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Informacja
o wykonaniu planu finansowo-rzeczowego odnowy zabytków Krakowa ze środków
Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa za 1992 rok.
Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na 1992 rok został za
twierdzony przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa uchwałą nr 2/92
z 16 czerwca 1992 r. po przyjęciu przez Sejm budżetu centralnego. Plan ten był w ciągu
roku korygowany w zakresie limitów finansowych i zakresów rzeczowych na posz
czególne obiekty oraz w zakresie sposobu wykorzystywania rezerw, natomiast kwota
globalna planowanych dochodów i kosztów pozostała niezmieniona i wynosiła 103
mld zł.
Z przewidywanych na 1992 r. dochodów Narodowego Funduszu Rewaloryzacji
Zabytków Krakowa w wysokości 92 mld zł, na koncie tego Funduszu zgromadzono do
końca roku 91 mld zł, z tego Kancelaria Prezydenta R. P. przekazała 86,1 mld zł zamiast
planowanych 90 mld zł oraz zebrano 4,9 mld zł środków społecznych zamiast
zaplanowanych 2 mld zł.
Łącznie ze środkami pozostałymi z 1991 r. (11 mld zł) oraz przekazanymi na Naro
dowy Fundusz po likwidacji, w wyniku zmian prawa budżetowego, konta remon
towego w Banku Przemysłowo-Handlowym (4 mld zł). Społeczny Komitet dysponował
w 1992 r. kwotą 106 mld zł.
Środki te zostały wykorzystane zgodnie z podjętymi w ciągu roku decyzjami
i uchwałami Społecznego Komitetu przede wszystkim na prace rewaloryzacyjne
w najcenniejszych obiektach zabytkowych o szczególnych wartościach kulturowych
i historycznych.
Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa realizował w swoim inwestorstwie prace w 45 obiektach, w tym pełny zakres robót remontowokonserwatorskich obejmował 11 obiektów, m. innymi takich jak: Muzeum Wnętrz Mie
szczańskich przy Placu Mariackim 3, Sukiennice, Barbakan, Kanonicza 14 i 18, Willa
Decjusza.
Ponadto wykonywano prace konserwatorskie i zabezpieczające w takich obiektach
monumentalnych, jak: romański Kościół Św. Wojciecha, gotyckie kościoły: Św.
Katarzyny, Mariacki, Klasztor O.O. Dominikanów, barokowe kościoły: Św. Piotra
i Pawła, Św. Floriana, neogotycki Kościół Św. Józefa.
Kontynuowano także prace przy zabytkowych nagrobkach kamiennych na Cmen
tarzu Rakowickim i żydowskim Cmentarzu Remuh.
Koszt tych wszystkich prac wykonywanych w inwestorstwie Zarządu Rewalo
ryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa wyniósł 54 mld zł (według zapłaconych fak
tur: 52 mld zł, za prace wykonane w 1992 r. do zapłaty 2 mld zł w roku bieżącym).
Dotacje dla innych inwestorów były w 1992 r. przekazywane zgodnie z nowymi
zasadami finansowania zadań, ujętymi w uchwale Społecznego Komitetu Odnowy
Zabytków Krakowa nr 3/92 z 2 czerwca 1992 r.
Największą, przekazaną z Narodowego Funduszu kwotę stanowiła dotacja celowa
dla Kopalni Soli w Wielłiczce - 15 mld zł.
Plan obejmował ponadto dofinansowanie robót prowadzonych przez inwestorów
w 46 obiektach.

Załącznik - Sprawozdanie
z wykonania planu Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w 1992 r. (w min zł)

Wyszczególnienie
I. Dochody: z tego:
1. Saldo z 1991 r.
2. Dotacja z budżetu centralnego poprzez Kancelarię
Prezydenta
3. Środki społeczne
4. Środki po likwidacji konta remontowego w Banku
Przemysłowo-Handlowym
II. Wydatki: - według zapłaconych faktur
- należności do uregulowania w 1993 r.
z tego:
1. Obiekty realizowane w inwestorstwie Zarządu
Rewaloryzacji:
- według zapłaconych faktur
- należności do uregulowania wł1993 r.
2. Dofinansowania obiektów innych inwestorów
oraz dotacja celowa dla Kopalni Soli w Wieliczce
3. Wkład kapitałowy dla Banku Hipotecznego S.A.
III. Stan środków na dzień 31.12.1992 r.
Należności do uregulowania w 1993 r.
IV. Ilość obiektów rewaloryzowanych
w tym: remonty kompleksowe

