
nonawowy, otoczony podcieniami. Wnêtrze o charakterze muzealnym: malowid³a patronowe na stro-
pie z pocz¹tku XVI w., w prezbiterium figuralne z 1689, w nawie z 1711; ponadto na parapecie chóru
muzycznego malowid³a ilustruj¹ce Dekalog, barokowo-ludowe. Na têczy barokowo-ludowa rze�biona
grupa Pasji,
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w ko�ció³ par. pw. �w.�w. Filipa i Jakuba Aposto³ów w Sêkowej (gmina Sêkowa, powiat gorlicki), wzniesiony
w 1516 r. w typie gotyckim. Przekszta³cony w XVII w.; w tym czasie wzniesiono wie¿ê i podcienia. Po zniszcze-
niach w czasie I wojny �wiatowej odnowiony i czê�ciowo zrekonstruowany. Jeden ze szczególnie malowniczych
ko�cio³ów regionu, odznaczony medalem �Prix Europa Nostra� w 1994 r.

5. ZASOBY DZIEDZICTWA KULTURY W MA£OPOLSCE � OBIEKTY O DU¯EJ WARTO�CI
HISTORYCZNEJ I ARCHITEKTONICZNEJ

38. Z uwagi na czas powstania, warto�ci stylowe oraz historyczne do szczególnie cennych budowli sakralnych na
terenie województwa ma³opolskiego nale¿¹ zespo³y ko�cielne i klasztorne: od romañskich po klasycy-
styczne (m.in. w Wysocicach, Starym S¹czu, Miechowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Prandocinie, Ko�cielcu, Ra-
ciborowicach, Bolechowicach, Stani¹tkach, Niepo³omicach, Luborzycy, Rudawie, Imbramowicach, Grodzisku,
Koniuszy, Czernej, Alwerni, Hebdowie, Tuchowie, Bieczu, Olkuszu, Bochni, Szczepanowie, Wi�niczu, Dobczy-
cach, Jangrocie, Jerzmanowicach, Szczyrzycu, Wieliczce, Kêtach, Wadowicach). 

39. Specjalne, unikalne warto�ci kulturowe prezentuj¹ ko�cio³y drewniane. W tej grupie do wybitnie cennych nale-
¿¹ m.in. w Lachowicach (XVIII w.), Szalowej (XVII w.), Orawce (XVII w.), Grywa³dzie (XV w.), Woli Radziszowskiej
(XV/XVI w.), Modlnicy (XVI�XIX w.), Rac³awicach Olkuskich (XVI w.), Paczó³towicach (XVI w.), Czulicach (XVI w.),
Wiêc³awicach (XVIII w.), Wieliczce (XVI�XIX w.), Iwanowicach (XVIII w.), £opusznej (XV/XVI w.). W�ród zabytko-
wych cerkwi na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ obiekty w Andrzejówce z XVIII w., Bartnem z 1842 r., Bere�cie z 1842
r., Binczarowej z 1760 r., Boguszy z 1858 r., Brunarach z XVIII w., Dubnem z 1863 r., Hañczowej z XVIII w., jedna
z najlepiej zachowanych cerkwi ³emkowskich, Jastrzêbiku z 1837 r., Królowej Górnej z 1814 r., Kunkowej z XIX w.,
Kwiatoniu z 1700 r., jedna z najlepiej zachowanych cerkwi ³emkowskich, Leluchowie z 1861 r., £abowej z 1784 r.,
Miliku z 1813 r., Owczarach z 1653 r., Polanach z 1820 r., Powro�niku z 1643 r., jedna z najcenniejszych cerkwi
grupy zachodnio³emkowskiej, Ropicy Górnej z 1819 r., Skwirtnem z 1837 r., Szczawniku z 1841 r., U�ciu Gorlickim
z 1786 r., Wierchomli Wielkiej z 1841 r., Wojkowej z 1790 r., Wysowej z 1799 r., Z³ockiem z 1873 r. Dope³nieniem
sakralnego budownictwa drewnianego s¹ obiekty �wieckie, m.in. skanseny i placówki muzealne.

40. W�ród zachowanych na terenie województwa dóbr kultury znajduj¹ siê dzie³a budownictwa rezydencjo-
nalnego. 
W sk³ad tej grupy wchodz¹ zamki, pa³ace, dwory, a tak¿e pozosta³o�ci zespo³ów dworskich w postaci
dawnych zabudowañ folwarcznych. Warto�æ zespo³ów rezydencjonalnych jest ró¿na. 
Powsta³y w wiekach od XVI do pocz¹tku XX w. 
Ewidencj¹ objêto równie¿ te zespo³y, które dzi� nie posiadaj¹ wyra�nych cech stylowych w wyniku kolejnych
przekszta³ceñ, jednak¿e posadowione s¹ w miejscach obiektów starszych, których relikty ujawniaj¹ siê w trak-
cie badañ architektonicznych i prac remontowych. 

Na terenie województwa znajduj¹ siê 22 zamki, 
m.in.: w Niedzicy z XIV w., Czorsztynie z koñca XIII w., Dêbnie z lat 1470�1480, Wi�niczu Nowym z pocz¹t-
ku XVI w., Pieskowej Skale z po³owy XIV w., Ojcowie z XIV w., Rudnie (zamek Tenczyn) z po³owy XIV w., Do-
bczycach z 1. po³owy XIV w., Wieliczce z XIII�XIX w., Korzkwi z XV w., Niepo³omicach z XVI w., My�lenicach
(ruiny z XIII w.), Bia³ym Ko�ciele (ruiny z XIV w.), Spytkowicach z XVI w., O�wiêcimiu z XIII w., Suchej Beskidz-
kiej z XVI w. 

Do najcenniejszych zespo³ów pa³acowych nale¿¹: 
P³awowice z 1804, Igo³omia z XVIII/XIX w., Krzeszowice (stary pa³ac z ok. 1830, nowy pa³ac z lat 1850-
-1857), Balice z pierwszej po³owy XVI w. i pocz¹tku XIX w., Kryspinów z po³owy XIX w., Piekary z lat 1857-
-1865, Wieliczka z XVIII w., Bobrek z pocz¹tku XIX w., Osiek z koñca XVIII i z XIX w., Polanka Wielka z 1769 r.,
Zator z 1455 r., Paszkówka z 1860 r., Brzesko z 1898 r., Breñ z 2. po³owy XIX w., Siary z XIX w., M³oszowa
z 1809 r., Ksi¹¿ Wielki z lat 1585-1595. 

Dwory reprezentowane s¹ przez:
Bolechowice z koñca XVIII w., Glanów z koñca XVIII w., G³ogoczów z koñca XIX w., Go³yszyn z 2. æwierci XIX w., drew-
niany dwór w Goszycach z XVII/XVIII w., Grodkowice z 1902 r., Hucisko z 1764 r. (po 1815 r.), Jakubowice z XVI, XVII
i pocz¹tku XX w., drewniany dwór w Liplasie z ok. 1850 r., Minoga z 1859 r., Mogilany z koñca XVIII w., Modlnicê
z XVIII w., drewniany dwór w Raciechowicach z 1760 r., Rybn¹ z XVII�XIX w., �ledziejowice z 1823 r., Tarnawê z 1784
r., Graboszyce z XVI�XVIII w., Brze�nicê z XVIII w., Stryszów z 1. po³owy XVII w., Gorzeñ Górny z 1. po³owy XIX w.,
Frydman z XVI/XVII w., Tylmanow¹ z 1840 r., Gromnik z XVIII w., Janowice z oko³o 1830 r., Krzykawkê z XVIII/XIX w. 
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Przy ka¿dym zespole rezydencjonalnym zachowa³y siê zespo³y zieleni � parki i ogrody. 
Niektóre przetrwa³y w prawie nie zmienionym uk³adzie, jednak w wiêkszo�ci z nich dyspozycja przestrzenna
zosta³a przekszta³cona. 

41. Zabytkowe obiekty zwi¹zane z technik¹ reprezentowane s¹ przede wszystkim przez XIX-wieczne i po-
chodz¹ce z pocz¹tku XX w. 

W�ród nich najwarto�ciowszymi s¹ dworce kolejowe: 
w Kocmyrzowie, Ko�cielcu, Radziszowie, Regulicach, Suchej Beskidzkiej, Andrychowie, Zakopanem, Tarnowie,
Krzeszowicach, Przeciszowie, Wieliczce.

Interesuj¹ca jest huta ¿elaza w P³okach z 1870. 

Na uwagê i opiekê zas³uguj¹ tak¿e:
piece wapiennicze w P³azie i w Nawojowej Górze z pocz¹tku XX w., 
³omy marmuru i warsztaty kamieniarskie w Dêbniku z XVII w., farbiarnia w Orawce z XVIII w., 
a tak¿e liczne zabytki techniki ludowej (przemys³ wiejski), np. ku�nie, m³yny, tartaki. 

42. Dzie³a obronne na terenie województwa reprezentowane s¹ przez zespo³y fortyfikacji nale¿¹cych do
Twierdzy Kraków. Czê�ci pier�cienia Twierdzy siêgaj¹ do wsi Bibice, Zielonki i Wêgrzce, gdzie zachowa³y siê
forty, szañce, baterie itp. 

43. Zabytkowe cmentarze dziel¹ siê na: komunalne, rzymskokatolickie parafialne, klasztorne, ¿ydowskie, wojen-
ne, dawne choleryczne. Nagrobki, niekiedy wspania³e dzie³a sztuki, pochodz¹ najczê�ciej z pocz¹tku XIX w., ale
wiele jest wcze�niejszych. Charakterystyczn¹ dla województwa grup¹ cmentarzy s¹ cmentarze z I wojny �wia-
towej. 

44. Najwa¿niejszym zasobem dziedzictwa kulturowego o znaczeniu �wiatowym s¹ obiekty zabytkowe zespo-
³u miejskiego Krakowa
Na zabytkowy charakter Krakowa sk³adaj¹ siê zespo³y architektoniczno-urbanistyczne, wzbogacone i rozsze-
rzone na przestrzeni wieków, reprezentuj¹ce rozmaite nawarstwienia stylów i tworz¹ce strukturê urbanistyczn¹
miasta. Obejmuj¹ one grupy zabudowañ genez¹ siêgaj¹ce czasów prehistorycznych, a wykszta³cone ostatecz-
nie w �redniowieczu. Nale¿¹ tu: 
w zespó³ zabudowañ Wzgórza Wawelskiego z zamkiem królewskim i katedr¹,
w obszar Starego Miasta ograniczony lini¹ Plant, który aktem lokacyjnym z 1257 r. otrzyma³ regularny kszta³t

�redniowiecznego miasta z czworobocznym rynkiem, poprzecinanego siatk¹ ulic i placów, bêd¹cy skupiskiem
ko�cio³ów, pa³aców, kamienic, zawieraj¹cy elementy stylistyczne od XI do XX w.,

w �redniowieczne miasto Kazimierz ze Stradomiem.

Zespo³y te z koñcem XVIII w. i w XIX w. wzbogacone zosta³y przez:
w odrêbny zespó³ miejski Podgórza, za³o¿ony w 1784 r. przez Austriaków, jako konkurencyjny dla Krakowa,

a przy³¹czony doñ w 1915 r.,
w obszar miejski zawarty w obrêbie tzw. II pier�cienia zabudowy, ograniczony Alejami Trzech Wieszczów, który

tworzy³ ongi� przedmie�cia i jurydyki rozwijaj¹ce siê od �redniowiecza. W sk³ad jego wesz³y historyczne
dzielnice, jak: Piasek, Kleparz, Weso³a, Nowy �wiat, Smoleñska � które w 2. po³. XIX w. i na pocz¹tku XX w.
wype³ni³y siê zespo³ami architektonicznymi w stylu historyzmu, secesji i modernizmu,

w zabytkowe uk³ady historyczno-urbanistyczne otaczaj¹ce powy¿sze zespo³y, z zabudow¹ siêgaj¹c¹ �rednio-
wiecza i z reliktami budownictwa ludowego � Dêbniki, Grzegórzki, Wola Justowska, Krowodrza, Bronowice,
Bielany, Zwierzyniec, Przegorza³y, Mogi³a.

45. Specyficzna rola przypada zespo³om cmentarnym stanowi¹cym zespolone zabytki historii, sztuki ogrodo-
wej, ma³ej architektury i rze�by. 

46. Charakterystyczne dla Krakowa s¹ fortyfikacje dawnej austriackiej Twierdzy Kraków, wzniesione
w latach 1850-1914, otaczaj¹ce centrum potrójnym pier�cieniem, sk³adaj¹ce siê z obiektów i urz¹dzeñ obron-
nych oraz zaplecza, o olbrzymiej skali przestrzennej wkomponowanej w zieleñ maskuj¹c¹. 

47. Do miejskich wnêtrz krajobrazowych nale¿¹ tak¿e obszary zieleni jak Planty, ogrody, parki miejskie i dworskie. 
Szczególna rola przypada B³oniom Krakowskim, wchodz¹cym zielonym klinem w pobli¿e Starego Miasta.

Prezentowane zespo³y tworz¹ konglomerat obrazuj¹cy proces tworzenia siê historycznego �ródmie�cia, oto-
czonego rozwijaj¹cymi siê, a z czasem wch³anianymi zespo³ami przemie�æ i osad podmiejskich.
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Szczególne znaczenie historycznych zespo³ów zabytkowych Krakowa stanowi fakt przetrwania i zachowania uk³adów
urbanistyczno-architektonicznych w stanie autentycznym, z oryginalnymi przekszta³ceniami stylistycznymi.

48 Z wymienionych kompleksów zabytkowych istotne znaczenie maj¹:
1) Zabudowa Wzgórza Wawelskiego, 
2) Zespó³ Starego Miasta, 
3) Dzielnica Kazimierz,
4) Dzielnica Podgórze,
5) Obszar tzw. II obwodnicy,
6) Tereny rozci¹gaj¹ce siê poza lini¹ II obwodnicy,
7) Bezcenne budowle sakralne w granicach Krakowa,
8) Zabytki techniki miejskiej,
9) Zasoby budownictwa ludowego. 

Szczegó³owa charakterystyka zawarta zosta³a w Za³¹czniku 3 do Programu.

49. Stan utrzymania zabytków nieruchomych
Zabytkowe obiekty mieszkalne w miastach i miasteczkach s¹ w z³ym stanie. 
Przez wiele lat nie prowadzono w nich systematycznie remontów, brakowa³o funduszy na dostosowanie ich do
standardów wspó³czesnych. 
Zespo³y sakralne i budowle u¿yteczno�ci publicznej s¹ na ogó³ dobrze utrzymane. 
W z³ym stanie jest natomiast wiêkszo�æ zespo³ów dworsko-parkowych i zespo³ów zabyt-
kowej zieleni. Wykorzystywane przez d³ugi czas niezgodnie z funkcj¹ lub pozostaj¹ce bez zagospodarowa-
nia wymagaj¹ dzia³añ rewaloryzacyjnych oraz zmiany sposobu u¿ytkowania. Uk³ady przestrzenne za³o¿eñ
parkowych s¹ czêsto nieczytelne. 
W z³ym stanie technicznym s¹ zabytki przemys³u, techniki i sztuki in¿ynierskiej. Obiekty, sta-
j¹c siê nieprzydatnymi w swoich pierwotnych funkcjach, pozostaj¹ niezagospodarowane i niszczej¹.

6. ZASOBY DZIEDZICTWA KULTURY W MA£OPOLSCE � ZABYTKI RUCHOME

50. Do rejestru zabytków zabytek ruchomy wpisuje siê na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego
konserwatora zabytków na wniosek w³a�ciciela tego zabytku. 
Wojewódzki konserwator zabytków mo¿e wydaæ z urzêdu decyzjê o wpisie zabytku ruchomego do rejestru
w przypadku uzasadnionej obawy zniszczenia, uszkodzenia lub nielegalnego wywiezienia zabytku za granicê. 
Centraln¹ ewidencjê zabytków ruchomych prowadzi Krajowy O�rodek Badañ i Dokumentacji Zabyt-
ków w Warszawie. W jego zasobach � dotycz¹cych województwa ma³opolskiego � znajduj¹ siê (stan na 30
XII 2003 r.) 1043 decyzje o wpisie do rejestru obejmuj¹ce 18 263 obiekty. 
Obecnie trwaj¹ prace nad uruchomieniem bazy danych o zabytkach ruchomych wpisanych do rejestru, które
zakoñczone zostan¹ w 2005 r. 

51. Zabytki ruchome w zbiorach muzealnych
Do rejestru zabytków nie wpisuje siê zabytku wpisanego do inwentarza muzeum lub wchodz¹cego w sk³ad
narodowego zasobu bibliotecznego. 
Muzea stanowi¹ najwa¿niejsz¹ formê organizacyjn¹ opieki nad zabytkami ruchomymi. 
S¹ to instytucje kultury, które gromadz¹, rejestruj¹, konserwuj¹ i przechowuj¹ oraz udostêpniaj¹ publiczno�ci
w formie wystaw dobra i wytwory kultury w zakresie sztuki, wiedzy i przyrody oraz prowadz¹ dzia³alno�æ na-
ukow¹ o�wiatow¹ i popularyzatorsk¹.
Muzea s¹ skarbnic¹ historii regionu i narodu, owocem pasji ludzi tu wyros³ych, efektem czêsto wieloletnich, mo-
zolnych zabiegów lokalnych instytucji, samorz¹dów, towarzystw regionalnych, mieszczañskiej inteligencji, du-
chownych, nauczycieli. 
S¹ pozosta³o�ci¹, a czêsto tylko �ladem dawnych fortun, rodów, zdarzeñ, dramatów, �z³otych� okresów, wojen,
upadków i �wietno�ci. 
Stanowi¹ dokumentacjê narodowej, religijnej i kulturowej to¿samo�ci. Czêsto � niestety � tylko cz¹stkow¹. 

52. Na terenie województwa ma³opolskiego dzia³a 105 muzeów. Jest to blisko 1/6 wszystkich
muzeów w Polsce (664 muzeów). 
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Instytucje te dzia³aj¹ w oparciu o statuty nadane im przez organizatora (w tym przypadku przez Ministerstwo
Kultury lub jednostki samorz¹du terytorialnego b¹d� inne osoby prawne) w trybie okre�lonym w ustawie o mu-
zeach i ustawie o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alno�ci kulturalnej.

Na terenie województwa ma³opolskiego funkcjonuj¹ instytucje muzealne, dla których orga-
nizatorem jest Ministerstwo Kultury: 
w Muzeum Narodowe w Krakowie wraz z oddzia³ami,
w Zamek Królewski na Wawelu � Pañstwowe Zbiory Sztuki w Krakowie wraz z oddzia³ami,
w Muzeum ¯up Krakowskich w Wieliczce, 
w Pañstwowe Muzeum O�wiêcim � Brzezinka.

Muzea o charakterze regionalnym prowadzi Województwo Ma³opolskie: 
w Muzeum Archeologiczne w Krakowie (wraz z oddzia³em w Nowej Hucie),
w Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie,
w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie,
w Muzeum Okrêgowe w Nowym S¹czu (z oddzia³ami w Nowym S¹czu oraz S¹deckim Parkiem Etnograficz-

nym, Muzeum Lachów S¹deckich w Podegrodziu, O�rodkiem Budownictwa Ludowego w Szymbarku wraz
z cerkwi¹ w Bartnem, Muzeum Pieniñskim im. J. Szalaya w Szczawnicy, Muzeum Nikifora w Krynicy, Oddzia-
³em w Zamku w Nowym Wi�niczu)

w Muzeum Okrêgowe w Tarnowie (z oddzia³em � Muzeum Etnograficznym w Tarnowie, Dworem w Do³êdze,
Zagrod¹ Felicji Cury³owej w Zalipiu, Zamkiem w Dêbnie, Muzeum Pami¹tek po Janie Matejce w �Koryznów-
ce� w Nowym Wi�niczu, Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchos³awicach),

w Muzeum Tatrzañskie im. Dra Tytusa Cha³ubiñskiego w Zakopanem (z oddzia³ami: Galeri¹ Sztuki im. W.I. Kul-
czyckich, Muzeum Pami¹tek Kornela Makuszyñskiego, Galeri¹ W³adys³awa Hasiora, Muzeum Stylu Zako-
piañskiego �Willa Koliba�, Zagrod¹ Korkoszów w Czarnej Górze, Zagrod¹ So³tysów w Jurgowie, Muzeum
Powstania Chocho³owskiego, Dworem w £opusznej),

w Muzeum Armii Krajowej im. Genera³a Fieldorfa �Nila� w Krakowie, prowadzone wspólnie z Gmin¹ Miasta Krakowa.

Innymi, wa¿niejszymi placówkami muzealnymi w regionie s¹ instytucje prowadzone przez jedno-
stki samorz¹du terytorialnego, organizacje pozarz¹dowe lub osoby prawne, a w�ród nich m.in:

w Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie,
w Muzeum Czynu Niepodleg³o�ciowego � Dom im. J. Pi³sudskiego w Krakowie,
w Muzeum Farmacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie,
w Muzea Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych PAN oraz Instytutu Nauk Geologicznych UJ w Krakowie,
w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie,
w Muzeum Historyczne Miasta Krakowa wraz z oddzia³ami,
w Muzeum Przyrodnicze ISEZ PAN w Krakowie,
w Muzeum Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie,
w Muzeum Zoologiczne Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie,
w Muzeum In¿ynierii Miejskiej w Krakowie,
w Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o.,
w Muzeum im. prof. S. Fischera w Bochni,
w Muzeum Ziemi Wi�nickiej w Nowym Wi�niczu,
w Ma³opolskie Muzeum Po¿arnictwa w Alwerni,
w Muzeum w Chrzanowie wraz z Nadwi�lañskim Parkiem Etnograficznym w Wygie³zowie � Lipowcu,
w Muzeum Ziemi Trzebiñskiej w Trzebini,
w Muzeum Powi�la D¹browskiego w D¹browie Tarnowskiej,
w Muzeum Drogownictwa w Szczucinie,
w Muzeum Regionalne w Bieczu,
w Muzeum Regionalne PTTK w Gorlicach,
w Muzeum Ziemi Krzeszowickiej w Krzeszowicach,
w Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego w Ojcowie,
w Muzeum Ziemi S³omnickiej w S³omnikach,
w Skansen Budownictwa Ludowego w Laskowej,
w Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej w Limanowej,
w Muzeum Biograficzne W³adys³awa Orkana �Orkanówka� w Porêbie Wielkiej,
w Muzeum Regionalne Ziemi Miechowskiej i Muzeum Ko�ciuszkowskie w Miechowie,
w Muzeum Regionalne PTTK w Dobczycach,
w Muzeum Regionalne �Dom Grecki� w My�lenicach,
w Muzeum Regionalne PTTK w Muszynie,
w Muzeum Regionalne w Piwnicznej Zdroju,
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w Muzeum Regionalne im. Seweryna Udzieli w Starym S¹czu,
w Muzeum Pszczelarstwa im. Bogdana Szymusika w Stró¿ach,
w Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce,
w Zbiory Przyrodniczo-Etnograficzne Pieniñskiego Parku Narodowego w Kro�cienku nad Dunajcem,
w Zespó³ Zamkowy w Niedzicy � Zamek, Spichlerz,
w Muzeum Podhalañskie PTTK w Nowym Targu,
w Muzeum Gorczañskie w Rabce Zdroju,
w Muzeum im. W³adys³awa Orkana w Rabce Zdroju,
w Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej,
w Muzeum Po¿arnictwa Ziemi Olkuskiej w Olkuszu,
w Izba Regionalna Ziemi Makowskiej w Makowie Podhalañskim,
w Muzeum Turystyki Górskiej na Markowych Szczawinach,
w Muzeum Diecezjalne w Tarnowie,
w Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Andrychowie,
w Izba Regionalna w Lanckorownie,
w Muzeum Miejskie w Wadowicach,
w Muzeum Niepo³omickiem Zamek Królewski w Niepo³omicach,
w Muzeum ¯up Krakowskich w Wieliczce.

oraz wiele innych izb regionalnych i izb pamiêci.

53. W muzeach województwa ma³opolskiego znajduje siê 3 883 508 muzealiów (w Polsce � 13
154 638),
to jest przedmiotów o trwa³ej warto�ci kulturowej (historycznej, naukowej, poznawczej, estetycznej) politycznej
lub spo³ecznej, podlegaj¹cych ochronie prawnej i nale¿¹cych do zbiorów muzealnych, tzn. objêtych inwenta-
rzem zabytków w muzeum.

54. Zbiory muzealiów w województwie ma³opolskim stanowi¹ 29,5% zasobów muzealnych
Polski. 
Zasoby o warto�ci muzealnej zgromadzone s¹ tak¿e w ko�cio³ach i klasztorach, w wyodrêbnionych ekspozy-
cjach o charakterze muzealnym w bibliotekach i archiwach oraz u osób prywatnych. 
Czê�æ zbiorów w muzeach pañstwowych i samorz¹dowych stanowi¹ i stanowiæ bêd¹ w coraz wiêkszej ilo�ci
depozyty kolekcji prywatnych. 

55. W muzeach województwa ma³opolskiego znajduje siê 56 330 obiektów wypo¿yczonych z innych muzeów, instytu-
cji oraz osób prywatnych, wpisanych do ksiêgi depozytów. Funkcjonuje w nich ponad 300 sta³ych wystaw w³asnych.

7. KRAJOBRAZ KULTUROWY

Definicja krajobrazu kulturowego zosta³a przyjêta w ustawie o ochronie i opiece nad zabytkami. 
Krajobraz kulturowy jest to �przestrzeñ historycznie ukszta³towana w wyniku dzia³alno�ci cz³owieka, zawieraj¹-
ca wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze�.

56. Ma³opolska to kraina historyczna o niezwyk³ym bogactwie krajobrazów naturalnych i kul-
turowych; opieraj¹ca siê na grzbiecie karpackim, zamykaj¹ca w swych granicach wzniesienia Pogórza Kar-
packiego i ³agodne sfa³dowania Wy¿yny Krakowskiej (urozmaicone ska³ami jurajskimi i lessowymi w¹wozami),
przeciêta dolin¹ Wis³y i dolinami jej dop³ywów. Jej rze�ba jest urozmaicona, pe³na naturalnego piêkna. 

57. Niegdy� w krajobrazie dominowa³y lasy. Postêpy osadnictwa sprawi³y, ¿e przewagê zyska³ krajobraz rolni-
czy, przetykany sieci¹ traktów handlowych i miast. 

58. Do dzi� charakterystyczne dla po³udniowej partii Ma³opolski i wyró¿niaj¹ce w skali kraju s¹ rozleg³e tereny
le�ne. Lasy Tatr, Pienin, Gorców i Beskidu S¹deckiego nie s¹ terenami zieleni komponowanej, przeciwnie
� przynajmniej w czê�ci s¹ to obszary o krajobrazie zbli¿onym do naturalnego. 

59. Nale¿y podkre�liæ, ¿e nawet obecnie, gdy znany jest rozleg³y zakres ingerencji ludzkiej, lasy czêsto s¹ postrze-
gane jako obszary o krajobrazie pierwotnym, co dla charakterystyki walorów krajobrazu kulturowego
danego obszaru ma fundamentalne znaczenie. 
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Postrzeganie takie u³atwia³o te¿, obok bezspornych racji przyrodniczych, decyzje o tworzeniu parków narodo-
wych. 
Owe kompleksy le�ne, ów górski krajobraz Tatr, Pienin, Gorców i Beskidu to jeden z najwa¿-
niejszych rysów charakterystycznych dla krajobrazu regionu i dla okre�lenia jego walorów kul-
turowych; to jeden z zasadniczych elementów wspó³tworz¹cych to¿samo�æ kulturow¹ poszczególnych ob-
szarów, wymagaj¹cy dostrze¿enia nie tylko przez pryzmat przyrodniczy, ale i w ca³ej gamie odniesieñ histo-
rycznych. 

60. Obszary o szczególnych warto�ciach krajobrazu kulturowego mog¹ byæ uznane za park kulturowy. 

61. Park kulturowy jest form¹ ochrony krajobrazu kulturowego, umo¿liwiaj¹c¹ zachowanie wyj¹tkowych
warto�ci historyczno-kulturowych w jednoczesnym ewentualnym powi¹zaniu z ochron¹ �rodowiska przyro-
dniczego.
Celem ustanowienia takiej formy ochrony jest potrzeba zachowania ci¹g³o�ci tradycji krajobrazu i umo¿liwienie
jego rozwoju zgodnie z tradycjami regionu.
Art. 16 pkt 1 cyt. ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami stanowi, ¿e: �Rada gminy, po zasiêgniêciu opinii
wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie uchwa³y, mo¿e utworzyæ park kulturowy w celu ochrony
krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyró¿niaj¹cych siê krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi
charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej�. 
Na terenie Ma³opolski zidentyfikowano i wstêpnie opracowano merytorycznie 224 obszary, które potencjalnie
powinny byæ chronione w formule parków kulturowych.

8. WARTO�CI NIEMATERIALNE (W TYM REGIONALIZACJA ETNOGRAFICZNA)

62. Terytorium i granice ziemi i województwa ma³opolskiego zmienia³y siê wielokrotnie w ci¹gu tysi¹c-
letniej historii pañstwa polskiego. 

63. 8.1. Zró¿nicowanie etnograficzne
Województwo ma³opolskie jest najbardziej zró¿nicowanym pod wzglêdem etnograficznym wo-
jewództwem w kraju. 

64. Grupy etnograficzne, tak ró¿norodne, posiadaj¹ce odrêbne elementy kultury ludowej, tworz¹ jednak ca-
³o�æ i s¹ od wieków nierozerwalnie zwi¹zane z historyczn¹ Ma³opolsk¹. Charakterystyczna kultura ludowa Kra-
kowiaków, Lachów czy Górali stanowiæ mo¿e (i stanowi) niepowtarzaln¹ atrakcjê turystyczn¹ województwa. 

65. Ogólnie stwierdziæ mo¿na, ¿e na terenie województwa, pod wzglêdem jêzykowym, mamy do czynienia
z dialektem pó³nocno-zachodnio-ma³opolskim, do którego zalicza siê dialekty: podhalañski, karpacko-pod-
górskie, gwary okolic Krakowa oraz dialekt �rodkowoma³opolski. 

66. Na terenie województwa identyfikowane s¹ nastêpuj¹ce tradycyjne grupy etnograficzne Krakowiaków,
Lachów i Górali:
w Górale Babiogórscy (okolice Zawoi) i Górale Beskidu Ma³ego (okolice Suchej Beskidzkiej, Makowa Podha-

lañskiego, a tak¿e czê�ciowo gminy Kêty i Wadowice),
w Orawiacy (Jab³onka, Lipnica Ma³a i Wielka, Zubrzyca Górna i Dolna, Orawka, Chy¿ne, Harkabuz, Podwilk,

Podsarnie, Podszkle, Piekielnik),
w Górale Podhalañscy (Tatry � Zakopane po Nowy Targ, okolice Chocho³owa, Czarnego Dunajca, Bukowiny

Tatrzañskiej, Bia³ki Tatrzañskiej),
w Górale Spiscy (Jurgów, Czarna Góra, Trybsz, Frydman, Falsztyn, Sromowce, Niedzica, Kacwin, £apsze Ni¿-

ne, £apsze Wy¿ne, £apszanka), 
w Górale Szczawniccy (Pieniñscy � Szczawnica, Kro�cienko, Grywa³d, Tylka, Ha³uszowa),
w Rusini Szlachtowscy (okolice Szlachtowej � Szlachtowa, Jaworki, Bia³a Woda, Czarna Woda), 
w £emkowie (okolice Krynicy, Królowej Ruskiej, Muszyny, £abowej, Wierchomli, £osi, Muszynki, Czarnego, po

granice województwa na wschodzie), 
w Górale Beskidowi (okolice Jordanowa, Skomielnej Bia³ej, £êtowni, Spytkowic, Rabki),
w Zagórzanie i Kliszczacy (okolice Mszany Dolnej, Lubnia � Kasinka Ma³a i Wielka, Jurków, Mszana Górna

i Dolna, Raba Ni¿na, Olszówka, Nied�wied�, Porêba Wielka, Lubomierz, Rzeki), 
w Lachy Limanowskie (okolice Limanowej, Dobrej, S³opnic, Jurkowa, wsi: Dobra, Jaworzna, Kamionka Ma³a, Ka-

nina, Kisielówka, K³odne, Koby³czyna, Koszary, Krosna, Laskowa, Limanowa, Lipowe, £ososina Górna, Mako-
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wica, Mêcina, M³ynne, Mordarka, Pasierbiec, Piekie³ko, Pisarzowa, Pod³opieñ, Por¹bka, Sechna, Siekierczy-
na, S³opnice, Sowliny, Stara Wie�, Strzeszyce, Tymbark, Ujanowice, Wysokie, Zamie�cie, Zawadka, ¯mi¹ca
(miasto i gmina Limanowa, gminy: Dobra, Laskowa, Tymbark), 

w Lachy S¹deckie (okolice Nowego S¹cza, Starego S¹cza, Podegrodzia, okolice Wojakowej, Iwkowej, Wytrzy-
szczki, miejscowo�ci: Nowy S¹cz, Stary S¹cz, Podegrodzie, Jazowsko, Olszana, Szczere¿, Czarny Potok, £u-
kowica, Przyszowa, S³opnice, Ptaszkowa, Paszyn, Ro¿nów, Tropie),

w Górale £¹ccy (okolice £¹cka, Tylmanowej, wsie: £¹cko, Maszkowice, Zarzecze, Zagorzyn, Wola Piskulina,
Wola Kosnowa, Kicznia, Zabrze¿),

w Górale S¹deccy (Biali � okolice Kamienicy, Szczawy, Obidzy, Piwnicznej, wsie: Zasadne, Zalesie, Zabludza,
Obidza), 

w Pogórzanie (okolice Gorlic, Grybowa, Kru¿lowej, Lipnicy Wielkiej, zach. czê�æ Pogórza Ciê¿kowickiego), 
w Krakowiacy Zachodni � odmiana Szczyrzycan. (Jod³ownik, Szczyrzyc, Góra Jana, Krasne, Lasocice), 
w Krakowiacy Wschodni (tereny pomiêdzy Wis³¹, Rab¹, Wis³okiem, okolice Tarnowa, Zakliczyna, Ciê¿kowic,

Powi�le D¹browskie wraz z Zalipiem),
w Krakowiacy Zachodni (teren powiatów: miechowskiego, olkuskiego, chrzanowskiego, krakowskiego, o�wiê-

cimskiego, wadowickiego, pó³nocn¹ czê�æ my�lenickiego, czê�æ proszowickiego).

67. 8.2.Elementy niematerialne warto�ci dziedzictwa kulturowego Ma³opolski
Najwa¿niejsze elementy niematerialne konstytuuj¹ce obraz kulturowy regionu to:
w historia ³¹cz¹ca obszar od X wieku,
w historyczne gêste zaludnienie, odró¿niaj¹ce j¹ od obszarów np. �l¹ska Opolskiego i �l¹ska Raciborskiego,
w oddzia³ywanie królewskiego o�rodka (m.in. kulturowego) w Krakowie na ca³y obszar historycznej Ziemi Kra-

kowskiej,
w organizacja ¿ycia religijnego kszta³towana przez historyczn¹ strukturê Archidiecezji Krakowskiej,
w ma³opolska sztuka cechowa,
w tradycje zwi¹zane z wydobyciem soli w Wieliczce i Bochni,
w style budownictwa regionalnego, w szczególno�ci krakowskiego, podhalañskiego, pogórzañskiego,
w strój ludowy krakowski traktowany jako strój narodowy,
w kultywowane elementy kultury ludowej z przywi¹zaniem do obrzêdów religijnych, �wi¹t roku liturgicznego

oraz zwyczajów, tradycji i podañ ludowych,
w pogranicze grup etnograficznych Krakowskiej i �wiêtokrzyskiej oraz Krakowskiej i Rzeszowskiej, przenikanie

siê kultur na pograniczu polsko-³emkowskim i polsko-s³owackim,
w wa¿nym elementem warto�ci niematerialnych regionu s¹ ¿ywe o�rodki kultu religijnego (np. Bochnia, Kalwa-

ria Zebrzydowska, Limanowa, Lud�mierz, Maków Podhalañski, Stani¹tki, Stary S¹cz, Szczepanów, Tropie, 
Tuchów, Wieliczka). 

68. 8.3. Zachowane typy tradycyjnego budownictwa mieszkalnego
W Ma³opolsce zachowa³y siê nastêpuj¹ce podstawowe typy tradycyjnego budownictwa mieszkalnego:
w budownictwo na Wy¿ynie Krakowskiej charakteryzuj¹ce siê dachami 4-spadowymi, z przyczó³kami, ganka-

mi, przys³upami, cha³upami malowanymi na niebiesko lub mytymi albo malowanymi w pasy, 
2-traktowymi, centralnymi, o przewadze drewna jako budulca, 

w budownictwo w po³udniowej czê�ci Wy¿yny Miechowskiej i na P³askowy¿u Proszowickim: dachy 2-spadowe,
bia³e, 2-traktowe. Materia³ � przewaga murowanych,

w budownictwo na Nizinie Nadwi�lañskiej i Dzia³ach Niepo³omicko-Bielczañskich: dachy 4-spadowe, niebie-
skie, 2-traktowe, 1-traktowe (enklawa). Materia³ � przewaga drewnianych,

w budownictwo pogranicza Pogórza Wielickiego i na Pogórzu Bocheñskim: dachy 4- i 2- spadowe, przys³upy,
niebieskie, 2-traktowe i centralne. Materia³ � przewaga drewnianych,

w budownictwo na Pogórzu Wi�nickim i w Beskidzie Makowskim: dachy 4-spadowe, przyczó³ki, niebieskie,
2-traktowe i centralne. Materia³ � przewaga drewnianych,

w budownictwo na Pogórzu Wi�nickim i po³udniowo-zachodnich okolic Krakowa: dachy 4 i 2-spadowe, przy-
czó³ki, niebieskie, 2-traktowe. Materia³ � przewaga drewnianych. 
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9. ZASOBY ARCHEOLOGICZNE

69. 9.1. Archeologiczne zdjêcie polski
Wiadomo�ci o stanowiskach archeologicznych pochodz¹ z badañ archeologicznych b¹d� z odkryæ
przypadkowych, zg³aszanych przez znalazców instytucjom archeologicznym (wiadomo�ci te trafiaj¹ ostatecz-
nie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). 

70. Najliczniejszych informacji dostarczaj¹ planowe badania poszukiwawcze, od ponad dwudziestu lat reali-
zowane w ramach tzw. Archeologicznego Zdjêcia Polski (AZP).
Akcja ta realizowana jest poprzez s³u¿by konserwatorskie. Jeden komplet dokumentacji z badañ na danym ob-
szarze AZP przekazywany jest do centralnego archiwum w O�rodku Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego
przy Ministrze Kultury. 
Badaniami poszukiwawczymi AZP objêto do tej pory 69% powierzchni województwa ma³opol-
skiego, tzn. wiêkszo�æ dostêpnych obszarów. 
Nie przebadane do tej pory tereny to g³ównie lasy, nieu¿ytki (w tym skalne partie gór) zbiorniki wodne. 
Badania AZP daj¹ najlepsze rozpoznanie, je�li chodzi o rozmieszczenie �ladów staro¿ytnego osadnictwa, jed-
nak informacje, jakich dostarczaj¹, dalekie s¹ od dok³adno�ci. Pozwalaj¹ natomiast z powodzeniem na wyro-
bienie sobie pogl¹du odno�nie do ogólnej sytuacji kulturowej danego obszaru.

71. 9.2. Inwentaryzacja stanowisk archeologicznych
Na obszarze województwa ma³opolskiego zinwentaryzowano 17 401 stanowisk archeologicznych. 

72. Ogromna wiêkszo�æ z nich � blisko 11 tys. � to nieokre�lone �lady pobytu ludzi w ró¿nych okresach pradzie-
jów; bli¿szych informacji na temat charakteru, chronologii i rzeczywistej warto�ci naukowej tych stanowisk mo-
g¹ dostarczyæ jedynie badania wykopaliskowe. 

73. Pozosta³e stanowiska to w zdecydowanej wiêkszo�ci pozosta³o�ci po osadach otwartych z ró¿nych okre-
sów pradziejów, od neolitu a¿ po wczesne �redniowiecze (6056) i pozosta³o�ci po cmentarzy-
skach cia³opalnych i szkieletowych (210). 
Trzeba jednak wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e na niektórych terenach (np. na obszarach pokrytych glebami lessowy-
mi) cmentarzyska z naturalnych przyczyn ujawniaj¹ siê trudniej i jest bardzo prawdopodobne, ¿e wiele spo�ród
odkrytych tam stanowisk, zinterpretowanych jako osady otwarte, to w rzeczywisto�ci pozosta³o�ci po cmenta-
rzyskach, zw³aszcza cia³opalnych.

74. Inn¹ grupê tworz¹ stanowiska o w³asnej formie krajobrazowej, do której zaliczymy:
w grodziska, gródki, stra¿nice, osady obronne (74), 
w pozosta³o�ci po fortyfikacjach ziemnych (7), 
w cmentarzyska kurhanowe, wzglêdnie pojedyncze kurhany (69).

Mo¿na jeszcze wymieniæ:
w stanowiska bêd¹ce �ladami miast wczesno�redniowiecznych (25),
w jaskinie ze stwierdzonymi �ladami osadnictwa (97), 
w stanowiska produkcyjne, jak np. kopalnie (12).

75. Je�li chodzi o chronologiê, to stanowiska najwcze�niejsze, datowane na starsz¹ �rodkow¹ epo-
kê kamienia znajduj¹ siê g³ównie na obszarze Jury Krakowsko-Czêstochowskiej i w dolinie Wis³y. 
Stanowiska z epok pó�niejszych (neolit, epoka br¹zu, ¿elaza, okres wczesnohistoryczny)
wystêpuj¹ na terenie ca³ego województwa, przy czym s¹ tu obszary szczególnie chêtnie zasiedlane, jak np.
Wy¿yna Miechowska, Dzia³y Proszowskie czy Pogórze Wielickie. 
W czasach wczesnohistorycznych osadnictwo skupia³o siê wokó³ o�rodków miejskich. 

