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Komunikat prasowy w sprawie udzielenia przez miasto pożyczki  

na współfinansowanie adaptacji kamienicy dla potrzeb Muzeum Diecezjalnego  

oraz na rewitalizację kościoła pw. św. Jakuba w ramach projektu  

„Toruńska starówka – ochrona i konserwacja  

dziedzictwa kulturowego UNESCO” 

 

 

Projekt ten jest jedynym w Polsce przedsięwzięciem realizowanym w partnerstwie 

7 podmiotów, w ramach Działania 11.1  (Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o 

znaczeniu ponadregionalnym) Priorytetu XI (Kultura i dziedzictwo kulturowe) Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Zgodnie z umową sygnowaną 

przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt został wsparty kwotą prawie 

19 mln dofinansowania przy koszcie całkowitym około 39 mln zł. 

 

Projekt obejmuje swym zasięgiem 9 najcenniejszych obiektów zabytkowych Zespołu 

Staromiejskiego w Toruniu. Ze względu na szeroki zakres inwestycji oraz status własności 

wybranych do projektu obiektów przedsięwzięcie jest realizowane z partnerami – Muzeum 

Okręgowym, Kurią Diecezjalną Toruńską, Katedralną Parafią Rzymskokatolicką św. Jana 

Chrzciciela i św. Jana Apostoła, Parafią Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia Najświętszej 

Marii Panny, Parafią Rzymskokatolicką p.w. św. Jakuba Apostoła i Domem Zakonnym 

Towarzystwa Jezusowego przy udziale Gminy Miasta Toruń jako lidera projektu. Celem 

projektu jest ochrona i konserwacja zespołu urbanistyczno-architektonicznego, a dodatkowo – 

w przypadku dwóch obiektów – zmiana sposobu ich dotychczasowego użytkowania oraz 

przystosowanie obiektów zabytkowych do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

 

W związku z powyższym należy wyjaśnić obiektywne przyczyny konieczności 

przejściowego, w pełni zwrotnego wsparcia finansowego kwotą 1,2 mln zł, czyli 16% całości 

kosztu dwóch zadań: adaptacji budynku przy ul. Żeglarskiej 7 na Muzeum Diecezjalne oraz 

rewitalizacji gotyckiego kościoła św. Jakuba. 

Po pierwsze, na projekt ten Toruń uzyskał środki  z Unii Europejskiej pod warunkiem 

realizowania w systemie partnerskim wspólnie z podmiotami będącymi właścicielami lub 

zarządcami zabytków. Oznacza to także, iż jakiekolwiek „potknięcie” finansowe któregoś z 

partnerów (w tym przypadku okresowe trudności z pokrywaniem udziału własnego dla dwóch 

spośród pięciu obiektów sakralnych przez stronę kościelną) grozi niezrealizowaniem całości 

projektu i utratą 19 milionów dofinansowania ze środków unijnych. Pożyczka, której władze 

Torunia powinny udzielić partnerowi na terminowe dokończenie projektu, podyktowana jest 

tylko i wyłącznie potrzebą ratowania dużego i ważnego dla miasta przedsięwzięcia. 

 



 

Po drugie, pożyczka finansowa – jak sama nazwa wskazuje – nie jest dawaniem 

komukolwiek czegokolwiek, lecz oprocentowaną, zwrotną formą czasowego wspólnego 

finansowania zadań publicznych wymagających terminowego i pełnego zakończenia. 

Spłata pożyczki będzie zabezpieczona wekslem i rozłożona na sześć rat, z których ostatnia 

wpłynie wraz z odsetkami do kasy miasta w grudniu 2015 roku. 

Po trzecie, udzielenie pożyczki kurii diecezjalnej w żaden sposób nie zwiększy 

zadłużenia miasta, bo środki na jej wypłatę miasto wygospodarowało z oszczędności w roku 

ubiegłym. Ponadto, nie ma nic wspólnego z bieżącymi wydatkami z budżetu (zarówno limit 

zadłużenia, jak i zaciągane w jego ramach kredyty od lat są w Toruniu przeznaczane tylko i 

wyłącznie na cele inwestycyjne, modernizacyjne i remontowe).  

Po czwarte i najważniejsze –  dla Torunia, miasta wpisanego od 15 lat na listę 

światowego dziedzictwa UNESCO, priorytetem powinno być ratowanie tego, co mamy 

najcenniejsze – czyli zabytków. To one są kołem zamachowym toruńskiej turystyki, którą 

przecież chcemy rozwijać. Zdrowy rozsądek i rachunek ekonomiczny podpowiadają więc, że 

jeśli w zamian za udzielenie partnerowi projektu oprocentowanej i zwrotnej  pożyczki w 

wysokości 1,2 mln zł możemy zyskać 19 mln ze środków zewnętrznych i dokończyć istotny 

dla Torunia projekt, to jest to rozwiązanie uzasadnione. 
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