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Abstrakt

Ocena wartości dziedzictwa jest fundamentalnym problemem konser-
watorstwa, a ochrona zabytkowych zespołów miejskich jednym z naj-
trudniejszych zadań konserwatorskich. Historyczne miasta wpisane na 
Listę UNESCO zostały scharakteryzowane i ocenione zgodnie z meto-
dologią stosowaną w systemie Światowego Dziedzictwa. Uzasadnienia 
wartości dobra UNESCO, zawarte w Orzeczeniu Wyjątkowej Uniwersal-
nej Wartości, mają jednak ogólny i opisowy charakter. Na ich podstawie 
trudno formułować konkretne zalecenia dotyczące ochrony i zarządza-
nia zespołem miejskim. Najcenniejsze zespoły miejskie są zarazem zło-
żonymi, żywymi organizmami, które pełnią wiele współczesnych funkcji. 
Konieczne jest umiejętne połączenie ochrony wartości zabytkowych ze 
współczesnym użytkowaniem. Takiemu połączeniu służyć ma przedsta-
wiony model reprezentacji wartości dobra Światowego Dziedzictwa 
UNESCO przez elementy składowe miasta. Analityczny model warto-
ści i składowych miasta historycznego, który zawiera i łączy wartości 
opisane w Orzeczeniu WUW ze składowymi miasta historycznego, sta-
nowić powinien punkt wyjścia dla ochrony i zarządzania dziedzictwem 
kulturowym miasta. 

W składowych historycznego miasta wyróżniono trzy poziomy ana-
lizy: grupy, podgrupy oraz obiekty/cechy. Grupy obejmują cztery zbiory – 
dzieła architektury, cechy zabudowy, układ przestrzenny oraz elementy 
niematerialne i mają charakter uniwersalny. Indywidualny charakter 
mają natomiast odpowiednie podgrupy składowych, które uwzględniają 
specyfikę danego zespołu miejskiego oraz konkretne obiekty/cechy bę-
dące nośnikami wartości w historycznym mieście. Metoda analizy opar-
ta na modelu wartości i składowych dobra Światowego Dziedzictwa 
UNESCO dla miasta historycznego została zastosowana dla zabytko-
wego zespołu Krakowa, stanowiąc punkt wyjścia dla opracowywanego 
Planu Zarządzania dobra Światowego Dziedzictwa. 

Słowa kluczowe: dobro Światowego Dziedzictwa UNESCO, nośniki 
wartości, miasto historyczne, wyjątkowa uniwersalna wartość, 
zarządzanie dziedzictwem

Abstract

Assessing the heritage value is a fundamental problem for monument 
conservation services and the protection of historical urban complexes 
is one of the most difficult tasks in the field of monument conser-
vation. Historical cities entered in the UNESCO World Heritage List 
have been characterised and assessed in line with the methodology 
applied within the World Heritage system. However, justifications of 
the UNESCO site’s value included in the Statement of Outstanding 
Universal Value are of a general and descriptive character. It is hard 
to formulate specific recommendations concerning the protection and 
management of the urban complex on their basis. At the same time, 
the most valuable urban complexes are elaborate living organisms that 
perform numerous contemporary functions. It is necessary to expertly 
combine the protection of historical values with the present forms of 
use. The presented model of representing the value of the UNESCO 
World Heritage property through particular components of the city is 
supposed to allow this combination. An analytical model of values and 
components of the historical city, which includes and combines the 
values described in the Statement of OUV with components of the 
historical city, should form a point of departure for the protection and 
management of cultural heritage of the city. 

Three analytical levels have been distinguished within the compo-
nents of the historical city: groups, sub-groups and objects/features. 
The groups comprise four sets – works of architecture, features of the 
built-up area, spatial layout, and intangible elements, all of which are of 
a universal character. In contrast, particular sub-groups of components 
exhibit an individual nature and take into account the specificity of 
a given urban complex as well as specific objects/features that act like 
the bearers of values in the historical city. A method of analysing based 
on the model of values and components of the UNESCO World Herit-
age property has been applied for the historical complex of Krakow, 
serving as a point of departure for the Management Plan of the World 
Heritage property presently under development. 

Keywords: UNESCO World Heritage property, bearers of values, 
historical city, outstanding universal value, heritage management
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