76. Na wspomnian¹ wy¿ej ogóln¹ liczbê ponad 17 tys. stanowisk archeologicznych znanych
z terenu województwa ma³opolskiego jedynie 416 wpisanych jest do rejestru zabyt-
ków. 
Istnieje te¿ 1 stanowisko posiadaj¹ce rangê pomnika historii (krakowskie Stare Miasto wraz
z Podgórzem i Kazimierzem).
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10. CZYNNIKI TO¯SAMO�CI REGIONALNEJ MA£OPOLSKI

77. Ma³opolska to kraina, której historia jest zapisana w krajobrazie kulturowym. 
Jest to kraina: krajobrazów, miast historycznych, budownictwa drewnianego, zabytkowych uzdrowisk, pere³ ar-
chitektury sakralnej osadzonych w krajobrazie, warowni oraz bogactwa rozmaitego dziedzictwa kultury niema-
terialnej � lokalnych tradycji i to¿samo�ci, tak¿e dziedzictwa mniejszo�ci narodowych.

Przez wieki ów krajobraz by³ kszta³towany przez cz³owieka w równowadze z warunkami przyrodniczymi, dziê-
ki czemu kultura i natura tworzy³y harmonijn¹ ca³o�æ. 

Obszary, na których taki stan jest zachowany do dzi�, maj¹ najwy¿szy walor atrakcyjno�ci turystycznej i warto-
�ci kulturowej. 

78. 10.1. Elementy to¿samo�ci regionalnej (czynniki terytorialne)
Dla okre�lenia warto�ci krajobrazu kulturowego, województwo ma³opolskie mo¿na podzieliæ na nastêpuj¹ce te-
rytoria:

1) Subregiony historyczno-kulturowe: 
historyczne powiaty � Biecki, Krakowski, Ksi¹¿ Wielki, Lelowski, Pilzneñski, Proszowicki, S¹decki,
�l¹ski.

2) Mikroregiony historyczno-kulturowe w regionie krakowskim:
Orawa, Podhale, Spisz, S¹decczyzna, pogranicze ³emkowskie.

3) Inne obszary historyczne, naturalne i kulturowe:
Jura Krakowsko-Czêstochowska, Puszcza Niepo³omicka, Ojcowski Park Narodowy, Gorczañski Park
Narodowy, Tatrzañski Park Narodowy, Pieniñski Park Narodowy, Babiogórski Park Narodowy, Po-
pradzki Park Krajobrazowy, Nidziañski Park Krajobrazowy (objête dzia³aniami w zakresie zintegro-
wanej ochrony).

4) Obiekty liniowe (drogi, doliny rzeczne):
odcinek po³udniowy �redniowiecznego szlaku komunikacyjnego tzw. �Wielka Droga� z Krakowa do
Gdañska przez Pr¹dnik, Batowice, S³omniki, Miechów, dalej ku pó³nocy, �redniowieczny szlak komu-
nikacyjny ze �l¹ska na Ru�, z ominiêciem Krakowa, który bieg³ od strony Olkusza, przez Ska³ê, Iwa-
nowice, Nied�wied�, Prandocin, Wi�licê, stamt¹d do Sandomierza i dalej na wschód, doliny: Dunaj-
ca, Popradu, Wis³y, Raby, Rudawy, Pr¹dnika, D³ubni, Szreniawy.

79. 10.2. Czynniki sektorowe dziedzictwa kulturowego Ma³opolski
Do czynników sektorowych nale¿y:

1) Specyficzne dziedzictwo krajobrazowe: 
Jura Krakowsko-Czêstochowska, Brama Krakowska, krajobraz Gór i Pogórza, szkarpa pradoliny Wi-
s³y z Hebdowem, Igo³omi¹, Zofipolem, systemy m³ynarskie rzek Pr¹dnika i D³ubni, system Twierdzy Kra-
ków, linia zamków obronnych Jury Krakowsko-Czêstochowskiej, linia zamków obronnych doliny Du-
najca.

2) Specyficzne dziedzictwo materialne: 
ko�cio³y drewniane, zamki Jury Krakowsko-Czêstochowskiej, warownie, Twierdza Kraków, Kopalnie
Soli w Wieliczce i Bochni, obóz Auschwitz, zespo³y sakralne powi¹zane z krajobrazem, budownictwo
regionalne krakowskie, góralskie, pogórzañskie, ¿ywieckie, architektura cerkiewna, zasoby archiwal-
ne zgromadzone w archiwach, ma³opolskie malarstwo tablicowe, typ gotyckich obrazów Matki Bo-
skiej z Dzieci¹tkiem /piekarski/, ma³opolska sztuka cechowa, za³o¿enia ogrodów w³oskich, uk³ady
urbanistyczne miast kazimierzowskich, uk³ady ruralistyczne w osadnictwie wiejskim.

3) Specyficzne dziedzictwo niematerialne: 
historia ³¹cz¹ca obszar od XI wieku, historyczne du¿e zaludnienie, odró¿niaj¹ce Ziemiê Krakowsk¹
od obszarów np. �l¹ska Opolskiego, �l¹ska Raciborskiego, �wiadomo�æ odrêbno�ci szlachty Ziemi
Krakowskiej /odrêbny strój, god³a/, nazewnictwo /nazwy miejscowo�ci koñcz¹ce siê na � ice/, od-
dzia³ywanie królewskiego o�rodka /m.in. kulturalnego/ w Krakowie na ca³y obszar historycznej Zie-
mi Krakowskiej, dominacja sto³ecznego miasta Krakowa, Kraków jako centralny o�rodek kultury, sztu-
ki, nauki, g³ówna rola Krakowa w rozwoju sztuki w Polsce � miasto przyjmuje refleksy sztuki europej-
skiej wysy³a je na ca³y kraj, Uniwersytet Krakowski kszta³tuj¹cy elitê kulturaln¹ i naukow¹, Czêstocho-
wa jako miejsce kultu Matki Boskiej Czêstochowskiej i miejsce pielgrzymek oraz inne miejsca kultu, piel-
grzymki patriotyczne na Wawel, Wawel � nekropolia w³adców Polski, herb Ziemi Krakowskiej � go-
d³o Polski, organizacja ¿ycia religijnego kszta³towana przez historyczn¹ strukturê Archidiecezji Kra-
kowskiej, szko³a krakowska w architekturze gotyckiej, izolacja �rodowisk miejscowych zmierzaj¹cych
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ku jednolitemu modelowi, strój ludowy krakowski traktowany jako strój narodowy, folklor krakowski
i góralski, Szlak Ko�ciuszkowski, pogranicze grup etnograficznych Krakowskiej i �wiêtokrzyskiej oraz
Krakowskiej i Rzeszowskiej, pogranicze polsko-³emkowskie, pogranicze polsko-s³owackie.

4) Dziedzictwo grup narodowo�ciowych i etnicznych:
kultura materialna, duchowa i spo³eczna £emków oraz grup etnicznych � Pogórzan, Górali S¹deckich,
Krakowiaków Wschodnich i Zachodnich, Kliszczaków, Zagórzan, Siewierzan, grupy �wiêtokrzyskiej,
Rzeszowiaków, Lachów S¹deckich, Lachów Limanowskich, Górali £¹ckich, Górali �l¹skich, ¯ywcza-
ków, Górali Orawskich, Górali Podhalañskich, Górali Pieniñskich, Górali Spiskich.
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V. DIAGNOZA � DZIEDZICTWO
I KRAJOBRAZ KULTUROWY

JAKO ELEMENT POLITYKI ROZWOJU 

1. KONTEKST SPO£ECZNO-EKONOMICZNY

80. Podstawowa charakterystyka Województwa Ma³opolskiego na tle kraju � pozwalaj¹ca oce-
niæ jego potencja³ spo³eczny i ekonomiczny � przedstawia siê nastêpuj¹co4:
1.1. Ma³opolska zajmuje 12 miejsce w�ród województw pod wzglêdem obszaru (15,1 tys. km2),
1.2. zajmuje 4 miejsce w�ród województw pod wzglêdem ludno�ci (3,2 mln mieszkañców),
1.3. zajmuje 10 miejsce w�ród województw pod wzglêdem warto�ci produktu krajowego brutto

w przeliczeniu na mieszkañca; w 2001 roku wska�nik PKB/mieszkañca wyniós³ 16.788 z³ (o 13,6%
mniej od �redniej dla kraju),

1.4. zajmuje 12 miejsce w�ród województw pod wzglêdem wydajno�ci pracy mierzonej warto�ci¹ do-
dan¹ brutto przypadaj¹c¹ na 1 pracuj¹cego (36 051z³ w roku, co stanowi o 18,2% mniej ni¿ �rednia dla
ca³ego kraju),

1.5. jest stosunkowo s³abo zurbanizowane � w miastach mieszka zaledwie oko³o po³owa ludno�ci (11,5
pkt mniej ni¿ �rednio na kraju),

1.6. w odró¿nieniu od tendencji ogólnopolskich notuje dodatni przyrost naturalny (wska�nik 1,4 na 1000
ludno�ci, w porównaniu z � 0,1 w skali kraju),

1.7. równie¿ w odró¿nieniu od tendencji krajowych notuje dodatnie saldo migracji wewnêtrznych i za-
granicznych na pobyt sta³y (wska�nik 1,0 na 1000 ludno�ci w porównaniu z 0,005 w skali kraju),

1.8. wykszta³ceniem wy¿szym legitymuje siê 10,1% mieszkañców województwa, wykszta³cenie
�rednie ogólnokszta³c¹ce i zawodowe posiada 27,9% mieszkañców (na tle odpowiednio 9,9% i 28,3%
w skali kraju),

1.9. 18,2% ludno�ci województwa to osoby niepe³nosprawne (589 tys. osób),
1.10. wiêkszo�æ osób pracuj¹cych znajduje zatrudnienie w sektorze us³ug (³¹cznie 54,4%): w us³ugach rynko-

wych � 35,2%, w us³ugach nierynkowych � 19,2%, w przemy�le i budownictwie pracuje 27,2%, za� w rol-
nictwie 18,4% wszystkich pracuj¹cych,

1.11. udzia³ us³ug w tworzeniu warto�ci dodanej brutto wynosi ok. 66% (dane za 2001 rok)
1.12. sektor prywatny zatrudnia ponad 70% ogó³u pracuj¹cych w województwie.

81. Pod wzglêdem si³y nabywczej i potencja³u ekonomicznego mieszkañców Ma³opolska lokuje siê wyra-
�nie poni¿ej �redniej krajowej:
w zajmuje 5 miejsce w kraju pod wzglêdem wielko�ci dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw

domowych; przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiêbiorstw wynios³o w 2003 roku
2065 z³ (o 11,2% mniej ni¿ �rednio w kraju), przeciêtna miesiêczna emerytura i renta brutto z pozarolnicze-
go systemu ubezpieczeñ spo³ecznych wynosi³a 1017 z³ (o 6,9% mniej ni¿ �rednio w kraju), za� dla rolników
indywidualnych 703 z³ (o 3,3% mniej ni¿ przeciêtnie w kraju),

w blisko 60% ogó³u mieszkañców posiada w³asne �ród³o utrzymania, ale oznacza to równocze�nie, ¿e ok. 40%
pozostaje na utrzymaniu innych; g³ównym �ród³em utrzymania jest praca (31,9% mieszkañców Ma³opolski)
oraz tzw. �ród³a niezarobkowe (27,5%),

4 Za: Informacja o sytuacji spo³eczno-gospodarczej Województw nr 4/2003. G³ówny Urz¹d Statystyczny. Warszawa, kwiecieñ 2004.
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w nie dysponujemy danymi szczegó³owymi nt. skali wydatków gospodarstw domowych Ma³opolski na kulturê,
jednak¿e odnosz¹c siê do przywo³anych powy¿ej danych nt. przeciêtnych dochodów z ró¿nych �róde³, mo¿-
na siê spodziewaæ, ¿e przeciêtne wydatki na kulturê ma³opolskich gospodarstw domowych kszta³tuj¹ siê co
najwy¿ej na poziomie porównywalnym do �redniej krajowej; przeciêtne miesiêczne wydatki gospodarstw do-
mowych na us³ugi i dobra u¿ytku kulturalnego na 1 osobê rocznie wynios³y w Polsce w 2002 roku 234,24 z³,
przy czym kwota ta obejmuje wydatki na szeroko rozumian¹ kulturê, z gazetami i czasopismami oraz zaku-
pami sprzêtu audio-telewizyjnego i op³atami za abonamenty telewizyjne i radiowe w³¹cznie; najwiêcej na kul-
turê wydaj¹ gospodarstwa domowe osób pracuj¹cych na w³asny rachunek (przeciêtnie 310 z³/1 osobê/mie-
si¹c w 2002 roku), najmniej gospodarstwa domowe rolników (112 z³/1 osobê/miesi¹c). 

82. Pod wzglêdem dostêpno�ci do us³ug kultury Ma³opolska ujmowana jest w �rodkowej, III grupie woje-
wództw � razem z Wielkopolsk¹, województwem zachodnio-pomorskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim
i ³ódzkim5. 
W 2003 roku 36,22% gospodarstw domowych w Ma³opolsce deklarowa³o6, ¿e ich cz³onkowie zmuszeni byli
w ci¹gu ostatniego roku zrezygnowaæ ze wzglêdów finansowych z wizyty w muzeum lub na wystawie (dla po-
równania: w skali kraju wska�nik ten wynosi 34,93%, w województwie dolno�l¹skim 37,05%, w Wielkopolsce
32,63%). 
W skali kraju najczê�ciej z odwiedzenia muzeum lub wystawy rezygnowaæ musz¹ osoby utrzymuj¹ce siê z nie-
zarobkowych �róde³ (ponad 56%!), najrzadziej � osoby pracuj¹ce na w³asny rachunek (wci¹¿ jednak jest to
a¿ 21%). Z kolei z punktu widzenia miejsca zamieszkania w najtrudniejszej sytuacji s¹ mieszkañcy ma³ych miast
licz¹cych do 20 tys. mieszkañców, a w stosunkowo najlepszej � mieszkañcy miast licz¹cych od 100 do 200
tys. mieszkañców (odpowiednio niespe³na 40% i ok.30% musi rezygnowaæ z muzeum lub wystawy z przyczyn
finansowych). 

2. DZIEDZICTWO KULTUROWE JAKO ELEMENT PRZEMYS£U KULTURY

83. Dziedzictwo kulturowe jest jednym z fundamentów rozwoju przemys³u kulturowego, szcze-
gólnie w szerokim znaczeniu tego terminu, ujmuj¹cym nie tylko dziedziny dzia³alno�ci gospodarczej, które zaj-
muj¹ siê produkcj¹ i dystrybucj¹ dóbr i us³ug kultury, ale i dzia³alno�æ niedochodow¹, która generuje przychód
w innych bran¿ach.

84. Ma równie¿ podstawowe znaczenie dla rozwoju turystyki oraz przemys³u czasu wolnego. 

85. Z punktu widzenia rozwoju spo³eczno-gospodarczego województwa rozwój przemys³u kulturowego
jest niezwykle po¿¹dany, jako ¿e uwa¿a siê, i¿ jest to sektor gospodarki o korzystnej specyfice, mieszcz¹-
cej siê m.in. ju¿ w nowym modelu Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW):
2.1. jest pracoch³onny, a wiêc tworzy miejsca pracy, a jednocze�nie wykorzystuje nowoczesne technologie,
2.2. opiera siê na dziedzictwie kulturowym, wiedzy i informacji,
2.3 jest powi¹zany z innymi sektorami bazuj¹cymi na wiedzy (edukacja, turystyka kulturalna),
2.4. tworzy du¿e zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów,
2.5. opiera siê na sieci licznych ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw, dzia³aj¹cych obok niewielu du¿ych,
2.6. obejmuje rynek ponadlokalny i opiera siê na ponadlokalnych powi¹zaniach,
2.7. jest czysty ekologicznie. 

86. Zasoby kulturowe Ma³opolski maj¹ce w tym kontek�cie podstawowe znaczenie to:
w muzea i zasoby muzealne,
w tradycyjny krajobraz kulturowy,
w ¿ywe, zachowane i kultywowane tradycje, zwyczaje i folklor, g³ównie wiejski.
Wokó³ tych w³a�nie zasobów rozwija siê turystyka kulturowa i edukacyjna, a tak¿e inne rodzaje turystyki oraz
przemys³ czasu wolnego. 

5 Za: Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013. Ministerstwo Kultury. Warszawa 2004. W grupie pierwszej znajduje siê Mazowieckie, w grupie

drugiej � Dolno�l¹skie. Na podstawie wska�nika syntetycznego opracowanego w oparciu o ocenê: sieci bibliotek i wska�ników czytelnictwa, dzia³alno�ci

wydawniczej, skali nasycenia instytucjami szkolnictwa artystycznego oraz ich dostêpno�ci dla m³odzie¿y, skali dostêpno�ci klasycznych instytucji kultury,

nak³adów regionalnych na finansowanie kultury. Skala obejmuje sze�æ grup.
6 Za: Szanse i zagro¿enia uczestnictwa w kulturze w latach 1990-2003 w �wietle badañ G³ównego Urzêdu Statystycznego. Wies³aw £agodziñski. Narodowe

Centrum Kultury. Warszawa 2004. 
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87. Wszystkie wymienione powy¿ej bran¿e w du¿ej mierze zbudowane s¹ i korzystaj¹ z popytu tworzonego przez
us³ugi muzealne. 
W Ma³opolsce funkcjonuje � jak ju¿ wspomniano w innym miejscu � ogó³em 105 muzeów i oddzia³ów muze-
alnych, przy czym ich rozk³ad przestrzenny jest bardzo nierównomierny7:
w najwiêcej placówek znajduje siê w stolicy województwa � Krakowie � 42, 
w kolejne wa¿ne miejsca na mapie muzealnej województwa wg liczby muzeów to powiaty nowotarski (7), kra-

kowski (5), wadowicki (5), chrzanowski (4), tarnowski (4) i tatrzañski (4),
w zasoby muzeów ma³opolskich ocenia siê na ponad 4 mln obiektów, co stanowi oko³o 1/6 polskich zasobów

muzealnych,
w miar¹ skali popytu na us³ugi muzealne mo¿e byæ ilo�æ zwiedzaj¹cych je osób � pod tym wzglêdem Ma³opol-

ska zajmuje pierwsze miejsce w kraju, z liczb¹ ponad 3,78 mln osób zwiedzaj¹cych muzea i wystawy w ska-
li roku8,

w wed³ug tego samego kryterium w obrêbie województwa równie¿ � podobnie jak pod wzglêdem liczby mu-
zeów � zdecydowanie góruje miasto Kraków (1503,6 tys. zwiedzaj¹cych), natomiast kolejne powiaty z naj-
czê�ciej odwiedzanymi placówkami to: nowotarski (701,6 tys. zwiedzaj¹cych), o�wiêcimski (446,2 tys. zwie-
dzaj¹cych) oraz wadowicki (320,6 tys. zwiedzaj¹cych), a tak¿e wielicki (101,0 tys.),

w najwiêcej m³odzie¿y szkolnej w zorganizowanych grupach odwiedza muzea krakowskie (329,4 tys.), mu-
zeum o�wiêcimskie (powiat o�wiêcimski � 263,7 tys.), muzea na terenie powiatu nowotarskiego (136,7 tys.)
oraz wadowickiego (108,1 tys.),

w ³¹cznie w 2002 roku ma³opolskie muzea i wystawy zwiedzi³o ponad 3,7 mln osób, w tym ponad 1,15 mln
m³odzie¿y w zorganizowanych grupach.

88. Jak ³atwo zauwa¿yæ, najwiêkszy ruch turystyczny generowany jest w Ma³opolsce dziêki muzeom
w trójk¹cie miast regionu: Kraków ><O�wiêcim><Wieliczka � co oczywiste � a tak¿e wzd³u¿
g³ównych powi¹zañ komunikacyjnych pó³noc-po³udnie i wschód-zachód, ale tylko w obszarze na po-
³udnie od metropolii, tj. na terenie powiatu nowotarskiego, tatrzañskiego i wadowickiego.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e jedynie ten obszar � �rodkowej Ma³opolski, stosunkowo dobrze ju¿ rozpoznawanej po-
za granicami regionu i stosunkowo ³atwo dostêpnej komunikacyjnie � wykorzystuje w znacz¹cym stopniu poten-
cja³ ekonomiczny wynikaj¹cy z posiadanych zasobów kulturowych. 
W pozosta³ych czê�ciach województwa gospodarcze znaczenie dziedzictwa ma wymiar wci¹¿ marginalny
� pomimo posiadania znacznych zasobów do zwaloryzowania. 

89. Muzealnictwo ma równie¿ bezpo�rednie znaczenie gospodarcze. Ustalenie pe³nej liczby osób zatrudnio-
nych w muzeach ma³opolskich jest trudne (zmienia siê corocznie), niemniej w 2000 roku szacowano ich liczbê
na 2 tysi¹ce.

90. Czê�ci¹ przemys³u kulturowego powi¹zanego z dziedzictwem jest obrót dzie³ami sztuki dawnej i anty-
kami; pod tym wzglêdem Kraków uwa¿any jest za drugie � po Warszawie � centrum antykwa-
ryczne w Polsce. 
Dzia³aj¹ tu najbardziej znane w kraju i najwa¿niejsze domy aukcyjne i firmy antykwaryczne, ³¹cznie liczbê przed-
siêbiorstw zajmuj¹cych siê zawodowo obrotem dzie³ami sztuki dawnej i antykami ocenia siê na kilkadziesi¹t. 

91. Kolejn¹ wa¿n¹ bran¿¹ w ramach przemys³u kulturowego w Ma³opolsce s¹ us³ugi konserwacji i renowa-
cji zabytków i dzie³ sztuki, które �wiadczy w województwie oko³o 200 firm, g³ównie ma³ych i �rednich
przedsiêbiorstw. Wiêkszo�æ z nich zlokalizowana jest w Krakowie, liczne �rodowisko konserwatorskie skupia tak-
¿e Tarnów. 

3. ZBIORY MUZEALNE

92. Konserwacja zbiorów muzealnych jest jednym z podstawowych problemów w dzia³alno�ci
muzeów. 
Muzea rzadko posiadaj¹ perspektywiczne plany konserwatorskie. Konserwacji dokonuje siê najczê�ciej inter-
wencyjnie: przygotowanie obiektów na wystawy, do wypo¿yczeñ lub likwidacji skutków nag³ych uszkodzeñ. 
Najgorzej przedstawia siê sytuacja w ma³ych muzeach, nie zatrudniaj¹cych konserwatorów, gdzie brak �rod-
ków finansowych uniemo¿liwia zlecenie koniecznych prac, za� brak zaplecza magazynowego oraz pracowni

7 Za: Wybrane dane o powiatach i gminach Województwa Ma³opolskiego w 2002 roku. Urz¹d Statystyczny w Krakowie. Kraków 2003.
8 Za: Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013. Ministerstwo Kultury. Warszawa 2004.
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konserwatorskiej nara¿a posiadane obiekty na zniszczenie, czyli uniemo¿liwia realizacjê podstawowych zadañ 
w zakresie opieki nad zbiorami.

4. ANALIZA SWOT OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W MA£OPOLSCE

93. Stan obecny i perspektywy w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego w Ma³opolsce
podsumowane s¹ w uk³adzie s³abych i mocnych stron oraz szans i zagro¿eñ dla tej dziedzi-
ny. 

94. Przedstawiona w tabelach A-D synteza powsta³a w oparciu o wyniki analiz statystycznych, opinie ekspertów
oraz prace warsztatowe z udzia³em przedstawicieli �rodowiska zajmuj¹cego siê dziedzictwem kulturowym 
w województwie. 

95. Analiza SWOT jest narzêdziem diagnostycznym, opisuj¹cym stan obecny analizowanego obszaru. 
Sk³ada siê z opisu czterech elementów obszaru diagnozowanego: jego mocnych i s³abych stron � czyli elemen-
tów wewnêtrznych warunków pozytywnych i negatywnych; szans i zagro¿eñ � czyli zewnêtrznych czynników
negatywnych i pozytywnych.
Analiza SWOT jest jednym z elementarnych narzêdzi diagnostycznych, które stanowi podstawê do opracowa-
nia celów przedsiêwziêcia. Poni¿sza analiza jest efektem warsztatów planowania, które odby³y siê w dniu 20
pa�dziernika 2004 z udzia³em szerokiego grona osób zajmuj¹cych siê sprawami dziedzictwa kulturowego
oraz pracy ekspertów w dziedzinie planowania regionalnego.
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1

Znacz¹ca poprawa stanu
zasobów regionalnego

dziedzictwa kulturowego

l Na ogó³ dobrze utrzyma-
ne s¹ zespo³y sakralne
i budowle u¿yteczno�ci pu-
blicznej

l Piêæ zespo³ów zabytko-
wych z obszaru Ma³opol-
ski wpisanych jest na listê
dziedzictwa UNESCO

l Równie¿ piêæ zespo³ów
zabytkowych posiada sta-
tus Pomnika Historii

l Pozytywna rola ko�cio³a
w ochronie zabytków oraz
du¿e zrozumienie dla opie-
ki nad zabytkami ze strony
parafii

l Funkcjonuj¹ pierwsze
pozytywne do�wiadczenia
dzia³ania inwestorów i me-
cenasów prywatnych na
rzecz opieki nad zabytka-
mi 

l Relatywnie niewielka
liczba obiektów o nieusta-
lonym stanie w³asno�cio-
wym w stosunku do in-
nych regionów Polski

l Zachowana tradycja od-
nawiania zabytków przy
u¿yciu naturalnych mate-
ria³ów i dawnych technolo-
gii (rzemios³o artystyczne,
architektura drewniana)

l Silne �rodowisko nauko-
we Ma³opolski w dziedzi-
nach maj¹cych wp³yw na
opiekê nad zabytkami, ist-
nienie Krakowa jako
o�rodka promieniuj¹cego,
gdzie istnieje silne �rodo-
wisko konserwatorskie
i akademickie

l Dobre rozpoznanie zaso-
bów zabytkowych

l Silna rola mediów w Ma-
³opolsce, czasopism fa-
chowych i imprez

l Sta³a poprawa jako�ci
�rodowiska naturalnego
wp³ywa korzystnie na stan
zabytków w Ma³opolsce

2

Kszta³towanie krajobrazu
kulturowego Ma³opolski

l Ma³opolska wyró¿nia siê
niezwyk³ym bogactwem
krajobrazów naturalnych
i kulturowych, jest najbar-
dziej zró¿nicowanym pod
wzglêdem etnograficznym
województwem w kraju

l Szczególnie charaktery-
styczny i stosunkowo
rzadki na skalê europejsk¹
jest lesisty krajobraz gór-
ski Tatr, Pienin Beskidów
i Gorców

l Do�æ dobra i gêsta (na
tle standardów ogólnokra-
jowych w Polsce) sieæ ró¿-
norodnej komunikacji u³a-
twia powi¹zania zespo³ów
krajobrazu kulturowego
w harmonijn¹ sieæ u¿ytko-
wania

l Ró¿norodno�æ obiektów
zabytkowych i warto�ci
przyrodniczo-krajoznaw-
cze oraz wielokulturowo�æ
sprzyja ochronie zintegro-
wanej

l Sta³a poprawa jako�ci
�rodowiska naturalnego
wp³ywa korzystnie na stan
zabytków w Ma³opolsce

3

Dziedzictwo kulturowe
wa¿nym elementem 
poczucia to¿samo�ci 

regionalnej

l Silne tradycje narodowe
wyzwalaj¹ce ambicje opie-
ki, spo³eczna �wiadomo�æ
w Ma³opolsce dziedzictwa
narodowego oraz wzglê-
dnie dobre zrozumienie
spo³eczne dla problematy-
ki ochrony zabytków

l Tradycje narodowe,
królewskie i sto³eczne �
mog¹ stymulowaæ aktywi-
zacjê zabytków oraz krajo-
brazów jako symboli to¿-
samo�ci

l Tradycje wielokulturowe
� bardzo no�ne w warun-
kach integracji europej-
skiej i globalizacji

l Spory odzew na Ma³o-
polskie Dni Dziedzictwa
Kulturowego (wzglêdnie
du¿a ilo�æ imprez odno-
sz¹cych siê do opieki nad
zabytkami)·

l Silna rola mediów w Ma-
³opolsce, czasopism fa-
chowych i imprez

4

Dziedzictwo kulturowe
w³¹czone w politykê
rozwoju spo³eczno-

-gospodarcz¹ województwa

l Wiêkszy ni¿ w którym-
kolwiek regionie Polski
�ciê¿ar� gatunkowy (jako-
�ciowy) oraz ilo�ciowy za-
sobów dziedzictwa kultu-
rowego

l Zasoby dziedzictwa kul-
turowego Ma³opolski maj¹
dla Polaków wielkie zna-
czenie historyczne i sym-
boliczne, w zwi¹zku z tym
ciesz¹ siê du¿ym zaintere-
sowaniem i stosunkowo
³atwo ogniskuj¹ uwagê
w i poza regionem

l Po³o¿enie i dostêpno�æ
komunikacyjna regionu
sprzyja wykorzystaniu za-
sobów kulturowych na ce-
le turystyki kulturowej
w tym religijnej, nostal-
gicznej, ogólnorekreacyj-
nej i kongresowej

l Do�æ dobra i gêsta (na
tle standardów ogólnokra-
jowych w Polsce) sieæ ró¿-
norodnej komunikacji u³a-
twia powi¹zania zespo³ów
krajobrazu kulturowego
w harmonijn¹ sieæ u¿ytko-
wania

l Du¿y procent obszarów
prawnie chronionych oraz
wysoka ich ranga (UNESCO,
Pomniki Historii)

l Zabytki istniej¹ w kon-
tek�cie atrakcyjnego �ro-
dowiska przyrodniczego,
co podnosi atrakcyjno�æ
(ochrona zintegrowana,
wielokulturowo�æ)

l Region postrzegany jako
atrakcyjny turystycznie,
rozwiniêta aktywna tury-
styka zwi¹zana z zabytka-
mi i krajobrazem

5

Koordynacja i wspó³praca
w zakresie ochrony zabyt-
ków i opieki nad zabytkami

na terenie Ma³opolski

l Silne �rodowisko nauko-
we Ma³opolski w dziedzi-
nach maj¹cych wp³yw na
opiekê nad zabytkami

l Du¿a ilo�æ specjalistów
zajmuj¹cych siê opiek¹
nad zabytkami

l Wyspecjalizowane in-
stytucje � muzea, SKOZK,
oraz silne tradycje zwi¹-
zane z opiek¹ nad zabyt-
kami

l Stosunkowo silne trady-
cje ochrony zabytków za-
równo ze wzglêdu na ich
rolê (idealistyczn¹) � dóbr
narodowych, jak równie¿
ze wzglêdu na ich rolê
pragmatyczn¹ � produk-
tów turystycznych

l Istniej¹ (pierwsze) do-
�wiadczenia w samoorga-
nizacji spo³ecznej w obro-
nie zabytków oraz istnie-
nie organizacji pozarz¹do-
wych dzia³aj¹cych na polu
opieki nad zabytkami

l Funkcjonuj¹ pierwsze
pozytywne do�wiadczenia
dzia³ania inwestorów i me-
cenasów prywatnych na
rzecz opieki nad zabytka-
mi

l Pozytywna rola ko�cio³a
w ochronie zabytków oraz
du¿e zrozumienie dla opie-
ki nad zabytkami ze strony
parafii

l Konstruktywna rywaliza-
cja wewn¹trz regionu
w dziedzinie konserwacji
zabytków

Cecha

Mocne
strony

Tabela A.  Analiza SWOT/ MOCNE STRONY ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego w Ma³opolsce
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1

Znacz¹ca poprawa stanu
zasobów regionalnego

dziedzictwa kulturowego

Stan zasobów:

l Zabytkowe obiekty mie-
szkalne w miastach i mia-
steczkach s¹ w z³ym sta-
nie

l Wiêkszo�æ zespo³ów
dworsko-parkowych i ze-
spo³ów zabytkowej zieleni
jest w z³ym stanie i pozo-
staje niezagospodarowana
lub jest u¿ytkowana nie-
zgodnie z funkcj¹

l W z³ym stanie, czêsto
zapomniane s¹ tak¿e za-
bytki przemys³u, techniki
i sztuki in¿ynierskiej

l Muzea, szczególnie ma-
³e, rzadko posiadaj¹ per-
spektywiczne plany kon-
serwatorskie

l Niewystarczaj¹cy stan
zabezpieczenia zabytków
w Ma³opolsce

l Postêpuj¹cy proces ni-
szczenia drobnych zabyt-
ków, wskutek braku opie-
ki, z³ej organizacji oraz
braku �rodków finanso-
wych

�wiadomo�æ
i kompetencje:

l Brak zainteresowania
i profilaktycznego zajêcia
siê budynkami, które s¹
potencjalnymi obiektami
zabytkowymi

l Presja inwestorska, ko-
niunkturalna zmiana funk-
cji w zabytkach

l Brak bie¿¹cej koncepcji
i systematyki dzia³ania
w odniesieniu do profilak-
tyki degradacji zabytków

l Brak wiedzy, koncepcji
i programu nowoczesnej
animacji zabytków

2

Kszta³towanie krajobrazu
kulturowego Ma³opolski

Jako�æ przestrzeni

l Niekontrolowana urbani-
zacja i chaos przestrzenny,
zw³aszcza w okolicach
Krakowa, na Ziemi Tar-
nowskiej i S¹deckiej
(�aglomeracje� wzd³u¿
dróg, zaniedbanie trady-
cyjnych uk³adów prze-
strzennych)

l Degradacja krajobrazu
kulturowego przez now¹
zabudowê, w tym sakraln¹
� ¿ywio³owa i niekontrolo-
wana akcja inwestycyjna,
w której interes indywidu-
alny jest przedk³adany nad
dobro ogó³u

l Brak poszanowania dla
warto�ci tradycyjnego kra-
jobrazu ze strony instytucji
publicznych oraz opinio-
twórczych, co tworzy z³e
wzorce postêpowania

l Trudno�ci pogodowe
w regionie (powodzie) czê-
sto niwecz¹ wysi³ek lokal-
nych w³adz

�wiadomo�æ
i kompetencje:

l Niedostrzeganie warto-
�ci zabytków, zespo³ów
uzdrowiskowych

l Za ma³e zaanga¿owanie
spo³eczne w opiekê nad
zabytkami i brak poparcia
w³adz publicznych dla te-
go zaanga¿owania

l Naciski na ograniczenie
zakresu ochrony w tere-
nach prawnie chronionych

l Brak koordynacji ochro-
ny zabytków z ochron¹
przyrody � co skutkuje
zw³aszcza w krajobrazie

l S³aba edukacja regional-
na na rzecz dziedzictwa 

3

Dziedzictwo kulturowe
wa¿nym elementem poczu-
cia to¿samo�ci regionalnej

Poczucie to¿samo�ci
 regionalnej

l Odrêbno�æ kulturowa
Ma³opolski jest s³abo
u�wiadamiana i promowa-
na

l Brak jest odpowiedniej
�wiadomo�ci i rozpozna-
nia roli dziedzictwa kultu-
rowego w rozwoju lokal-
nym i regionalnym przez
samorz¹dy lokalne i regio-
nalny, a zw³aszcza roli
dziedzictwa w budowaniu
to¿samo�ci lokalnej

l Brak ogólnej �wiadomo-
�ci spo³ecznej i zrozumie-
nia warto�ci historycznej
i estetycznej zabytków

l ��lepa uliczka� agrotury-
styki � zamiast wykorzy-
stywaæ kulturowe odrêb-
no�ci stosuje siê ³atwo do-
stêpne, standardowe wy-
posa¿enie (np. Ikea, Casto-
rama) 

�wiadomo�æ
i kompetencje:

l S³aba edukacja na rzecz
dziedzictwa

l Brak atrakcyjnej eduka-
cji regionalnej dla dzieci
i doros³ych

l Nieefektywne, zacho-
wawcze zarz¹dzanie obiek-
tami zabytkowymi, co po-
woduje ich zamkniêcie dla
lokalnych spo³eczno�ci
i nieobecno�æ w �wiado-
mo�ci okolicznych mie-
szkañców 

Narzêdzia:

l Niepromowanie i brak
upowszechniania dobrych
wzorców

4

Dziedzictwo kulturowe
w³¹czone w politykê
rozwoju spo³eczno-

-gospodarcz¹ województwa

Kszta³t obecnej polityki

l Idea, ¿e dziedzictwo kul-
turowe mo¿e byæ zasobem
ekonomicznym, jest s³abo
u�wiadomiona

l Przeinwestowanie tury-
styczne w rejonach zabyt-
kowych, brak równowagi
pomiêdzy gospodark¹ tu-
rystyczn¹ i ochron¹ zabyt-
ków

l Niekontrolowana urbani-
zacja (chaos rzestrzenny)

l Niedostrzeganie warto-
�ci zabytków, zespo³ów
uzdrowiskowych

l Niedostateczna promo-
cja zabytków jako szansy
rozwojowej województwa
� tkwienie w fa³szywym
przekonaniu, ¿e Ma³opol-
sce promocja nie jest ju¿
potrzebna

l Marginalizacja zaga-
dnieñ konserwatorskich
w dokumentach strate-
gicznych i planistycznych

l Chêæ unowocze�nienia
regionu dominuje nad tro-
sk¹ o zabytki � no�niki
odrêbno�ci

�wiadomo�æ
i kompetencje:

l Niska �wiadomo�æ roli
dziedzictwa dla rozwoju
i konkurencyjno�ci regio-
nu (dla rozwoju gospodar-
czego)

l Nie przekonano w³adz
i u¿ytkowników, ¿e wyda-
wanie pieniêdzy na ochro-
nê dziedzictwa jest inwe-
stycj¹

l Zwyciê¿a �le oceniana
ekonomia i pragmatyzm
przed potrzebami d³ugofa-
lowymi i perspektywiczny-
mi

5

Koordynacja i wspó³praca
w zakresie ochrony zabyt-
ków i opieki nad zabytkami

na terenie Ma³opolski

Stan obecnej polityki
partnerów

l Brak poczucia odpowie-
dzialno�ci i kompetencji
do ochrony na poziomach
gminnym i powiatowym

l Brak stabilizacji w polity-
ce przestrzennej, tolerowa-
nie samowoli i odstêpstw
od prawa przestrzennego
i budowlanego

l Niedocenianie przez sa-
morz¹dy lokalne znacze-
nia ochrony zabytków dla
rozwoju lokalnego

l Brak integracji �rodo-
wisk dzia³aj¹cych w ob-
szarze dziedzictwa (pro-
jektanckich, konserwator-
skich)

l Za ma³e zaanga¿owanie
spo³eczne w opiekê nad
zabytkami i brak poparcia
w³adz publicznych dla te-
go zaanga¿owania

l Brak popularyzacji idei
ochrony zabytków, np. po-
przez spo³eczn¹ partycy-
pacjê w przedsiêwziêciach
prozabytkowych

l Za s³abe jest poparcie
dla odpowiednich organi-
zacji pozarz¹dowych � zaj-
muj¹cych siê ochron¹
dziedzictwa kulturowego

l Naciski na ograniczenie
zakresu ochrony w tere-
nach prawnie chronionych

l Polityczne naciski na
urzêdy konserwatorskie

�wiadomo�æ
i kompetencje:

l Brak �sumienia konser-
watorskiego�  w gminach

l Niedostateczna ilo�æ
kwalifikowanych s³u¿b
konserwatorskich oraz ni-
ska ich ranga i uzale¿nie-
nie od �w³adzy�

Cecha

S³abe
strony

Tabela B.  Analiza SWOT/ S£ABE STRONY ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego w Ma³opolsce 
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1

Znacz¹ca poprawa stanu
zasobów regionalnego

dziedzictwa kulturowego

l Brak praktycznej i rzetel-
nej wiedzy na temat �róde³
i sposobów pozyskiwania
�rodków na odnowê obiek-
tów zabytkowych w�ród
w³a�cicieli i w³adz lokalnych

l Niedostateczna �wiado-
mo�æ i etyka �rodowisk pro-
jektowych i inwestorskich

l S³abe wykonawstwo
i samowola (wynikaj¹ce
z m.in. braku ochrony pra-
wnej zawodów specjali-
stycznych)

l Przypadkowe wprowa-
dzanie technologii i mate-
ria³ów do prac konserwa-
torskich i budowlanych

Narzêdzia:

l Brak spójnego systemu
finansowania opieki nad
zabytkami w Ma³opolsce

l Dominacja Krakowa
w rozdziale funduszy na
opiekê i ochronê zabytków 

l Nieefektywny sposób
przydzielania �rodków na
odnowê i rewaloryzacjê
(zbyt du¿o obdzielonych
w zbyt ma³ych kwotach,
w zwi¹zku z tym dzia³ania
pozostaj¹ jedynie rozpo-
czête i nie wystarcza �rod-
ków na ich ukoñczenie)

l Brak realnych zachêt do
inwestowania w zabytki in-
westorów prywatnych,
przewaga form przymusu
nad perswazj¹ (element
zniechêcaj¹cy do zagospo-
darowywania zabytków)

l Dominacja kryterium ce-
ny w przetargach na prace
konserwatorskie co czêsto
znacznie obni¿a ich jako�æ

l Brak ustawy reprywaty-
zacyjnej

l Bezkarno�æ za zniszcze-
nie zabytku

l Brak doradztwa dla osób
prywatnych, które posia-
daj¹ zabytki lub mog¹ w tê
sferê inwestowaæ

2

Kszta³towanie krajobrazu
kulturowego Ma³opolski

l Brak promocji i brak
upowszechniania dobrych
wzorców

l Brak programu szkoleñ
nt. rewitalizacji dla samo-
rz¹dów, co powoduje brak
poczucia odpowiedzialno-
�ci i kompetencji do ochro-
ny na poziomach gmin-
nym i powiatowym

l Brak edukacji �zabytko-
znawczej� w seminariach
duchownych  

Narzêdzia:

l Brak studiów i ekspertyz
krajobrazowych

l Brak programów rewita-
lizacji wsi i miast zabytko-
wych

l £atwe wydawanie ze-
zwoleñ przez gminy na wy-
ciêcie drzew (szczególnie
przy ko�cio³ach i cmenta-
rzach)

l Brak doradztwa dla osób
prywatnych, które posia-
daj¹ zabytki lub mog¹ w tê
sferê inwestowaæ

3

Dziedzictwo kulturowe
wa¿nym elementem poczu-
cia to¿samo�ci regionalnej

l Brak alternatywy do-
stêpnych materia³ów bu-
dowlanych respektuj¹cych
walory odrêbno�ci w sto-
sunku do materia³ów ni-
skiej jako�ci i brzydkich
(np. betonowe ogrodzenia,
przystanki autobusowe,
obiekty reklamowe, ma³a
architektura ogrodowa
itp.)

l Brak ca³o�ciowego pro-
gramu kszta³towania �wia-
domo�ci regionalnej mie-
szkañców Ma³opolski