Plan na
1992 r.
102.985
10.985
90.000

Wykonanie
1992 r.
105.775
10.985
86.100

% wykonania
102,7
100,0
95,7

2.000
-

4.954
3.736

247,7
-
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98.851
1.924*
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52.290
1.924*
44.036

99,6
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2.525
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11
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1.924*
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* prace wykonane w 1992 r., a nie zafakturowane, do zapłaty w 1993 r.
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Załącznik 2 • Efekty rzeczowe 1992 roku w inwestorstwie Zarządu Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa ze
środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji zabytków Krakowa

1, Remont k o m p l e k s o w y ____________________ ._____________________
I. Lubicz 16 - Celestat
obiekt przeznaczony dla Muzeum Historycznego M.
Krakowa {ekspozycja Bractwa Kurkowego)
wykonawca: Rzemiosło, kubatura obiektu 5.940 m\ Pow.
użytkowa 686 nr, koszt remontu 7.153,0 min zł
II. Remonty częściowe __________________ ______ I________________________________________
1. Sukiennice
dokończenie elewacji od strony zachodniej wraz
z konserwacją kamieniarki (w podcieniach) oraz
wykonanie elewacji od strony północnej, konserwacja
detali kamiennych, wątków ceglanych, elementów
metalowych i stropów.
2. Grodzka 53 - Collegium
dokończenie kamieniarki na elewacjach, dokończenie
Iuridicum
konserwacji stropów drewnianych, rekonstrukcja i montaż
koltryny.

Załącznik 3 • Obiekty finansowane z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w 1992 roku
w inwestorstwie Zarządu Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa

Wykonanie za rok 1992
Limit po
Obiekt
korektach
w min zł
Zakres rzeczowy prac
na 1992 r. (w
____________________ min zł)_____________ _______________________________
Remonty kontynuowane

I. Obiekty objęte
Uchwałami SKOZK
1. Plac Mariacki 3
Muzeum Wnętrz
Mieszczańskich - remont
kompleksowy

4,200,0

4.212,0

2. Sukiennice - remont
kompleksowy

4.200,0

3.825.7

3. Zespól Kopca
Kościuszki - remont
częściowy

1.090,0

1.102.8

^

V

4. Grodzka 53 - Collegium
luridicum - remont
kompleksowy

1.700,0

1.578,7

pr.rcm.- bud. - budynek główny:
izolacja pozioma piwnic wraz
z wylewką, stropy odciążające WPS,
konstrukcje drewniane (belki
drewniane + deski polapowe), tynki na
III p. i poddaszu, instalacje branżowe;
- oficyna wykonana w pełnym zakresie
(konstrukcje, dach, stropy, mury, tynki,
instalacje, stolarka).
pr. konserw. - kontynuacja konserwacji
polichromii stropów, detali
kamiennych i wystroju sztukatorskiego
w sali Fontany.
pr. rem.- bud. - wykonanie elewacji
północnej wraz z zabezpieczeniem
przeciw gołębiom, dokończenie
podcieni na elewacji zachodniej,
pr. konserw. - dokończenie kamienia rki
na elewacji zachodniej (w podcieniach),
prace konserwa t. na elewacji północnej
(konserwacja detali kamiennych,
wą tków cegła nych, 2-ch stropów
drewnianych, detali metalowych,
obrazu Matki Boskiej i fragmentów
polichromii).
Kopiec Kościuszki - renowacja zieleni.

Kaplica Blog. Bronisławy - izolacja
ciężka zewnętrzna wraz z drenażem
i odwodnieniem, nadzór
archeologiczny prac ziemnych.
pr. rem.- bud. - dokończenie prac
elewacyjnych od strony PI. Sw. Marii
Magdaleny, uporządkowanie Placu Św.
M. Magdaleny,
pr. konserw. - dokończenie:
kamieniarki na elewacjach,
konserwacja stropów drewnianych,
rekonstrukcja koltryny i jej montaż.

10. Bożnica Izaaka

295,0

263,8

22.426,0

20.781,1

3.500,0

3.500,0

667,5

669,1

3. Kanonicza 18 ICOMOS - remont
kompleksowy

3.500,0

3.043,3

4. Lubicz 16 - Celestat remont kompleksowy

3.500,0

3.500,2

Razem pkt I

murowana, portal gotycki, obrazy
i drewniano meble zabytkowe).
pr. dokument. - w zakresie
wyposażania wnętrz i ogrzewania
Bożnicy