4

Dziedzictwo kulturowe
w³¹czone w politykê
rozwoju spo³eczno-

-gospodarcz¹ województwa

l Samorz¹d województwa
za s³abo interesuje siê ko-
munikatem zwrotnym
praktyków, tak¿e w dzie-
dzinie promocji i animacji
spo³ecznej

l Dominacjê w dzia³aniach
inwestycyjnych (remonto-
wych tak¿e) uzyskuj¹
g³ównie projekty �bytowe�
(drogi, kanalizacja, szko³y
itp.) a nie z dziedziny
ochrony dziedzictwa kultu-
rowego (mo¿e: brak wizji
wykorzystania)

Narzêdzia:

l Brak programów rozwo-
jowych uwzglêdniaj¹cych
dobre wykorzystanie za-
bytków

l Brak strategicznego pla-
nu ochrony i ekspozycji
walorów kulturowych de-
cyduj¹cych o odrêbno�ci
atrakcyjno�ci Ma³opolski

l Brak studiów i ekspertyz
krajobrazowych

l Brak spójnego programu
sterowania ruchem tury-
stycznym oraz przeinwe-
stowanie pojedynczych
obszarów

l Brak wyspecjalizowa-
nych operatorów proce-
sów rewitalizacyjnych
(partycypacja + wizja + re-
alizacja wg. standardów)

l Brak dobrej, profesjonal-
nej kadry urzêdniczej ni¿-
szego szczebla

l Brak ca³o�ciowych i stra-
tegicznych programów 

l Opracowano zbyt wiele
programów, które powê-
drowa³y na pó³ki 

5

Koordynacja i wspó³praca
w zakresie ochrony zabyt-
ków i opieki nad zabytkami

na terenie Ma³opolski

Narzêdzia:

l Brak na poziomie lokal-
nym sformu³owanych poli-
tyk dotycz¹cych opieki
nad zabytkami

l Brak lokalnych planów
zagospodarowania prze-
strzennego i niechêæ gmin
do ich sporz¹dzenia

l Brak zachêt w sprawie
ochrony zabytków dla pry-
watnych w³a�cicieli obiek-
tów zabytkowych

l Brak dobrej, profesjonal-
nej kadry urzêdniczej ni¿-
szego szczebla

l Brak programu szkoleñ
nt. rewitalizacji dla samo-
rz¹dów, co powoduje brak
poczucia odpowiedzialno-
�ci i kompetencji do ochro-
ny na poziomach gmin-
nym i powiatowym

l Niewystarczaj¹ca eduka-
cja konserwatorska w fa-
chowych uczelniach (za
ma³o godzin!)

l Brak edukacji �zabytko-
znawczej� w seminariach
duchownych

l Niedostatki w ewidencji
zabytków architektury (po-
trzeba weryfikacji)

l Brak doradztwa dla osób
prywatnych, które posia-
daj¹ zabytki lub mog¹ w tê
sferê inwestowaæ

Cecha

S³abe
strony

Tabela B.  Analiza SWOT/ S£ABE STRONY ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego w Ma³opolsce 
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1

Znacz¹ca poprawa stanu
zasobów regionalnego

dziedzictwa kulturowego

l Sta³a poprawa jako�ci �ro-
dowiska naturalnego

l Wprowadzanie nowocze-
snych metod badawczych 

l Postêp w dziedzinie wi¹za-
nia finansowego z ró¿nych
�róde³: miêdzynarodowych,
pañstwowych, regionalnych,
gminnych, prywatnych

l Skuteczno�æ nauczania
profesjonalnego i edukacji
powszechnej w kierunku po-
szanowania zabytków, ich
prawid³owej ochrony i atrak-
cyjnych przekszta³ceñ

l Edukacja w dziedzinie za-
rz¹dzania dziedzictwem kul-
turowym

l W³¹czenie dziedzictwa kul-
turowego w obieg gospodar-
czy

l Wzrost �wiadomo�ci za-
bytku jako produktu tury-
stycznego

l Kreowanie nowych obsza-
rów i produktów turystycz-
nych w oparciu o zrównowa-
¿one zagospodarowanie
obiektów zabytkowych

l Stymulacja prywatnego
muzealnictwa i kolekcjoner-
stwa

l Stymuluj¹cy wp³yw do-
brych indywidualnych wzor-
ców adaptacji zabytków
(Korzkiew, Bobolice) � wp³y-
wa korzystnie na dalsze
podejmowanie ryzyka inwe-
stycyjnego przez kolejnych
przedsiêbiorców

l Korzystanie z do�wiad-
czeñ miêdzynarodowych,
rozszerzenie wspó³pracy
miêdzyregionalnej

l Rozwój inicjatyw lokal-
nych i organizacji pozarz¹-
dowych

l Rozwój mediów (edukacja
spo³eczeñstwa)

l Konkursy i nagrody za do-
bre prace konserwatorskie
oraz rzemie�lnicze 

2

Kszta³towanie krajobrazu
kulturowego Ma³opolski

l Poszerzenie �wiadomo-
�ci zabytku ze skali budyn-
ku na skalê krajobrazu

l Wzrost �wiadomo�ci
krajobrazu jako produktu
turystycznego

l Zatrudnianie ludno�ci lo-
kalnej (tworzenie lokal-
nych miejsc pracy) w sfe-
rze dziedzictwa kulturowe-
go

l Reaktywowanie trady-
cyjnych rzemios³

l Rozwój inicjatyw lokal-
nych i organizacji pozarz¹-
dowych

l Wprowadzenie publicz-
nych dyskusji nad planami
zagospodarowania

l Korzystanie z do�wiad-
czeñ miêdzynarodowych

l Rozwój mediów (eduka-
cja spo³eczeñstwa)

3

Dziedzictwo kulturowe
wa¿nym elementem 
poczucia to¿samo�ci

regionalnej

l Skuteczno�æ nauczania
profesjonalnego i edukacji
powszechnej w kierunku
poszanowania zabytków,
ich prawid³owej ochrony
i atrakcyjnych przekszta³-
ceñ

l Poszerzenie �wiadomo-
�ci zabytku ze skali budyn-
ku na skalê krajobrazu

l Reaktywowanie trady-
cyjnych rzemios³

l Rozwój inicjatyw lokal-
nych i organizacji pozarz¹-
dowych

l Rozwój mediów (eduka-
cja spo³eczeñstwa)

4

Dziedzictwo kulturowe
w³¹czone w politykê
rozwoju spo³eczno-

-gospodarcz¹ województwa

l W³¹czenie dziedzictwa
kulturowego w obieg go-
spodarczy

l Poprawa dostêpno�ci ko-
munikacyjnej obszarów
województwa pozostaj¹-
cych poza g³ównym stru-
mieniem ruchu turystycz-
nego

l Edukacja w dziedzinie
zarz¹dzania dziedzictwem
kulturowym

l Wzrost �wiadomo�ci za-
bytku jako produktu tury-
stycznego

l Korzystanie z do�wiad-
czeñ miêdzynarodowych,
rozszerzenie wspó³pracy
miêdzyregionalnej

l Nowe systemy informa-
cji (IT)

l Rozwój inicjatyw lokal-
nych i organizacji pozarz¹-
dowych

l Rosn¹ca rola samorz¹du
regionalnego, który chce
ochronê zabytków w³¹-
czyæ w sferê rozwoju re-
gionalnego

l Rozwój mediów (eduka-
cja spo³eczeñstwa)

l Stabilizacja legislacyjna
i polityczna pañstwa

5

Koordynacja i wspó³praca
w zakresie ochrony zabyt-
ków i opieki nad zabytkami

na terenie Ma³opolski

l Stabilizacja legislacyjna
i polityczna pañstwa

l Postêp w dziedzinie
umiejêtno�ci wi¹zania fi-
nansowego z ró¿nych
�róde³: miêdzynarodo-
wych, pañstwowych, re-
gionalnych, gminnych,
prywatnych 

l Skuteczno�æ nauczania
profesjonalnego i edukacji
powszechnej w kierunku
poszanowania zabytków,
ich prawid³owej ochrony
i atrakcyjnych przekszta³-
ceñ; zw³aszcza poszerze-
nie �wiadomo�ci zabytku
ze skali budynku na skalê
krajobrazu

l Korzystanie z do�wiad-
czeñ miêdzynarodowych

l Rozwój inicjatyw lokal-
nych i organizacji pozarz¹-
dowych

l Rozwój mediów (eduka-
cja spo³eczeñstwa)

l Wprowadzenie publicz-
nych dyskusji nad planami
zagospodarowania

l Edukacja w dziedzinie
zarz¹dzania dziedzictwem
kulturowym

l Poprawa jako�ci szkol-
nictwa w dziedzinach kul-
turowych

l Promowanie dobrych
wzorców

l Stymulacja prywatnego
muzealnictwa i kolekcjo-
nerstwa

l Nowe systemy informa-
cji (IT)

Cecha

szanse

Tabela C. Analiza SWOT/ SZANSE ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego w Ma³opolsce 
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1

Znacz¹ca poprawa stanu
zasobów regionalnego

dziedzictwa kulturowego

l Klêski i zdarzenia losowe 

l Brak skutecznej egzeku-
cji prawa

l Niezrozumienie zasad
funkcjonowania funduszy
europejskich, nieumiejêt-
no�æ dostosowania siê do
ich wymogów

l Niestabilno�æ przepisów
finansowych

l Zagro¿enie nadmiern¹
komercjalizacj¹ zabytków,
która odcina zabytki od
spo³eczeñstwa, przede
wszystkim lokalnego

l Spadek poziomu ¿ycia

l Relatywizm doktryny
konserwatorskiej

2

Kszta³towanie krajobrazu
kulturowego Ma³opolski

l Klêski i zdarzenia losowe

l Brak szacunku dla
odrêbno�ci narodowej, lo-
kalnej, etnicznej

l Zanikaj¹ca edukacja
estetyczna

l Kontynuowanie �swo-
bodnego� � bez poszano-
wania dla warto�ci trady-
cyjnego krajobrazu - podej-
�cia ze strony instytucji
publicznych oraz opinio-
twórczych 

l Brak planów zagospoda-
rowania przestrzennego

l Ignorancja i arogancja
w³adz ró¿nych szczebli

l Pog³êbianie siê korupcji
�wokó³� zabytków

l Spadek poziomu ¿ycia 

3

Dziedzictwo kulturowe
wa¿nym elementem
poczucia to¿samo�ci

regionalnej

l Brak szacunku dla
odrêbno�ci narodowej, lo-
kalnej, etnicznej

l Zagro¿enie nadmiern¹
komercjalizacj¹ zabytków,
które odcina zabytki od
spo³eczeñstwa, przede
wszystkim lokalnego

l Zanikaj¹ca edukacja
estetyczna

l Zachowawczy sposób
zarz¹dzania obiektami za-
bytkowymi, ignoruj¹cy po-
trzeby lokalne i otwarcie
na lokaln¹ spo³eczno�æ 

4

Dziedzictwo kulturowe
w³¹czone w politykê

rozwoju spo³eczno-gospo-
darczego województwa

l Brak zrozumienia dla wa-
gi dziedzictwa kulturowe-
go dla rozwoju spo³eczne-
go i gospodarczego woje-
wództwa

l Tworzenie strategii bez
mechanizmów ich efek-
tywnego wdra¿ania

l Jednowymiarowe po-
strzeganie zasobów dzie-
dzictwa kulturowego: wy-
³¹cznie poprzez pryzmat
ich gospodarczego wyko-
rzystania lub przeciwnie
� jedynie jako zasobu hi-
storycznego

l Niezrozumienie zasad
funkcjonowania funduszy
europejskich, tworzenie
nierealnych planów

l Niestabilno�æ przepisów
finansowych

5

Koordynacja i wspó³praca
w zakresie ochrony zabytków

i opieki nad zabytkami
na terenie Ma³opolski

l Brak planów zagospoda-
rowania przestrzennego

l Brak skutecznej egzeku-
cji prawa

l Tworzenie strategii bez
mechanizmów ich efek-
tywnego wdra¿ania

Tabela D.  Analiza SWOT/ ZAGRO¯ENIA ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego w Ma³opolsce 

96. Wyniki analizy SWOT dla ochrony dziedzictwa kulturowego w Ma³opolsce wskazuj¹ na kilka
wyra�nych prawid³owo�ci lub charakterystycznych zjawisk, które nale¿y wzi¹æ pod uwagê jako wytyczne do
zawarto�ci oraz przysz³ego sposobu realizacji Programu:
1. Ma³opolska �stoi� zabytkami � zasoby województwa s¹ bardzo bogate, zarówno je�li wzi¹æ pod

uwagê zabytkowe nieruchomo�ci i ruchomo�ci, jak i bogactwo unikatowego krajobrazu kulturowego.
2. Niestety wydaje siê, ¿e równocze�nie Ma³opolska �nie stoi� kompetencjami w zarz¹dzaniu dziedzictwem

� brak jest spójnych pozytywnych programów dzia³ania; brak jest mechanizmów efektywnej
wspó³pracy pomiêdzy poszczególnymi rodzajami i szczeblami administracji; samorz¹dy, jak dotychczas,
w wiêkszo�ci ignoruj¹ tê problematykê, jako marginaln¹ z punktu widzenia rozwoju spo³ecznego i gospo-
darczego. 

3. Mimo to najcenniejsze, rzec by mo¿na � flagowe, obiekty s¹ zadbane, cenione i doceniane, stosun-
kowo doinwestowane; dotyczy to przede wszystkim zabytków miasta Krakowa oraz obiektów sakralnych
i u¿yteczno�ci publicznej; dzieje siê tak w du¿ej mierze dziêki mecenatowi pañstwa i samorz¹dów.

4. Niestety, równie korzystna nie jest sytuacja mniej cennych obiektów i zespo³ów zabytkowych, szczególnie
zlokalizowanych poza metropoli¹ krakowsk¹; wydaje siê, ¿e w du¿ej mierze s¹ pozostawione �same so-
bie�.

5. Choæ w Ma³opolsce notujemy korzystne warunki wyj�ciowe do prowadzenia ochrony zintegrowanej � bo-
gactwo obiektów zabytkowych w ró¿nych miejscach, zró¿nicowany krajobraz kulturowy, wci¹¿ ¿ywe lokal-
ne tradycje i folklor, cenne �rodowisko przyrodnicze � to brak wykorzystania tego potencja³u,
prawdopodobnie z powodu braku wystarczaj¹cych kompetencji oraz niew³a�ciwej alokacji zasobów za-
równo w, jak i poza centrum województwa.

6. Kluczow¹ s³ab¹ stron¹ ochrony dziedzictwa kulturowego w Ma³opolsce na co dzieñ (a nie tylko w odnie-
sieniu do najcenniejszych obiektów) jest nieobecno�æ tej problematyki w powszechnej �wiado-
mo�ci spo³ecznej � co za tym idzie � brak presji i efektywnej kontroli spo³ecznej, jak np. w przypadku
zagadnieñ ochrony �rodowiska. W po³¹czeniu z brakiem �sumienia konserwatorskiego�, a i podstawo-
wych kompetencji i zrozumienia wagi zagadnienia w samorz¹dach lokalnych daje to katastrofalne, i bar-
dzo trudne do cofniêcia, skutki, np. w postaci bezpowrotnego niszczenia unikalnego krajobrazu regionu. 

7. Korzystna jest w wiêkszo�ci przypadków sytuacja w³asno�ciowa obiektów � wiêkszo�æ obiektów
zabytkowych ma uregulowane stany w³asno�ciowe i �wiadomych w³a�cicieli. Niestety, wydaje siê jedno-

Cecha
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cze�nie, ¿e prywatni w³a�ciciele obiektów zabytkowych, szczególnie o funkcjach mieszkalnych, s¹ pozo-
stawieni sami sobie � bez wsparcia i bez pozytywnego doradztwa ze strony sektora publicznego, co przy
jednoczesnym ograniczeniu praw w³a�cicielskich i tradycyjnym zarz¹dzaniu prowadzi obiekty do ruiny.

8. Zapomniane s¹ w Ma³opolsce zespo³y pa³acowo-parkowe oraz zabytki techniki i prze-
mys³u � byæ mo¿e niezbyt cenne w porównaniu z wiod¹cym dziedzictwem województwa, niemniej zna-
komicie nadaj¹ce siê do podbudowania jego potencja³u poza Krakowem, szczególnie w powi¹zaniu ze
strategi¹ rozwoju produktu turystycznego adresowanego do wysokiego profilu klienta.

9. Wydaje siê, ¿e przy generalnie umiarkowanie korzystnej ocenie stanu ochrony dziedzictwa kulturowego
w Ma³opolsce mo¿na wskazaæ kilka wyra�nych obszarów problemowych, które wymagaj¹ in-
terwencji lub aktywno�ci ze strony sektora publicznego. S¹ to:
a. Zabytkowe obiekty mieszkalne.
b. Zespo³y pa³acowo-parkowe.
c. Zespo³y uzdrowiskowe.
d. Zabytki przemys³u i techniki.
e. Degradacja krajobrazu i za�miecenie przestrzeni przez ¿ywio³ow¹ zabudowê.
f. Brak powszechnego zrozumienia, ¿e jako�æ krajobrazu kulturowego jest warto�ci¹. 
g. Brak powszechnego zainteresowania i w konsekwencji brak pozytywnego ruchu spo³ecznego na

rzecz ochrony i pielêgnowania dziedzictwa kulturowego � dziedzictwo kulturowe nie jest �wspóln¹
spraw¹�.

h. Brak zainteresowania w³adz samorz¹dowych, szczególnie na poziomie lokalnym � ochron¹ dziedzic-
twa kulturowego szeroko rozumianego, w tym jako tradycyjna przestrzeñ.

97. Reasumuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e sfera dziedzictwa kulturowego w Ma³opolsce to dziedzina wymagaj¹ca
�wiadomego i planowanego dzia³ania.
W przypadku Ma³opolski w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego notujemy du¿o mocnych stron
� przede wszystkim po stronie zasobów oraz kompetencji i potencja³u w centrum regionu, jak i sporo s³abo�ci
� przede wszystkim po stronie kompetencji i narzêdzi oddzia³ywania. 

Mo¿e to byæ wskazaniem do przyjêcia strategii postêpowania typu konwersyjnego, a wiêc nastawionej
na wdro¿enie i przeprowadzenie na du¿¹ skalê istotnych zmian. 
Podej�cie takie jest wprawdzie zazwyczaj obarczone du¿ym ryzykiem, ale te¿ niesie ze sob¹ potencja³ znacz¹-
cego sukcesu. 

Trzeba zauwa¿yæ, ¿e w zdiagnozowanej sytuacji nie jest podej�ciem godnym polecenia �metoda drobnych kro-
ków�, gdy¿ mo¿e siê okazaæ strategi¹ niewystarczaj¹c¹ dla prze³amania obci¹¿eñ i barier diagnozowanych
powy¿ej.
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VI. CELE, PRIORYTETY
I KIERUNKI DZIA£AÑ PROGRAMU

W LATACH 2005-2008

Wojewódzki Program Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego Ma³opolski ma s³u-
¿yæ ochronie, aktywnej rewaloryzacji i lepszemu wykorzystaniu regionalnych zasobów
dziedzictwa kulturowego.

Osi¹gniêcie celów zdefiniowanych w Wojewódzkim Programie Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowe-
go Ma³opolski wymagaæ bêdzie g³êbokich zmian �wiadomo�ci, szczególnie w obszarze odpowiedzialno-
�ci jednostek samorz¹du terytorialnego oraz w³a�cicieli zabytkowych obiektów za ich stan oraz wszelkich sfer
funkcjonalnych odpowiadaj¹cych za ³ad i zagospodarowanie przestrzeni oraz ochronê �rodowi-
ska naturalnego i kulturowego, a tak¿e wyznaczaj¹cych kierunki rozwoju. 
Wynikiem powinno byæ przej�cie z pasywnej i biernej ochrony i dzia³añ konserwatorskich
do stosowania zintegrowanego zarz¹dzania zasobami dziedzictwa kulturowego.

Ramy programowe Wojewódzkiego Programu Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturo-
wego Ma³opolski wyznaczaj¹ tezy problemowe, stwierdzaj¹ce, ¿e niezbêdne jest:

w konsekwentne, kompetentne i planowe realizowanie zadañ kompetencyjnych samorz¹du Województwa Ma-
³opolskiego poprzez wykonywanie programu o charakterze wojewódzkim,

w umo¿liwienie racjonalnego wykorzystania �rodków finansowych na utrzymanie krajobrazu kulturowego oraz
ratowanie obiektów o szczególnych warto�ciach historycznych,

w wspieranie i kreowanie ró¿norodnych form i metod umo¿liwiaj¹cych ochronê zabytków i opiekê nad zabytka-
mi � stymulowanie zasad partnerstwa oraz odpowiedzialno�ci w³a�cicieli obiektów o podstawowym znacze-
niu dla dziedzictwa kulturowego w regionie,

w podnoszenie walorów zabytkowych i wykorzystanie ich w promocji kultury i dla rozwoju turystyki w regionie
a zw³aszcza jako czynnika wp³ywaj¹cego na rozwój gospodarczy regionu,

w umo¿liwienie kreowania i realizowania regionalnych i lokalnych projektów zwi¹zanych z kompleksowymi pra-
cami konserwatorskimi i restauratorskimi oraz chroni¹cymi krajobraz kulturowy dla osi¹gniêcia zauwa¿alnych
i wymiernych efektów jako�ciowej zmiany,

w kreowanie modelu odpowiedzialno�ci za zasoby dziedzictwa kulturowego w regionie w�ród mieszkañców
i we w³adzach samorz¹dowych,

w wspieranie aktywno�ci lokalnej w dzia³aniach maj¹cych na celu poszanowanie materialnego dziedzictwa
oraz zachowanie w³asnej odrêbno�ci i to¿samo�ci (odbudowa i wzmocnienie regionalnej to¿samo�ci ma³o-
polskiej),

w stymulowanie zasad partnerstwa publiczno-prywatnego z sektorem przedsiêbiorców dzia³aj¹cych na rzecz
dziedzictwa kulturowego (zagospodarowanie obiektów zabytkowych),

w tworzenie warunków do niwelowania ró¿nic w zakresie stanu zachowania podstawowej substancji dziedzic-
twa kulturowego w regionie,

w poszukiwanie i wspieranie projektów zwi¹zanych z kreowaniem i wdra¿aniem nowych form opieki nad zabyt-
kami i ich promocji (np. szlaki, o¿ywianie zabytków),

w niwelowanie negatywnych skutków zniekszta³cania estetycznego i warto�ciowego wymiaru dziedzictwa kultu-
rowego,

w zdyskontowanie szans pe³nego, pe³noprawnego i kreatywnego uczestnictwa w ¿ywym obiegu kultury zjedno-
czonej Europy,
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w w³¹czenie kultury i dziedzictwa kulturowego w obszar interwencji i wsparcia zgodnie z zasadami planowa-
nia i wdra¿ania programów prorozwojowych adekwatnie do oczekiwañ mieszkañców Województwa Ma³o-
polskiego poprzez uznanie znaczenia dziedzictwa kulturowego w rozwoju spo³eczno-ekonomicznym Woje-
wództwa.

CEL STRATEGICZNY 1:

UTRZYMANIE I ZARZ¥DZANIE ZASOBEM REGIONALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.

PRIORYTET 1:
ODNOWA MIEJSKA
Kierunek dzia³añ:

Rewaloryzacja i rewitalizacja uk³adów urbanistycznych

PROPRYTET 2:
ODNOWA ZASOBÓW WIEJSKICH
Kierunek dzia³añ:

Odnowa przestrzeni
Kierunek dzia³añ:

Integracja warto�ci historycznych i tradycji lokalnych

PROPRYTET 3:
ROZWÓJ INSTYTUCJI OPIEKI NAD ZABYTKAMI
Kierunek dzia³añ:

Funkcjonalne zarz¹dzanie dziedzictwem
Kierunek dzia³añ

Podniesienie poziomu opieki nad zbiorami

CEL STRATEGICZNY 2:

OCHRONA I KSZTA£TOWANIE KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

PRIORYTET 1:
KSZTA£TOWANIE STRUKTUR PRZESTRZENNYCH
Kierunek dzia³añ:
Kszta³towanie spójnej przestrzeni ma³opolskiej sieci powi¹zañ przyrodniczych
Kierunek dzia³añ:

Formu³owanie zasad ochrony i kszta³towania strefy kulturowej

CEL STRATEGICZNY 3:

DZIEDZICTWO ¯YWE � PROMOCJA, EDUKACJA I DOKUMENTACJA WALORÓW DZIEDZICTWA KULTU-
ROWEGO

PRIORYTET 1:
PROWADZENIE MARKETINGU MA£OPOLSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Kierunek dzia³añ:

Rynkowe zorientowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego
Kierunek dzia³añ:

�wiadomo�æ dziedzictwa kulturowego
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CEL STRATEGICZNY 1:
UTRZYMANIE I ZARZ¥DZANIE ZASOBEM REGIONALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Ma³opolska jest regionem o wyj¹tkowych zasobach dziedzictwa, które jest uznawane za dziedzictwo narodo-
we o znaczeniu �wiatowym. Jednak odczuwany jest brak fundamentalnych prac i dokumentów inwentaryzuj¹-
cych obecny stan zasobów oraz okre�laj¹cych sposób ich utrzymania i poprawy. Wieloletnie zaniechania de-
terminuj¹ konieczno�æ pilnych dzia³añ zmierzaj¹cych do odnowy i rewaloryzacji najcenniejszych obiektów,
miast i zasobów wiejskich. Nieodzownym uzupe³nieniem projektów zwi¹zanych z pracami dokumentacyjnymi
i rewaloryzacyjnymi musi byæ programowy rozwój instytucji opieki nad zabytkami. Miar¹ realizacji celu bêdzie
ilo�æ i warto�æ wykonanych prac i projektów. 

CEL STRATEGICZNY 2:
OCHRONA I KSZTA£TOWANIE KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

Rozwój gospodarczy i aktywizacja gospodarcza w regionie wymagaj¹ podejmowania dzia³añ i procedur
umo¿liwiaj¹cych umacnianie walorów regionalnego krajobrazu przyrodniczego i kulturowego. Umo¿liwi to
utrzymanie najwarto�ciowszych oraz kultywowanie nowych warto�ci krajobrazu w Ma³opolsce. Cel ten bêdzie
osi¹gniêty dziêki racjonalnemu planowaniu dziedzictwa jako instrumentu zagospodarowania przestrzennego
oraz wdro¿enie dzia³añ s³u¿¹cych znacznej poprawie stanu zachowania regionalnego dziedzictwa. Istotnym
elementem bêdzie rozwój muzeów skansenowskich oraz tworzenie parków kulturowych jako elementów ogra-
niczaj¹cych zniekszta³canie wyrazu krajobrazu kulturowego oraz wzmacniaj¹cych jego warto�æ. Wysoka ja-
ko�æ �rodowiska przyrodniczego i kulturowego winna stanowiæ przewagê konkurencyjn¹ regionu powi¹zan¹
z ca³o�ci¹ polityki rozwoju spo³eczno-gospodarczego województwa, zw³aszcza w obszarze turystyki i przemy-
s³ów kultury. Za najwa¿niejsze uznaje siê znacz¹ce zwiêkszenie nak³adów finansowych przeznaczanych na
prace zwi¹zane z konserwacj¹ zabytków i rewitalizacj¹, w tym wydatków bud¿etowych zgodnie z tempem
wzrostu PKB. Miarami realizacji tego celu bêd¹ wska�niki jako�ciowe i ilo�ciowe funkcjonuj¹cych i tworzonych
parków oraz zrealizowanych projektów waloryzuj¹cych jako�æ krajobrazu kulturowego.

CEL STRATEGICZNY 3:

DZIEDZICTWO ¯YWE � PROMOCJA, EDUKACJA I DOKUMENTACJA WALORÓW REGIONALNEGO DZIE-
DZICTWA KULTUROWEGO

Zmieniaj¹ca siê rzeczywisto�æ powoduje, ¿e jedn¹ z najistotniejszych staje siê kwestia stosunku do historyczne-
go dziedzictwa kultury. Tylko umiejêtne i harmonijne w³¹czenie dziedzictwa kulturowego w zmiany cywilizacyj-
ne daje gwarancjê jego w³a�ciwej ochrony. Ochrona oznaczaæ powinna tak¿e m¹dre i celowe zarz¹dzanie
zmieniaj¹cym siê potencja³em i funkcj¹ � dziedzictwo to zachowane obiekty zabytkowe, ale tak¿e przestrzeñ
i znaczenie symboliczne dziedzictwa � tak sfera sacrum, jak i produktu rynkowego. W tych realiach niezbêdna
jest konsekwentna ekonomizacja ochrony dziedzictwa po³¹czona z potrzeb¹ umiejêtnego kszta³towania �wia-
domo�ci wobec kultury i dziedzictwa. Wymagana jest komodyfikacja spo³ecznej �wiadomo�ci wobec pojêæ
ochrony, konserwacji i dziedzictwa. Znacz¹ca poprawa stanu w tej kwestii obj¹æ musi zarówno instrumenty pra-
wne (plany, wyznaczone obszary i obiekty), jak i dzia³ania edukacyjne (programy nauczenia i samo�wiado-
mo�æ spo³eczna) oraz planowanie i orientacja marketingowa (informacja oraz produkty rynkowe). Miar¹ reali-
zacji celu stan¹ siê wska�niki wzrostu atrakcyjno�ci regionu w�ród mieszkañców i odwiedzaj¹cych, wzrost licz-
by zrealizowanych projektów promocyjnych i wdro¿onych programów edukacyjnych oraz sfery aktywno�ci
obywatelskiej.
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1. CEL STRATEGICZNY 1

UTRZYMANIE I ZARZ¥DZANIE ZASOBEM REGIONALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

PRIORYTET 1:
ODNOWA MIEJSKA
Kierunek dzia³añ:
Rewaloryzacja i rewitalizacja uk³adów urbanistycznych

Podejmowanie i realizowanie kompleksowych programów rewitatalizacji jest istotne, poniewa¿ w praktyce oznaczaæ
bêdzie kombinacjê modernizowania infrastruktury, odnowê obiektów (w tym zabytkowych) i zmiany funkcjonalne,
a jednocze�nie tworzenie nowych impulsów funkcjonowania miast i miasteczek. Dzia³ania w zakresie rewaloryzacji 
i rewitalizacji uk³adów urbanistycznych w Ma³opolsce maj¹ na wzglêdzie poprawê jako�ci i warunków ¿ycia w mia-
stach i jako�ci przestrzeni publicznej. Osi¹gniêcie tej projektowanej zmiany podniesie konkurencyjno�æ miast regio-
nu w skali ponadlokalnej.

Kierunek bêdzie realizowany poprzez dzia³ania:

1. Podniesienie standardu przestrzeni publicznych 
poprzez pe³ne zachowanie ich atrybutów kulturowych wyznaczonych historycznymi, kulturowymi i cywilizacyj-
nymi nawarstwieniami znajduj¹cych odniesienie w opracowywanych planach zagospodarowania.

2. Konsekwentne stosowanie wytycznych konserwatorskich 
dla wszelkich podejmowanych prac remontowych i budowlanych w obiektach i obszarach objêtych nadzorem
s³u¿b konserwatorskich.

3. O¿ywianie centrów historycznych miast 
rozwój funkcji miejskich � us³ug handlowych, us³ugowych, edukacyjnych, kulturalnych, zdrowotnych powi¹za-
nych z powstawaniem nowych miejsc pracy jako efektu przeprowadzonych prac remontowych, konserwator-
skich, rewaloryzacyjnych a zw³aszcza nadanie najcenniejszym zespo³om miejskim cech i funkcji turystycznych
(drogi, place, pierzeje, za³o¿enia parkowe, otoczenia zabytkowych obiektów itp.).

4. Rehabilitacjê urbanistyczn¹ starych miast 
nadanie obiektom chronionym i ich otoczeniu w centrach miast wysokich walorów u¿ytkowych poprzez wpro-
wadzenie nowych sposobów u¿ytkowania w istniej¹ce formy w celu zaspokojenia wspó³czesnych potrzeb,
w tym zw³aszcza w miejscowo�ciach uzdrowiskowych.

5. Opracowywanie lokalnych programów rewitalizacji
z uwzglêdnieniem programów inwestycyjno-budowlanych, ekonomicznych i spo³ecznych dla zakre�lonych ob-
szarów z udzia³em powo³ywanych towarzystw odnowy.

6. Rewitalizacjê obszarów poprzemys³owych i zdegradowanych
konieczno�æ przeprowadzenia kompleksowych programów rewitalizacji wynika z procesu ekonomicznych
zmian strukturalnych zachodz¹cych w obszarze przemys³u oraz znacznej redukcji zapotrzebowania na po-
wierzchnie ze strony wojska, komunikacji i transportu. Atutem uwalnianych obszarów jest blisko�æ centrów miast
i rozwiniêta infrastruktura. Opracowywane bêd¹ innowacyjne programy rewitalizacji dla obszarów konwersyj-
nych, które winny obj¹æ mieszkalnictwo, funkcje produkcyjne, handel, us³ugi, infrastrukturê socjaln¹, transport,
zieleñ itp. w sposób komplementarny. Dzia³ania w tym zakresie obejm¹ wiêkszo�æ miast regionu.

7. Sanacjê zasobów mieszkalnych
postulowane jest podjêcie modernizacji oko³o 70% zasobów mieszkaniowych powsta³ych w ostatnich 50 latach. Pla-
ny i programy obejmowaæ bêd¹ modernizacjê systemów grzewczych, termomodernizacjê, modernizacjê sieci ciepl-
nych, wodoci¹gowych i kanalizacyjnych, racjonalizacjê zu¿ycia wody, usprawnienia gospodarki odpadami, segrega-
cji i recyklingu, modernizacjê infrastruktury technicznej oraz estetyzuj¹cej, w tym tak¿e zw³aszcza wielkop³ytowych.

8. Optymalizacjê wspó³pracy publiczno-prywatnej dla rehabilitacji miejskiej
zespó³ niepo¿¹danych, destrukcyjnych procesów w sferze przestrzennej, spo³ecznej i ekonomicznej oraz histo-
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rycznej, który spowodowa³ trwa³¹ degradacjê obszarów wiêkszo�ci zabytkowych miast regionu wymaga, aby
uczestnikami programów rewitalizacyjnych i sanacyjnych byli zarówno mieszkañcy, jak i w³adze lokalne i przed-
siêbiorcy. Optymalnym rozwi¹zaniem bêd¹ towarzystwa odnowy w formie spó³ek prawa handlowego. Koniecz-
ne stan¹ siê specjalne fundusze s³u¿¹ce realizacji programów odnowy miejskiej, w tym fundusze rewitalizacji
i kredyty sanacyjne oraz ulgi (np. remontowe) i umowy inwestorskie.

9. Upowszechnienie i promocjê dobrych praktyk
pomoc w promocji najciekawszych miast i zespo³ów urbanistycznych, w tym tworzenie zintegrowanych regio-
nalnych produktów kultury oraz produktów turystycznych oraz lokalnej atrakcyjno�ci gospodarczej.

PRIORYTET 2
ODNOWA ZASOBÓW WIEJSKICH
Kierunek dzia³añ:
Odnowa przestrzeni

Strefa kulturowa na obszarach wiejskich w Ma³opolsce wymaga szczególnego poszanowania w procesach
urbanistycznych, w tym w opracowywanych planach zagospodarowania. Za fundamentalne przyjmuje siê
uwzglêdnianie i obejmowanie w studiach uwarunkowañ i miejscowych planach zagospodarowania przestrzen-
nego warto�ciowych obiektów i zespo³ów wymagaj¹cych ochrony. W dalszej kolejno�ci wymagane jest egze-
kwowanie zaleceñ konserwatorskich oraz opracowanie i prowadzenie programów ochrony obiektów zabytko-
wych na terenach wiejskich. Wysi³ek taki jest niezbêdny zw³aszcza w obrêbie zespo³ów wiejskich i ruralistycz-
nych na terenach istniej¹cych i proponowanych rezerwatów i parków kulturowych. W procesie tym za nie-
odzowne przyjmuje siê eksponowanie i odtwarzanie w sylwetach miejscowo�ci dominant architektonicznych
(wie¿e ko�cio³ów, zamków, ratuszy itp.). Istotnym elementem jest przeciwdzia³anie tendencjom do rozpraszania
zabudowy wsi oraz powstawania ci¹gów zabudowy wzd³u¿ dróg i ³¹czenia siê wsi. Pozwoli to na utrzymanie
regionalnego krajobrazu architektonicznego wsi Podhala, Orawy, Spisza, Pogórza, Ziemi Tarnowskiej, Ziemi
Krakowskiej. Najcenniejszym budowlom nale¿y zapewniæ opiekê �in situ�, a opieka obejmie tak¿e cenne za³o-
¿enia parkowe.

Kierunek bêdzie realizowany poprzez dzia³ania:

1. Odnowê regionalnej architektury,
tj. odnawianie starych domów zgodnie z wzorami regionalnymi, w tym zachowanie tradycyjnego wygl¹du fa-
sad i dachów oraz przystosowanie budynków wy³¹czonych z dzia³alno�ci rolniczej do nowych funkcji s³u¿¹cych
spo³eczno�ci lokalnej i rozwojowi us³ug (turystyka wiejska).

2. Dba³o�æ o ma³¹ architekturê i zieleñ
poprzez planow¹ kompozycjê i rewaloryzacjê, w tym przydomowych ogrodów oraz architektury komunalnej
(parki, skwery, pobocza dróg, przystanki komunikacji, no�niki informacji i reklam itp.).

3. Podnoszenie jako�ci infrastruktury wiejskiej
dziêki ograniczeniu i spowalnianiu ruchu samochodowego, tworzeniu stref wolnych od pojazdów, rewaloryza-
cjê placów targowych, placów szkolnych i przyko�cielnych oraz parkingów, mostów, ci¹gów wodnych itp.

4. Ochronê �rodowiska naturalnego
zapewnienie racjonalizacji gospodarki odpadami, ochronê cieków wodnych, lasów i nieu¿ytków oraz planowe
zalesianie.

5. Zapobieganie rozproszeniu osadnictwa
poprzez prawid³owe planowanie przestrzenne oraz egzekucjê prawa budowlanego, a tak¿e poprzez wspiera-
nie uzbrojenia terenów jedynie dla obszarów o okre�lonej intensywno�ci zagospodarowania po³¹czonego z za-
gêszczaniem zabudowy w centrach wsi.

6. Utrzymanie atrakcyjno�ci turystycznej
wzmocnienie dzia³añ zwi¹zanych z rozwojem us³ug turystycznych (turystyka wiejska) oraz rozwój obszarów
o niewielkiej intensywno�ci ruchu turystycznego (odci¹¿anie innych obszarów).

7. Ochronê najcenniejszych zabytków �in situ�, 
w tym zapewnienie wsparcia konserwatorskiego oraz zagospodarowanie obiektów s³u¿¹ce lokalnym spo³ecz-
no�ciom, objecie ochron¹ i wprowadzeniem funkcji do obiektów dawnego przemys³u oraz stacji kolejowych.
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8. Zapewnienie rozwoju infrastruktury wsi,
m.in. budowa sieci kanalizacyjnych, racjonalizacjê gospodarki odpadami, modernizacjê sieci energetycznej
i teleinformatycznej oraz poprawa infrastruktury drogowej s³u¿¹cej likwidacji barier wielofunkcyjnego rozwoju
obszarów wiejskich i obowi¹zuj¹cych standardów ¿ycia i gospodarowania.

Kierunek dzia³añ:

Integracja warto�ci historycznych i tradycji lokalnych
Jako�ciowe zmiany we wsiach Ma³opolski mo¿na osi¹gn¹æ, realizuj¹c zasadê �cis³ej integracji projektów pochodz¹-
cych ze stref inwestycyjnych, ekonomicznych oraz spo³ecznych. Przy realizacji projektów spo³eczno-ekonomicznych
na wsi, nakierowanych na tworzenie zdrowych i dynamicznych postawa rozwoju spo³eczno�ci wiejskiej, szczególn¹
uwagê nale¿y zwróciæ na formu³owanie postaw samo�wiadomo�ci, samodzielno�ci, dumy i przywi¹zania do trady-
cji, lokalnych wzorców ¿ycia oraz obrzêdów i zachowañ.

Kierunek bêdzie realizowany poprzez dzia³ania:

1. Umacnianie tradycyjnych form dzia³alno�ci gospodarczej
zwiêkszaj¹cych poziom zatrudnienia na wsi w us³ugach i drobnej wytwórczo�ci (�nisze ekonomiczne�), jakimi
s¹ np. warsztaty, wypo¿yczalnie, gospody, cukiernie, piekarnie, zak³ady szewskie, meblarskie, naprawcze, bu-
dowlane, rzemie�lnicze itp. oraz sukcesywny, wymierny wzrost liczby ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw.

2. Wspomaganie zmiany strukturalnej w rolnictwie
zwiêkszaj¹cej efektywno�æ i konkurencyjno�æ rynkow¹ gospodarstw rolnych oraz scalanie gruntów i rozwój
us³ug oko³oturystycznych wspomagaj¹cych zarz¹dzanie dziedzictwem kulturowym.

3. Upowszechnianie i promowanie �przyjaznych dla �rodowiska� produktów i us³ug
zwi¹zanych z mo¿liwo�ci¹ rozwoju agroturystyki i zdrowego stylu ¿ycia (�zdrowa ¿ywno�æ�) oraz stosowanie
technik ekologicznych i tradycyjnych w budownictwie.

4. Aktywizacjê spo³eczno�ci wiejskich
polegaj¹c¹ na organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i okoliczno�ciowych w oparciu o wa-
lory lokalnej historii i tradycji. Przeprowadzone bêd¹ wieloaspektowe szkolenia i warsztaty, w tym dzia³ania na
rzecz zachowania folkloru oraz obrzêdowych zwyczajów i zanikaj¹cych zawodów i umiejêtno�ci oraz wzor-
ców ¿ycia, bêd¹cych efektem pog³êbionego i autentycznego zainteresowania i dumy ze swoich tradycji i wzor-
ców kulturowych.

5. Identyfikacjê wsi z produktami regionalnymi
zapewnienie warunków do wytwarzania regionalnych produktów spo¿ywczych i ¿ywno�ciowych oraz ich
ochrony i promocji.

6. Wsparcie rozwoju turystyki opartej o ofertê agroturystyczn¹
m.in. przeprowadzenie szkoleñ z zakresu us³ug turystyki wiejskiej oraz podjêcie skutecznej akcji promocyjnej dla
skonkretyzowanych produktów i walorów oferty (w tym rozwój �wsi tematycznych� oraz szlaków i tras ekolo-
gicznych i kulturowych) sprzyjaj¹cych samozatrudnieniu oraz powstawaniu ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw
w obszarze us³ug turystycznych.

PRIORYTET 3:
ROZWÓJ INSTYTUCJI OPIEKI NAD ZABYTKAMI
Kierunek dzia³añ:
Funkcjonalne zarz¹dzanie dziedzictwem

Zarz¹dzanie zasobami dziedzictwa kulturowego nie obejmuje tylko i wy³¹cznie instrumentów prawnych i wyspecja-
lizowanych agend. Wiele jest przyk³adów wynikaj¹cych z dynamicznie zmieniaj¹cych siê koncepcji zarz¹dzania,
zarówno miastami historycznymi, jak i ca³ymi obszarami (sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, Szlak Architektury
Drewnianej itp). Ciekaw¹ i spójn¹ koncepcj¹ jest zarz¹dzanie w oparciu o �planowanie dziedzictwa�. Tak pojmo-
wana opieka nad zabytkami obejmuje:
� ich ochronê przed zniszczeniem, a co za tym idzie � utrzymanie obiektów i terenów i opiekê nad nimi. Wybór

obiektów (terenów) ochrony wynika z rozpoznawalnych i niekwestionowanych warto�ci artystycznych i histo-
rycznych,
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� ich konserwacjê � obejmuj¹c¹ elementy ochrony i oznaczaj¹c¹ celow¹ ochronê, zapewniaj¹c¹ nie tylko dal-
sze istnienie, lecz tak¿e u¿ytkowanie.

Komodyfikacja, tj. przekszta³canie zabytkowych obiektów i odniesieñ do przesz³o�ci w nowoczesne produkty dzie-
dzictwa, wymaga wspó³istnienia kilku elementów:
� istniej¹cych zasobów (wybrane obiekty, budynki, symbolika, tradycja),
� interpretacji (wybór, kombinacje),
� rynku, na potrzeby którego planowo tworzy siê dziedzictwo i nim zarz¹dza jak produktem.

Kierunek bêdzie realizowany poprzez dzia³ania:

1. Wzmacnianie instrumentów regulacji zagospodarowania przestrzennego
polegaj¹ce na wykorzystaniu ram prawnych dla praktycznej realizacji nadzoru budowlanego i urbanistyczne-
go na ka¿dym poziomie (regionalnym, lokalnym) z jednoczesn¹ popraw¹ ogólnego nastawienia dla nowych
inwestycji oraz dzia³añ zmieniaj¹cych tkankê przestrzenn¹. 
Istotnym elementem stanie siê kreowanie konieczno�ci przeprowadzania konkursów architektonicznych i urbani-
stycznych pozwalaj¹cych na naturalne wkomponowanie bezinwazyjnych nowych budowli w przestrzeñ funkcjo-
nalna miast i wsi oraz stworzenie katalogów projektów.

2. Aktywizacjê u¿ytkowników � w³a�cicieli zabytkowych obiektów do inwestycji we w³asne
nieruchomo�ci,
m.in. poprzez pomoc w opracowywaniu dokumentacji konserwatorskiej oraz grantowy system finansowego
wspierania podejmowanych prac rewaloryzacyjno-konserwatorskich, zw³aszcza w ramach wsparcia dla przed-
siêbiorczo�ci.

3. Prowadzenie aktywnego marketingu dziedzictwa kulturowego 
poprzez tworzenie zintegrowanych regionalnych i lokalnych produktów kultury oraz produktów turystyki kultu-
rowej z wykorzystaniem metod i instytucji sektora marketingu produktów i us³ug komercyjnych (uzasadnienie eko-
nomiczne � dziedzictwo jako zasób gospodarczy).

4. Zapewnienie mo¿liwo�ci kszta³cenia kadr zarz¹dzaj¹cych potencja³em dziedzictwa
w wyniku rozwoju kierunków studiów na uczelniach wy¿szych oraz studiów podyplomowych, w tym poprzez
wykorzystanie i rozwijanie wspó³pracy europejskiej, doskonalenie zawodowe i kszta³towanie kadr, postaw i ja-
ko�ciowych metod zarz¹dzania.

5. Zwiêkszenie roli partnerstwa organizacji pozarz¹dowych dla skutecznego zarz¹dzania
i opieki nad zasobami dziedzictwa kulturowego
umocnienie finansowych i pozafinansowych mechanizmów wspó³pracy dla osi¹gniêcia optymalnie zdefiniowa-
nych celów programowych.

6. Utworzenie regionalnej fundacji dziedzictwa kulturowego
dla zapewnienia optymalnych warunków wspó³pracy ró¿nych podmiotów dzia³aj¹cych na rzecz dokumentowa-
nia, zachowania i promowania dziedzictwa kulturowego, w tym gromadzenia i dystrybuowania �rodków finan-
sowych na zadania statutowe.

7. Kreacjê regionalnej instytucji badañ i dokumentacji zasobów regionalnego dziedzictwa kul-
turowego
odpowiedzialnej za procesy edukacyjne oraz prowadzenie badañ i monitoringu zasobów, stanu i zmian w obrê-
bie regionalnego dziedzictwa.

8. Wzmocnienie dzia³añ Spo³ecznego Komitetu Ochrony Zabytków Krakowa
jako najwa¿niejszego instrumentu organizacyjnego i finansowego umo¿liwiaj¹cego prowadzenie prac konser-
watorskich w zabytkowym zespole Krakowa wraz z przyjêciem rozwi¹zañ ustawowych gwarantuj¹cych corocz-
n¹ warto�æ prac opartych na �rodkach finansowych z bud¿etu pañstwa na poziomie oko³o 10 mln EURO.

9. Zapewnienie powszechnego dostêpu do elektronicznych baz informacji o zabytkach,
w szczególno�ci bie¿¹ce zarz¹dzanie systemem oraz jego rozbudowê wynikaj¹c¹ z potrzeb zintegrowanego
zarz¹dzania zasobem, w tym kompleksowa digitalizacja zasobów oraz ich upublicznienie poprzez systemy
elektroniczne.
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Kierunek dzia³añ
Podniesienie poziomu opieki nad zbiorami

Najwa¿niejszym elementem systemu opieki nad zabytkami s¹ placówki o charakterze muzealnym. Ich zasadniczym
zadaniem jest gromadzenie zbiorów tematycznie zgodnych z okre�lonym profilem instytucji. Dla posiadanych kolek-
cji konieczne jest stworzenie elektronicznych katalogów zbiorów, a tym samym promocjê i prezentacjê kolekcji w no-
wej formule. Nieodzowne jest zdefiniowanie perspektywistycznych planów konserwatorskich, a nastêpnie ich konse-
kwentna realizacja. Zdecydowana wiêkszo�æ muzeów (90% na 117 muzeów w regionie) wymaga modyfikacji sta-
³ych ekspozycji oraz rozwiniêcia d³ugofalowych programów wystawienniczych, w tym w ramach wspó³pracy z inny-
mi instytucjami i jednostkami. W sytuacji urynkowienia kultury niezbêdne jest podjêcie skutecznych dzia³añ promocyj-
no-marketingowych oraz uwiarygodnienie spo³ecznego odbioru oferty placówek muzealnych oraz wszechstronne
szkolenia pracowników. Zwiêkszenie skuteczno�ci opieki nad zabytkami oraz zwielokrotnienie �rodków finansowych
umo¿liwiaj¹cych opiekê nad zabytkami wymaga �cis³ego wspó³dzia³ania wszelkich podmiotów odpowiedzialnych
za wdra¿anie Programu. Czynnik ten determinuje jako�ciowe osi¹gniêcie zamierzonych efektów programowych
dzia³añ. Jako�ciowej zmiany wymagaj¹ o�rodki dokumentacji zabytków, których rol¹ bêdzie inwentaryzacja i oce-
na stanu zasobów zabytków, oraz podejmowanie prac badawczych i dokumentacyjnych, wykonywanie prac studial-
nych i projektowych (w tym studiów historyczno-urbanistycznych i konserwatorskich). Podobna rola przypadnie in-
nym podmiotom dzia³aj¹cym na rynku. 

Kierunek bêdzie realizowany poprzez dzia³ania:

1. Poprawê wska�ników spo³ecznego odbioru oferty muzeów
w drodze modernizacji sta³ych ekspozycji, unowocze�nienie technik prezentacji zbiorów, szeroki program wy-
staw czasowych muzealiów i kolekcji, w tym dotychczas zgromadzonych w magazynach, wraz 
z optymalnymi projektami budowy nowych siedzib muzeów i remontach generalnych obiektów s³u¿¹cych mu-
zeom.

2. Unowocze�nienie instytucji opieki nas zbiorami
w wyniku którego opracowane zostan¹ perspektywiczne programy i plany dzia³añ konserwatorskich zbiorów
muzealnych oraz ulegnie poprawie bezpieczeñstwo obiektów i zbiorów muzealnych oraz stworzone zostan¹
w³a�ciwe warunki ich przechowywania, opracowywania i udostêpniania.

3. Kszta³towanie wizerunku muzeów
poprzez podjêcie dzia³añ promocyjno-marketingowych w oparciu o analizy odbiorców i rynków oraz s³u¿¹cych
uto¿samianiu oferty instytucji z warto�ciow¹ i atrakcyjn¹ ofert¹ kulturaln¹ i produktem turystycznym.

4. Wykorzystanie �rodków informatycznych dla rozwoju muzeów
m.in. poprzez wdro¿enie elektronicznych technik wystawienniczych, rozwijanie stron internetowych oraz prowa-
dzenie elektronicznych katalogów zbiorów oraz obiegu informacji i dokumentów.

5. Rozbudowê istniej¹cych i powstanie nowych baz danych o regionalnym zasobie dziedzictwa
s³u¿¹cych pe³nej inwentaryzacji ilo�ciowej, jako�ciowej i kosztorysowej zasobów dla stworzenia �marszruty za-
daniowej� najwa¿niejszych obszarów i obiektów oraz opracowania programów kompleksowej rewaloryzacji
i konserwacji wg okre�lonych priorytetów.

6. Opracowanie prac studialnych i projektowych
dla potencjalnych parków krajobrazowych, obiektów proponowanych do wpisu na listê UNESCO, uzupe³nia-
j¹cych listê obiektów chronionych jako Pomniki Historii oraz ujêtych w �Miêdzynarodowy Rejestr Dóbr Kultural-
nych Objêtych Ochron¹ Specjaln¹ na wypadek konfliktu zbrojnego� . Planuje siê tak¿e kompleksow¹ inwenta-
ryzacjê i dokumentacjê zasobów niematerialnego dziedzictwa (miejsca kultu, szlaki pielgrzymkowe, o�rodki tra-
dycji, obyczajów, obrzêdów itp.).

7. Systematyczne opracowywanie kompleksowych ofert inwestycyjnych
z uwzglêdnieniem dopuszczalnych wariantowych funkcji u¿ytkowych dla wybranych zdegradowanych obiek-
tów o wysokiej klasie i warto�ciach historycznych i artystycznych (Brzesko, Krzeszowice, Wi�nicz, forty Twierdzy
Kraków, Szymbark, pa³ace i dwory i obiekty poprzemys³owe), s³u¿¹cych szerszemu i autentycznemu zaanga-
¿owaniu sektora gospodarczego w ochronê zabytków.

8. Zwiêkszenie roli uczelni wy¿szych w dzia³aniach zwi¹zanych z ochron¹ dziedzictwa kultu-
rowego
poprzez prowadzenie oferty edukacyjnej oraz wykonywanie prac badawczych i programowych, w tym podno-
szenie umiejêtno�ci kadr s³u¿¹cych sferze ochrony zabytków.
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9. Efektywn¹ decentralizacjê zadañ ochrony i opieki nad zabytkami
dla skutecznego powi¹zania zadañ programowych, dokumentacyjnych i badawczych, w tym przekazywa-
nie instytucji publicznych, z kompetencjami samorz¹dów oraz systemowym wspieraniem i finansowaniem za-
dañ opieki nad zabytkami i krajobrazem kulturowy i kolekcjami muzealnymi (konserwator w roli stra¿nika pra-
wa).

2. CEL STRATEGICZNY 2:

OCHRONA I KSZTA£TOWANIE KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

PRIORYTET 1:
KSZTA£TOWANIE STRUKTUR PRZESTRZENNYCH
Kierunek dzia³añ:
Kszta³towanie spójnej przestrzeni ma³opolskiej sieci powi¹zañ przyrodniczych

W oparciu o kierunki zagospodarowania przestrzennego, okre�lone w Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Ma³opolskiego, przyjmuje siê uwzglêdnianie konieczno�ci w³¹czenia siê Ma³opolski w krajow¹ sieæ
powi¹zañ przyrodniczych, opartej na za³o¿eniach i koncepcji europejskich sieci ekologicznych z uwzglêdnieniem
listy ostoi sieci NATURA 2000 i ECONET-PL. Dla dzia³añ tych podjêta zostanie wspó³praca z s¹siednimi regiona-
mi, w tym zw³aszcza z Republiki S³owackiej. Obejm¹ one integracjê dzia³añ i prawid³owe wykorzystanie zasobów
przyrody � zbiorników, obszarów objêtych ochron¹ prawn¹, siedlisk przyrodniczych i stanowisk. W tym celu nie-
zbêdna jest tak¿e poprawa i unaturalnienie walorów krajobrazów le�nych i rolniczych oraz dolinnych. Instrumentem
prawnym s³u¿¹cym zachowaniu najcenniejszych i zagro¿onych ekosystemów stanie siê program powo³ywania no-
wych parków krajobrazowych lub powiêkszania ju¿ istniej¹cych, rezerwatów przyrody i innych form ochrony pra-
wnej.

Kierunek bêdzie realizowany poprzez dzia³ania:

1. Wyznaczenie obszaru sieci NATURA 2000 oraz ECONET � PL w Ma³opolsce
zajmuj¹c powierzchniê ok. 118 100 ha, tj. 7,8% powierzchni województwa Specjalnym Obszarem Ochrony
(SOO) wyznaczonym, Dyrektyw¹ Siedliskow¹ Rady Europy, oraz ok. 156 106 ha, tj. 10,3 % powierzchni wo-
jewództwa Obszarem Specjalnej Ochrony (OSO) zgodnie z dyrektyw¹ Ptasi¹ Rady Europy. Do ekologicznej
sieci ECONET-PL na terenie województwa ma³opolskiego zaliczony bêdzie obszar oko³o 50% ca³ej powierzch-
ni z 11 obszarami wêz³owymi oraz 8 korytarzami ekologicznymi (szczegó³owo opisanych � Plan Zagospoda-
rowania Przestrzennego Województwa Ma³opolskiego).

2. Kreowanie tendencji rozwoju terenów osiedleñczych
poprzez opracowywanie katalogów form budownictwa i wytycznych architektonicznych zgodnych z tradycj¹
danego obszaru z zachowaniem dojrza³ych i rozwiniêtych form przyrodniczych.

3. Zachowanie i uczytelnienie istniej¹cych warto�ci estetyczno-widokowych,
m.in. rozwijanie wzorów zabudowy w nawi¹zaniu do cech regionalnych, przywracanie równowagi przyrodni-
czej, zwiêkszanie bioró¿norodno�ci, porz¹dkowanie i odtwarzanie walorów kulturowych oraz odtwarzanie ko-
rytarzy ekologicznych.

4. Powo³ywanie nowych parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody
poprzez podjêcie i wykonanie merytorycznych podstaw dokumentacji konserwatorskiej polityki ochrony �rodo-
wiska i krajobrazu kulturowego oraz utworzenia parku narodowego (kopalnia soli w Wieliczce), stopniowe two-
rzenie parków kulturowych (docelowo mo¿liwe 224, w tym 56 obszarów rozpoznanych i 168 obszarów wy-
magaj¹cych studiów) oraz 7 rezerwatów przyrody o powierzchni 652 ha wg Aneksu do Programu.

5. Zagospodarowanie i udostêpnianie stanowisk archeologicznych,
m.in. jako oferta naukowa, dydaktyczna i turystyczna.

6. Wspieranie tradycyjnych form rolnictwa,
m.in. rozwój rolnictwa ekologicznego, hodowli owiec, wprowadzania i pielêgnowania zadrzewieñ �ródpolnych.
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Kierunek dzia³añ:
Formu³owanie zasad ochrony i kszta³towania strefy kulturowej

Fundamentalne znaczenie dla rozwoju regionu z poszanowaniem i wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowe-
go ma stan zachowania najwa¿niejszych obszarów i zabytkowych obiektów oraz stopieñ ich wykorzystania w pla-
nowym rozwoju. Czynnikiem decyduj¹cym jest systematyczne podjêcie kompleksowych programów i prac zabezpie-
czaj¹cych, rewaloryzacyjnych i konserwatorskich. �ród³a finansowania tych prac wymagaj¹ sprawnych struktur
organizacyjnych oraz mechanizmów wspó³pracy i przep³ywu wiedzy, a tak¿e oparcia na sektorze niepublicznym.
Dzia³ania zmierzaj¹ce do poprawy stanu zachowania strefy kulturowej w Ma³opolscy maj¹ na celu tworzenie zinte-
growanych produktów kultury oraz rozwój regionalnych produktów turystycznych z poszanowaniem zasady zrów-
nowa¿onego rozwoju. Bariera finansowa oraz braki dokumentacji konserwatorskiej uniemo¿liwiaj¹ skuteczn¹ ochro-
nê zasobów materialnego dziedzictwa kultury � ca³ych obszarów, zabytków nieruchomych i zabytków ruchomych.
Podjête prace bêd¹ mia³y wp³yw na rozwój rynku pracy, zw³aszcza w sektorze ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw,
oraz powinny zwiêkszyæ zakres i znaczenie partnerstwa i wspó³pracy ró¿nych podmiotów dla osi¹gniêcia wspólnych
celów.

Kierunek bêdzie realizowany poprzez dzia³ania:

1. Opracowywanie programów kompleksowej rewaloryzacji zespo³ów staromiejskich
rozumiane jako podstawowy sposób waloryzacji obszarów miast w regionie, zwi¹zany z rozwi¹zaniami syste-
mowymi, instytucjonalnymi oraz spo³ecznymi a istotne prace powinny obj¹æ wybrane miejscowo�ci regionu,
a zw³aszcza: Biecz, Wieliczka, Stary S¹cz, Miechów, Nowy Wi�nicz, Lanckorona.

2. Wdro¿enie programu ochrony zabytków architektury drewnianej
w wyniku czego przeprowadzone zostan¹ programy konserwatorskie dla oko³o 100 najcenniejszych obiektów
sakralnych i �wieckich z zasobu oko³o 250 obiektów, zw³aszcza ujêtych w Szlaku Architektury Drewnianej
w Ma³opolsce.

3. Szerokie traktowanie prac konserwatorskich
obejmuj¹cych zespo³y i pojedyncze dzie³a architektury wraz z otoczeniem oraz zabytkowym wystrojem, w wy-
niku prowadzenia kompleksowych programów konserwatorskich. Dzia³ania konserwatorskie bêd¹ obejmowaæ
dzia³ania o charakterze kompleksowym i s³u¿¹ce osi¹ganiu zak³adanych celów poprawy w mo¿liwie najkrót-
szym czasie.

4. Zapewnienie bezpieczeñstwa obiektów zabytkowych
poprzez wprowadzenie zintegrowanych zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych, przeciww³amaniowych oraz za-
bezpieczeñ na wypadek klêsk ¿ywio³owych oraz konfliktów zbrojnych.

5. Przeprowadzenie prac wynikaj¹cych z systemu ochrony archeologicznego dziedzictwa kul-
turowego,
w tym przeciwdzia³anie niszczeniu stanowisk archeologicznych, dba³o�æ o obiekty archeologiczne tworz¹ce
w³asn¹ formê krajobrazow¹ (grodziska, obwa³owanie, kurhany, kopce itp.) oraz respektowanie wymogu prze-
prowadzania badañ archeologicznych na terenach objêtych inwestycjami a tak¿e ochrona miejsc historycznych
(pola bitew, miejsca ka�ni itp.).

6. Egzekwowanie zaleceñ konserwatorskich
w tym w zakresie procesu rewaloryzacji oraz u¿ytkowania obiektów zabytkowych, ³¹cznie z zabytkami techni-
ki, poprzez skuteczny system monitoringu i nadzoru.

7. Stworzenie ofert inwestycyjnych i pozyskiwanie u¿ytkowników dla zabytkowych obiektów,
stosuj¹c elementy wspomagania oraz zachêt prawnych i finansowych, z jednoczesnym wprowadzeniem funkcji
publicznych do najcenniejszych obiektów lub obiektów �trudnych� dla u¿ytkowników komercyjnych.

8. Rekompozycjê urbanistyczn¹
polegaj¹c¹ m.in. na eksponowaniu i odtwarzaniu w sylwetach miejscowo�ci dominant architektonicznych oraz
osi widokowych i odkrywanie widoków na obiekty zabytkowe, porz¹dkowanie przestrzeni z estetycznego cha-
osu reklam, informacji oraz sukcesywn¹ iluminacjê najcenniejszych zabytków.

9. Ochronê najcenniejszych obiektów �in situ�
pozwalaj¹c¹ na zachowanie obiektów w naturalnym �rodowisku kulturowym i krajobrazie, w tym okre�lenie no-
wych funkcji i obejmowanie ich specjalistyczn¹ opiek¹ w ramach opracowywanych i przyjmowanych Progra-
mów Rozwoju Lokalnego.
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10. Rozwój muzeów typu skansenowskiego
dla zachowania i odtwarzania na ekspozycji obiektów uchronionych od zniszczenia oraz nadania skansenom
nowych funkcji zwi¹zanych z wypoczynkiem, rekreacj¹ i turystyk¹ oraz przemys³em kulturowym (�¿ywe skanse-
ny�). Podstawowe programy obejm¹ skanseny w Nowym S¹czu, Wygie³zowie, Zubrzycy i Szymbarku oraz in-
nych organizowanych jako lokalne inicjatywy.

11. Utrzymanie regionalnego zrównowa¿enia krajobrazu architektonicznego,
w tym zw³aszcza Podhala, Spisza, Orawy, Pogórza poprzez kultywowanie i propagowanie wzorów oraz po-
wi¹zanie opieki z nowym budownictwem.

3. CEL STRATEGICZNY 3:

DZIEDZICTWO ¯YWE � PROMOCJA, EDUKACJA I DOKUMENTACJA WALORÓW DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO

PRIORYTET 1:
PROWADZENIE MARKETINGU MA£OPOLSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Kierunek dzia³añ:
Rynkowe zorientowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego

Zintegrowane i kompleksowe, strategiczne i operacyjne zarz¹dzanie dziedzictwem kulturowym mo¿e pomóc w uak-
tywnieniu potencja³u dziedzictwa miast i ca³ych obszarów, a tym samym pomóc w ich aktywnej ochronie. Zrówno-
wa¿ony rozwój regionalny i lokalny powinien uwzglêdniaæ dookre�lenie relacji pomiêdzy zasobami zabytkowymi
i niematerialnym zasobem dziedzictwa a gospodark¹. Skuteczny, rynkowy marketing dziedzictwa kulturowego wi-
nien w³¹czyæ system ochrony dziedzictwa konserwatorskiej obiektów w procesy gospodarcze i rynkowe. Oznacza
to konieczno�æ uzyskania kompromisu pomiêdzy wymogami i kanonami biernej ochrony a wymogami i prawami eko-
nomii. Efektem takiego podej�cia bêdzie wykreowanie nowoczesnej formu³y ochrony dziedzictwa nie tylko w opar-
ciu o fizyczne zachowanie jego substancji, ale i jego u¿ytkowania.

Kierunek bêdzie realizowany poprzez dzia³ania:

1. Stosowanie zintegrowanej konserwacji
s³u¿¹cej w³¹czaniu zagadnieñ ochrony zabytków do ka¿dego etapu procesów planowania lokalnego i regio-
nalnego, znajdywaniu harmonijnego kompromisu pomiêdzy doktryn¹ ochrony konserwatorskiej a wieloaspekto-
wymi uwarunkowaniami ¿ycia mieszkañców oraz dynamicznymi prawami ekonomii, a tak¿e procesami spo³ecz-
nymi.

2. Poszukiwanie rozwi¹zañ ekonomicznych dla ochrony zabytków
polegaj¹ce na aktywnym poszukiwaniu gospodarzy i opiekunów zabytków spoza sektora publicznego, stwa-
rzaniu zachêt inwestycyjnych, skutecznej pomocy publicznej i konsekwentnym podejmowaniu projektów wielo-
funkcyjnego zagospodarowania i zarz¹dzania dziedzictwem w oparciu o formu³ê partnerstwa publiczno-pry-
watnego.

3. Tworzenie ofert turystyczno � rekreacyjnych oraz kulturalnych
poprzez szerokie udostêpnianie najwarto�ciowszych obiektów i zespo³ów historycznych, konsekwentne dzia³a-
nia zmierzaj¹ce do wyd³u¿enia sezonu turystycznego, tworzeniu i promowaniu zintegrowanych pakietów pro-
duktów turystycznych (szlaki turystyczne-propozycje zawarto w Aneksie do Programu), stymuluj¹cych powsta-
wanie miejsc pracy w sektorze us³ug, w tym w oparciu o zasoby lokalnego dziedzictwa i obyczajów, umiejêtno-
�ci, a zw³aszcza produktów regionalnej produkcji oraz kuchni z wykorzystaniem nowoczesnych technik i narzê-
dzi marketingowych.

Kierunek dzia³añ:
�wiadomo�æ dziedzictwa kulturowego

Mieszkañcy Ma³opolski maj¹ pe³ne prawo do korzystania z praw do w³asnej regionalnej to¿samo�ci kulturo-
wej. W ramach kompleksowej reformy o�wiaty problematyka regionalna znajduje swoje miejsce w programach
nauczania i jest w³¹czona do programu dydaktyczno-wychowawczego. Proces ten wymaga jednak sta³ego do-
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skonalenia s³u¿¹cego podnoszeniu �wiadomo�ci spo³ecznej o warto�ciach duchowych i materialnych krajobra-
zu kulturowego oraz troski o w³a�ciwe pielêgnowanie i kultywowanie �wiadectw w³asnej to¿samo�ci kszta³to-
wanej przez kulturê, religiê, obyczaje, przezwyciê¿aj¹c tym samym �postto¿samo�æ� o nastawieniu zamkniê-
tym i ksenofobicznym. Wzmocnienia wymagaj¹ dzia³ania pozwalaj¹ce na okre�lenie siê i identyfikowanie ze
swoj¹ �ma³¹ ojczyzn¹� i regionem, a poprzez nie � z ogólno�wiatowym dziedzictwem kultury. Ograniczane
musi byæ nieuzasadnione zrywanie ci¹g³o�ci kultury, nie�wiadome niszczenie przyrody i degradacja �rodowi-
ska t³umaczonego konieczno�ci¹ zmian wymuszanych przez ¿ycie spo³eczne i gospodarcze.

Dzia³anie bêdzie realizowane poprzez dzia³ania:

1. Powstawanie, rozwijanie i rozpowszechnianie form ekspresji kulturowej
opartej na walorach regionalnego i lokalnego dziedzictwa, twórczo wykorzystywanego i �wiadomie interpreto-
wanego, stymuluj¹cego �wiadome i aktywne uczestnictwo oraz wolê odbioru przekazu kultury 
w formach warsztatów, spotkañ, przegl¹dów, konkursów, festiwali itp.

2. Wzmocnienie edukacji na rzecz dziedzictwa kulturowego
stymulowanie powstawania nowych programów edukacyjnych dla wszystkich poziomów nauczania, aktywiza-
cjê oferty nauczania wy¿szych uczelni, zintensyfikowanie powstawania materia³ów naukowych i badawczych
oraz ich przep³ywu i wykorzystania, a tak¿e kszta³cenie profesjonalnych kadr dla zarz¹dzania i wykorzystania
zasobów dziedzictwa (konserwacja, opieka, zarz¹dzanie), w tym tak¿e podnoszenie oferty instytucji opieki nad
zabytkami (zw³aszcza muzeów).

3. Okre�lenie i egzekwowanie kompetencji s³u¿b konserwatorskich i urbanistycznych
tworz¹c sprawny system aparatu kompetentnych s³u¿b konserwatorskich � specjalistów z zakresu ochrony
i opieki nad zabytkami � umo¿liwiaj¹c kompleksowe zapewnienie warunków do ochrony zabytków i dóbr kul-
tury, s³u¿¹cych racjonalizacji dynamicznych procesów inwestycyjnych i eksploatacyjnych �rodowiska naturalne-
go i kulturowego, powstawanie ewidencji i dokumentacji w tym zakresie.

4. Nobilitacjê zabytkowych miejsc i o�rodków kultury
w wyniku realizowanych projektów wspó³pracy miêdzy ró¿nymi partnerami, w tym na poziomie europejskim,
tworzenie produktów multimedialnych u³atwiaj¹cych dostêp do poznawania zasobów dziedzictwa, twórcz¹
i dokumentowan¹ wymianê pogl¹dów i do�wiadczeñ specjalistów, upowszechnienie przedsiêwziêæ kultural-
nych oraz eksponowanie miejsc poprzez ich opisanie i oznakowanie, eksponowanie oraz akcje informacyjne i
promocyjne (tak¿e szkolenia, seminaria, spotkania, konkursy nagrody itp.).

5. Osi¹gniêcie dobrego stanu bezpieczeñstwa zabytkowych obiektów i zbiorów
poprzez dzia³ania i inwestycje wynikaj¹ce z potrzeb zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych, przeciww³amanio-
wych oraz zapobiegania klêskom ¿ywio³owym, a tak¿e stworzenie systemu spo³ecznych opiekunów zabytków
oraz profesjonalnych stanowisk monitoruj¹cych stan zachowania i u¿ytkowania zabytków, a ponadto regulowa-
nie kwestii w³asno�ciowych i prowadzenie prac wynikaj¹cych z systemu ochrony archeologicznego dziedzictwa
kultury w regionie.

6. Prowadzenie aktywnej polityki rynku pracy,
która powodowaæ ma zwiêkszenie mo¿liwo�ci zatrudnienia w wyniku ró¿nych form aktywnego po�rednictwa
pracy, szkolenia na rzecz przekwalifikowania oraz tworzenie sprzyjaj¹cych warunków do zatrudnienia w sek-
torze us³ug kulturalnych i turystycznych zwi¹zanych z urynkowieniem oferty.

7. Zwiêkszenie roli spo³ecznego partnerstwa opieki nad zabytkami
poszerzanie obszarów wspó³pracy sektora publicznego z tzw. trzecim sektorem okre�laj¹cym postawy spo³ecz-
ne (szkolenia, wymiana informacji i opinii, wspieranie dzia³añ) poprzez systemowe programy, konkursy i ukie-
runkowane akcje, w tym zwi¹zane z zanegowanym systemem promocji kultury i turystyki.

8. Wzmocnienie sektora us³ug na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego
rozwijanie dzia³alno�ci przedsiêbiorców wykonuj¹cych prace remontowe i konserwatorskie, promocja �wiad-
czonych us³ug, wsparcie dla doskonalenia zawodowego i kszta³cenia kadr, system dotacji inwestycyjnych oraz
praw do ochrony technologii. Podjête zostan¹ prace badawcze, studialne i projektowe, dokumentacyjne i ewi-
dencyjne oraz popularyzacyjne z zakresu opieki nad zabytkami i wymiany do�wiadczeñ. Wspomagane bêd¹
systemowe rozwi¹zania zwi¹zane z informacj¹ kulturaln¹ i turystyczn¹ (w tym elektroniczn¹) oraz inwestycje
produktowi w instytucjach kultury oraz zrównowa¿onym sektorze us³ug turystycznych.
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Propozycje  wska�ników osi¹gniêæ dla celów i kierunków Programu:

C-Cel / P - Priorytet

C1. UTRZYMANIE
I KOMLEKSOWE
ZARZ¥DZANIE
ZASOBEM
REGIONALNEGO
DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO

P1. Odnowa
miejska

P2. Odnowa
zasobów wiejskich

P3. Rozwój 
instytucji opieki
nad zabytkami

C2. Ochrona
i kszta³towanie
krajobrazu
kulturowego 

P1. Kszta³towanie
struktur przestrzen-
nych

Wska�nik

Wydatki bud¿etów JST w Województwie Ma³opolskim
na muzea, ochronê i konserwacjê zabytków (wed³ug
wybranych rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej) w tys. z³
Udzia³  wydatków JST w Województwie Ma³opolskim na
wybrane formy dzia³alno�ci kulturalne, takie jak muzea,
ochrona i konserwacja zabytków, w wydatkach na kul-
turêi ochronê dziedzictwa narodowego ogó³em (%)
Warto�æ zrealizowanych kompleksowych programów
rerwaloryzacji i rewitalizacji w tys. z³

Ilo�æ obiektów i zespo³ów zabytkowych (zabytków nieru-
chomych) wymagaj¹cych generalnego remontu, rewaloryzacji
Ilo�æ zrealizowanych projektów z zakresu rewaloryzacji
przestrzeni miejskiej w skali roku
Ilo�æ opracowanych programów rewitalizacyjnych

Ilo�æ obiektów i zespo³ów zabytkowych na terenie
Województwa, które pozostaj¹ nie zagospodarowane
lub s¹ u¿ytkowane niezgodnie z funkcj¹
Ilo�æ zrealizowanych projektów o charakterze produktów
kultury i turystyki
Wydatki z bud¿etu j.s.t na ochronê dziedzictwa kultur-
owego na obszarach wiejskich (w tys. z³)

Ilo�æ zrealizowanych produktów kultury i produktów
turystyki 
Ilo�æ studentów na kierunkach dotycz¹cych dziedzictwa
kulturowego
Ilo�æ projektów zrealizowana przez regionaln¹ fundacjê

Ilo�æ �rodków przeznaczonych na odnowê zabytków
Krakowa (NFOZZK)
Ilo�æ nowych wystaw sta³ych w muzeach regionu

Ilo�æ opracowanych prac studialnych dotycz¹cych
zabytków

Powierzchnia ogó³em parków krajobrazowych w
Województwie Ma³opolskim, w ha

Udzia³ powierzchni parków krajobrazowych w
powierzchni geograficznej ogó³em Województwa
Ma³opolskiego, w %

Ilo�æ powo³anych nowych stref ochrony przyrody i krajo-
brazu (parki i rezerwaty)

Wydatki inwestycyjne na ochronê krajobrazu i siedlisk w
Województwie Ma³opolskim, w tys. z³ 

Warto�æ
bazowa

31 763 tys. z³
(2003 r.)

14,01%
(2003 r.)

Wymaga
inwentaryzacji

Wymaga
inwentaryzacji
Wymaga
inwentaryzacji
Wymaga
inwentaryzacji

Wymaga
inwentaryzacji

Wymaga
inwentaryzacji
Brak danych
bazowych

Wymaga
inwentaryzacji
Wymaga
inwentaryzacji
Wymaga
inwentaryzacja
30 mln/rok

Wymaga
inwentaryzacji
Wymaga
inwentaryzacji

174 156,6 ha
(2003 r.)

11,47% 
(2003 r.)

6

25,1 tys. z³ 
(w 2001 r.)

�ród³o

GUS 

GUS 

W³asne dane 
GUS 

W³asne dane
WM
W³asne dane
WM
W³asne dane
WM

W³asne dane
WM

W³asne dane
WM
GUS i w³asne
dane WM

W³asne dane
WM
W³asne dane
WM
W³asne dane
WM
Dane SKOZK

W³asne dane
WM
W³asne dane 
WM

US/Kraków 

US/Kraków 

W³asne dane
WM

US/Kraków  
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C-Cel / P - Priorytet

C3. Dziedzictwo
¿ywe � promocja,
edukacja i doku-
mentacja walorów
dziedzictwa kultur-
owego

P1. Prowadzenie
marketingu
ma³opolskiego
dziedzictwa
kulturowego

Wska�nik

Liczba stowarzyszeñ i zwi¹zków dzia³aj¹cych
w Województwie Ma³opolskim na rzecz lokalnego
dziedzictwa kulturowego

Liczba muzeów regionalnych dzia³aj¹cych na terenie
Województwa
Liczba muzeów i oddzia³ów muzealnych ogó³em
dzia³aj¹cych  w Województwie Ma³opolskim, poza
Krakowem 
Liczba zwiedzaj¹cych muzea i wystawy
w Województwie Ma³opolskim, poza Krakowem, w tys.

Wydatki bud¿etu Województwa Ma³opolskiego na
muzea, ochronê i konserwacjê zabytków, w tys. z³

Ilo�æ nowych szlaków turystycznych

Ilo�æ szkoleñ z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego

Warto�æ
bazowa

Wymaga
inwentaryzacji
(w oparciu o
bazê NGO)
27 (2000 r.)

63
(2002 r.)

2277,8 tys.
osób

Wymaga
inwentaryzacji
Wymaga
inwentaryzacji
Wymaga
inwentaryzacji

�ród³o

W³asne dane
WM

GUS 

US/Kraków  

US/Kraków 

W³asne dane
WM
W³asne dane
WM
W³asne dane
WM
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VII. WDRA¯ANIE PROGRAMU 

1. ROZWI¥ZANIA ORGANIZACYJNE, INSTYTUCJONALNE I FINASOWE

1. NARZÊDZIA

98. W realizacji Wojewódzkiego Programu Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego Ma³opolski wykorzy-
stane zostan¹ nastêpuj¹ce podstawowe grupy narzêdzi:
w instrumenty ogólne � okre�lone w programach rz¹dowych, w tym w Krajowym Programie Opieki nad Za-

bytkami oraz w innych dokumentach o charakterze planistycznym i strategicznym,
w programy sektorowe / strukturalne � okre�laj¹ce politykê pañstwa i regionu w zakresie ich rozwoju,
w narzêdzia i �rodki w³asne Województwa Ma³opolskiego oraz partnerów uczestnicz¹cych

w realizacji Programu (ministerstwa, instytucje kultury pañstwowe i samorz¹dowe, wojewódzki konserwa-
tor zabytków, miejscy konserwatorzy zabytków, jednostki samorz¹du terytorialnego, ko�cio³y, organizacje po-
zarz¹dowe, przedsiêbiorcy, instytucje miêdzynarodowe i inni, akceptuj¹cy za³o¿enia i cele Programu).

Powodzenie realizacji Programu wymaga wspó³dzia³ania jednostek samorz¹du terytorialnego w wojewódz-
twie ma³opolskim z:
w instytucjami ochrony zabytków i o�rodkami naukowymi,
w organizacjami pozarz¹dowymi zajmuj¹cymi siê ochron¹ i opiek¹ nad zabytkami (np. Stowarzyszenie Kon-

serwatorów Zabytków, Towarzystwo Mi³o�ników Historii i Zabytków Krakowa, Polskie Towarzystwo Ludo-
znawcze, stowarzyszenia regionalne itp.),

w diecezjami � w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami sakralnymi.

2. ORGANIZACJA INSTYTUCJONALNA

99. Zak³ada siê, ¿e cele zakre�lone w Wojewódzkim Programie Ochrony Dziedzictwa i Krajobra-
zu Kulturowego Ma³opolski bêd¹ osi¹gane w wyniku:
w wspólnego dzia³ania w³adz regionu z ministrem w³a�ciwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa kulturowe-

go, wojewódzkim konserwatorem zabytków, jednostkami samorz¹du terytorialnego opartymi na bazie zwi¹z-
ków o charakterze programowym, instytucjonalnym, sformalizowanym i pobudzaj¹cym (np. porozumienia,
umowy, wspólne podmioty),

w inicjatywy w³asnej w³adz regionu,
w wykorzystywania instrumentów finansowych (dotacje, nagrody, prowadzenie instytucji, zachêty),
w dzia³añ organizacyjnych (tj. instytucje, podmioty, partnerstwo),
w funkcji programowych (tj. projekty i programy regionalne, sieæ podmiotów, kontrakty),
w innych (dzia³ania stymuluj¹ce).

100. W celu skoordynowania realizacji poszczególnych celów i dzia³añ Programu zak³adane jest powo³anie forum
wymiany informacji i wspó³dzia³ania instytucji zobowi¹zanych do ochrony zabytków � Regionalne Centrum
Dziedzictwa Kulturowego Ma³opolski. 

Celem dzia³ania Regionalnego Centrum bêdzie wspieranie realizacji Wojewódzkiego Programu Ochrony Dzie-
dzictwa i Krajobrazu Kulturowego Ma³opolski. 
Do zadañ Regionalnego Centrum bêdzie nale¿eæ przede wszystkim:
1. analiza sytuacji, analiza potrzeb, analiza polityk publicznych oraz rekomendacje w sprawach zasobów

dziedzictwa kulturowego w Województwie Ma³opolskim,
2. opiniowanie i proponowanie proponowanych do realizacji zadañ s³u¿¹cych realizacji Wojewódzkiego

Programu, 
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3. tworzenie instrumentów finansowego wsparcia dzia³añ zwi¹zanych z dziedzictwem kulturowym w Ma³o-
polsce,

4. poszukiwanie i pozyskiwanie �róde³ finansowania dzia³añ zawartych w Wojewódzkim Programie Ochro-
ny Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego Ma³opolski,

5. organizacja akcji edukacyjnych, warsztatów, wystaw i spotkañ w �rodowisku oraz na zewn¹trz,
6. �cis³a wspó³praca z jednostkami samorz¹du terytorialnego, a zw³aszcza z samorz¹dem regionalnym od-

powiedzialnym za monitoring i wdra¿anie Programu,
7. udzia³ w pracach organizacyjnych, koncepcyjnych nad kolejnym Wojewódzkim Programem Ochrony Dzie-

dzictwa i Krajobrazu Kulturowego Ma³opolski.

W ramach Centrum bêdzie dzia³aæ rodzaj Rady jako cia³a integruj¹cego i reprezentuj¹cego �rodowisko oraz
realizuj¹cego zadania miêdzysektorowe, w³a�nie integracyjne, edukacyjne, promocyjne, �miêkkie�.
Mo¿liwe jest utworzenie Centrum w oparciu o decentralizacjê zadañ � zasoby statutowe regionalnego
o�rodka badañ i dokumentacji zabytków.
Administracja regionalna powinna odpowiadaæ za programowanie oraz dysponowaæ instrumentami finan-
sowymi.