II. Obiekty objęte
programem rewalo
ryzacji na lata 1986 -1995
1. Willa Decjusza - remont
kompleksowy

2. Jagiellońska 6/6a
Remont kompleksowy

pr. rem.- bud. - wykonano: elewację
poludn. i zach. wraz z odtworzeniem
detali architektonicznych, więźbę
dachową wraz z pokryciem dachówką
coramicz., prace konstrukcyjne przy
reperacji murów i nadproży, taras
północny, roboty izolacyjne
i przeciwwilgociowe odprowadzenie
kanalizacji dla wód opadowych,
pr. konserw, - zabezpieczenie
zabytkowych tynków na elewacji
polud.- zach.
pr. rem.- bud. - dokończenie drewn.
klatki schodowej, posadzek
marmurowych, holu, zagospodarow.
podwórca, remont jezdni i chodników,
pr. konserw. - dokończ, konserwacji
zabytkowej witryn
pr. rem.- bud. - wykonano:
odgruzowanie sklepień piwnicznych - i ich rekonstrukcję, zabezpieczenie
konstrukcyjne murów
fundamentowych i ścian ceglanych,
roboty rozbiórkowe stropów, kanały
osuszające oficyny północnej, kanały
c.o., nadzór archeologicz. prac
ziemnych, pr. dokument. - PT
zachowania krużganków + nadzory
i badania architektoniczne
pr. rem.- bud. - remont konserwat.
elewacji ceglanej i częściowo
kamiennej, rekonstrukcja detali
architektonicznych tarasu wraz
z wykonaniem płyty nad tarasem,
uporządkowanie otoczenia, instalacja
odgromowa.
pr. konserw. - dokończenie renowacji
stolarki drzwiowej wraz ze złoceniami
oraz okiennej i schodów
- konserw, detali kamiennych
i ceramicznych na elewacji, konserw,
kamiennego popiersia M. Oracewicza.

12. Klasztor O-O.
Dominikanów - remont
częściowy

950,0

837,7

13, Cmentarz Rakowicki remont częściowy

500,0

493,9

14. Cmentarz Remuh

500,0

498,2

15. Obręb Plant

100,0

100,0

30,0

34,0

362,0

364,1

13,0

-

20,0

20,0

20. Szpitalna 8 - remont
częściowy

200,0

200,0

21. Kanonicza 16 - remont
częściowy

250,0

251,3

22. Bożnica Kupa

110,0

66,9

1.510,0.

1.398,2

-

20,0

24,263,1

23;303,0

1.200,0

1,197,8

16. Poselska nawierzchnia
17. Długa 1 - remont
częściowy
18. Karmelicka 21 * FotoNoider - Zespół
Klasztorny O.O.
Karmelitów
19. Pijnrska

23. Basztowa 7-8
Państwowa Szkoła
Muzyczna
24. Józefa 11 - Zgrom.
Kanoników Regularnych
przy Kościele Bożego
Ciała
Razem pkt 11

„

pr. rem.- bud. - roboty murowe +
rusztowania do prac konserwatorskich.
pr. konserw. - konserw, detali
kamieniarki obramień okiennych, żeber
na sklepieniu portali ■w przęsłach pld.
i wsch. krużganków, konserwacja
epitafiów kamiennych w skrzydła
północ, krużganków, renowacja
przeszklenia witrażowego w 2-ch
oknach (północne przęsło).
pr. konserw. - renowacja 3-ch kaplic
grobowych, konserw. 12 nagrobków
kamiennych.
pr. konserw. - konserwacja 55
nagrobków kamiennych.
Opracowanie wyników nadzorów
archeolog, dla bloku nr 6 i 16.
pr. dokument. - projekt techn.
nawierzchni.
pr. konserw. - konserwacja
i rekonstrukcja mebli w sali Mehoffera.
pr, dokument. - zaawansowanie prac
dokumentac. Wartość robót - 19,0.
Należność zostanie pokryta z salda
1992 (zobowiązania).
pr. dokument. - projekt nawierzchni
i oświetlenia.
- prace konstrukcyjne.
- konserwacja polichromowych desek
stropowych sali frontowej I-go piętra.
pr. konserw. - konserw, belek
stropowych polichromowanych (1 etap
prac).
przygotowanie dokumentacji w fazie
przedprojektowej.
pr. konserw. - renowacja stolarki
drzwiowej, dwóch bram wiatrolapu
i zabytkowych parkietów.
zapłata faktury za prace wykonane
w 1991 r.

III. Remonty prywatnych
obiektów zabytkowych
ze środków NFRZK
1. Floriańska 53

pr. rem.- bud. - prace konstrukcyjne.
pr. konserw. - renowacja stolarki
okiennej oraz konserwacja detali
kamiennych w poziomic parteru