101. Przyjmuje siê, ¿e podstawowym narzêdziem wdra¿ania i realizacji Wojewódzkiego Programu Ochrony Dzie-
dzictwa i Krajobrazu Kulturowego Ma³opolski powinien byæ nowy podmiot prawny utworzony przez samorz¹d
województwa z pozyskanymi partnerami � regionalna Fundacja.
Celem Fundacji Dziedzictwa Kulturowego Ma³opolski powinno byæ:

1. Inicjowanie, wspieranie i koordynowanie badañ z dziedziny ochrony dziedzictwa oraz upowszechnianie i
promowanie kultury i dziedzictwa kulturowego Ma³opolski.

2. Ochrona dziedzictwa i kultury Ma³opolski.
3. Wspieranie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych w substancji zabytków nieruchomych

wraz z ich otoczeniem oraz w historycznych centrach urbanistycznych, budowlanych i rurastycznych a tak-
¿e zabytkowego wyposa¿enia i wystroju.

4. Tworzenie oraz wspieranie programów ochrony tradycyjnego krajobrazu.
5. Ochrona oraz prowadzenie prac badawczych z zakresu specyficznych dla Ma³opolski tradycji, twórczo-

�ci ludowej, zawodów i wyrobów rzemie�lniczych, produktów regionalnych etc.
6. Gromadzenie informacji, tworzenie katalogów, baz danych dokumentuj¹cych ma³opolskie dziedzictwo kul-

tury materialne i niematerialne.
7. Popularyzowanie oraz promowanie Ma³opolski poprzez ukazywanie rodzimego dziedzictwa i wp³ywów

s¹siaduj¹cych regionów.
8. Kreowanie programów edukacyjnych oraz projektów promocyjnych w celu upowszechniania wiedzy oraz

pobudzenie zainteresowania histori¹ regionu, jego tradycj¹ oraz kultur¹.
9. Gromadzenie i wypracowywanie �rodków materialnych z przeznaczeniem na organizowanie, finansowa-

nie, wspieranie i wspomaganie dzia³añ na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego oraz dziedzictwa kultu-
rowego poprzez finansowanie i organizowanie prac z zakresu opieki i ochrony nad zabytkami.

10. Popularyzowanie dobrych wzorów aktywnej opieki nad zabytkami i dziedzictwem kulturowym regionu.
Cele fundacji mog¹ byæ realizowane ze �rodków publicznych i prywatnych, w tym w oparciu o ustawy do-
tycz¹ce sektora organizacji pozarz¹dowych.

3. EFEKT SYNERGII

102. Za fundamentalne dla osi¹gniêcia celów Programu uznaje siê dalsze funkcjonowanie Narodowego Fundu-
szu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, z poziomem finansowego zaanga¿owania w kwocie rocznej
co najmniej 10 mln EURO na rzecz ochrony najcenniejszych zabytków Krakowa,. Wskazane jest kontynuowa-
nie programu prac konserwatorskich w Krakowie na lata 2004�2010, przygotowywanego przez Spo³eczny
Komitet Odnowy Zabytków Krakowa /SKOZK/ (wspólnie z w³adzami regionalnymi).9 Realizacja programu
prac konserwatorskich ze �rodków w dyspozycji SKOZK powinna nadal uzale¿niaæ hierarchiê zadañ od rangi
kulturowej i potrzeb konserwatorskich poszczególnych zespo³ów i obiektów zabytkowych oraz ich znaczenia
spo³ecznego, stopnia zaanga¿owania finansowego w³a�cicieli i gotowo�ci do podjêcia prac. Priorytetami pro-
gramu SKOZK s¹: zespo³y zabytkowe Wzgórza Wawelskiego; zabudowa w obrêbie historycznego centrum
Krakowa i zabytków w obrêbie dawnego miasta Kazimierza; zabudowa w obrêbie miasta dziewiêtnastowiecz-
nego (np. remonty fortów austriackiej Twierdzy Kraków); w poszczególnych, najcenniejszych zespo³ach na dzi-

9 art. 2 ust. 4, 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (Dz.U. Nr 21, poz. 90) stanowi, ¿e dochoda-
mi Funduszu (obok darowizn, dobrowolnych wp³at oraz zapisów osób fizycznych i prawnych, a tak¿e �rodków przekazanych  przez fundacje; wp³at z orga-
nizowanych na rzecz Funduszu zbiórek publicznych i imprez; innych dochodów)  s¹ tak¿e dotacje celowe z bud¿etu centralnego.
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siejszych obrze¿ach Krakowa, których odnowa przyczyni siê do rozwoju ró¿nych dziedzin ¿ycia
miasta.

103. Komplementarnym programem powinien byæ realizowany corocznie program �Konserwator�, dotycz¹cy
czasowego zatrudnienia osób d³ugotrwale bezrobotnych i zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym przy pra-
cach zwi¹zanych z zachowaniem i rewitalizacj¹ substancji zabytkowej oraz ochron¹ krajobrazu kulturowego
na terenie województwa ma³opolskiego. 
Celem programu mo¿e byæ stopniowe ograniczanie bezrobocia oraz wychodzenie naprzeciw potrzebom
ochrony licznych zabytków znajduj¹cych siê na terenie Ma³opolski. Daje on mo¿liwo�æ po³¹czenia potrzeb w³a-
�cicieli-opiekunów zabytkowych obiektów oraz wymagañ rynku pracy. Dziêki temu mog¹ byæ zaktywizowane
nie tylko osoby pozostaj¹ce bez pracy, ale tak¿e w³a�ciciele, najemcy czy dzier¿awcy zabytkowych obiektów. 

104. Programowym instrumentem realizacji celów Programu powinien byæ program dotycz¹cy �Kierunków Roz-
woju Muzeów w Ma³opolsce� jako program umo¿liwiaj¹cego planowy i racjonalny rozwój placówek gro-
madz¹cych, opracowuj¹cych i udostêpniaj¹cych zbiory muzealne.
Przyjmuje siê, ¿e placówki muzealne spe³niaæ bêd¹ istotn¹ rolê w systemie ochrony i popularyzacji dziedzictwa
kulturowego w regionie.

4. �RÓD£A FINANSOWANIA PROGRAMU

105. System finansowania ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce jest do�æ skomplikowany. Najogólniej �ród³a fi-
nansowania tej sfery mo¿na podzieliæ na dwa:
1. �ród³a publiczne (np. bud¿et pañstwa, bud¿ety jednostek samorz¹dów terytorialnych wszystkich szcze-

bli, �rodki Unii Europejskiej, inne �ród³a zagraniczne),
2. �ród³a prywatne (osób fizycznych, organizacji pozarz¹dowych � stowarzyszeñ, fundacji, ko�cielnych

osób prawnych itp.).

106. Finansowanie Programu bêdzie realizowane z wykorzystaniem �rodków z wielu �róde³. Bê-
d¹ to zarówno �rodki bud¿etowe, fundusze strukturalne, inicjatywy wspólnotowe oraz �rodki prywatne.

107. Za³¹czona tabela okre�la potencjalne �rodki mo¿liwe do prognozowania w okresie programowania 2005-
-2008, z za³o¿eniem, ¿e s¹ to mo¿liwo�ci i szacunki, które mog¹ byæ obarczone b³êdem i zweryfikowane rze-
czywist¹ alokacj¹ i zakontraktowaniem oraz rozliczeniem. W tabeli wpisano tak¿e szacunek prognozowanych
�rodków finansowych dostêpnych w kolejnym okresie programowania, tj. na 7 lat w okresie 2006-2013, przy
czym s¹ to wstêpne za³o¿enia i symulacje finansowe przyjête w oparciu o za³o¿enia do Narodowego Progra-
mu Rozwoju 2006-2013. Tym samym tabela finansowania celów, priorytetów i dzia³añ Programu
winna byæ traktowana jako indykatywna i prognostyczna. 

108. Monitoring i ocena realizacji Programu winny daæ odpowied� na temat skali i warto�ci finansowej zaanga¿o-
wanej dla osi¹gniêcia za³o¿eñ Programu.
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Indykatywne finansowanie Wojewódzkiego Programu Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu
Kulturowego Ma³opolski na lata 2005-2008.

l.p.

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.

5.

�ród³o finansowania

(program horyzontalny, program operacyjny,

instrument finansowy)

BUD¯ET PAÑSTWA

Ministerstwo Kultury (Narodowy Program Kultury) 

Wojewódzki Konserwator Zabytków

Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zespo³ów Zabytkowych Krakowa

Kontrakt Wojewódzki � program wsparcia

BUD¯ET JEDNOSTEK SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO

W MA£OPOLSCE

województwo ma³opolskie

powiaty

gminy

ALOKACJE PROGRAMÓW

WSPÓLNOTOWYCHORAZFUNDUSZY STRUKTURALNYCH

INTERREG III � wk³ad wspólnotowy

EOG - Europejski Obszar Gospodarczy 2004 - 2009 - wk³ad EFTA 

EFOR - ZPORR 2004 - 2006: dzia³ania 1.4; 3.1; 3.2; 3.3.

SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywno�ciowego oraz

rozwój obszarów wiejskich � wsparcie UE

�RODKI PRYWATNE 

1+2+3+4 SUMA

NARODOWY PLAN ROZWOJU 2006-2013   ca³o�æ Regional-

nego Programu Operacyjnego (Ma³opolska) bez innych

Programów Operacyjnych

Warto�æ w PLN

307,7 mln PLN

161,3 mln PLN

4,2 mln PLN

120,2 mln PLN

22, 0 mln PLN

357,1 mln PLN

92,1 mln PLN

60,0 mln PLN

205,0 mln PLN

1,238,91 mln PLN

80,5 mln PLN

309,84 mln PLN

247,41 mln PLN

350, 0 mln PLN

420, 0 mln PLN

2,323,71 mln PLN

9,000,0 mln PLN

(projektowana alokacja dla

priorytetów RPO w Ma³opolsce)
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VIII. MONITORING
I OCENA REALIZACJI PROGRAMU

Metody monitorowania i oceny Wojewódzkiego Programu Ochrony Dziedzictwa i Krajobra-
zu Kulturowego Ma³opolski

109. Za monitorowanie realizacji Wojewódzkiego Programu Ochrony 
Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego Ma³opolski odpowiada Zarz¹d Województwa, który bêdzie
przedstawia³ Sejmikowi Województwa co dwa lata sprawozdanie ze stanu zaawansowa-
nia realizacji programu.

110. Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Ochrony 
Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego Ma³opolski bêdzie przekazywane Generalnemu Konserwato-
rowi Zabytków i Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w celu jego wykorzystania przy
opracowywaniu, aktualizacji i realizacji krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

111. W okresach czteroletnich dokonywana bêdzie ocena (ewaluacja) 
realizacji Programu, któr¹ Zarz¹d Województwa zobowi¹zany jest przedstawiæ Sejmikowi Województwa
w okresie do 12 miesiêcy od zakoñczenia kolejnego czwartego roku realizacji Programu. Sporz¹dzanie ocen
wyników Programu bêdzie realizowane przez niezale¿nych zewnêtrznych ekspertów na zlecenie Zarz¹du Wo-
jewództwa Ma³opolskiego, przy wspó³pracy z instytucjami specjalistycznymi (ze wzglêdu na skalê programu
i jego zasiêg), a zw³aszcza: 
w Krajowym O�rodkiem Badañ i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, 
w Ma³opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 
w Spo³ecznym Komitetem Odnowy Zabytków Krakowa.

112. Ocena Programu bêdzie udostêpniona do publicznej wiadomo�ci w portalu internetowym (modu³ � kultura,
dzia³ � zabytki).

113. Ocena Wojewódzkiego Programu Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego Ma³opolski bêdzie dokona-
na poprzez badanie stopnia osi¹gniêcia zak³adanych celów.

114. Monitoring to systematyczne obserwowanie zjawiska w celu poznania jego dynamiki i zbierania danych.
Polega on na obserwacji zjawisk, które s¹ istotne z punktu widzenia realizacji Programu. Obserwacja powinna
byæ prowadzona w oparciu o wyznaczone wcze�niej kryteria i wska�niki

115. Dla sprawnej realizacji Programu oraz zapewnienia systematyczno�ci dzia³añ dookre�lony zostanie zakres dzia-
³ania departamentu Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego, w³a�ciwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa kulturowego wraz z odpowiedni¹ etatyzacj¹. Departament bêdzie odpowiedzialny za mo-
nitorowanie Wojewódzkiego Programu Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego Ma³opolski, wspó³pracê
z samorz¹dami lokalnymi w Ma³opolsce, �rodowiskiem konserwatorskim w zakresie dziedzictwa kulturowego
oraz za wspó³pracê przy realizacji nowej strategii rozwoju Ma³opolski. 

116. Zadania zawarte w Wojewódzkim Programie Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego Ma³opolski wy-
kraczaj¹ poza zakres zadañ samorz¹du województwa ma³opolskiego i stanowi¹ integraln¹ czê�æ opracowa-
nych strategii rozwoju ma³opolski, co stwarza potrzebê koordynacji zagadnienia dziedzictwa kul-
turowego na poziomie dokumentów programuj¹cych rozwój regionalny.



����� 63 �����

WOJEWÓDZKI PROGRAM OCHRONY DZIEDZICTWA I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO MA£OPOLSKI

IX. MATERIA£Y WYKORZYSTANE
W PRACACH NAD PROGRAMEM

w Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

w Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa.

w Opracowanie �Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w województwie ma³opolskim. Projekt�, sporz¹dzony
w Departamencie Edukacji i Kultury Urzêdu Marsza³kowskiego przez Krzysztofa Markiela i Micha³a Sapetê na
podstawie materia³u wykonanego przez Regionalny O�rodek Badañ i Dokumentacji Zabytków w Krakowie. 

w Opracowanie o charakterze za³o¿eñ do �Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie
ma³opolskim� przez Regionalny O�rodek Badañ i dokumentacji Zabytków w Krakowie, zespó³ pod kierunkiem
dyrektora Romana Marcinka.

w Opinie eksperckie: prof. Ireneusza P³uski, prof. Wojciecha Kosiñskiego, dr. Piotra Dobosza, wykonane na zlece-
nie Departamentu Edukacji i Kultury Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego, Kraków 2004.

w Opinia ekspercka: Bo¿ena Pietras-Goc. Opinia nt. projektu wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami
oraz propozycja dot. zakresu dalszych prac. 

w Opracowanie eksperckie za³o¿eñ do �Wojewódzkiego Programu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Krajo-
brazu Kulturowego Ma³opolski� � Beata Bujak-Szwaczka, Kraków, grudzieñ 2004.

w Tezy do Krajowego Programu Ochrony Zabytków.

w �Przemys³ kulturowy Województwo Ma³opolskie�. Opracowanie dla potrzeb programu wojewódzkiego. Jacek
Purchla, Krzysztof Broñski, Monika Murzyn, Monika Smoleñ, grudzieñ 2000.

w Wybrane dane o powiatach i gminach Województwa Ma³opolskiego w 2002 roku. Urz¹d Statystyczny w Kra-
kowie, Kraków 2003.

w Opracowanie MSAP, W. Wañkowicz Rozwi¹zania legislacyjne i organizacyjne w obszarze kultury, aneks, Kra-
ków, grudzieñ 2003.

w Opracowanie MSAP, W. Wañkowicz, W. Lachiewicz, Temat ogólny: Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki
nad Zabytkami na lata 2004-2008. Czê�æ tematu ogólnego: Warunki i sposoby finansowania zadañ zaplanowa-
nych w Krajowym Programie Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2004-2008. Etap prac I: Za³o¿e-
nia wyj�ciowe dla problematyki finansowej w opracowanym KPOZiOnZ na lata 2004-200, Kraków, lipiec 2004.

w Analiza us³ug publicznych w miastach, wyniki badañ, Zwi¹zek Miast Polskich, Poznañ 1999 r.

w Kultura w województwach w roku 2001, wybrane dane statystyczne, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2003 r.

w D. Ilczuk i W. Misi¹g �Finansowanie i organizacja kultury w gospodarce rynkowej� IBnGR, Warszawa 2003 r.

w Dz.U. 1976 nr 32 poz. 190 Konwencja w sprawie ochrony �wiatowego dziedzictwa kulturalnego i naturalne-
go, przyjêta w Pary¿u dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencjê Generaln¹ Organizacji Narodów Zjedno-
czonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji.
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X. ANEKSY

ANEKS 1

1. NARODOWY PROGRAM KULTURY �OCHRONA ZABYTKÓW 
I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO� NA LATA 2007-2013

W ramach opracowywania strategicznych, d³ugofalowych dokumentów programowych rozwoju spo³eczno-gospo-
darczego Pañstwa, a w szczególno�ci w ramach prac nad nowym Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007-2013
opracowana zosta³a w Ministerstwie Kultury Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 2007-2013. 
Jednym z jej elementów jest program odnosz¹cy siê do ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego, który okre�la
ramy polityki rz¹du w tej dziedzinie do 2013 roku.
Podstawowa struktura i charakterystyka podprogramów, priorytetów i dzia³añ Narodowego Programu Kultu-
ry �Ochrona Zabytków i Dziedzictwa Kulturowego� przedstawia siê nastêpuj¹co:

Priorytet 1. Aktywne zarz¹dzanie zasobem stanowi¹cym materialne dziedzictwo kulturowe 
Dzia³ania realizowane w ramach niniejszego priorytetu maj¹ na celu materialn¹ poprawê stanu zabytków, ich ad-
aptacjê i rewitalizacjê oraz zwiêkszenie dostêpno�ci do nich mieszkañców, turystów i inwestorów. Realizacja dzia-
³añ pozwoli na zwiêkszenie atrakcyjno�ci regionów, a tak¿e wykorzystanie przez nie potencja³u zwi¹zanego 
z posiadanym dziedzictwem kulturowym. 

Dzia³anie 1.1. Budowa nowoczesnych rozwi¹zañ organizacyjno-finansowych w sferze ochrony zabytków

G³ównym celem dzia³ania jest dostosowanie sfery ochrony zabytków do rzeczywisto�ci gospodarczej. 
Celami cz¹stkowymi s¹: 
w poprawa warunków instytucjonalnych, prawnych i organizacyjnych w sferze dokumentacji i ochrony zabyt-

ków, 
w wzmocnienie roli o�rodków dokumentacji zabytków,
w zrównowa¿one �urynkowienie zabytków�, 
w wykszta³cenie zachêt dla przedsiêbiorców i osób fizycznych do inwestowania w zabytki. 
W ramach dzia³ania zostan¹ zaproponowane zmiany instytucjonalne, prawne i funkcjonalne w sferze dokumen-
tacji i ochrony zabytków oraz procesu oferowania zabytków na rynku. Okre�lenie przedmiotu dzia³ania jako
�zaproponowanie� uzasadnia konieczno�æ przeprowadzenia szerokich konsultacji ze �rodowiskami konserwa-
torskimi, w³a�cicielami zabytków, a tak¿e z ewentualnymi partnerami Ministra Kultury wdra¿aj¹cymi zapropono-
wany system, a nastêpnie wyst¹pienie z inicjatywami ustawodawczymi przez Ministra Kultury. 

Dzia³anie 1.2. Kompleksowa rewaloryzacja zabytków i ich adaptacja na cele kulturalne, turystyczne, edukacyj-
ne, rekreacyjne i inne cele spo³eczne 

Program �Polskie regiony w europejskiej przestrzeni kulturowej�.
Minister Kultury zaanga¿owa³ siê w proces tworzenia i realizacji projektów z funduszy strukturalnych poprzez
stworzony przez siebie program �Polskie regiony w europejskiej przestrzeni kulturowej�, zainicjowany i realizo-
wany przez Narodowe Centrum Kultury. Program zosta³ uruchomiony ju¿ na pocz¹tku 2003 r., jednak¿e istot-
ny dla realizacji dzia³ania 1.2. modu³ wspierania projektów strukturalnych pojawi³ siê dopiero we wrze�niu
2003 r. Program jest realizowany w ramach istniej¹cych sektorowych programów operacyjnych na lata
2004�2006, na podstawie których rozdysponowane zostan¹ fundusze strukturalne przyznane Polsce przez
Uniê Europejsk¹. 
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G³ównym celem programu jest przygotowanie potencjalnych wnioskodawców do opracowania kompleksowych
projektów do wspó³finansowania ze �rodków funduszy strukturalnych. Aby zapewniæ spe³nienie powy¿szych
kryteriów przez projektodawców, w ramach programu organizowane s¹ specjalistyczne szkolenia, podczas
których przygotowuj¹ oni konkretne projekty, które maj¹ zamiar realizowaæ w swoich regionach. 

Program �Promesa Ministra Kultury�.
Beneficjenci mog¹ ubiegaæ siê o dofinansowanie wk³adu w³asnego do projektów realizowanych w ramach fun-
duszy strukturalnych i innych funduszy europejskich w ramach programu �Promesa Ministra Kultury�. Minister
Kultury, widz¹c wielk¹ szansê dla rozwoju kultury w skutecznym wykorzystaniu �rodków z funduszy struktural-
nych, podj¹³ decyzjê o udziale w monta¿u finansowym wk³adu krajowego wybranych projektów kulturalnych,
realizowanych w ramach programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych. 
W ramach programu dofinansowane bêd¹ inwestycje s³u¿¹ce promowaniu i wspieraniu przedsiêwziêæ arty-
stycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji m³odych twórców
i artystów oraz sztuki zgodne z Narodowym Planem Rozwoju na lata 2004�2006. 

Dzia³anie 1.3. Zwiêkszenie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsiêbiorczo�ci poprzez tworzenie zintegro-
wanych narodowych produktów turystycznych

Program Narodowy Produkt Turystyczny Miasta Sto³ecznego.
Program �Trakt Królewski� ma charakter pilota¿owy w ramach budowania zintegrowanych narodowych produk-
tów turystyki kulturowej w odniesieniu do 5 polskich miast Warszawy, Krakowa, Gdañska, Poznania i Wroc³a-
wia. Program �Trakt Królewski� planowany jest do przed³o¿enia Radzie Ministrów jako wieloletni program inwe-
stycyjny w rozumieniu ustawy o finansach publicznych na lata 2007-2013. Koncepcja programu zak³ada objê-
cie jego realizacj¹ obszaru okre�lonego w § 3 Zarz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
8 wrze�nia 1994 r. uznaj¹cego za pomnik historii �Warszawê � historyczny zespó³ miasta z traktem królewskim
i Wilanowem�. 

Program �Fryderyk Chopin 2010�.
Przypadaj¹ca w 2010 r. dwusetna rocznica urodzin wielkiego kompozytora bêdzie z pewno�ci¹ wa¿nym wy-
darzeniem dla ca³ego kulturalnego �wiata. Centrum tych obchodów z powodów naturalnych powinna byæ Pol-
ska. 
Program �Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010� jest planowany jako wieloletni program inwestycyjny w rozu-
mieniu ustawy o finansach publicznych. Alokacja finansowa na Program zostanie okre�lona w porozumieniu
z Ministrem Finansów i zaplanowana na lata 2005-2010. 
Cele programu �Fryderyk Chopin 2010�:
1. Podniesienie poziomu i zakresu wykonawstwa muzyki Fryderyka Chopina, w tym zw³aszcza udostêpnienie

polskiej i miêdzynarodowej publiczno�ci najwybitniejszych kreacji koncertowych; otoczenie opiek¹ utalen-
towanej m³odzie¿y pianistycznej i pomoc najzdolniejszym w rozwijaniu miêdzynarodowej kariery; podnie-
sienie rangi miêdzynarodowych konkursów pianistycznych im. Fryderyka Chopina. 

2. Stymulowanie rozwoju oryginalnych badañ naukowych i rozbudzenie zainteresowañ m³odych naukowców
problematyk¹ chopinologiczn¹; stworzenie programu publikacji p³ytowych, nutowych i ksi¹¿kowych, gwa-
rantuj¹cych utrwalenie i udostêpnienie twórczo�ci Fryderyka Chopina, jej najwybitniejszych wykonañ,
opracowañ naukowych, popularyzatorskich i zastosowañ edukacyjnych. 

3. Integracja i wzmocnienie �rodowisk zajmuj¹cych siê ochron¹ dziedzictwa Fryderyka Chopina, w tym stwo-
rzenie wspólnego zaplecza lokalowego, dostêpu do archiwaliów i centrum aktualnych informacji, stabiliza-
cjê �róde³ finansowania wyspecjalizowanych instytucji i organizacji spo³ecznych. 

4. Zorganizowanie nowoczesnego Muzeum Fryderyka Chopina jako placówki odpowiadaj¹cej �wiatowym
standardom muzealnictwa, o rozbudowanym programie edukacyjnym i oddzia³ywaniu promocyjnym
w skali miêdzynarodowej. 

5. Rewitalizacja zabytkowych obiektów zwi¹zanych z Fryderykiem Chopinem na terenie ca³ego kraju. 

Priorytet 2. Edukacja i administracja na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego 

Dzia³anie 2.1. Rozwój zasobów ludzkich oraz podnoszenie �wiadomo�ci spo³ecznej w sferze ochrony dziedzic-
twa kulturowego

Dzia³anie bêdzie realizowane dziêki podnoszeniu wykszta³cenia kadr zatrudnionych w sferze ochrony dziedzic-
twa kulturowego poprzez: 
w nawi¹zanie wspó³pracy z instytutami badawczymi w Europie � wspólna realizacja programów w ramach

�Programu Kultura 2000�; 
w szkolenia i kursy z zakresu aktywnych technik zarz¹dzania dziedzictwem oraz nowoczesnych metod doku-

mentacji i rewaloryzacji zabytków. 
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Podnoszenie zainteresowania spo³eczeñstwa problematyk¹ ochrony zabytków poprzez: 
w pobudzanie inicjatywy szkó³ wy¿szych na rzecz wprowadzania do programów studiów przedmiotów z za-

kresu ochrony zabytków i zarz¹dzania dziedzictwem, 
w Akademiê Dziedzictwa � studia podyplomowe prowadzone przez Akademiê Ekonomiczn¹ w Krakowie, 
w organizowanie letniej szko³y dziedzictwa dla uczniów i studentów z Polski i zagranicy (Akademia Dziedzic-

twa, 
w ochronê, dokumentacjê, popularyzacjê dziedzictwa kultury ludowej oraz aktywizacjê spo³eczno�ci wiej-

skich np. poprzez �Program gin¹ce zawody�.

Dzia³anie 2.2. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego przed nielegalnym wwozem, wywozem i prze-
wozem przez granice

Podprogram �Absent Patrimonium�.
Program przewiduje budowê sieci informacji wirtualnej o zabytkach wywo¿onych i zaginionych. 
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ANEKS 2

2. ANALIZA:
MODELE I MECHANIZMY FINANSOWE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1. MODELE OCHRONY ZABYTKÓW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ.

W krajach Unii Europejskiej finansowanie ochrony i opieki nad zabytkami odbywa siê g³ównie za pomoc¹ �rod-
ków publicznych pochodz¹cych z bud¿etu pañstwa i bud¿etów samorz¹dów. 
Obowi¹zuje zasada uzupe³niania wk³adu.
�rodki finansowe samorz¹dów stanowi¹ minimum po³owê �rodków publicznych przeznaczanych na kulturê
ogó³em, tak jest na przyk³ad we Francji i W³oszech, a mog¹ osi¹gaæ nawet 2/3 tych wydatków. 
Do rozdzia³u �rodków publicznych w³¹czono instytucje pozarz¹dowe i organizacje typu quango dzia³aj¹ce
w oparciu o brytyjsk¹ zasadê �przed³u¿onego ramienia�.
Coraz czê�ciej wystêpuje tak¿e tzw. finansowanie po�rednie.
Polega na stosowaniu przez Pañstwo ró¿nego typu ulg i zwolnieñ podatkowych, zachêcaj¹cych do finanso-
wania kultury ze �róde³ prywatnych. Oznacza to rezygnacjê przez Rz¹d z czê�ci dochodów, w zamian licz¹c
na dodatkowe �rodki uzyskiwane dziêki aktywno�ci obywateli i instytucji. 
Wprowadzanie po�rednich metod finansowania ochrony i opieki nad zabytkami przez pañstwo sprzyja posze-
rzaniu finansowania ochrony i opieki na zabytkami o sferê prywatn¹. 
Rozmiary prywatnej pomocy nie s¹ jeszcze do�æ du¿e, lecz stale rosn¹. Krajami, w których udzia³ �rodków
prywatnych w finansowaniu kultury jest najwy¿szy, s¹ Szwajcaria (13%), Grecja (20%) i Portugalia
(26%). S¹ to jednak wyj¹tki, przeciêtnie w krajach Europy osi¹ga on poziom 0,5�2%.

Podstawowymi �ród³ami finansowania prywatnego ochrony i opieki nad zabytkami w krajach Unii Europejskiej s¹:
w firmy prywatne, które przekazuj¹ �rodki na kulturê przede wszystkim poprzez jej sponsorowanie,
w fundacje i pozosta³e organizacje nonprofit,
w darczyñcy indywidualni.
Charakterystycznym �ród³em finansowania kultury, w tym sfery ochrony i opieki nad zabytkami, którego udzia³
siê systematycznie zwiêksza, jest wykorzystywanie zysków z loterii11 na cele kulturalne poprzez przeka-
zywanie okre�lonej czê�ci zysków loterii pañstwowej na rzecz tego obszaru lub organizowanie specjalnych lo-
terii. 
Zjawisko to wystêpuje w nastêpuj¹cych krajach europejskich: Belgii, Bu³garii, Danii, Finlandii, Grecji, Holandii,
Irlandii, Norwegii, S³owacji, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i we W³oszech.

2. Podstawê do przekazywania �rodków finansowych Unii Europejskiej na rzecz kultury stanowi traktat amster-
damski. 
Zgodnie z artyku³em 151 kultura przyczynia siê do rozkwitu kultur pañstw cz³onkowskich z poszanowaniem ich
narodowej i regionalnej ró¿norodno�ci, jednocze�nie promuj¹c wspólne dziedzictwo kulturowe kontynentu eu-
ropejskiego. 
Unia Europejska zachêca do wspó³pracy miêdzy pañstwami, a w sytuacjach koniecznych wspiera i uzupe³-
nia dzia³ania prowadzone przez poszczególne kraje. Zakres tych dzia³añ obejmuje zarówno podnoszenie po-
ziomu wiedzy w zakresie kultury i historii narodów europejskich, jak i zachowanie oraz ochronê dziedzictwa kul-
turowego o znaczeniu europejskim. 

3. Unia Europejska finansuje sferê kultury, w tym ochronê i opiekê nad zabytkami za pomoc¹ dwóch narzêdzi:
w poprzez programy wspólnotowe adresowane bezpo�rednio do sektora kultury; przyk³adem jest pro-

gram Kultura 2000,
w poprzez fundusze strukturalne.

Oczywi�cie, w przypadku udzia³u �rodków unijnych w finansowaniu sfery ochrony i opieki nad zabytkami obo-
wi¹zuje równie¿ podstawowa zasada wspó³finansowania, która oznacza konieczno�æ udzia³u �rodków
krajowych.
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4. Z funduszy strukturalnych najwiêksze znacznie dla finansowania 
omawianego obszaru maj¹: 
w Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF),
w Europejski Fundusz Spo³eczny (ESF).
Za pomoc¹ �rodków ERDF i EFS mo¿na na przyk³ad rewaloryzowaæ i adaptowaæ obiekty stanowi¹ce dziedzic-
two kulturowe lub przemys³owe, z tym ¿e w przypadku finansowania ze �rodków EFS-u uzyskany efekt poprzez
realizacjê projektu musi równie¿ znajdowaæ siê w obszarze socjalnym. 

Pozosta³e, obok ERDF i ESF, fundusze strukturalne tworz¹ mniejsze mo¿liwo�ci realizacji projektów kulturalnych
i zwi¹zanych z opiek¹ i ochron¹ nad zabytkami. 

W Europejskim Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF) w ramach Promocji dostosowania i rozwoju
terenów rolniczych (art. 33 regulacji EAGGF) mo¿na realizowaæ projekty dotycz¹ce renowacji 
i rozwoju wsi oraz ochrony i konserwacji dziedzictwa obszarów wiejskich. Równie¿ w ramach Jednolitego In-
strumentu Finansowania Rybo³ówstwa (FIFG) mo¿na przygotowywaæ projekty zwi¹zane ze sfer¹ ochrony
i opieki nad zabytkami. 

5. Oddzieln¹ kategoriê instrumentów finansowych Unii tworz¹ tzw. Inicjatywy Wspólnotowe: 
w Leader+: 

Rozwój lokalny na obszarach wiejskich � finansowany z EFOiGR, wdra¿any jest na poziomie lokal-
nym, beneficjantami mog¹ byæ obszary wiejskie, podmioty publiczne i prywatne. 

w Urban II: 
Wspieranie rewitalizacji w obszarach dotkniêtych szczególnymi problemami � finansowany z ERDF
mo¿e byæ realizowany w wybranych w oparciu o kryteria ekonomiczne i spo³eczne miejscach Europy. 

w Equal: 
Promowanie nowych praktyk w zakresie zwalczania przejawów dyskryminacji i nierówno�ci � finan-
sowany z ESF beneficjantami mog¹ byæ podmioty publiczne i prywatne zaanga¿owane 
w �partnerstwo na rzecz rozwoju�.

w Interreg III:
Przeciwdzia³anie negatywnych skutków w rozwoju ze wzglêdu na efekt granicy � program ten obej-
muje ca³y obszar UE.

6. W latach 1989�1993 w 12 krajach cz³onkowskich Unii Europejskiej �rodki finansowe przekazane z bud¿etu
Unii Europejskiej na finansowanie projektów z zakresu kultury, w tym na ochronê i opiekê nad zabytkami
w 82,7% pochodzi³y ze �rodków funduszy strukturalnych.

7. POLSKI MODEL FINANSOWANIA OCHRONY I OPIEKI NAD ZABYTKAMI.

�ród³a finansowania ochrony i opieki nad zabytkami mo¿na pogrupowaæ na ró¿nych poziomach. Na pierw-
szym najbardziej ogólnym poziomie mo¿na wyró¿niæ dwa �ród³a:
w �rodki publiczne,
w �rodki prywatne.

1. �RODKI PUBLICZNE

8. Publiczne wydatki na ochronê i opiekê nad zabytkami realizowane s¹ na wszystkich szczeblach administracji
publicznej. 
Zasadniczym �ród³em finansowania zadañ s¹ �rodki planowane w rocznych ustawach bud¿etowych. 
Sk³adaj¹ siê na nie zarówno �rodki w³asne (�rodki krajowe), jak i �rodki pochodz¹ce z zagranicy (w tym z Unii
Europejskiej). 
Minister w³a�ciwy do spraw kultury dysponuje czê�ci¹ bud¿etu pañstwa i mo¿e j¹ spo¿ytkowaæ zgodnie z obo-
wi¹zuj¹c¹ w danym roku ustaw¹ bud¿etow¹ oraz ustaw¹ o finansach publicznych. 
Zaznaczyæ nale¿y, ¿e w dyspozycji innych ministerstw oraz wojewodów równie¿ mog¹ znajdowaæ siê �rodki fi-
nansowe z przeznaczeniem na wydatki na kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Przyk³adowo, w 2003 roku z ogólnych �rodków przyznanych ustaw¹ bud¿etow¹ na kulturê i ochronê dziedzic-
twa narodowego (665 565 tys. z³), w gestii poszczególnych dysponentów znajdowa³y siê nastêpuj¹ce kwoty:
w Minister Kultury � 473 403 tys. z³ (71,1% ³¹cznych nak³adów),
w Wojewodowie � 43 488 tys. z³ (6,5% ³¹cznych nak³adów),
w Pozostali ministrowie � 148 674 tys. z³ (22,4% ³¹cznych nak³adów).

9. Prawo polskie (w porównaniu z innymi systemami pañstwowymi) nie okre�la jakiego� procentowego li-
mitu wydatków bud¿etu na rzecz kultury i sztuki, w tym: opiekê i ochronê nad zabytkami. 
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Tylko w drodze wyj¹tku w przepisach szczególnych uzale¿niany mo¿e byæ wymóg planowania okre�lonego wy-
datku w wysoko�ci uzale¿nionej od innego rodzajowo zbie¿nego. 
W polskim prawie nie przewidziano bezpo�redniego powi¹zania sp³ywu okre�lonego �ród³a dochodów bud¿e-
tu z wysoko�ci¹ okre�lonego rodzaju wydatku. 
Bezpo�rednie (przep³ywowe) powi¹zania konkretnych �rodków bud¿etowych z konkretnymi wydatkami mog¹
mieæ jedynie charakter funkcjonalny i dotycz¹ opracowywanych tzw. harmonogramów rocznych dochodów i wy-
datków z art. 29 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. 

10. Z punktu widzenia rodzaju wydatków wydatki bud¿etu pañstwa na ochronê i opiekê nad zabytkami mog¹
obejmowaæ bezpo�rednie wydatki na zadania bie¿¹ce i inwestycyjne pañstwowych jednostek bud¿etowych
oraz wydatki w formie:
w dotacji dla jednostek samorz¹du terytorialnego, 
w dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych,
w dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (osób fizycznych, przedsiêbiorców, organizacji

pozarz¹dowych). 

11. Dotacje z bud¿etu w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami mog¹ mieæ charakter dotacji celowych, do-
tacji przedmiotowych albo dotacji podmiotowych. 
Dotacja jest szczególn¹ form¹ dysponowania �rodkami publicznymi, wymagaj¹c¹ szczególnego rozliczenia
� jest wiêc pieni¹dzem �pewnym�, ale równocze�nie obwarowanym odpowiedzialno�ci¹ karno-skarbow¹. Eg-
zekucja zwrotu dotacji opiera siê na egzekucji administracyjnej, przez co dotacje (w odró¿nieniu od kontraktów
cywilnoprawnych) s¹ bardziej bezpiecznym narzêdziem realizacji zadañ administracji publicznej. 

12. Obok instrumentu finansowania sfery ochrony i opieki nad zabytkami, jakim jest bud¿et pañstwa, istniej¹ wie-
loletnie instrumenty planowania finansowego. 
Planowanie takie w zakresie wydatków bie¿¹cych (niemaj¹tkowych) jest mo¿liwe poprzez do³¹czenie do usta-
wy bud¿etowej programów wieloletnich � ustanawianych przez Radê Ministrów. Oznacza to, ¿e, w kolejnych
bud¿etach planowane bêd¹ wydatki na dany program w kwotach � jak zestawienie wieloletnie do³¹czone do
uchwa³y bud¿etowej. 
Ponadto opracowywanie wieloletnich programów i projektów realizowanych ze �rodków z funduszy struktural-
nych i Funduszu Spójno�ci oraz innych �rodków z bud¿etu UE jest obowi¹zkiem ustawowym.

13. Finansowanie �rodkami publicznymi sfery ochrony i opieki nad zabytkami mo¿e siê równie¿ odbywaæ w ramach
gospodarki pozabud¿etowej. 
Gospodarka pozabud¿etowa oznacza realizacjê zadañ publicznych nie poprzez jednostki bud¿etowe (których dochody
i wydatki w ca³o�ci obejmowane s¹ bud¿etem pañstwa), ale poprzez zak³ady bud¿etowe, gospodarstwa pomocnicze
(przy jednostkach bud¿etowych), rachunki �rodków specjalnych (jednostek bud¿etowych) oraz poprzez fundusze celowe.
Pozytywem ww. konstrukcji finansowych (tzw. finansowania netto) jest uzale¿nienie wydatków od pozyskiwa-
nych dochodów oraz bezpo�rednie powi¹zanie sp³ywaj¹cych dochodów z okre�lonymi wydatkami. Zak³ady
bud¿etowe, gospodarstwa pomocnicze mo¿e tworzyæ Minister i wojewoda. Rachunki �rodków specjalnych s¹
dodatkowym �ród³em pieniêdzy (poza �bud¿etem�), jakie mo¿e uzyskiwaæ jednostka bud¿etowa. W zakresie
administracji rz¹dowej mo¿liwe jest funkcjonowanie wy³¹cznie �rodków specjalnych przewidzianych w usta-
wach odrêbnych, a tak¿e �rodków specjalnych powstaj¹cych obligatoryjnie w przypadku przekazania jedno-
stce bud¿etowej darowizny, spadku, zapisu oraz powstaj¹cych z odszkodowañ za mienie na stanie danej jed-
nostki bud¿etowej. �rodki specjalne to swego rodzaju parafundusze celowe. Rachunki �rodków specjalnych mo-
g¹ funkcjonowaæ przy samorz¹dowych jednostkach bud¿etowych wszystkich szczebli.

14. Fundusze celowe to fundusze powo³ywane ustawowo, poprzez okre�lenie �róde³ przychodów, ich przezna-
czenia i dysponenta. Fundusz celowy jakim jest Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krako-
wa (jako fundusz pañstwowy) � obecnie jedynym funkcjonuj¹cym funduszem celowym s³u¿¹cym finansowaniu
zadañ z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami. 
Ze wzglêdu na zbie¿no�æ ochrony przyrody z ochron¹ zabytków rozwa¿aæ mo¿na równie¿ mo¿liwo�æ finanso-
wania zadañ ochrony zabytków i opieki nad zabytkami poprzez �rodki Narodowego Funduszu Ochro-
ny �rodowiska i Gospodarki Wodnej. 

15. Stosowanym instrumentem z zakresu ochrony zabytków jest przekazywanie dóbr kultury na utrzymanie
przez pañstwowe osoby prawne. Finansowanie opieki nad zabytkami na stanie pañstwowych osób pra-
wnych powinno byæ wówczas dokonywane z ich �rodków w³asnych. Zabytki i inne dobra kultury mog¹ pozo-
stawaæ w dyspozycji pañstwowych osób prawnych: instytucji kultury (w tym muzeów) lub rzadziej wykorzysty-
wane s¹ na potrzeby spó³ek lub agencji pañstwowych.

16. Publiczne wydatki na ochronê i opiekê nad zabytkami realizowane s¹ równie¿ w ramach bud¿etowych wy-
datków jednostek samorz¹du terytorialnego, przede wszystkim województw samorz¹dowych i gmin.
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Samorz¹dy dysponuj¹ równie¿ wieloletnimi instrumenty planowania finansowego.
Analogicznie jak bud¿et pañstwa samorz¹dy mog¹ realizowaæ wydatki bud¿etowe w tej sferze równie¿ po-
przez: 
w samorz¹dowe osoby prawne,
w gospodarkê pozabud¿etow¹,
w �rodki specjalne samorz¹dowych jednostek bud¿etowych.

17. Ponadto � w przeciwieñstwie do bud¿etu pañstwa � jednostki samorz¹du terytorialnego mog¹ two-
rzyæ fundacje, których zadaniem mo¿e byæ ochrona i opieka nad zabytkami.

18. Z punktu widzenia rodzaju wydatków wydatki samorz¹dów na ochronê i opiekê nad zabytkami mog¹ obejmo-
waæ bezpo�rednie wydatki na: zadania bie¿¹ce i inwestycyjne pañstwowych jednostek organizacyjnych oraz
wydatki w formie dotacji.

2. �RODKI PRYWATNE

19. Sektor prywatny jest nies³ychanie istotnym, niewykorzystanym �ród³em wspomagani zadañ publicznych sfery
ochrony i opieki nad zabytkami. Wykorzystanie tego �ród³a jest uwarunkowane odpowiednimi
rozwi¹zaniami prawnymi, których w Polsce brakuje.

20. Programowo niezbêdna jest ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Opracowywana przez Ministerstwo Gospodarki powinna upro�ciæ i ujednoliciæ procedury formalne PPP. 
Obecnie w Polsce nie ma praktycznie przyk³adów zastosowania zasady partnerstwa publiczno-prywatnego
w realizacji zadañ publicznych sfery ochrony i opieki nad zabytkami. 
Idea partnerstwa publiczno-prywatnego (miedzy sektorowego) podniesiona zosta³a a¿ w piêciu zasadach De-
klaracji w Rio de Janeiro (I Szczyt Ziemi w 1992r.). W Johannesburgu w 2002 r. (III Szczyt Ziemi) przyjêto po-
nad 200 tzw. Partnersship Agreements, czyli umów prywatno-publicznych pomiêdzy lokalnymi spo³eczno�ciami
a prywatnymi przedsiêbiorcami z udzia³em organizacji pozarz¹dowych przy realizacji lokalnych inwestycji d³u-
goterminowych. 

21. Istot¹ partnerstwa prywatno-publicznego jest wspó³dzia³anie w uzgadnianiu wspólnych celów
i w skutecznej oraz efektywnej ich realizacji. 
Partnerstwo publiczno-prywatne mo¿na okre�liæ jako:
w wykorzystanie zasobów sektora prywatnego w sposób bêd¹cy mieszank¹ zlecania sektorowi prywatne-

mu wykonywanie us³ug publicznych oraz prywatyzacji,
w obejmuje zinstytucjonalizowane podej�cie do wspó³pracy miedzy ró¿nymi sektorami w celu rozwi¹za-

nia problemów lokalnych,
w jest form¹ d³ugoterminowej wspó³pracy sektora prywatnego i publicznego przy �wiadczeniu us³ug,
w to formalne powi¹zanie podmiotu publicznego i podmiotu prywatnego, w wyniku którego zadania

� tradycyjnie lub ustawowo przypisane do sektora publicznego � s¹ realizowane si³ami prywatnymi,
w to wyrêczanie podmiotu publicznego w konieczno�ci poniesienia nak³adów inwestycyjnych na obiekty

s³u¿¹ce �wiadczeniu us³ug publicznych.

22. Natomiast mo¿liwe i ³atwiejsze w wykonaniu jest wspieranie dzia³añ przedsiêbiorców na rzecz ochro-
ny zabytków i opieki nad zabytkami. Dotyczy to zarówno przedsiêbiorców dzia³aj¹cych w bran¿y ochrony za-
bytków, jak i przedsiêbiorców korzystaj¹cych z zabytku. 
Udzielanie przedsiêbiorstwom pomocy ze �rodków publicznych podlega w Unii Europejskiej zasadniczym ogra-
niczeniom. 
�Pomoc pañstwa� oznacza jak¹kolwiek pomoc pochodz¹c¹ od �pañstwa� lub ze �rodków publicznych
w formie p³atno�ci lub zrzeczenia siê dochodów. 
Dotyczy to nie tylko pomocy oferowanej przez organy naczelne i centralne pañstwa, organy regionalne czy lo-
kalne, ale równie¿ �wiadczonej przez w³adze samorz¹dowe lub inne organizacje, a nawet osoby, nad którymi
pañstwo nie sprawuje bezpo�redniej kontroli, a które oferuj¹ pomoc na podstawie zleceñ pochodz¹cych od
organów pañstwowych. 
Wsparcie przez sferê publiczn¹ podmiotu gospodarczego w ka¿dej formie (np. dotacji, roz³o¿enia sp³aty po-
datku na raty oraz zwolnienia z zaleg³o�ci podatkowych zwolnienia z nale¿no�ci niepodatkowych, zwolnienia
z op³aty za zajêcie pasa drogowego, udzielenia preferencyjnej po¿yczki lub kredytu) musi byæ zgodne z za-
sadami udzielania pomocy publicznej. 
Postanowienia dotycz¹ce pomocy publicznej zawarte s¹ w Traktacie o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej,
w Rozporz¹dzeniach Komisji (WE), Rozporz¹dzeniach Rady (WE) oraz Komunikatach i Wytycznych. Wed³ug
art. 87 ust. 3 Traktatu za³o¿ycielskiego Wspólnoty Europejskiej (TWE) � ochrona dóbr kultury jest jednym dopu-
szczalnych rodzajów pomocy publicznej. 
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Polskie przepisy dotycz¹ tylko sfery regulacyjnej /Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postêpowaniu w spra-
wach dotycz¹cych pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123, poz. 1291)/.

3. �RODKI ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH � Fundusz Ochrony �wiatowego
Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego

23. Polska, bêd¹c cz³onkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, zobowi¹za³a siê do realizacji miêdzynarodo-
wej polityki dotycz¹cej dziedzictwa kulturowego.

24. Konferencja Generalna Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, zebrana
w Pary¿u w dniach od 17 pa�dziernika do 21 listopada 1972 roku na swej siedemnastej sesji, przyjê³a 16 listo-
pada 1972 roku Konwencjê �Ochrona krajowa i ochrona miêdzynarodowa dziedzictwa kulturalnego i natural-
nego�.
Przy Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury utworzony zosta³ Miêdzyrz¹do-
wy Komitet Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego o Wyj¹tkowej Powszechnej Warto�ci, zwany
�Komitetem Dziedzictwa �wiatowego�. 
Sk³ada siê on z 15 Pañstw bêd¹cych Stronami Konwencji, wybieranych przez Pañstwa bêd¹ce Stronami Kon-
wencji zebrane na Zgromadzeniu Ogólnym podczas sesji zwyczajnych Konferencji Generalnej Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury. 
Komitet ustala, aktualizuje i rozpowszechnia pod mianem �Listy dziedzictwa �wiatowego� wykaz dóbr
dziedzictwa kulturalnego i dziedzictwa naturalnego, które uznaje za maj¹ce wyj¹tkow¹ powszechn¹ warto�æ
na podstawie kryteriów ustalonych przez siebie. 

4. FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ

25. Mo¿liwo�æ finansowania ochrony i opieki nad zabytkami przez fundusze strukturalne jest uwarunkowane wyka-
zaniem, i¿ efektem dzia³añ w tej sferze bêdzie: rozwój spo³eczno-ekonomiczny, pobudzanie regio-
nalnej gospodarki, tworzenie miejsc pracy, poprawy atrakcyjno�ci regionów itp. 

26. Narodowy Plan Rozwoju jest kompleksowym dokumentem okre�laj¹cym strategiê spo³eczno-gospodarcz¹
Polski w pierwszych latach cz³onkostwa w Unii Europejskiej (2004 � 2006), który okre�la równie¿ instrumenty
realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF), jakimi s¹ sektorowe programy operacyjne. 
Sektorowe Programy Operacyjne finansowane s¹ ze �rodków funduszy strukturalnych. 
W latach 2004-2006 wdra¿anych jest w Polsce 7 sektorowych programów:
w ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,
w SPO � WKP Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjno�ci Przedsiêbiorstw, 
w SPO � RZL Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, 
w SPO � ROL Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora ¯ywno�ciowego

i Rozwój Obszarów Wiejskich, 
w SPO � Ryby Sektorowy Program Operacyjny Rybo³ówstwo i Przetwórstwo Ryb, 
w SPO � T Sektorowy Program Operacyjny Transport, 
w PO � PT Program Operacyjny Pomoc Techniczna.

27. Analizuj¹c zapisy wszystkich SPO, mo¿na stwierdziæ, ¿e finansowanie zadañ z zakresu ochrony i opieki nad
zabytkami mo¿e odbywaæ siê g³ównie ze �rodków dwóch programów:
w Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR). 
w SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywno�ciowego oraz rozwój obszarów

wiejskich.

28. 4.1. ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO (ZPORR) (ERDF,
ESF)

W ramach ZPORR mog¹ byæ wspó³finansowane inwestycje w sferze ochrony i opieki nad zabytkami, g³ównie
w dzia³aniu 1.4. Priorytetu 1 �Rozbudowa i modernizacja infrastruktury s³u¿¹cej wzmacnianiu
konkurencyjno�ci regionów� oraz dzia³aniach 3.1., 3.2. i 3.3 Priorytetu 3 �Rozwój lokalny�. 
Kwalifikuj¹ce siê projekty do Priorytetu 3 w obszarze ochrony opieki nad zabytkami mog¹ dotyczyæ budowy
lub modernizacji lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej.

29. Jednym z celów dzia³ania 1.4. �Rozwój turystyki i kultury� ZPORR jest wsparcie dla budowy, rozbudo-
wy, adaptacji i modernizacji obiektów o podstawowym znaczeniu dla kultury narodowej 
i regionalnej, w szczególno�ci dotyczy to obiektów znajduj¹cych siê w rejestrach zabyt-
ków. 
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Realizowane mog¹ byæ projekty infrastrukturalne o minimalnej warto�ci ca³kowitej 1 mln euro, pod warunkiem,
¿e ich realizacja ma znacz¹cy wp³yw ekonomiczny na rozwój regionalny i prowadzi do tworzenia sta³ych
miejsc pracy, tak¿e zwi¹zane z ochron¹ dziedzictwa kulturowego, a w wyj¹tkowych przypadkach z budow¹,
rozbudow¹ i modernizacj¹ infrastruktury zwi¹zanej z kultur¹, pod warunkiem, ¿e w znacz¹cy sposób oddzia³u-
je ona gospodarczo na rozwój regionu i prowadzi do tworzenia sta³ych miejsc pracy. 
Udzia³ �rodków UE w kwalifikuj¹cych siê kosztach publicznych na poziomie projektu nie mo¿e byæ wiêkszy ni¿
75% kwalifikuj¹cych siê kosztów publicznych lub 50%, w przypadku projektów turystycznych, gdy inwestycje
generuj¹ znacz¹cy dochód netto.

Projekty kwalifikuj¹ce siê do finansowania w ramach tego dzia³ania mog¹ polegaæ na:
w restauracji i rewitalizacji zabytkowych budynków i ich otoczenia (zespo³y zabudowy i przestrzenie publicz-

ne, zespo³y dworskie i pa³acowo-parkowe, zabytki architektury, przemys³u i techniki, etnografii, parki kultu-
rowe, miejsca pamiêci, obiekty architektury sakralnej),

w remoncie i konserwacje zabytkowych budowli,
w rewaloryzacji przestrzeni publicznych zabytkowych uk³adów urbanistycznych (w tym elewacje, nawierzch-

nia, obiekty ma³ej architektury),
w odbudowie historycznych elementów zabudowy (np. muzea, galerie),
w realizacji systemowych zabezpieczeniach obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagro¿eñ

(w tym po¿ary, w³amania).

30. Plan finansowy dzia³ania � 263,84 mln euro w tym:
w wsparcie finansowe Unii Europejskiej 197,88 mln euro,
w wk³ad krajowy: 65,96 mln euro,
w �rodki prywatne 14,19 mln euro.

Zgodnie z indykatywnym podzia³em �rodków pomiêdzy priorytety i dzia³ania ZPORR w Województwie Ma³opol-
skim na to dzia³anie przeznaczone zosta³y �rodki finansowe w wysoko�ci 16,6 mln EURO, tj. 79,76 mln z³.

31. W ramach w dzia³ania 3.1 �Rozwój obszarów wiejskich� wsparcie uzyskaj¹ projekty infrastrukturalne realizowa-
ne na obszarach wiejskich i ma³ych miast (do 20 tys.), w gminach i powiatach o niskich dochodach na mieszkañ-
ca i wysokiej stopie bezrobocia oraz na obszarach marginalizowanych. 
Projekty mog¹ obj¹æ rewaloryzacjê i modernizacjê zabytkowych budynków oraz ich adap-
tacjê na cele spo³eczne, w tym domy kultury, �wietlice, biblioteki, kina itp. 

32. Plan finansowania � 469,45 mln euro, w tym: 
w wsparcie finansowe Unii Europejskiej 352,09 mln euro,
w �rodki krajowe 117,36 mln euro,
w �rodki prywatne 4 mln euro.

Zgodnie z indykatywnym podzia³em �rodków pomiêdzy priorytety i dzia³ania ZPORR w Województwie Ma³opol-
skim na to dzia³anie przeznaczone zosta³y �rodki finansowe w wysoko�ci 23,9 mln EURO, tj. 114,76 mln z³.

33. W ramach dzia³ania 3.2. �Obszary podlegaj¹ce restrukturyzacji�
wsparcie mog¹ uzyskaæ projekty infrastrukturalne realizowane na obszarach wystêpowania przemys³ów trady-
cyjnych. 
Kwalifikuj¹ce siê projekty w obszarze ochrony opieki nad zabytkami mog¹ dotyczyæ budo-
wy i rozbudowy podstawowej infrastruktury spo³ecznej na tych obszarach, w tym budowy,
rozbudowy i poprawy stanu infrastruktury kulturalnej obszarów (tak¿e obiektów zabytko-
wych).

34. Plan finansowy � 155,84 mln euro, w tym:
w wsparcie finansowe Unii Europejskiej 116,88 mln euro, 
w krajowe �rodki publiczne 38,96 mln euro,
w �rodki prywatne 2 mln euro.

Zgodnie z indykatywnym podzia³em �rodków pomiêdzy priorytety i dzia³ania ZPORR w Województwie Ma³o-
polskim wed³ug wersji MGPiPS z 13 lutego 2004 na to dzia³anie przeznaczone zosta³y �rodki finansowe w wy-
soko�ci 6,2 mln EURO, tj. 30,15 mln z³.

35. W ramach w dzia³ania 3.3. �Zdegradowane obszary miejskie, poprzemys³owe i powojskowe�
wsparcie uzyskuj¹ projekty infrastrukturalne realizowane w zdegradowanych miastach lub dzielnicach miast. 
Kwalifikuj¹ce siê projekty w obszarze ochrony zabytków mog¹ dotyczyæ: renowacji budyn-
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ków o warto�ci architektonicznej i znaczeniu historycznym i ich adaptacji na cele kultural-
ne, spo³eczne, edukacyjne, rekreacyjne, zdrowotne, turystyczne i gospodarcze, w tym re-
waloryzacji zabytkowych obiektów poprzemys³owych i ich adaptacji na cele kulturalne.

36. Plan finansowania � 132,73 mln euro, w tym:
w wsparcie finansowe Unii Europejskiej 99,55 mln euro, 
w krajowe �rodki 33,18 mln euro, 
w �rodki wprywatne.9,27 mln euro. 

Zgodnie z indykatywnym podzia³em �rodków pomiêdzy priorytety i dzia³ania ZPORR w Województwie Ma³opol-
skim na to dzia³anie przeznaczone zosta³y �rodki finansowe w wysoko�ci 4,7 mln EURO, tj. 22,74 mln z³.

37. 4.2. SPO RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ¯YWNO�CIOWEGO ORAZ
ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
Program wdra¿any na terenie ca³ego kraju w latach 2004-2006, przy za³o¿eniu, ¿e realizacja p³atno�ci odby-
waæ siê bêdzie do koñca 2008 roku. �ród³em finansowania s¹ �rodki publiczne: bud¿etu pañstwa, bud¿etów
samorz¹dów regionalnych i lokalnych oraz Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie � Sek-
cja Orientacji (EAGGF), oraz �rodki inwestorów prywatnych.

Powi¹zanie tego programu ze sfer¹ ochrony i opieki nad zabytkami wystêpuje w Priorytecie 2 �Zrównowa¿o-
ny rozwój obszarów wiejskich� w zapisach dwóch dzia³añ 2.3 i 2.4:
w Odnowa wsi oraz zachowanie i odnowa dziedzictwa kulturowego,
w Ró¿nicowanie dzia³alno�ci rolniczej i zbli¿onej do rolnictwa w celu zapewnienia ró¿norodno�ci dzia³añ lub

alternatywnych �róde³ dochodów. 

38. W ramach dzia³ania 2.3. �Odnowa wsi oraz zachowanie i odnowa dziedzictwa kulturowego� wspierana jest re-
alizacja projektów inwestycyjnych z zakresu modernizacji i wyposa¿enia obiektów pe³ni¹cych funkcje kultural-
ne, rekreacyjne i sportowe, odnowy obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa wiejskiego regio-
nu i ich adaptacji na cele kulturalne i spo³eczne, modernizacji przestrzeni publicznej we wsi (chodniki, place,
parki, rynki itp.).

�rodki w ramach tego dzia³ania dostêpne s¹ dla gmin wiejskich lub wiejsko-miejskich do 5 tys. mieszkañców.
Wspó³finansowaniu podlegaj¹ projekty, które realizowane bêd¹ na terenach lub w obiektach nale¿¹cych do
Skarbu Pañstwa lub samorz¹du terytorialnego.

39. Plan finansowania (w mln euro):
w wsparcie finansowe Unii Europejskiej (EFOiGR � O) � 90,0 euro,
w wsparcie finansowe krajowe: 22,5 euro, w tym Ministerstwo Kultury: 2,0 euro).
Forma i wysoko�æ udzielanej pomocy
Pomoc finansowa udzielana bêdzie w formie refundacji (zwrotu) czê�ci poniesionych przez beneficjenta ko-
sztów kwalifikowalnych projektu.
Maksymalny poziom pomocy finansowej wynosi 80% kosztów kwalifikowanych projektu i nie mo¿e przekroczyæ
kwoty 450 tys. z³. Pozosta³e koszty, tj. minimum 20% kosztów kwalifikowalnych, pokrywa beneficjent. W przypadku,
gdy projekt obejmuje dwie lub wiêcej miejscowo�ci, wysoko�æ pomocy dla tego projektu nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿
450 tys. z³.
Beneficjenci (projektodawcy)
Beneficjentem mo¿e byæ samorz¹d gminy i instytucje kultury, dla których organizatorem jest jednostka samorz¹-
du terytorialnego.

40. W ramach dzia³ania 2.4 �Ró¿nicowanie dzia³alno�ci rolniczej i zbli¿onej do rolnictwa w celu zapewnienia ró¿-
norodno�ci dzia³añ lub alternatywnych �róde³ dochodów� wspierane bêd¹ miêdzy innymi projekty powi¹zane
z ochron¹ i opiek¹ nad zabytkami. Powi¹zanie takie mo¿e wyst¹piæ w projektach dotycz¹cych rzemios³a i rê-
kodzielnictwa.

41. Plan finansowy (w mln euro):
w wsparcie finansowe Unii Europejskiej: 75,00 euro,
w wsparcie finansowe krajowe: 32,14 euro,
w �rodki prywatne: 107,14 euro.
Beneficjenci (projektodawcy)
Beneficjentem mog¹ byæ osoby fizyczne � rolnicy i domownicy oraz osoby prawne, która prowadz¹ dzia³alno�æ rolnicz¹.
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42. 4.3. �RODKI EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)
Dla Polski dostêpne s¹ nowe �rodki europejskie � fundusze z Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

�rodki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego zosta³y przeznaczone tak¿e na
projekty z zakresu kultury, w tym ochrony i opieki nad zabytkami, które bêd¹ realizowane w ramach priorytetu
3. �Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym odnowa miast�.
Szacuje siê, ¿e w latach 2004�2009 ze �rodków EFTA na cel ten alokowane bêdzie 77,46 mln euro. Wraz
z krajowym wk³adem publicznym i prywatnym bud¿et priorytetu wynosi 91,13 mln euro.

43. W ramach tych �rodków bêd¹ mog³y byæ realizowane projekty dotycz¹ce: rewaloryzacji, renowacji, rozbudo-
wy, modernizacji i adaptacji na cele kulturalne i turystyczne publicznych obiektów i zespo³ów zabytkowych
wraz z ich otoczeniem, szczególnie realizowanych w ramach przyjêtych strategii narodowych produktów tury-
styki kulturowej na terenie historycznych dzielnic miast:
w rewaloryzacji, renowacji, rozbudowy, modernizacji i adaptacji na cele kulturalne i turystyczne zespo³ów

fortyfikacyjnych oraz budowli i zespo³ów obronnych stanowi¹cych materialne dziedzictwo kultury europej-
skiej,

w rewitalizacji zabytkowych obiektów poprzemys³owych oraz ich adaptacji i wyposa¿enia na cele kultural-
ne, w tym zw³aszcza na muzea nowoczesno�ci i galerie sztuki wspó³czesnej,

w renowacji, ochrony i zachowania ko�cio³ów oraz miejsc pamiêci i martyrologii wymiarze europejskim,
w kompleksowych programów konserwacji publicznych zbiorów zabytków ruchomych oraz zabytkowych

ksiêgozbiorów i archiwaliów o europejskim znaczeniu, w tym digitalizacja i elektroniczne udostêpnianie
zbiorów przez Internet,

w tworzenie systemów informacji i zabezpieczeñ przed nielegalnym wywozem dzie³ sztuki przez granice
oraz zabezpieczenie zabytków ruchomych i nieruchomych przed kradzie¿¹ i zniszczeniem.

w kompleksowych projektów rewaloryzacji i odnowy historycznych centrów miast zgodnych z Narodowym
Programem Kultury �Ochrona zabytków i dziedzictwa narodowego�,

w projektów z zakresu rewaloryzacji zabytkowych zespo³ów pa³acowo-parkowych i ich adaptacji na cele kul-
turalne,

w projekty z zakresu budowy, rozbudowy, rekonstrukcji i adaptacji infrastruktury kulturalnej w miejscowo-
�ciach o znaczeniu symbolicznym dla kultury (np. pola bitew, miejsca pamiêci, miejsca kultu).

4.4. PROJEKCJA FINANSOWA WDRA¯ANIA NARODOWEGO PROGRAMU KULTURY 
�Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego� (NPK �OZiDK�) na lata 2004�2013

Plan finansowy Narodowego Programu Kultury �Ochrona Zabytków i Dziedzictwa Kulturo-
wego� na lata 2004�2006 zak³ada wydatkowanie �rodków w wysoko�ci w kwocie 853, 66
mln z³, z tego:
w z funduszy strukturalnych i innych funduszy europejskich: 439,96 mln z³,
w z bud¿etu w dyspozycji Ministra Kultury: 161,3 mln z³,
w inne: 252,4 mln z³.

44. Za³o¿enia Planu Finansowego NPK �OZiDK�:
w Bud¿et NPK nie obejmuje zaplanowanych wieloletnich wydatków inwestycyjnych z bud¿etu pañstwa zapi-

sanych w ustawie bud¿etowej na 2004 r.
w Bud¿et w dyspozycji Ministra Kultury� w rozumieniu dokumentu obejmuje czê�æ �rodków bud¿etu pañstwa

zapisan¹ w cz. 24 pozostaj¹c¹ w dyspozycji Ministra Kultury, �rodek specjalny pochodz¹cy z dop³at do
gier liczbowych � przekszta³cony w pañstwowy fundusz celowy �Fundusz Promocji Kultury� oraz wszelkie
inne �rodki bud¿etowe i pozabud¿etowe bêd¹ce w przysz³o�ci w dyspozycji Ministra Kultury, zapisane
w kolejnych ustawach bud¿etowych na lata 2005-2013.

w Udzia³ finansowy partnerów w realizacji projektów w ramach Programu zale¿eæ bêdzie od wybranych do
realizacji projektów, zgodnie ze �ród³ami finansowania krajowego wk³adu publicznego 
w ramach funduszy strukturalnych na lata 2004-2006, a w przysz³o�ci na 2007-2013.

w W ramach Mechanizmu Finansowego EOG planuje siê przeznaczyæ w latach 2005-2009 z bud¿etu
w dyspozycji Ministra Kultury 9,57 mln euro, z bud¿etów jst 2,73 mln euro, innych �rodków publicznych
oraz prywatnych: 1,37 mln euro.

w Udzia³ finansowy pozosta³ych dysponentów czê�ci bud¿etu pañstwa oraz jst bêdzie uzale¿niony od ich
mo¿liwo�ci finansowych, a tak¿e innych �rodków pozabud¿etowych.

45. �ród³a finansowania: 
w Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,
w SOP RZL Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, 
w SOP WKP Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjno�ci Przedsiêbiorstw,
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w SOP Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora ¯ywno�ciowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich,
w Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
w Program �Kultura 2000�,
w INTERREG III.

46. Priorytet 1. Aktywne zarz¹dzanie zasobem stanowi¹cym materialne dziedzictwo kulturowe.

Dzia³anie 1.1. �Wzmocnienie o�rodków dokumentacji zabytków oraz budowa nowoczesnych rozwi¹zañ organi-
zacyjno-finansowych w sferze ochrony zabytków�.
Ca³kowity plan finansowy dzia³ania 1.1. 
na lata 2004-2006 wynosi 54 mln z³, w tym:
w fundusze europejskie: -
w z bud¿etu Ministra Kultury 26: 42,0 mln z³,
w z �rodków Agencji Nieruchomo�ci Rolnych: 4,0 mln z³,
w inne �rodki: 8,0 mln z³.

Za³o¿enie: Udzia³ finansowy partnerów w realizacji projektów w ramach Programu zale¿eæ bêdzie od wybra-
nych do realizacji projektów, zgodnie ze �ród³ami finansowania krajowego wk³adu publicznego w ramach fun-
duszy strukturalnych na lata 2004-2006, a w przysz³o�ci na 2007-2013. W ramach Mechanizmu Finansowe-
go EOG planuje siê przeznaczyæ w latach 2005-2009 z bud¿etu w dyspozycji Ministra Kultury 9,57 mln euro,
z bud¿etów jst 2,73 mln euro, innych �rodków publicznych oraz prywatnych: 1,37 mln euro. Udzia³ finansowy
pozosta³ych dysponentów czê�ci bud¿etu pañstwa oraz jst bêdzie uzale¿niony od ich mo¿liwo�ci finansowych
w ramach kolejnych ustaw bud¿etowych, a tak¿e innych �rodków pozabud¿etowych.

47 Dzia³anie 1.2. Kompleksowa rewaloryzacja zabytków i ich adaptacja na cele kulturalne, turystyczne, edukacyj-
ne, rekreacyjne i inne cele spo³eczne.
Projekty mog¹ byæ realizowane w ramach SOP �Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywno�ciowego i roz-
wój obszarów wiejskich� oraz Zintegrowanego Operacyjnego Programu Rozwoju Regionalnego (patrz punkt
3.1.4 niniejszego opracowania).
Ponadto w ramach tego dzia³ania bêd¹ realizowane programy:
w Program �Polskie regiony w europejskiej przestrzeni kulturowej�

Program zosta³ uruchomiony ju¿ na pocz¹tku 2003 r. Program jest realizowany w ramach istniej¹cych sek-
torowych programów operacyjnych na lata 2004�2006, na podstawie których rozdysponowane zostan¹
fundusze strukturalne przyznane Polsce przez Uniê Europejsk¹.

w Program �Promesa Ministra Kultury�
Beneficjenci mog¹ ubiegaæ siê o dofinansowanie, ze �rodków bêd¹cych w dyspozycji Ministra Kultury,
wk³adu w³asnego do projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i innych funduszy euro-
pejskich w ramach tego programu.

Ca³kowity plan finansowy dzia³ania 1.2. na lata 2004-2006 wynosi 463,1 mln z³, w tym:
w fundusze europejskie: 227,86 mln z³,
w z bud¿etu Ministra Kultury: 60,0 mln z³,
w inne �rodki30: 175,24 mln z³.

48. Dzia³anie 1.3. Zwiêkszenie roli zabytków w rozwoju turystyki przedsiêbiorczo�ci poprzez tworzenie zintegrowa-
nych narodowych produktów turystycznych.
Dzia³anie bêdzie realizowane poprzez programowanie i wdra¿anie kompleksowych programów dotycz¹cych
markowych produktów turystyki kulturowej w Polsce w latach 2004-2013. Obejmuje ono piêæ polskich miast:
Warszawê, Kraków, Gdañsk, Poznañ i Wroc³aw.
Ponadto w ramach tego dzia³ania bêd¹ realizowane programy:
w Program Narodowy Produkt Turystyczny Miasta Sto³ecznego Warszawy�Trakt królewski�,
w Program �Fryderyk Chopin 2010�32.

Ca³kowity plan finansowy dzia³ania 1.3. na lata 2004-2006 (bez kosztów realizacji Programu �dziedzictwo Fryde-
ryka Chopina 2010�) wynosi 301, 76 mln z³, w tym:

w fundusze europejskie: 188,6 mln z³,
w z bud¿etu Ministra Kultury: 53,0 mln z³,
w inne �rodki; 60,16 mln z³.

49. Priorytet 2. Edukacja i administracja na rzecz dziedzictwa kulturowego

50. Dzia³anie 2.1. Rozwój zasobów ludzkich oraz podnoszenie �wiadomo�ci spo³ecznej w sferze ochrony dziedzic-
twa kulturowego
Ca³kowity plan finansowy dzia³ania 2.1. na lata 2004-2006 wynosi 25,8 mln z³, w tym:
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w fundusze europejskie: 17,5 mln z³,
w z bud¿etu Ministra Kultury: 3,3 mln z³,
w inne �rodki: 5,0 mln z³.

51. Dzia³anie 2.2. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego przez nielegalnym wwozem, wywozem i przewo-
zem przez granice
Dzia³anie to realizowane bêdzie poprzez wdro¿enie Programu �Absynt Patrimonium� � sieci informacji wirtual-
nej o zabytkach wywo¿onych i zaginionych.
Ca³kowity plan finansowy dzia³ania 2.2. na lata 2004-2006 wyniesie 9,0 mln z³, w tym:
w fundusze europejskie: 6,0 mln z³,
w z bud¿etu Ministra Kultury: 3,0 mln z³.

5. ZASADY FINANSOWANIA OCHRONY ZABYTKÓW

52. W zakresie sprawowania opieki nad zabytkami osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadaj¹ca ty-
tu³ prawny do zabytku wynikaj¹cy z prawa w³asno�ci, u¿ytkowania wieczystego, trwa³ego zarz¹du, ograni-
czonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowi¹zaniowego finansuje prowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku. 

53. Sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budow-
lanych przy zabytku, do którego tytu³ prawny [jw.] posiada jednostka samorz¹du terytorialnego, jest zada-
niem w³asnym jednostki samorz¹du terytorialnego. 

Na zasadach i w trybie okre�lonych odrêbnymi przepisami prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty bu-
dowlane przy zabytkach bêd¹cych w posiadaniu jednostek organizacyjnych, zaliczanych do sektora finansów
publicznych, s¹ finansowane ze �rodków finansowych przyznanych odpowiednio przez dysponentów czê�ci bu-
d¿etowych b¹d� jednostki samorz¹du terytorialnego, którym podlegaj¹ te jednostki.

54. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza finansowaæ roboty budowlane przy zabytku nie-
ruchomym wpisanym do rejestru lub objêtym ochron¹ konserwatorsk¹ na podstawie ustaleñ miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, jest obowi¹zana pokryæ koszty badañ archeologicznych oraz ich
dokumentacji, je¿eli przeprowadzenie tych badañ jest niezbêdne dla ochrony zabytków archeologicznych.

55. Osoba fizyczna, jednostka samorz¹du terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna, bêd¹ca w³a�cicielem
b¹d� posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadaj¹ca taki zabytek w trwa³ym zarz¹dzie, mo¿e
ubiegaæ siê o udzielenie dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, re-
stauratorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku.

56. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru mo¿e byæ udzielona przez:
w ministra w³a�ciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ze �rodków finansowych z czê-

�ci bud¿etu pañstwa �Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego�,
w wojewódzkiego konserwatora zabytków ze �rodków finansowych z bud¿etu pañstwa w czê�ci,

której dysponentem jest wojewoda.

Dotacja mo¿e byæ udzielona na dofinansowanie:
w nak³adów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy

zabytku wpisanym do rejestru, ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez wojewódzkiego
konserwatora zabytków, które zostan¹ przeprowadzone w roku z³o¿enia przez wnioskodawcê wniosku
o udzielenie dotacji lub w roku nastêpuj¹cym po roku z³o¿enia tego wniosku,

w nak³adów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru, które zosta³y przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzaj¹cych rok z³o-
¿enia przez wnioskodawcê wniosku o udzielenie dotacji.

57. Dotacja mo¿e byæ udzielona w wysoko�ci do 50% nak³adów koniecznych na wykonanie
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru.
Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru mo-
¿e byæ udzielona przez organ stanowi¹cy gminy lub powiatu, na zasadach okre�lonych w podjêtej przez ten
organ uchwale.
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£¹czna kwota dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru udzielonych przez ministra w³a�ciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, woje-
wódzkiego konserwatora zabytków b¹d� organ stanowi¹cy gminy lub powiatu nie mo¿e przekraczaæ wysoko-
�ci 100% nak³adów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

6. ANALIZA
�RODKI FINANSOWE WYDATKOWANE NA SFERÊ OCHRONY I OPIEKI NAD ZABYTKAMI
W LATACH 2001-2004
� bud¿et pañstwa 
� bud¿et jednostek samorz¹du terytorialnego.

58. Bud¿et Pañstwa 

Wydatki Bud¿etu Pañstwa
dla czê�ci 24 � Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w tys. z³

2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 
1 186 675 1 087 176 1 171 497 1 297 575 

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych www.mk.gov.pl

59. BUD¯ET PAÑSTWA W 2002 ROKU

Bud¿et pañstwa dla czê�ci 24 � Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w ustawie bud¿etowej na rok
2002 zak³ada³ wydatki ogó³em w wysoko�ci 1.087.176 tys. z³, tj. spadek o 11% do ustawy bud¿etowej
2001r. W kwocie tej 1 077 114 tys. z³ stanowi³y wydatki bie¿¹ce, a 10 062 tys. z³ � wydatki maj¹tkowe.
W wyniku tzw. �ciêæ� bud¿etowych na rok 2002, którymi szczególnie zosta³a dotkniêta kultura w cz. 24, straci³a
ona w porównaniu z rokiem 2001 a¿ 123 mln z³, z tego w: 
w inwestycjach 40 mln z³,
w konserwacji zabytków 15 mln z³,
w instytucjach kultury 35 mln z³,
w kinematografii 6 mln z³,
w zadaniach w dziedzinie mecenatu pañstwa 27 mln z³.
Kwoty wydatków dla instytucji kultury zosta³y ograniczone do wysoko�ci 80% kwoty zaplanowanej w ustawie
bud¿etowej na 2001 rok.

60. BUD¯ET PAÑSTWA W 2003 ROKU

Natomiast na 2003 rok mimo znacz¹cego wzrostu bud¿etu na kulturê w porównaniu z rokiem 2002 nie zosta³
osi¹gniêty poziom roku 2001.
Zaplanowane �rodki � 1 171 497 tys. z³ � w ustawie bud¿etowej na rok 2003 oznacza³y wzrost o 7,8 % do
ustawy bud¿etowej 2002 rok. W kwocie tej 1 120 739 tys. z³ stanowi³y wydatki bie¿¹ce, a 50 758 tys. z³
� wydatki maj¹tkowe, które wzros³y piêciokrotnie w stosunku do roku 2002. Ponadto w rezerwach celowych
bud¿etu pañstwa przewidziano dla dzia³u 921 � Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego �rodki 
w wysoko�ci 14 781 tys. z³ z przeznaczeniem na:
w dotacje dla pañstwowych instytucji kultury na poprawê wynagrodzeñ pracowników artystycznych oraz pra-

cowników dzia³alno�ci podstawowej (13 300 tys. z³, w bud¿ecie na rok bie¿¹cy przewidziano wzrost
wynagrodzeñ w pañstwowej sferze bud¿etowej o 4%),

w dotacje dla Polskiego Zwi¹zku Niewidomych na dofinansowanie zadania w zakresie prowadzenia
Centralnej Biblioteki Niewidomych (1 481 tys. z³). 

£¹czny bud¿et na 2003 rok z rezerwami celowymi wyniós³ 1 186 278 tys. z³, co oznacza wzrost o 9,1% do
ustawy bud¿etowej 2002 r.

61. BUD¯ET PAÑSTWA W 2004 ROKU

Bud¿et pañstwa dla czê�ci 24 � Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w ustawie bud¿etowej na rok
2004 zak³ada³ wydatki ogó³em w wysoko�ci 1 297 575 tys. z³, z tego �rodki w wysoko�ci 91 571 tys. z³
zaplanowano jako wydatki maj¹tkowe. Oznacza to wzrost o 10,76% planowanych wydatków w dziale Kultura
i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w 2004 roku, w stosunku do zapisów ustawy bud¿etowej z 2003 r.
W kwocie tej przewidziano:

w �rodki finansowe na O�rodki ochrony i dokumentacji zabytków w wysoko�ci 15 285 tys. z³,
w �rodki finansowe na Ochronê i konserwacjê zabytków w wysoko�ci 21 966 tys. z³,
w �rodki finansowe dla Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa w wysoko�ci 112 854 tys. z³.
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62. WYDATKI SAMORZ¥DÓW TERYTORIALNYCH

Obok �rodków bud¿etu pañstwa samorz¹dy terytorialne wszystkich szczebli czê�æ swoich wydatkach mog¹
przeznaczyæ i przeznaczaj¹ na sferê kultury, w tym ochronê i opiekê nad zabytkami. Oczywi�cie wydatki te nie
wystêpuj¹ w bud¿etach wszystkich gmin i powiatów.

Wydatki samorz¹dowe na kulturê w roku 2001

POLSKA 2 580 408 45,56 2,97 26,04 25,27
DOLNO�L¥SKIE 287 956 40,49 0,79 34,9 23,82
KUJAWSKO-POMORSKIE 132 590 34,23 1,18 29,38 35,21
LUBELSKIE 118 040 41,17 3,57 21,81 33,45
LUBUSKIE 67 548 55,34 3,63 14,85 26,19
£ÓDZKIE 171 481 33,71 3,26 40,48 22,55
MA£OPOLSKIE 209 563 38,77 1,93 37,93 21,37
MAZOWIECKIE 372 998 64,45 8,04 6,83 20,68
OPOLSKIE 62 632 66,31 3,54 9,22 20,93
PODKARPACKIE 113 340 59,91 3,57 13,41 23,11
PODLASKIE 68 253 42,88 1,84 25,86 29,42
POMORSKIE 153 067 32,77 2 37 28,23
�L¥SKIE 319 594 28,82 1,05 53,68 16,45
�WIÊTOKRZYSKIE 60 282 50,1 5,72 16,51 27,67
WARMIÑSKO-MAZURSKIE 81 850 53,38 1,83 19,24 25,55
WIELKOPOLSKIE 252 153 45,91 3,46 25,11 25,52
ZACHODNIOPOMORSKIE 109 061 43,36 2,15 30,37 24,12

WOJEWÓDZTWA

Wydatki
samorz¹dowe

na kulturê
w tys. z³ gminy bez

miast na
prawach
powiatu 

powiaty

ziemskie grodzkie
woje-

wództwa 

Udzia³ poszczególnych szczebli samorz¹du
w wydatkach samorz¹dowych na kulturê w danym

województwie w roku 2001 (w %)

w W roku 2001 wydatki na kulturê samorz¹dów terytorialnych wszystkich szczebli wynios³y ³¹cznie
2 580 408 z³, co stanowi³o 3,12% ogólnych wydatków samorz¹dowych. 

w Prawie po³owê tej kwoty stanowi³y wydatki gmin (bez miast na prawach powiatu). 
w Powiaty grodzkie i województwa przeznaczaj¹ podobne kwoty (powiaty grodzkie � 26,04 tys. z³, wojew-

ództwa � 25,27 tys. z³). 
w Analizuj¹c strukturê rodzajow¹ tych wydatków mo¿na stwierdziæ, ¿e w 2001 r. samorz¹dy terytorialne

ponad po³owê �rodków wydatkowa³y na funkcjonowanie bibliotek, domów i o�rodków kultury, �wietlice
i kluby. 

w Na muzea, ochronê i konserwacjê zabytków wydatkowa³y 14,1% wszystkich wydatków przeznaczonych
na sferê kultury.
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POLSKA 14,1 25,03 26,14 10,11 6,6 18,02
DOLNO�L¥SKIE 17,05 17,86 20,37 12,73 12,87 19,12
KUJAWSKO-POMORSKIE 13,86 22,71 22,98 6,78 17,27 16,4
LUBELSKIE 17,11 29,28 32,2 5,51 3,53 12,37
LUBUSKIE 13,35 24,36 39,38 6,34 0 16,57
£ÓDZKIE 15,68 24,85 21,82 10,31 11,27 16,07
MA£OPOLSKIE 15,04 22,57 32,67 9,44 4,02 16,26
MAZOWIECKIE 11,36 27,37 20,05 17,87 5,83 17,52
OPOLSKIE 12,73 27,05 37,45 8,91 0 13,86
PODKARPACKIE 17,35 26,91 36,34 3,41 0 15,99
PODLASKIE 12,79 23,32 31,84 9,71 0 22,34
POMORSKIE 15,27 22,69 24,98 7,73 7,12 22,21
�L¥SKIE 12,37 29,04 25,98 5,83 5,98 20,8
�WIÊTOKRZYSKIE 17,04 29,67 27,14 5,39 0,33 20,43
WARMIÑSKO-MAZURSKIE 13,78 28,09 31,28 7,49 0 19,36
WIELKOPOLSKIE 13,61 23,09 21,85 13,33 8,4 19,72
ZACHODNIOPOMORSKIE 10,26 28,7 32,48 9,91 4,91 13,74

BUD¯ETY SAMORZ¥DÓW TERYTORIALNYCH � razem 2612734 100% 2396582
gminnych 1046820 40,07% 986764
miast na prawach powiatu 856658 32,79% 798585
powiatów 48083 1,84% 47307
województw 661173 25,31% 563926

Struktura wydatków samorz¹dowych na kulturê w województwach w roku 2001 w %

muzea,
ochrona

i konserwacja
zabytków

biblioteki
Domy i o�rodki

kultury,
�wietlice i kluby

teatry
dramatyczne

i lalkowe

teatry
muzyczne, opery

i operetki

pozosta³e
wydatki

na kulturê
Województwa 

w W 2003 roku wydatki na kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego samorz¹dów terytorialnych wszyst-
kich szczebli w porównaniu z analogicznymi wydatkami 2001 r. wzros³y o 1,25%. 

w Wzrós³ w tych wydatkach udzia³ wydatków zrealizowanych przez miasta na prawach powiatu z 26,04%
do 32,79%, udzia³ wydatków gmin spad³ o ponad 5%, natomiast udzia³ województw samorz¹dowych
utrzyma³ siê na podobnym poziomie (ok. 25%). 

w Udzia³ powiatów jest niewielki w granicach 2-3%. 

Wydatki samorz¹dów terytorialnych na kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego w 2003 r.

Ogó³em

w tysi¹cach
z³otych

Udzia³ poszczególnych
szczebli samorz¹du 

w wydatkach
samorz¹dowych 

na kulturê

W tym
bie¿¹ce

w tysi¹cach 
z³otych

WYSZCZEGÓLNIENIE

Po wyeliminowaniu transferów pomiêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego

w Najwiêcej �rodków sfery kultury i ochrony dziedzictwa narodowego samorz¹dy przeznaczy³y
w 2003 roku na finansowanie domów i o�rodków kultury, �wietlic i klubów (27, 21%) oraz bibliotek (26%). 

w Na ochronê i konserwacjê zabytków przeznaczy³y niewiele ponad 2% wszystkich �rodków
przeznaczonych na kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego.
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Wydatki na kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego 2 629 085 100,00
w tym:
Kinematografia 634 0,02
Dzia³alno�æ radiowa i telewizyjna 462 0,02
Muzea 315480 12,00
Ochrona i konserwacja zabytków 63605 2,24
Inna dzia³alno�æ na rzecz ochrony zabytków 1396 0,05
Galerie i biura wystaw artystycznych 26425 1,01
Centra kultury i sztuki 71099 2,70
Biblioteki 683579 26,00
Archiwa 560 0,02
Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby 715347 27,21
Teatry dramatyczne i lalkowe 246188 9,36
Teatry muzyczne, opery i operetki 167090 6,36
Filharmonie, orkiestry i chóry 115150 4,38

P O L S K A 14,42 26,00 27,21 9,36 6,36
Dolno�l¹skie 15,09 21,33 24,45 9,92 10,43
Kujawsko-pomorskie 14,01 25,06 24,86 8,39 9,60
Lubelskie 15,64 32,00 32,08 4,85 3,52
Lubuskie 10,93 25,90 42,61 6,41 -
£ódzkie 16,74 21,64 21,83 9,10 15,61
Ma³opolskie 14,01 22,08 33,18 9,12 4,83
Mazowieckie 11,95 28,57 22,39 18,77 5,62
Opolskie 12,95 27,25 39,57 9,44 -
Podkarpackie 18,96 27,23 35,91 3,30 -
Podlaskie 13,29 24,91 31,79 11,60 -
Pomorskie 17,91 21,02 20,72 5,75 9,92
�l¹skie 13,05 29,28 25,48 6,08 5,93
�wiêtokrzyskie 16,55 30,05 27,49 5,51 0,33
Warmiñsko-mazurskie 15,27 30,11 31,22 7,09 -
Wielkopolskie 15,26 26,00 23,49 9,45 8,50
Zachodniopomorskie 14,42 26,00 27,21 9,36 6,36

Wydatki jednostek samorz¹du terytorialnego na kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego
w 2003 roku wed³ug rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej

Wydatki bud¿etów jednostek
samorz¹du terytorialnego

w tysi¹cach
z³otych

w %WYSZCZEGÓLNIENIE

£¹cznie z transferami pomiêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego. Produkcja i opracowywanie filmów, dystrybucja i rozpowszechnianie filmów, zadania
w zakresie kinematografii. O�rodki ochrony i dokumentacji zabytków, S³u¿ba Ochrony Zabytków, Rada Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa, Narodowy
Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, Zarz¹d Rewaloryzacji Zespo³ów Zabytkowych Miasta Krakowa.

w Dla porównania z 2001 rokiem poni¿ej przedstawiono w odmiennym uk³adzie strukturê wydatków
samorz¹dowych na kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego w województwach w 2003 r.

w Z porównania tych danych wynika, ze struktura tych wydatków zarówno w skali kraju, jak
i w poszczególnych województwach jest w miarê stabilna.

w Ale udzia³ wydatków na ochronê i konserwacjê zabytków w wydatkach na kulturê i ochronê dziedzictwa
narodowego by³ niewielki i w 2003 roku wyniós³ 2,24%. 

Udzia³ wydatków bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego w 2003 roku na wybrane formy
dzia³alno�ci kulturalnej w wydatkach na kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego wed³ug województwa

muzea, ochrona
i konserwacja

zabytków

biblioteki domy i o�rodki
kultury, �wietlice

i kluby

teatry
dramatyczne 

i lalkowe

teatry muzyczne,
opery i operetki

Województwa

W odsetkach

£¹cznie z transferami pomiêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego.
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MA£OPOLSKA � WYDATKI NA KULTURÊ W REGIONIE

63. WYDATKI WOJEWODY MA£OPOLSKIEGO W 2003 ROKU ORAZ 2004 ROKU 

64. W ustawie bud¿etowej na 2003 rok ustalono dla bud¿etu Wojewody Ma³opolskiego wydatki w kwocie
765 240 tys. z³. 
Planowane wydatki wzros³y per saldo o 313 572 tys. z³ tj. o 41,0 % do wysoko�ci 1 078 812 tys. z³. 
Plan dla wydatków Dzia³u 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ustalony w ustawie
bud¿etowej na 2003 r. w wysoko�ci 5 368 tys. z³ w ci¹gu roku zosta³ zwiêkszony o 5 937 tys. z³ tj. do kwoty
11 305 tys. z³.
G³ówne zadania realizowane z tych �rodków to:

1) dotacje celowe na realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych powiatów zwi¹zanych z prowadzeniem
instytucji kultury przejêtych z dniem 1 stycznia 1999 r. � 2 469 tys. z³, 

2) dotacje celowe dla Samorz¹du Województwa na dofinansowanie dzia³alno�ci instytucji kultury
� 3 275 tys. z³, 

3) realizacjê zadañ Pilota¿owego Programu Rz¹dowego na rzecz spo³eczno�ci romskiej � 92 tys. z³,
w tym na:

w dotacje celowe dla gmin 47 tys. z³,
w sfinansowanie prowadzonego przez Telewizjê Polsk¹ programu �Romski Informator� � 40 tys. z³, 
w dotacje dla Stowarzyszenia Romów Okrêgu Nowy S¹cz na zorganizowanie wieczoru romskiego

� 5 tys. z³.
4) zadania realizowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
5) zadania Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamiêci Walki Mêczeñstwa, 
6) koszty dzia³alno�ci Zarz¹du Rewaloryzacji Zespo³ów Zabytkowych Krakowa 2 545 tys. z³, 
7) na utrzymanie Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków 1 662 tys. z³, 
8) program Tydzieñ Krakowa w Mediolanie.

Z kwoty 11 305 tys. na wydatki maj¹tkowe przeznaczono �rodki w wysoko�ci 6 864 tys. z³. 
G³ówne wydatki realizowane z tych �rodków to:
w Wojewódzki Urz¹d Ochrony Zabytków (50 tys. z³ � zakup 8 zestawów komputerowych wraz z opro-

gramowaniem),
w Zarz¹d Rewaloryzacji Zespo³ów Zabytkowych Krakowa (55 tys. z³), 
w dofinansowano modernizacjê Kopca Ko�ciuszki w Krakowie (200 tys. z³), 
w kwotê 5 994 tys. przekazano w formie dotacji celowej na realizacjê zadañ objêtych Kontraktem

Wojewódzkim, z tego:
� kwotê 337 tys. z³ przeznaczono na zadanie pn. Opera i operetka w Krakowie,
� kwotê 1 350 tys. z³ przeznaczono na zadanie pn. Rozwój skansenów w Ma³opolsce,
� kwotê 2 556 tys. z³ przeznaczono na zadanie pn. Rozbudowa i modernizacja budynku MCK

�Sokó³� w Nowym S¹czu, 
� kwotê 1 000 tys. z³ przeznaczono na zadanie pn. Budowa Centrum Kultury w Olkuszu,
� kwotê 641 tys. z³ przeznaczono na zadanie pn. Budowa Lotniczego Parku Kulturowego

w Krakowie,
� kwotê 110 tys. z³ przeznaczono na zadanie pn. O�rodek Pomocy i Wspó³pracy Polsko

� S³owackiej.

65. Ustawa bud¿etowa na rok 2004 ustali³a wydatki w czê�ci dotycz¹cej bud¿etu Wojewody Ma³opolskiego
w wysoko�ci 581 321 tys. z³. 
W ci¹gu roku 2004 Wojewoda pozyska³ dodatkowe �rodki z rezerw bud¿etu pañstwa w kwocie 235.125 tys.
z³, co w konsekwencji spowodowa³o w okresie od 1.01.2004 r. do 31.05.2004 r. wzrost zaplanowanych
wydatków w bud¿ecie Wojewody o 40,4%.
Wydatki na kulturê i ochronê dziedzictwa zaplanowane zosta³y w wysoko�ci 5 533 tys. z³, z tego
na zadania inwestycyjne 350 tys. z³. Czyli wydatki na kulturê i ochronê dziedzictwa w 2004r. to 1,01 %
wydatków ogó³em. 
Kwota 5 533 tys. z³ zosta³a podzielona z przeznaczeniem na:
Utrzymanie i dzia³alno�æ Zarz¹du Rewaloryzacji Zespo³ów Zabytkowych Miasta Krakowa kwotê 2 561 tys. z³.
Ponadto Zarz¹d jest dysponentem �rodków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, �rodki
te pochodz¹ce z bud¿etu pañstwa (30 500 tys. z³) ze zbiórek spo³ecznych i zwrotów (400 tys. z³) oraz pozos-
ta³o�ci z roku ubieg³ego (348 tys. z³), tj. ³¹cznie 31 248 tys. z³ zostan¹ przeznaczone na prace remontowo-
-konserwatorskie 95 obiektów.
Koszty dzia³alno�ci Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków kwotê 1 697 tys. z³, w tym na zada-
nia w zakresie ochrony i konserwacji zabytków zaplanowano kwotê 1 206 tys. z³, z tego na:
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w konserwacjê zabytków ruchomych � 950 tys. z³,
w ratownicze badania archeologiczne � 20 tys. z³,
w remont zabytkowej siedziby Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Tarnowie � 120 tys. z³,
w dokumentacjê konserwatorsk¹, ewidencyjn¹ i archeologiczn¹ � 116 tys. z³, w tym: archeologiczne zdjê-

cie Polski � 53 tys. z³ oraz ekspertyzy i opinie konserwatorskie � 63 tys. z³,
w dzia³alno�æ Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa kwotê 69 tys. z³.

66. Porównuj¹c dane bud¿etowe Wojewody Ma³opolskiego za lata 2003 oraz 2004 mo¿na stwierdziæ, ¿e
zaplanowane na 2004 rok wydatki na kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego oznacza³y wzrost w stosunku
do planu takich wydatków na 2003 r. o 3,07%. 
Ale bior¹c pod uwagê, ¿e w 2003 roku w wyniku podzia³ rezerw celowych i rezerwy ogólnej bud¿etu pañstwa
faktyczne wydatki na kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego wzros³y prawie dwukrotnie (z kwoty 5 368 tys.
z³ do 11 305 tys. z³), to nale¿y przyj¹æ, ¿e wzrost planowanych wydatków Wojewody Ma³opolskiego o 40,4%
bêdzie przek³ada³ siê proporcjonalnie na wzrost wydatków na kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego. 

WYDATKI SAMORZ¥DU WOJEWÓDZTWA MA£OPOLSKIEGO

67. Ze wzglêdu na to, i¿ Ma³opolska nale¿y do regionów o najwiêkszych zasobach historycznej architektury,
samorz¹d województwa ma³opolskiego ju¿ w 2000 roku ustali³ zasady dofinansowania zadañ konserwatorskich: 
w du¿e znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego (warto�æ historyczna, naukowa artystyczna,

dostêpno�æ dla spo³eczeñstwa) poparte opini¹ Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
Konserwatora Zabytków Archeologicznych, a w szczególnych przypadkach Diecezjalnego
Konserwatora Zabytków,

w stan zagro¿enia, w jakim znajduje siê obiekt,
w racjonalne uzasadnienie kosztów realizacji planowanych prac, zaanga¿owanie finansowe podmiotu wys-

têpuj¹cego o dotacjê, wskazanie innych �róde³ finansowania prac konserwatorskich. 

W latach 1999-2003 zrealizowano 182 projekty dot. prac konserwatorskich
na ³¹czn¹ kwotê 4 025 042 z³

1999 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok Razem 
Ilo�æ projektów 32 22 29 55 44 182 
Kwota 757 000 675 000 755 472 1 015 365 822 205 4 025 042

68. �rodki z bud¿etu Województwa Ma³opolskiego umo¿liwi³y prowadzenie wieloletnich prac
konserwatorskich w obiektach, które nie stanowi¹ w³asno�ci samorz¹du województwa
ma³opolskiego (zwykle � ko�cielnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych):

Wybrane zadania:

Podmiot 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. Razem 
Stani¹tki Opactwo �w. Wojciecha
Konserwacja polichromii 100 000 100 000 - 30 000 230 000
Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie
(konserwacja zabytków ruch.:
feretrony, obrazy, chrzcielnica) 40 000 - 70 000 42 000 152 000
Hebdów Parafia Wniebowziêcia NMP
(konserwacja o³tarzy, stall) 7 000 60 000 50 000 30 000 147 000
Miechów Parafia Grobu Bo¿ego Konserwacja o³tarzy - 60 000 10 000 30 000 100 000
Rac³awice Olkuskie Parafia Narodzenia NMP
(konserwacja: chóru muzycznego, o³tarza bocznego) 30 000 15 000 25 000 25 000 95 000 
Niepo³omice Parafia Dziesiêciu Tysiêcy Mêczenników
(konserwacja: rze�by Chrystusa Ukrzy¿owanego
i Kaplicy Branickich 9 000 20 000 30 000 30 000 89 000
Wiêc³awice St. Parafia �w. Jakuba
(konserwacja polichromii i Grupy Ukrzy¿owania) 30 000 - 25 000 25 000 80 000
Igo³omia ( pa³ac) PAN, Instytut Archeologii i Etnologii
(konserwacja stolarki drzwiowej i okiennej) - 20 000 20 000 20 000 60 000
Grodzisko k. Ska³y O�rodek Duszpasterstwa Akademickiego
w Kielcach (prace konserwatorskie w Pustelni B³. Salomei) 15 000 10 000 - 30 000 55 000
Imbramowice Parafia �w. Benedykta
(konserwacja malowide³ �ciennych 15 000 10 000 10 000 - 35 000
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Udzia³ wydatków na ochronê i konserwacjê zabytków (dotacje dla podmiotów tzw. trzeciego
sektora) � najczê�ciej ko�cielnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych w wydatkach

ogó³em bud¿etu Województwa Ma³opolskiego w latach 2001-2004 

z³                                            2004 r.                     2003 r.                         2002 r.                      2001 r.
Wydatki 
bud¿etu ogó³em 296 861 409 100% 271 378 900 100% 246 418 945 100% 228 884 710 100%
Wydatki na ochronê
i konserwacjê zabytków 550 000 0,19% 830 000 0,31% 1 000 000 0,41% 2 820 000 1,23%

209 563 38,77 1,93 37,93 21,37

15,04 22,57 32,67 9,44 4,02 16,26
14,01 22,08 33,18 9,12 4,83 16,78

w Analizuj¹c dane dotycz¹ce realizacji wydatków z bud¿etu Województwa Ma³opolskiego w latach 2001-
2004 na ochronê i konserwacjê zabytków, udzielanych jako wsparcie finansowe prac podejmowanych przez
inne, ni¿ nale¿¹ce do samorz¹du jednostki i podmioty prawne, mo¿na stwierdziæ, ¿e udzia³ tych wydatków
w wydatkach ogó³em bud¿etu województwa zmniejsza³ siê z 1,23% w 2001 roku do 0,19% w 2004 r. 

w Mimo to, w latach 1999-2003 by³y realizowane przy wsparciu finansowym z bud¿etu samorz¹du wojew-
ództwa ma³opolskiego 182 projekty podejmowane najczê�ciej przez ko�cielne osoby prawne 
i jednostki organizacyjne a dotycz¹ce prac konserwatorskich na ³¹czn¹ kwotê 3 672 837 z³.

69. Wydatki innych jednostek samorz¹du terytorialnego w województwie Ma³opolskim

Wydatki samorz¹dów Ma³opolski na kulturê w roku 2001

Wydatki samorz¹dowe na
kulturê  w tys. z³ * gminy bez miast 

na prawach powiatu 

powiaty

ziemskie grodzkie
województwo 

Udzia³ samorz¹dów w wydatkach samorz¹dowych na kulturê  (w %)

70. Wydatki na kulturê w 2001 roku jednostek samorz¹du terytorialnego województwa ma³opol-
skiego by³y stosunkowo wysokie i nale¿y przyj¹æ, ¿e wynios³y 209 563 tys. z³. 
Dawa³o to Ma³opolsce 5 miejsce w kraju, po województwach: mazowieckim, �l¹skim, dolno�l¹skim
i wielkopolskim. Spo�ród samorz¹dów wszystkich szczebli województwa ma³opolskiego zdecydowanie,
najwiêkszy udzia³ w tych wydatkach w 2001 roku mia³y gminy i powiaty grodzkie. 

Struktura wydatków samorz¹dowych Ma³opolski na kulturê w roku 2001 i 2003 (w %)

muzea,
ochrona

i konserwacja
zabytków

biblioteki Domy i o�rodki
kultury,
�wietlice
i kluby

teatry
dramatyczne

i lalkowe

teatry
muzyczne,

opery
i operetki

pozosta³e
wydatki

na kulturê

w Porównuj¹c strukturê wydatków na kulturê jednostek samorz¹du terytorialnego Ma³opolski w roku 2001 i 2003,
mo¿na stwierdziæ, ¿e jest ona w miarê analogiczna. 

w Najwiêkszy udzia³ w tych wydatkach ma grupa rodzajowa �Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby�. 

71. �ród³a finansowania � instrumenty finansowe mo¿liwe wykorzystania na realizacjê
Wojewódzkiego Programu Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego Ma³opolski
w latach 2005-2008

Zestawienie wybranych najwa¿niejszych �róde³ prezentuje Aneks do Programu

NARODOWY PLAN ROZWOJU NA LATA 2004-2006

72. W celu zaprogramowania pomocy wspólnotowej oraz zapewnienia efektywnego jej wdra¿ania, przygotowano
Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006.

Realizacja Narodowego Planu Rozwoju w Polsce w latach 2004-2006 odbywa siê z zaanga¿owaniem �rod-
ków krajowych i uzupe³niaj¹cych je �rodków funduszy Unii Europejskiej zgodnie z zasad¹ komplementarno�ci. 
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73. £¹czna suma �rodków publicznych (fundusze strukturalne, Fundusz Spójno�ci i publiczne
�rodki krajowe) zaanga¿owanych w realizacjê Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006
wyniesie 17,3 mld Euro, z czego 12,8 mld Euro, tj. ok. 75% ca³o�ci sumy, pochodziæ bêdzie ze �rodków
unijnych. 
�rodki te s¹ wydatkowane pocz¹wszy od roku 2004 do roku 2009, a w przypadku Funduszu Spójno�ci nawet
do 2010 r. 

Z ogólnej sumy 12,8 mld Euro wk³adu Unii Europejskiej 8,6 mld Euro (67%) bêdzie pochodziæ
z zasobów funduszy strukturalnych.

Z tej sumy ok. 8,3 mld Euro zostanie wykorzystane na realizacjê Podstaw Wsparcia Wspólnoty (programów
operacyjnych), natomiast ok. 0,3 mld Euro na realizacjê programów Inicjatyw Wspólnotowych: INTERREG oraz
EQUAL 

W realizacjê dzia³añ rozwojowych wspó³finansowanych z funduszy strukturalnych zostanie
zaanga¿owanych 3,2 mld Euro publicznych �rodków krajowych (bud¿et pañstwa i bud¿et jed-
nostek samorz¹du terytorialnego). 4,2 mld Euro (33% wk³adu unijnego) pochodziæ bêdzie ze �rodków
Funduszu Spójno�ci, które bêd¹ wspiera³y dzia³ania rozwojowe w ramach Strategii Wykorzystania Funduszu
Spójno�ci. 

74. Projekcja programowa i finansowa dla Narodowego Programu Kultury �Ochrona zabytków i dziedzict-
wa kulturowego� (NPK �OZiDK�) na lata 2004�2013 w zdecydowany sposób umo¿liwi realizacjê
Wojewódzkiego Programu Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego Ma³opolski. Zosta³y szczegó³owo
opisane w punkcie 19 Programu.

75. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

£¹czna kwota �rodków dostêpna w ramach Mechanizmu Finansowego EOG wyniesie 600 mln EURO
i zostanie przekazana przez pañstwa EFTA w rocznych transzach w wysoko�ci 120 mln EURO w okresie od
maja 2004 r. do kwietnia 2009 r. 
Przewiduje siê, ¿e 46,8% ³¹cznej sumy �rodków (ok. 281 mln EURO) bêdzie przeznaczone dla Polski. 

Od 2005 roku polskie samorz¹dy oraz inne uprawnione podmioty mog¹ ubiegaæ siê o dofinansowanie pro-
jektów w ramach Priorytetu �Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym trans-
port publiczny i odnowa miast�, wdra¿anego przy udziale �rodków z Mechanizmu Finansowego EOG
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Na realizacjê tego priorytetu Polska otrzyma blisko 77,5 mln euro.

76. NARODOWY PLAN ROZWOJU NA LATA 2007-2013

77. Tak jak Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006, tak Narodowy Plan Rozwoju (NPR) na lata 2007-2013
bêdzie strategi¹ obejmuj¹c¹ ca³okszta³t dzia³añ rozwojowych kraju, bez wzglêdu na pochodze-
nie �rodków finansowych. 

Tak wiêc poza przedsiêwziêciami wspó³finansowanymi z bud¿etu Unii Europejskiej uwzglêdnione w niej
zostan¹ dzia³ania finansowane wy³¹cznie z zasobów krajowych. 

Ostateczny kszta³t instrumentów, które bêd¹ funkcjonowa³y w kolejnym okresie programowania, jest obecnie
zatwierdzany. Jednak, bazuj¹c na praktyce przyjêtej na lata 2004-2006 oraz na wstêpnym projekcie NPR 2007-
-2013, mo¿na przyj¹æ, ¿e dla realizacji celów NPR bêd¹ byæ wykorzystywane nastêpuj¹ce instrumenty:

w finansowane z publicznych �rodków wspólnotowych, tj. w szczególno�ci �rodki funduszy struktu-
ralnych ( z dwóch Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego) oraz Funduszu Spójno�ci,

w finansowane z publicznych �rodków krajowych, tj. �rodki bud¿etu pañstwa oraz pañstwowych fun-
duszy celowych, �rodki bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego oraz inne �rodki jednostek oraz form
organizacyjno-prawnych sektora finansów publicznych,

w wk³ad w³asny beneficjentów pomocy obejmuj¹cy równie¿ kredyty i po¿yczki, tak¿e porêczo-
ne lub gwarantowane przez uprawnione podmioty do udzielania porêczeñ lub gwarancji.
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78. Obecnie s¹ prowadzone prace nad perspektyw¹ finansow¹ Unii Europejskiej na lata 2007-2013. 
Z szacunków, uwzglêdniaj¹cych te prace, wynika i¿ w okresie obowi¹zywania nowej perspektywy finan-
sowej Polska mog³aby otrzymaæ �rodki w wysoko�ci ponad 50 mld euro. 
Dlatego trudno jest precyzyjnie okre�liæ mo¿liwe alokacje dla Wojewódzkiego Programu Ochrony Dziedzictwa
i Krajobrazu Kulturowego Ma³opolski na kolejny okres programowania.

79. Porêczenia i gwarancje Skarbu Pañstwa
Porêczenia lub gwarancje mog¹ byæ udzielane pod warunkiem przeznaczenia objêtych nimi kredytów lub
emisji obligacji na finansowanie przedsiêwziêæ inwestycyjnych zapewniaj¹cych rozwój lub utrzymanie infra-
struktury, rozwój eksportu dóbr i us³ug, ochronê �rodowiska, tworzenie nowych miejsc pracy, wdra¿anie nowych
rozwi¹zañ technicznych lub technologicznych oraz restrukturyzacjê przedsiêbiorstw. 
Skarb Pañstwa udziela równie¿ porêczeñ lub gwarancji sp³aty kredytów oraz zobowi¹zañ wynikaj¹cych
z emisji obligacji przeznaczonych na:
w finansowanie zakupu materia³ów lub wyrobów gotowych na wykonanie dóbr inwestycyjnych przeznac-

zonych na eksport o warto�ci kontraktowej powy¿ej 10 mln EURO,
w utworzenie przez banki linii kredytowych na sfinansowanie przedsiêwziêæ inwestycyjnych jednostek

samorz¹du terytorialnego, ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw oraz wspó³finansowanie programów lub pro-
jektów w ramach programów pomocowych UE.

Udzielanie porêczeñ i gwarancji Skarbu Pañstwa le¿y w gestii ministra w³a�ciwego ds. finansów publicznych,
je�li warto�æ porêczenia lub gwarancji mie�ci siê w przedziale od 5 mln EURO do 30 mln EURO. Je¿eli kwota
ta przekracza równowarto�æ 30 mln EURO, wówczas decyzjê o przyznaniu porêczenia lub gwarancji podej-
muje Rada Ministrów po wcze�niejszym zaopiniowaniu wniosku przez ministra w³a�ciwego ds. gospodarki. 
Wnioski o warto�ci ni¿szej ni¿ 5 mln EURO rozpatrywane s¹ przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

80. Fundusz Porêczeñ Unijnych
Celem jest utworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Porêczeñ Unijnych, którego zadaniem jest
udzielanie gwarancji lub porêczeñ na kredyty udzielane przez banki na realizowanie przedsiêwziêæ wspó³finan-
sowanych ze �rodków Unii Europejskiej. 
Gwarancje lub porêczenia ze �rodków Funduszu mog¹ byæ udzielone, je�li kwota jednostkowej gwarancji lub
porêczenia nie przekracza 5 000 000 EURO. 
Bank Gospodarstwa Krajowego mo¿e równie¿ w imieniu Funduszu gwarantowaæ lub porêczaæ bankom ich port-
fel kredytowy. Kwota jednostkowej gwarancji lub porêczenia, w ramach portfela kredytowego, nie mo¿e
przekroczyæ 100 000 EURO. 

81. Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych
Ustawa o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych okre�la zasady wspierania rozwoju regionalnego poprzez
udzielanie preferencyjnych kredytów na przygotowanie przez gminy oraz ich zwi¹zki projektów inwesty-
cji komunalnych przewidzianych do wspó³finansowania z funduszy Unii Europejskiej. 
�rodki na dzia³anie Funduszu pozyskiwane s¹ g³ównie z bud¿etu pañstwa, odsetek od lokat wolnych �rodków
Funduszu, inwestycji w papiery warto�ciowe emitowane przez Skarb Pañstwa lub Narodowy Bank Polski i papiery
warto�ciowe gwarantowane lub porêczane przez Skarb Pañstwa, sp³aty udzielonych kredytów, emisji obligacji
BGK. Wysoko�æ udzielanych kredytów przewidziana jest do poziomu 80% zaplanowanych kosztów netto przy-
gotowania projektu inwestycyjnego, nie wiêcej ni¿ 500 000 z³ w odniesieniu do poszczególnego projektu.

82. Kontrakty wojewódzkie
Kontrakt wojewódzki stanowi umowê miêdzy stron¹ rz¹dow¹ i samorz¹dow¹. 
W obecnej sytuacji kontrakt wojewódzki staje siê elementem Narodowego Planu Rozwoju, który ³¹czy w sobie
realizacjê programów operacyjnych odnosz¹cych siê do poszczególnych województw wspó³finansowanych ze
�rodków wspólnotowych z realizacj¹ programów operacyjnych finansowanych wy³¹cznie ze �rodków krajowych. 
Kontrakt wojewódzki staje siê jednym z podstawowych instrumentów wspierania rozwoju regionalnego.

83. Rewitalizacja miast i miasteczek
Nowy instrument rozwojowy dla wzmocnienia potencja³u gospodarczego ma³ych miast i miasteczek, którego
celem jest skoncentrowanie dzia³añ prorozwojowych ró¿nego typu na dominuj¹cych elementach struktury
osiedleñczej Polski, znajduj¹cych siê w bardzo z³ej kondycji gospodarczej; nadanie silnego, skoncentrowanego
impulsu rozwojowego wielu potencjalnym subregionalnym o�rodkom wzrostu. 
Instrument powinien wspieraæ jednoczesne i skoncentrowane, planowe oddzia³ywanie w trzech obszarach prob-
lemowych:
w gospodarka (przedsiêbiorczo�æ i powi¹zania ekonomiczne ), 
w struktura i zachowania spo³eczne (zasoby ludzkie i edukacja),
w substancja materialno-techniczna (budynki, przede wszystkim mieszkalne i infrastruktura).
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Przewiduje siê wprowadzenie nowego instrumentu rozwojowego w formie:
w dofinansowania z funduszy unijnych programów lokalnych (a nie pojedynczych projektów sk³adaj¹cych siê

na program),
w specjalnych funduszy venture capital,
w dotacji dla wspólnot mieszkaniowych i gmin,
w funduszy porêczeniowych dla wspólnot mieszkaniowych.

Instrument ten jest dla miast nie wiêkszych ni¿ 100 000 mieszkañców.

84. Projekty realizowane w ramach programów z udzia³em funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno�ci bêd¹
mog³y byæ wspó³finansowane ze �rodków bud¿etu pañstwa bêd¹cych w dyspozycji
poszczególnych ministrów, �rodków funduszy celowych, �rodków jednostek samorz¹du
terytorialnego oraz rezerw celowych ujêtych w bud¿ecie pañstwa.
W ustawach bud¿etowych ujêta jest tak¿e rezerwa celow¹ m.in. na wspó³finansowanie projektów reali-
zowanych w ramach programów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno�ci oraz pro-
gramów finansowanych z funduszy przedakcesyjnych.
Na wspó³finansowanie projektów zostan¹ tak¿e wykorzystane �rodki funduszy celowych (Fundusz Pracy,
Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, Narodowy Fundusz Ochrony �rodowiska
i Gospodarki Wodnej). 
Zgodnie z bud¿etem pañstwa (wed³ug zestawienia zbiorczego wed³ug dzia³ów) wydatki bud¿etu pañstwa na
rok 2005 wynios¹ 208 741 552 tys. z³ (bez �rodków Unii Europejskiej), z tego na dzia³ kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego planowane s¹ wydatki w wysoko�ci 923 634 tys. z³. 
Ponadto dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w 2005 roku zapanowania �rodki
w wysoko�ci 30 500 tys. z³. 

85. Bud¿et Wojewody Ma³opolskiego

W bud¿etu pañstwa na 2005 rok zaplanowano wydatki na kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego
w województwie ma³opolskim w wysoko�ci 5 777 tys z³, z tego na:
w Ochronê i konserwacjê zabytków � 1 050 tys. z³,
w Wojewódzkie Urzêdy Ochrony Zabytków � 1 918 tys. z³,
w Zarz¹d Rewaloryzacji Zespo³ów Zabytkowych Miasta Krakowa � 2 659 tys. z³.

86. Bud¿et samorz¹du województwa ma³opolskiego

Zgodnie z uchwa³¹ bud¿etow¹ samorz¹du województwa ma³opolskiego na 2005 rok zaplanowania wydatki
ogó³em w wysoko�ci 517 409 491 z³, z tego wydatki maj¹tkowe na kwotê 209 436 642 z³. 
Wydatki na kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego zaplanowano na poziomie 70 509 773 z³.
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ANEKS 3

3. WYBRANE INSTRUMENTY PREAKCESYJNE UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE
PROGRAMY POMOCOWE FINANSOWANE ZE ¯RÓDE£ ZAGRANICZNYCH

�ród³a finansowania

FUNDUSZE POMOCOWE UE
1. PHARE II
1.1. Program PHARE II Spójno�æ Spo³eczna i Gospodarcza SSG
2. Zasoby ludzkie

1. Edukacja X X X X X
2. Szkolenia X X X X X

1.3. Program ACCESS
1. Ma³e Projekty X X X
2. Du¿e Projekty X X X

1.4. Small Projects Facility SPF X X X X
1.5. Fundusz Ma³ych Projektów Euroregionalnych PHARE CBS X X X
2. SAPARD
2.2.2. Dzia³anie 4: Ró¿nicowanie dzia³alno�ci gospodarczej
na obszarach wiejskich X X X X X X
INSTRUMENTY FINANSOWE UE
PROGRAMY WSPÓLNOT UNII EUROPEJSKIEJ
1. SZÓSTY PROGRAM RAMOWY UE
1.2. Technologie spo³eczeñstwa informacyjnego X X X X X
1.7. Obywatele i rz¹dzenie w spo³eczeñstwie opartym na wiedzy X X X X X
2. Program eContent
2.1. Poprawienie dostêpu do zasobów europejskiego
publicznego sektora informatycznego oraz umo¿liwienie

maksymalnego wykorzystania baz danych X X X X X
2.2. Rozwój infrastruktury lingwistycznej sieci teleinformatycznych,
jako�ci i rzetelno�ci informacji dostêpnych poprzez Internet X X X X X
2.3. Stymulowanie rozwoju i dynamiki rynku informacji X X X X X
4. LEONARDO DA VINCI
4.2. Promowanie wspó³pracy X X X X X
4.3. Wyrównywanie szans w dostêpie do kszta³cenia
i szkolenia zawodowego X X X X X
4.4. Inwestowanie w zasoby ludzkie X X X X X
4.5. Wykorzystanie potencja³u informatyki i technologii
komunikacyjnych w kszta³ceniu i szkoleniu zawodowym X X X X X
4.6. Poprawa przejrzysto�ci kwalifikacji zawodowych X X X X X
5. SOKRATES II
5.1. ERASMUS X X X X X
5.2. COMENIUS X X X X X
5.3. LINGUA X X X X X
5.4. MINERVA X X X X X
5.5. GRUNDTVIG X X X X X
5.6. ARION X X X X X
5.7. NARIC X X X X X
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�ród³a finansowania

5.8. EURYDICE X X X X X
7. Program KULTURA 2000
7.1. W stronê obywatela X X X X
7.2. Nowe technologie � rozwój kreatywno�ci X X X X
7.3. Tradycja i innowacja � synergia
pomiêdzy przesz³o�ci¹ i przysz³o�ci¹ X X X X
8. PROGRAM MEDIA PLUS
8.1. Miêdzynarodowa wspó³praca mediów X X X X X
8.2. Tworzenie siei informacji X X X X X
8.3. Wspieranie produkcji i dystrybucji mediów X X X X X
8.4. Organizacja szkoleñ X X X X X
8.5. Media szkolne X X X X X
PROGRAMY BILATERALNE RZ¥DU RP
4.6. Kanadyjski Fundusz Wspó³pracy X X X X
4.9. Fundacja Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej X X X X X
4.10. Fundacja im. Friedricha Eberta (Niemcy) X X X X
4.11. Fundacja Konrada Adenauera (Niemcy) X X X X
4.12. Fundacja im. Friedricha Naumana (Niemcy) X X X X
4.13. Polsko-Niemiecka Wspó³praca M³odzie¿y
PNWM Jugendwerk (Niemcy) X X X X
4.14. Norweski Plan Dzia³añ na rzecz krajów
kandydackich 2001-2006 (Norwegia) X X X X X
4.15. Ma³y Projekt Ambasady Niderlandów (KAP) (Holandia) X X X X
4.16. Przedakcesyjny Program MATRA (Holandia) X X X X
4.17. Fundusz Know How (Wielka Brytania) X X X X
4.18. British Executive Service Overseas BESO (Wielka Brytania) X X X
4.22. Japoñska Agencja Wspó³pracy Miêdzynarodowej (JICA) X X X
4.23. Szwedzka Agencja Rozwoju Miêdzynarodowego (Szwecja) X X X X
4.24. SWEDFUND International AB (Szwecja) X X X X
4.25. Japoñska Organizacja Wolontariuszy
ds. Wspó³pracy z Zagranic¹ (JOCV) X X X X
4.26. Fundacja Francja-Polska X X X X X
4.27. Fundacja dla Polski X X X X X
4.28. Polsko-Amerykañsko-Ukraiñska Inicjatywa Wspó³pracy (PAUCI) X X X X X
Programy Wielonarodowe Rz¹du RP
5.5. Miêdzynarodowy Fundusz Wyszehradzki X X X X
Fundacje europejskie i zagraniczne
wspieraj¹ce polskie inicjatywy pozarz¹dowe
6.1. 3M Corporation X X X
6.2. Alexander von Humboldt - Stiftung X X X
6.3. American Express Philantropy Program X X
6.4. Amerykañsko-Polsko-Izraelska Fundacja �Shalom�
do Spraw Promocji Kultury Polsko-¯ydowskiej X X
6.6. AT & T Foundation X X
6.7. Bradley Foundation X X
6.8. Carl Dusiberg Gesellschaft E.V. X X
6.9. Carnegie Corporation of the US X X
6.11. Charities aid Foundation X X
6.12. Charity Know How X X
Charles Stewart Mott Foundation X X
6.14. Citibank / Citicorp Foundation X X X
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�ród³a finansowania

6.15. Civic Education Project X X
6.16. Cottonwood Foundation X X
6.17. Digital Corporate Contributions Program X X
6.18. Environmental Know How Fund X X
6.20. European Mozart Foundation X X
6.21. Exxon Corporate Giving Program X X X
6.22. The Felix Meritis Foundation X X X
6.23. Fondationd De France X X X X X
6.24. Foundation European Dragon X X X
6.25. Foundation Europalia International X X X
6.26. Foundation Marcel International X X X
6.27. Fondation Roi Baudouin X X X
6.28. The Ford Foundation X X X
6.29. Fundusz Eurimages Consil de L'Europe X X X
6.33. Fundacao Oriente X X
6.34. Fundacion Canovas Del Castillo X X
6.35. Germann Marschal Fund of the United States X X X
6.37. Heinz - Schwarzkopf - Stiftung Junges Europa X X X X
6.39. International Foundation for Art. Research X X X
6.40. International Found for the Promotion of Culture X X X X
6.41. International Youth Foundation X X X
6.42. Juliana Welzijn Fonds X X
6.44. Korber - Stiftung X X
6.45. Kultur Kontakt X X
6.48. Met Prins Bernhard Fonds X X
6.49. Miêdzynarodowa Fundacja im. Fryderyka Chopina X X
6.51. Mobil Foundation X X
6.52. National Forum Foundation (Freedom House) X X X
6.54. Novib X X
6.55. Otto Kinne Foundation X X
6.56. Pollock-Krasner Foundation INC X X X
6.57. The Andrew W. Mellon Foundation X X
6.58. The Regional Environmental Center For Central X X
6.59. The Reuter Foundation X X X
6.60. Rayne Foundation X X X
6.61. Robert Bosch Stiftung GmBH X X
6.62. Rockefeller Brothers Fund Inc. X X
6.63. Ronald S. Lauer Foundation X X
6.64. Smenwerkende Fondsen Miden-en Oost - Europa X X X
6.65. Schweisfurth Stiftung X X X
6.66.Soros Foundation � Open Society Institute X X X X
6.67. Stichting Doen X
6.68. Volkswagen � Stiftung X X
6.69. Westminster Foundation For Democracy X X X
Fundusze inwestycyjne wspieraj¹ce ma³e i �rednie przedsiêbiorstwa
7.1. Polski Prywatny Fundusz Kapita³owy X X X X
7.2. CARESBAC-POLSKA S.A. X X X X
7.3. Nowy Fundusz Inwestycyjny Europy Wschodniej X X X X
7.4. Europejski Kapita³ Odrodzenia X X X X
7.5. ALLIANCE SCANEAST FUND X X X X
7.6. COPERNICUS CAPITAL MANAGEMENT X X X X
7.7. EAST EUROPEAN FOOD FUND X X X X
7.8. Miêdzynarodowa Pomoc Polskim Przedsiêbiorcom X X X X
7.9. Regionalne Fundusze Inwestycyjne X X X X
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XI. ZA£¥CZNIKI

ZA£¥CZNIK 1

1. SZLAKI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO � ISTNIEJ¥CE I PROPONOWANE

Szlaki Dziedzictwa Kulturowego
Województwo ma³opolskie pokryte jest sieci¹ szlaków kulturowych � jednej z istotniejszych form ochrony dziedzictwa
i wykorzystania jego potencja³u. Bogactwo zasobów obszaru pozwala na prowadzenie zró¿nicowanych tematycznie
tras, umo¿liwiaj¹cych poznawanie rozmaitych aspektów kultury regionu.
Szlaki dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego to produkt turystyczny ³¹cz¹cy kraje, regiony, miejscowo�ci oraz ich
mieszkañców. G³ównymi zadaniami inicjowanych i istniej¹cych szlaków s¹: wspieranie spo³eczno�ci lokalnych (rozwój
lokalnej przedsiêbiorczo�ci, tworzenie miejsc pracy i dodatkowych �róde³ dochodów, ochrona tradycyjnych zawodów),
korzystanie z lokalnych zasobów (walorów przyrodniczych, kulturowych, bazy noclegowej i ¿ywieniowej oraz innych pro-
duktów miejscowych), a tak¿e wspieranie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. 
Trasy szlaków w wielu miejscach przecinaj¹ siê i pokrywaj¹ siê ze sob¹, pozwalaj¹c zarówno na koncentrowanie siê na
temacie wiod¹cym, jak i jednoczesne zwiedzanie obiektów o zró¿nicowanej tematyce.
Istniej¹ce szlaki kulturowe na obszarze województwa ma³opolskiego:

w Szlak Architektury Drewnianej,
w Szlak Architektury Gotyckiej,
w Szlak Cystersów,
w Szlak Orlich Gniazd,
w Szlak Cerkwi £emkowskich,
w Szlak Cmentarzy Wojskowych z I Wojny �wiatowej,
w Szlak M³yny Doliny Szreniawy,
w Szlak Pier�cieñ Jurajski,
w Ma³opolskie Szlaki Techniki:

� Szlak Komunikacyjny,
� Szlak Kopalniano-Przemys³owy,
� Szlak Po¿arnictwa,
� Szlak Obiektów Hydrotechnicznych,
� Szlak Przemys³u Wiejskiego.

Szlak Architektury Drewnianej
Jest to program maj¹cy na celu promocjê Ma³opolski. Jego my�l¹ przewodni¹ jest budownictwo drewniane, wys-
têpuj¹ce zarówno w formie skansenów, jak i w postaci obiektów do dzi� u¿ytkowanych w swojej pierwotnej
funkcji. Budownictwo drewniane jest na tym terenie silnie zró¿nicowane z racji wp³ywu wielu kultur i stanowi przed-
miot zainteresowania wielu turystów. 
Na szlaku znajduj¹ siê najbardziej warto�ciowe obiekty budownictwa drewnianego w Ma³opolsce, w tym 123
ko�cio³y, 39 cerkwi, 25 zespo³ów zabudowy wiejskiej, ma³omiasteczkowej, 27 placówek muzealnych
w zabytkowych obiektach drewnianych, w tym 9 skansenów i 14 dworów.

Szlak Architektury Gotyckiej
Stanowi kontynuacjê s³owackiego szlaku architektury gotyckiej. Szlak ten prowadzony jest przez miejscowo�ci,
w których zachowa³y siê zabytki gotyckie. S¹ w�ród nich ruiny zamków (Czorsztyn, Czchów), ko�cio³y i klasztory
(Stary S¹cz, Nowy S¹cz, Tropie, Czchów, Lipnica Murowana i Dêbno), jak równie¿ zachowane uk³ady
przestrzenne z resztkami murów gotyckich (Nowy S¹cz). Szlak ten rozpoczyna siê w Czorsztynie, prowadzi przez
Grywa³d, Stary S¹cz, Nowy S¹cz, Tropie, Czchów, Lipnicê Murowan¹ i Dêbno, koñcz¹c siê w Tarnowie.
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Szlak Cystersów
Jest programem zainicjowanym przez Radê Europy w ramach programu �Europejskie Szlaki Kulturowe�. Szlak
Cystersów to droga prowadz¹ca przez ca³¹ Europê, na której punktami wêz³owymi s¹ opactwa cysterskie. Szlak ten
wiedzie od Portugalii i Hiszpanii przez Francjê i Niemcy do wschodniej czê�ci Europy. Jego polski odcinek wiedzie
przez niemal wszystkie miejsca trwa³ego pobytu Cystersów w Polsce. Na terenie Ma³opolski s¹ nimi opactwa
w Mogile i Szczyrzycu. Celem tego programu jest aktywizacja i rozwój lokalnych spo³eczno�ci oraz pobudzanie i
wspieranie lokalnej przedsiêbiorczo�ci dziêki projektowi turystycznego rozwoju. Równie wa¿nym celem jest poszuki-
wanie historycznych i kulturalnych powi¹zañ pomiêdzy narodami Europy, pog³êbianie i kultywowanie wiedzy o
wspólnych korzeniach naszej to¿samo�ci kulturowej.

Szlak Orlich Gniazd
Jest to najstarszy szlak jurajski. Pierwsze propozycje wytyczenia tego szlaku pojawi³y siê w latach 20. XX wieku.
Szlak Orlich Gniazd jest g³ówn¹ osi¹ turystyczn¹ Jury, prowadz¹c¹ z Krakowa do Czêstochowy. Jest to dawna
ma³opolska linia obronna, któr¹ tworzy³y zamki obronne budowane na wapiennych ska³ach, jak orle gniazda. Trasa
prowadzi przez Zespó³ Jurajskich Parków Krajobrazowych i Ojcowski Park Narodowy oraz atrakcyjne krajobrazowo
tereny, gdzie podziwiaæ mo¿na wzniesienia i ska³y wapienne o oryginalnych formach, ostañce i liczne jaskinie kra-
sowe. Pod wzglêdem krajobrazowym jest on ewenementem w�ród polskich szlaków.

Szlak Cerkwi £emkowskich
Jest to program maj¹cy na celu promocjê gminy Krynica oraz terenów po³udniowo-wschodniej czê�ci województwa
ma³opolskiego. Na szlaku znajduje siê 11 cerkwi, stanowi¹cych przedmiot zainteresowania turystów.

Szlak Cmentarzy Wojskowych z I Wojny �wiatowej
Jest to szlak, który powsta³ dziêki wsparciu finansowemu Urzêdu Marsza³kowskiego i wspólnej inicjatywie powiatu
tarnowskiego i gorlickiego. Na szlaku po³o¿one s¹ 34 cmentarze w powiecie gorlickim oraz cmentarze
w powiecie tarnowskim.

Szlak M³yny Doliny Szreniawy 
Szlak prowadzi przez Wy¿ynê Miechowsk¹ i P³askowy¿ Proszowicki, przez które p³ynie Szreniawa, ³¹cz¹c obiekty i za³o¿enia
m³yñskie. Szlak nawi¹zuje do innych szlaków turystycznych, w tym do Szlaku Architektury Drewnianej i Ma³opolskich Szlaków
Techniki. Jest zbudowany z odcinków okrê¿nych umo¿liwiaj¹cych dowi¹zanie siê do szlaku w dowolnym odcinku.

Szlak Pier�cieñ Jurajski
Okrê¿na trasa �GREENWAY� biegn¹ca z Krakowa przez najciekawsze tereny po³udniowej czê�ci Wy¿yny
Krakowsko-Czêstochowskiej. Trasa biegnie przez teren czterech parków krajobrazowych: Bielañsko-Tynieckiego,
Dolinek Krakowskich, Rudniañskiego i Tenczyñskiego. Przybli¿a cenne �rodowiska przyrodnicze oraz wiele zabytków
historycznych i kulturowych. Odkrywa malowniczy krajobraz Jury, którego charakterystycznym elementem s¹ wa-
pienne ostañce oraz skaliste doliny. Na trasie znajduje siê 95 atrakcji turystycznych, w tym 36 zabytków, 5 muzeów
i galerii, 34 atrakcje przyrodnicze, 7 �cie¿ek dydaktycznych i dwie �cie¿ki dla niepe³nosprawnych.

Ma³opolskie Szlaki Techniki
Jest to system szlaków przecinaj¹cych ca³e województwo ma³opolskie maj¹cy na celu prezentacjê zespo³ów tech-
niczno-przemys³owych. Wszystkie proponowane trasy przeznaczone s¹ dla turystów zmotoryzowanych. Obiekty
zwi¹zane z in¿ynieri¹ zwiedzaæ mo¿na na szlakach: komunikacyjnym, kopalniano-przemys³owym, przemys³u
wiejskiego, obiektów hydrotechnicznych, po¿arniczym.

Proponowane Szlaki Kulturowe na obszarze województwa ma³opolskiego.
Jako dope³nienie sieci istniej¹cych szlaków proponowane s¹ nowe trasy obejmuj¹ce obiekty o interesuj¹cej problematyce
w Orawski Szlak Solny na Wêgry,
w Szlak Kopalni Naftowych,
w Szlak Historii Lotnictwa,
w Szlak Cerkwi Beskidu Niskiego,
w Szlak Architektury Spiskiej,
w Szlak Zabytków Kliszczackich,
w Szlak Ko�cio³ów Pogórza Ro¿nowskiego,
w Szlak Papieski,
w Szlak Warowni Jurajskich,
w Szlak Budapeszt � Kraków � Gdañsk (�Bursztynowy�),
w Szlak Kraków � Morawy � Wiedeñ (�Zielony�),
w Szlak Owocowy,
w Szlak Fortyfikacji Nowo¿ytnej i Najnowszej,
w Szlak Astronomów.
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Orawski Szlak Solny na Wêgry
Jest to inicjatywa Orawskiego Centrum Kultury na terenie gminy Jab³onka na Orawie. Trasa ma prowadziæ
z Podhala przez Orawkê i Jab³onkê do Chy¿nego. Jest to droga, któr¹ za czasów Kazimierza Wielkiego wo¿ono
sól z Wieliczki na Wêgry. Przy szlaku handlowym orawianie stawiali przez wieki kamienne figury �wiêtych. Czê�æ
z nich zachowa³o siê do dzisiaj. Nale¿y uwzglêdniæ przed³u¿enia szlaku do Wieliczki, Bochni, Krakowa.

Szlak Historii Lotnictwa
Turystyczny szlak samochodowy, z wariantami pieszymi, ³¹cz¹cy czynne lotniska i l¹dowiska o historycznym
rodowodzie. Wi¹¿e miejsca, budowle, zespo³y architektoniczne oraz memorialne, zwi¹zane z histori¹ lotnictwa. S¹
to obiekty o bardzo zró¿nicowanym stopniu atrakcyjno�ci: od funkcjonuj¹cych i by³ych lotnisk z charakterystyczn¹
zabudow¹ po miejsca wa¿kich wydarzeñ historycznych, nie poparte jednak ¿adnymi specyficznymi �ladami materi-
alnymi, oprócz zachowanych form krajobrazu. 
Szczególnym aspektem szlaku jest wyeksponowanie miêdzynarodowego charakteru pokojowych oraz wojennych
dzia³añ lotniczych, w które zaanga¿owani byli lotnicy ponad 15 narodowo�ci (tak¿e pozaeuropejskich). Szczególnie
cennym jest aspekt �¿ywej historii� � realizowany np. poprzez ideê Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie, reak-
tywowanych szybowisk w Têgoborzu czy Czarnej Górze oraz lokalnych mini muzeów lotniczych (np. w Wadowi-
cach, Ochotnicy Dolnej czy Koniówce).

Szlak Cerkwi Beskidu Niskiego
Jest to propozycja szlaku wiod¹cego przez obszar, w którym zachowa³o siê wiele cennych obiektów obrz¹dku
wschodniego. Piêkne drewniane cerkwie wpisuj¹ siê w malowniczy krajobraz Beskidu Niskiego, co dodatkowo pod-
nosi ich wysokie walory. Wiêkszo�æ z nich pochodzi z XVI w. Proponowana trasa szlaku prowadzi m.in. przez
Hañczow¹, Skwirtne, Kwiatoñ, Bartne, Owczary, Bielankê, Brunary i U�cie Gorlickie.

Szlak Architektury Spiskiej
Jest to propozycja szlaku ³¹cz¹cego miejscowo�ci z zachowanymi zabytkami architektury Spisza. W miejscowo�-
ciach tych zobaczyæ mo¿na zarówno zachowane uk³ady ruralistyczne i zabudowê Frydmana i Kacwina, jak
i cenn¹, niespotykan¹ nigdzie indziej architekturê sakraln¹ ko�cio³ów spiskich. Szlak ten móg³by prowadziæ przez:
Kacwin, Niedzicê, £apsze, Trybsz, Krempachy, Frydman.

Szlak Zabytków Kliszczackich
Folklor kliszczaków zamieszkuj¹cych gminê Pcim ³¹czy elementy góralskie i krakowskie. Do dzi� w wielu
przysió³kach mo¿na jeszcze us³yszeæ gwarê kliszczack¹, a �wiêta ko�cielne stanowi¹ doskona³¹ okazjê do pozna-
nia tutejszej tradycji � np. w okresie Bo¿ego Narodzenia po domach chodz¹ kolêdnicy z gwiazd¹ i turoniem,
a w Nowy Rok gospodarzy odwiedzaj¹ ch³opcy chodz¹cy po podsypce sk³adaj¹c ¿yczenia.

Szlak Ko�cio³ów Pogórza Ro¿nowskiego
Jest to propozycja szlaku prowadz¹cego przez miejscowo�ci, w których zachowa³y siê najcenniejsze obiekty
architektury sakralnej obrz¹dku rzymskokatolickiego (Sêkowa, Szymbark, Ptaszkowa, Szalowa, Binarowa, Ro¿nowi-
ce).

Szlak Papieski
Trasa ³¹czy miejsca i pami¹tki zwi¹zane z Papie¿em Janem Paw³em II. Zosta³ zaproponowany wzd³u¿ istniej¹cych
górskich szlaków PTTK. Prowadzi szlakami ulubionymi przez Jana Paw³a II �cie¿kami, które w wiêkszo�ci przemierzy³
osobi�cie.

Szlak Warowni Jurajskich
Szlak o d³ug. ok. 171 km obejmuj¹cy m.in. miejscowo�ci Rudawa, Ojców, Wolbrom, Podzamcze, Ogrodzieniec oraz
zamek Morska, Górê Bukow¹ i Mstów.

Szlak Budapeszt � Kraków � Gdañsk (�Bursztynowy�)
Program szlaku jest polsko-s³owacko-wêgiersk¹ inicjatyw¹ ekoturystyczn¹ realizowan¹ wzd³u¿ cennego przyrodniczo
i kulturowo historycznego traktu od Budapesztu przez Bañsk¹, Szczawnicê po Kraków, i dalej od Krakowa Dolin¹
Wis³y po Morze Ba³tyckie. Szlak dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego �GREENWAY� to propozycja pobudzenia
wspó³pracy miêdzyregionalnej, wspierania ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Jego przebieg na tere-
nie Ma³opolski po³¹czy m.in. miejscowo�ci: Lipnicê Wielk¹, Zawojê, Such¹ Beskidzk¹, Zembrzyce, Stryszów, Kalwariê
Zebrzydowsk¹, Lanckoronê, Skawinê, Kraków, a w przysz³o�ci Kraków z Gdañskim. Przebieg tego szlaku nie pokry-
wa siê z historycznym Szlakiem Bursztynowym, który bieg³ znad Adriatyku przez Bramê Morawsk¹ do Ba³tyku.

Szlak Kraków � Morawy � Wiedeñ (�Zielony�)
Szlak miêdzynarodowy �GREENWAY� o przebiegu najbardziej dogodnym dla rowerzystów. Organizowany
w Austrii, Republice Czeskiej oraz Polsce (na �l¹sku i w Ma³opolsce). W granicach administracyjnych Ma³opolski
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szlak swój pocz¹tek ma w miejscowo�ci Harmê¿e, a potem biegnie m.in. przez: Brzezinkê, O�wiêcim, Alwerniê,
Grojec, Mników, Cholerzyn, Kryspinów a¿ do Krakowa.

Szlak Owocowy
Obecnie Ma³opolski Szlak Owocowy obejmuje 7 gmin województwa ma³opolskiego. Gminy uczestnicz¹ce w MSO
to: Zawoja, Raciechowice, Laskowa, Trzciana, £¹cko, Stary S¹cz, Gdów. Na szlaku znajduje siê ponad 150 obiek-
tów, przede wszystkim gospodarstwa sadownicze. Owoce MSO to: jab³ka, �liwy, truskawki, borówki, gruszki, wi�nie,
czere�nie. Istnieje mo¿liwo�æ rozwoju szlaku owocowego o gminy, które wyra¿¹ chêæ uczestniczenia w ww. szlaku
oraz spe³ni¹ okre�lone warunki.

Szlak Fortyfikacji Nowo¿ytnej i Najnowszej
Proponowany szlak dotyczy ca³okszta³tu dzie³ obronnych powsta³ych na terenie dzisiejszego Województwa
Ma³opolskiego od wieku XVII po rok zakoñczenia II wojny �wiatowej. Ide¹ szlaku jest ukazanie ewolucji fortyfikacji
generalnie od czasów masowego rozwoju broni palnej, ze szczególnym uwzglêdnieniem okresu realizacji na tym
terenie najwiêkszych inwestycji militarnych o wymiarze strategicznym i znaczeniu europejskim � XIX w. twierdza
pier�cieniowa, ujmuj¹ca kilkoma krêgami Kraków i fragmenty okolicznych gmin.

Szlak Astronomów
Szlak obejmuj¹cy obiekty do obserwacji astronomicznych oraz szlak pami¹tek zwi¹zanych z astronomi¹, miêdzy
innymi: Niepo³omice, Góra Ukleina, Kud³acze, park astronomiczny na górze Lubomir.
Poza wymienionymi szlakami (pieszymi, konnymi, rowerowymi, samochodowymi) przewiduje siê szereg szlaków
³¹cz¹cych elementy dziedzictwa kulturowego ze wspó³czesn¹ przestrzeni¹ turystyczn¹, szlaki historyczne Ko�ciuszki
i Legionów Pi³sudskiego, pól bitewnych, miejsc martyrologii i pamiêci narodowej, zwi¹zanych z ¿yciem religijnym
oraz szlaki o znaczeniu lokalnym, których ze wzglêdu na znaczn¹ ilo�æ nie wymienia siê w niniejszym opracowaniu.

Przebiegi wiêkszo�ci szlaków, bardzo czêsto przedstawione wariantowo, powinny byæ w przysz³o�ci zweryfikowane
czy starannie zdefiniowane pod wzglêdem merytorycznym oraz powi¹zañ komunikacyjnych. Uwaga ta dotyczy
równie¿ szlaków rowerowych. Rozwój turystyki rowerowej i oferty w tej mierze, bêd¹cej atrakcyjn¹ na rynku miêdzy-
narodowym, ogranicza silne zró¿nicowanie wysoko�ci po³¹czone z uci¹¿liwymi drogami o wielkim natê¿eniu ruchu
przy braku dro¿nych tras alternatywnych � zbyt trudnych technicznie albo zmuszaj¹cych do zbyt wielkich, nieatrak-
cyjnych objazdów, liczne bariery geograficzne (tj. rzeki), brak powi¹zania z systemem transportu zbiorowego oraz
bardzo utrudniony wjazd i przejazd przez miasta.

Proponuje siê nastêpuj¹ce trasy rowerowe o znaczeniu miêdzynarodowym:

a. pó³noc � po³udnie (docelowo jako EuroVelo 11) proponowany przebieg w Ma³opolsce obejmuje: granicê
województwa, Ojcowski Park Narodowy, Kraków, Wieliczkê, Nowy S¹cz, Kro�cienko do granicy pañstwa.

b. wschód � zachód (docelowo jako EuroVelo 4) proponowany przebieg w Ma³opolsce obejmuje: granicê woje-
wództwa, O�wiêcim, Kraków, Niepo³omice, Tarnów, granicê województwa.

oraz trasy rowerowe o znaczeniu wojewódzkim:
w Trasa nad Rab¹: Kraków, Dobczyce, Nowy Targ, Zakopane (od Pyzówki wzd³u¿ linii kolejowej

do Zakopanego),
w Trasa nad Skaw¹: Kraków, Jordanów, Raba Wy¿na (czê�ciowo wzd³u¿ linii kolejowej),
w Trasa Tatrzañska: Nowy Targ, Szaflary, Zakopane, Ko�cielisko,
w Trasa nad Dunajcem: Zakopane, Chocho³ów, Nowy Targ, Czorsztyn, Kro�cienko, Tylmanowa, £¹cko, Stary

S¹cz, Nowy S¹cz do Tarnowa,
w Trasa nad Popradem: Stary S¹cz, Piwniczna, ¯egiestów, Muszyna, Krynica,
w Trasa Gorczañska Pó³nocna: wzd³u¿ linii kolejowej z Nowego S¹cza do Rabki,
w Trasa Gorczañska: Nowy Targ, Obidowa, Turbacz, Stary S¹cz,
w Trasa Beskidu Wyspowego: Dobczyce, Wi�niowa, Mszana Dolna, Tylmanowa,
w Trasa nad Rudaw¹: Kraków, Krzeszowice i Dolinki Krakowskie,
w Trasa nad D³ubni¹: Kraków, Jura Krakowska.
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2. PROPONOWANE PARKI KULTUROWE W MA£OPOLSCE

Zestawienie proponowanych parków kulturowych na terenie województwa ma³opolskiego

lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

miejscowo�æ

Alwernia,
gm. Alwernia
powiat chrzanowski
Biecz,
gm. Biecz
powiat gorlicki
Bochnia,
gm. Bochnia
powiat bocheñski
Breñ - Podborze,
gm. Lisia Góra
powiat tarnowski
O�wiêcim, Brzezinka,
gm. O�wiêcim
powiat o�wiêcimski
Chocho³ów,
gm. Czarny Dunajec
powiat nowotarski
Ciê¿kowice,
gm. Ciê¿kowice
powiat tarnowski
Czchów,
gm. Czchów
powiat brzeski
Czerna-Krzeszowice,
gm. Krzeszowice
powiat krakowski
Dêbno,
gm. Dêbno
powiat brzeski
Dobczyce,
gm. Dobczyce
powiat myslenicki
Frydman,
gm. £apsze Ni¿ne
powiat nowotarski
Grodzisko,
gm. Ska³a
powiat krakowski
Grybów,
gm. Grybów
powiat nowos¹decki
Hebdów,
gm. Nowe Brzesko
powiat proszowicki
Igo³omia,
gm. Igo³omia-Wawrzeñczyce,
powiat krakowski

przedmiot ochrony

Obszar wzgórza klasztornego wraz z zabudowaniami klasztornymi, ko�cio³em, zespo³em gospodarczym,
kapliczkami i figurami przydro¿nymi oraz uk³ad urbanistyczny miasta z rynkiem i zabudow¹
przyrynkow¹ oraz zabudow¹ przy ulicach wychodz¹cych z rynku
Historyczny uk³ad urbanistyczny miasta z rynkiem i zabudow¹ przyrynkow¹ oraz zabudow¹ przy ulicach
wychodz¹cych z rynku, wraz z far¹, klasztorem Reformatów, cmentarzami wyznaniowym i wojennym
oraz szpitalem �w. Jadwigi
Historyczny uk³ad urbanistyczny miasta z rynkiem i zabudow¹ przyrynkow¹ oraz zabudow¹ przy ulicach
wychodz¹cych z rynku oraz zabytkow¹ kopalniê soli

Za³o¿enie krajobrazowe obejmuj¹ce teren pomiêdzy Olesnem, Swarzowem, Podborzem i D¹brówkami
breñskimi; rezerwat powinien obejmowaæ zespo³y dworsko-parkowe w Brniu i Ole�nie oraz aleje
dêbowo-lipowe, stawy, sady, dwie kolonie zabudowy tradycyjnej oraz tzw. �Okopy szwedzkie�
Zespó³ by³ego obozu Auschwitz-Birkenau

Zespó³ ruralistyczny, obejmuj¹cy obiekty budownictwa drewnianego oraz zespól ko�cielny

Historyczny uk³ad urbanistyczny miasta z rynkiem i zabudow¹ przyrynkow¹ oraz zabudow¹ przy ulicach
wychodz¹cych z rynku, wraz z far¹, cmentarzami wyznaniowymi i wojennymi

Wzgórze zamkowe oraz historyczny uk³ad urbanistyczny miasta z rynkiem i zabudow¹ przyrynkow¹,
z zabudow¹ przy ulicach wychodz¹cych z rynku, wraz z far¹, cmentarzami wyznaniowymi i wojennymi

Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej wraz z parkowo-krajobrazowym za³o¿eniem Wielkiej Klauzury
i Dolin¹ Eliaszówki oraz zabytkowe centrum Krzeszowic z parkiem zdrojowym, zabudow¹
uzdrowiskow¹, neogotyckim ko�cio³em i zespo³em pa³acowo-parkowym.
Zamek wraz z obszarem parku oraz cmentarz z kaplic¹ i ko�ció³ parafialny

Zamek wraz z obszarem starego miasta oraz tradycyjn¹ zabudow¹ nowego miasta

Zabudowa wsi wraz z roz³ogiem pól, zespól sakralny i zespó³ renesansowego kasztelu

Zespó³ ko�cio³a i pustelni b³. Salomei wraz z otoczeniem le�nym

Zespó³ sakralny z plebani¹ i ogrodem, dwór i kompleks zabudowy przyrynkowej z ratuszem i zabudowy
przylegaj¹cych ulic.

Zespó³ klasztorny Norbertanów, obecnie Pijarów, wraz z czê�ci¹ gospodarczo-folwarczn¹ oraz obszary
przyleg³e do zabudowy, obejmuj¹ce dolinê Wis³y, decyduj¹ce o ekspozycji krajobrazowej klasztoru

Zespó³ ko�cio³a parafialnego, plebanii oraz kompleks pa³acowo-parkowy wraz z folwarkiem i otwartym
krajobrazem rolniczym doliny Wis³y
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lp.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

miejscowo�æ

Imbramowice,
gm. Trzyci¹¿,
powiat olkuski
Kacwin,
gm. £apsze Ni¿ne,
powiat nowotarski
Kalwaria Zebrzydowska, 
gm. Kalwaria Zebrzydowska
powiat wadowicki
Kraków
gm. Kraków
powiat krakowski
Kraków
gm. Kraków
powiat krakowski
Kraków
gm. Kraków
powiat krakowski
Kraków
gm. Kraków
powiat krakowski
Kraków
gm. Kraków
powiat krakowski
Kraków
gm. Kraków
powiat krakowski
Kraków
gm. Kraków
powiat krakowski
Kraków
gm. Kraków
powiat krakowski
Kraków
gm. Kraków
powiat krakowski
Krynica,
gm. Krynica,
powiat nowos¹decki
Ksi¹¿ Wielki,
gm. Ksi¹¿ Wielki,
powiat miechowski
Lanckorona,
gm. Lanckorona,
powiat wadowicki
Lipnica Murowana,
gm. Lipnica Murowana,
powiat bocheñski
Miechów,
gm. Miechów,
powiat miechowski
Muszyna,
gm. Muszyna
powiat nowos¹decki
Niedzica,
gm. £apsze Ni¿ne
powiat nowotarski
Niepo³omice,
gm. Niepo³omice,
powiat wielicki

przedmiot ochrony

Zespó³ ko�cio³a klasztornego wraz z kompleksem klasztoru Norbertanek oraz ko�ció³ parafialny, cmen-
tarz oraz uk³ad ruralistyczny z kapliczkami i powi¹zaniami widokowymi i funkcjonalnymi z otwartym
krajobrazem rolniczym
Kompleks sakralny, uk³ad ruralistyczny wraz z ciekiem wodnym i usytuowanym nad nim  tartakiem
i m³ynem

Kompleks sakralno-krajobrazowy na górze ¯ar po dolinê Cedronu. (Mo¿liwo�æ utworzenia wspólnego
z Lanckoron¹ �Zespo³u Przyrodniczo-Krajobrazowego�)

�Wzgórze �wiêtej Bronis³awy� � okolice Kopca Ko�ciuszki i Fortu �Ko�ciuszko�, Aleja Waszyngtona
wraz z dzie³ami obronnymi przy ul. Hofmana/Spadzistej po osiedle na Salwatorze

�Lotnisko�  �  obszar Muzeum Lotnictwa

�Krzemionki Podgórskie�  �  grzbiet Krzemionek z ko�ció³kiem i Fortem �w. Benedykta, Park
Bednarskiego, Kopiec Krakusa a tak¿e kamienio³om Liban, obszar obozu koncentracyjnego P³aszów i
lasek Bonarka z przyleg³ym rezerwatem przyrody i prochowniami poaustryjackimi
�Rajsko-Kosocice�  �  najwa¿niejszy fragment miejsca II bitwy o Kraków w 1914 r. � obejmuje Fort
Rajsko z przyleg³ymi bateriami, zespó³ fortów w Kosocicach oraz (poza granicami miasta) lasek
�Mo¿d¿yny� z zachowanymi umocnieniami polowymi z 1914 r.
�Skotniki � Bodzów�  �  atrakcyjny obszar o wybitnych walorach ekspozycyjnych i przyrodniczymi z for-
tami Sidzina, Skotniki, Winnica, i ruin¹ Fortu Bodzów

�Ska³a�  �  obejmuje czê�æ Lasku Wolskiego oraz teren na zachód od niego z wybitnymi dzie³ami
architektury obronnej: forty Ska³a, Krêpak i Olszanica oraz bateriami w Lesie Wolskim i przy klasztorze
na Bielanach
�Mydlniki � Tonie�  �  atrakcyjny obszar z fortami Mydlniki, Bronowice Ma³e, Pasternik, ruin¹ Fortu
Podchru�cie oraz fort Tonie, wraz z bateriami sprzê¿onymi i zieleni¹ maskuj¹c¹

�Fort D³ubnia� �  obszar od Fortu Krzes³awice po Fort D³ubnia wraz z pó³nocnym zboczem opadaj¹cym
ku Zes³awicom

�Tyniec�  �  teren Opactwa Benedyktynów i doliny Wis³y oraz wzgórze na zachód od klasztoru

Historyczny zespó³ zabudowy uzdrowiskowej  z deptakiem, Bulwarami Dietla i Parkiem Zdrojowym
wraz z zespo³em ko�cielnym i cmentarzem

Historyczny zespó³ zabudowy

Historyczny zespó³ zabudowy z ryneczkiem i uliczkami wraz z zespo³em ko�cielnym i cmentarzem.
(Mo¿liwo�æ utworzenia wspólnego z Kalwari¹ Zebrzydowsk¹  �Zespo³u Przyrodniczo-
-Krajobrazowego�)
zabytkowy zespó³ miejski skupiony wokó³ rynku, z obszarami wokó³ ko�cio³ów i cmentarzem

Zabytkowy zespó³ miejski skupiony wokó³ rynku, z obszarami wokó³ ko�cio³ów i cmentarzem

Kompleks �redniowiecznego uk³adu urbanistycznego miasta wraz z zespo³em sakralnym, wzgórze
zamkowe raz obiekty i zespo³y zabudowy wzd³u¿ przyleg³ych do centrum ulic, zajazd, zespó³ dawnego
dworu i folwarku staro�ciñskiego oraz dworzec kolejowy z towarzysz¹cym mu starodrzewem
Zespó³ wzgórza zamkowego z zamkiem oraz centralny fragment zabudowy z dominuj¹cym uk³adem
zespo³u sakralnego, z ko�cio³em parafialnym jako dominant¹

Zabytkowy zespól miejski skupiony wokó³ rynku, z obszarami wokó³ zamku, ko�cio³a parafialnego
i cmentarza
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lp.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

miejscowo�æ

Nowy Wi�nicz,
gm. Nowy Wi�nicz
powiat bocheñski
Ojców,
gm. Ska³a
powiat krakowski
Osiek,
gm. Osiek
powiat o�wiêcimski
Pieskowa Ska³a,
gm. Su³oszowa
powiat krakowski
Ro¿nów,
gm. Gródek nad Dunajcem
powiat nowos¹decki
Rudno,
gm. Krzeszowice
powiat krakowski
Spytkowice,
gm. Spytkowice
powiat wadowicki
Stani¹tki,
gm. Niepo³omice
powiat wielicki
Sucha Beskidzka,
gm. Sucha Beskidzka
powiat suski
Szalowa,
gm. £u¿na
powiat gorlicki
Szczawnica,
gm. Szczawnica
powiat nowotarski
Szczepanów,
gm. Brzesko
powiat brzeski
Szczurowa,
gm. Szczurowa
powiat brzeski 
Szczyrzyc,
gm. Jod³ownik
powiat limanowski
Tuchów,
gm. Tuchów
powiat tarnowski
Wieliczka,
gm. Wieliczka
powiat wielicki
Wojnicz,
gm. Wojnicz
powiat tarnowski
Zakliczyn,
gm. Zakliczyn
powiat tarnowski
Zubrzyca Górna,
gm. Jab³onka
powiat nowotarski
¯abno,
gm. ¯abno
powiat tarnowski

przedmiot ochrony

Zamek wraz z okalaj¹cymi go terenami i zespó³ miejski skupiony wokó³ rynku

Dolina Pr¹dnika z zamkiem, dawnym uzdrowiskiem z parkiem, zabudow¹ uzdrowiskow¹ i zabudow¹
tradycyjn¹ oraz gospodarcz¹

Kompleks sakralny z cmentarzem oraz zespó³ pa³acowo-parkowy

Zespó³ zamku oraz otaczaj¹cy go rozleg³y park � zwierzyniec, kompleks stawów i zabudowania
podzamcza

Tereny wzgórza zamkowego i twierdzy bastionowej oraz zespo³u pa³acowego wraz z parkiem, a tak¿e
kompleks ko�cio³a parafialnego

Wzgórze zamkowe wraz z ruinami oraz otaczaj¹cy je bezpo�rednio kompleks lasów i roz³ogów pól

Historyczna zabudowa wiejska z placem centralnym i lokaln¹ dominant¹ ko�cio³a parafialnego, ple-
bani¹ i cmentarzem oraz zespó³ zamku z towarzysz¹c¹ mu zieleni¹

Zespó³ klasztorny z pozosta³o�ciami stawów i poblisk¹ zabudow¹ tradycyjn¹ oraz historyczny roz³óg
pól w rolniczym krajobrazie otwartym zapewniaj¹cy ekspozycjê klasztoru w kontek�cie Puszczy
Niepo³omickiej
Zespó³ zamkowo-folwarczno-parkowy oraz fragmenty dawnego uk³adu urbanistycznego stanowi¹cy
wyra�n¹ jedno�æ

Zespó³ sakralny drewnianego ko�cio³a, wraz z kaplic¹, dzwonnic¹ i cmentarzem

Kompleks historycznej zabudowy uzdrowiskowej skoncentrowanej wokó³ placu Dietla (ulice Jana
Wiktora, Zdrojowa, Szalaya), park Górny i Dolny oraz neogotycki ko�ció³ parafialny

Historyczny uk³ad przestrzenny wsi z placem rynkowym, zabudow¹ tradycyjn¹ oraz flankuj¹cymi zabu-
dowê zespo³ami ko�cio³a parafialnego i kaplicy �w. Stanis³awa oraz cmentarz parafialny

Historyczny uk³ad zabudowy oraz zwi¹zany z ni¹ ³anowy roz³óg pól zapewniaj¹cy ekspozycjê krajobra-
zow¹ miejscowo�ci

Kompleks klasztorny oo. Cystersów z ko�cio³em, klasztorem z ogrodem i kaplicami, otoczony murem,
spichlerz folwarczny z bram¹, m³ynem i browarem

Historyczny uk³ad urbanistyczny z zespo³em klasztoru oo. Redemptorystów, cmentarzami, zabudow¹
tradycyjn¹ i uk³adem komunikacyjnym

Zespó³ kopalni soli oraz historyczny uk³ad urbanistyczny z zamkiem ¿upnym, zabudow¹ miejsk¹ i prze-
mys³ow¹ oraz ko�cio³ami i parkami miejskimi

Historyczny uk³ad urbanistyczny, obejmuj¹cy rynek wraz z zabudow¹ oraz ko�cio³y, pa³ac i cmentarze
wojenne

Historyczny uk³ad urbanistyczny z zabytkami sakralnymi, cmentarzem, zabudow¹ tradycyjn¹ i uk³adem
przestrzennym

Muzeum Orawski Park Etnograficzny

Historyczny uk³ad urbanistyczny miasta z rynkiem i zabudow¹ przyrynkow¹, z zabudow¹ przy ulicach
wychodz¹cych z rynku, wraz z far¹, cmentarzem parti¹ krajobrazu nadrzecznego
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3. HISTORYCZNE ZESPO£Y ZABYTKOWE KRAKOWA

Szczególne znaczenie historycznych zespo³ów zabytkowych Krakowa stanowi fakt przetrwania i zachowania uk³adów
urbanistyczno-architektonicznych w stanie autentycznym, z oryginalnymi przekszta³ceniami stylistycznymi.

Z zachowanych kompleksów zabytkowych istotne znaczenie maj¹:

10) Zabudowa Wzgórza Wawelskiego, wykorzystuj¹ca naturalne po³o¿enie. Znajduj¹ siê tu relikty najs-
tarszego osadnictwa, wczesnoromañska rotunda NP Marii (pó�niej �w.�w. Feliksa i Adaukta), relikty pierwszej
Katedry Wawelskiej, zwanej katedr¹ Chrobrego lub �w. Gereona (z X w.), ko�cio³ów �w. Micha³a i �w. Jerzego
z XII-XV w. Gotycki zr¹b obecnej katedry okalaj¹, pochodz¹ce z ró¿nych epok, kaplice fundowane przez
królów i dostojników ko�cielnych. Kaplice i ich wnêtrza, otwieraj¹cy siê arkadowo-kolumnowym dziedziñcem
zamek � budowali m.in. w³oscy arty�ci � Berrecci, Cini, Padovano, a pó�niej Gucci, Trevano.

11) Zespó³ Starego Miasta, o regularnym kszta³cie nadanym moc¹ prawa magdeburskiego, obwarowany XIV-
-wiecznymi fortyfikacjami, z XV-wiecznym Barbakanem, z ogromnym, kwadratowym za³o¿eniem Rynku, przez
wieku stanowi³ centrum ¿ycia administracyjnego i religijnego. Budowle mieszcz¹ce siê przy Rynku G³ównym �
ko�ció³ Mariacki, ma³y, romañsko-barokowy ko�ció³ek �w. Wojciecha, Sukiennice, Ratusz oraz pa³ace magnack-
ie i kamienice z ozdobnymi fasadami, podwórkami, zabudowa ulic Starego Miasta, a zw³aszcza ul. Kanoniczej
(z rezydencjami kanoników kapitu³y krakowskiej) stanowi¹ najcenniejsze zabytki architektury, pochodz¹ce
z ró¿nych epok. Nad Starym Miastem dominuj¹ potê¿ne korpusy �wi¹tyñ gotyckich � Dominikanów,
Franciszkanów, �w. Krzy¿a, �w. Marka oraz barokowych � �w.�w. Piotra i Paw³a, �w. Anny, spo�ród nich wysuwa
siê 2-wie¿owa fasada romañskiego ko�cio³a �w. Andrzeja. Od �redniowiecza centrum naukowe Krakowa
stanowi³ zespó³ budowli uniwersyteckich, zgrupowanych wokó³ gotyckiego za³o¿enia Collegium Maius, rozbu-
dowany w ci¹gu wieków, z neogotyckim gmachem Collegium Novum.

12) Specyficzny charakter Kazimierza okre�lony zosta³ przez wyznania katolickie i ¿ydowskie oraz zwi¹zan¹
z nimi kulturê i obyczaje. �wiadectwem pierwszego z nich s¹ potê¿ne ko�cio³y gotyckie Bo¿ego Cia³a
i �w. Katarzyny oraz barokowe Trynitarzy, Paulinów na Ska³ce oraz Bernardynów i Misjonarzy na Stradomiu.
Przejawami ¿ydowskiej religii i kultury s¹ synagogi � Stara z XV w., mieszcz¹ca muzeum judaistyczne, Remuh,
Izaaka, Wysoka, charakterystyczna zabudowa mieszkalna i cmentarze. Wymianie handlowej s³u¿y³ Plac
Wolnica (dawniej Rynek Kazimierski) z w³asnym ratuszem z XVI w., gdzie obecnie mie�ci siê Muzeum
Etnograficzne.

13) Za³o¿one przez cesarza Józefa II Podgórze jest przyk³adem eklektyczno-historyzuj¹cej zabudowy miejskiej,
z góruj¹c¹ sylwet¹ neogotyckiego ko�cio³a �w. Józefa. Na wzgórzach za� znajduje siê niewielki ko�ció³ek
�w. Benedykta z XI/XII w., XVI w., fragmenty obwarowañ austriackich oraz Kopiec Krakusa.

14) Obszar tzw. II obwodnicy charakteryzuje siê w wiêkszo�ci XIX-wieczn¹ zabudow¹ mieszkaln¹, o cechach
stylowych historyzmu, secesji i modernizmu. Dawniejsza architektura reprezentowana jest przez barokowe ko�-
cio³y, czêsto o �redniowiecznej genezie, Kapucynów, Bo¿ego Mi³osierdzia, Karmelitów na Piasku, Wizytek, �w.
Floriana. Na tym obszarze znajduj¹ siê oryginalne rozwi¹zania secesyjne Talowskiego, Odrzywolskiego,
M¹czyñskiego � ko�ció³ Jezuitów przy ul. Kopernika czy gmach dawnej siedziby Izby Przemys³owo-Handlowej
przy ul. D³ugiej 1. Na terenie znajduje siê tak¿e ogród botaniczny, bogato reprezentuj¹cy gatunki flory europe-
jskiej.

15) Tereny rozci¹gaj¹ce siê poza lini¹ II obwodnicy zawieraj¹ skupiska osad podmiejskich o rodowodzie
siêgaj¹cym nierzadko wczesnego �redniowiecza. Tutaj te¿ znajduj¹ siê B³onia, Park Krakowski, Park Jordana.
Do najcenniejszych przyk³adów budownictwa pocz¹tku XX w. i miêdzywojennego nale¿¹, usytuowane wzd³u¿
Alei Trzech Wieszczów gmachy dawnej Szko³y Przemys³owej, Muzeum Narodowego, Biblioteki Jagielloñskiej,
Seminarium Duchownego, Akademii Górniczo-Hutniczej. W dawnej dzielnicy Zwierzyniec skupiaj¹ siê jedne
z naj�wietniejszych budowli sakralnych Krakowa � pochodz¹cy z XI w. ko�ció³ Naj�wiêtszego Salwatora, klasz-
tor Norbertanek z XIII i XVIII w., drewniana kaplica �w. Ma³gorzaty z XVII w., neogotycka kaplica b³. Bronis³awy
w fortyfikacjach austriackich wokó³ Kopca Ko�ciuszki.
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16) Na terenie �wielkiego Krakowa� znajduj¹ siê bezcenne budowle sakralne, jak XI-wieczne opactwo
Benedyktynów w Tyñcu, XIII-wieczne opactwo Cystersów w Mogile, barokowy zespó³ klasztorny Kamedu³ów na
Bielanach, a tak¿e liczne przyk³ady architektury pa³acowo-parkowej, dworsko-parkowej, willowej i wiejskiej. Na
Woli Justowskiej wznosi siê renesansowa willa Justusa Decjusza, na Pr¹dniku Bia³ym � zespó³ dworski biskupów
krakowskich, w Bronowicach Ma³ych dworki �Rydlówka� i �Tetmajerówka�, w Krzes³awicach dworek Jana
Matejki.

17) Interesuj¹cym jest zestaw zabytków techniki, pochodz¹cych g³ównie z 2. po³. XIX i pocz¹tku XX w. Nale¿¹
tu najstarsze urz¹dzenia kolejowe z Dworcem G³ównym, mosty, wiadukty, zespó³ zabytkowej zajezdni tramwa-
jowej przy ul. �w. Wawrzyñca oraz przyleg³e do niej kompleksy gazowni i elektrowni miejskiej. 

18) Odrêbn¹ warto�æ stanowi¹ zasoby budownictwa ludowego. Do najlepiej zachowanych zespo³ów histo-
rycznych budownictwa wiejskiego nale¿¹ Bronowice, Tyniec oraz wsie podkrakowskie w³¹czone w obrêb dziel-
nicy Nowa Huta � Mogi³a, Ko�cielniki, Ruszcza, Wyci¹¿e, Krzes³awice.




