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POROZUMIENIE 
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

zawarte pomiędzy: Wojewodą Małopolskim — Panem Stanisławem Kracikiem 

a Dyrektorem Zamku Królewskiego na Wawelu — Państwowe Zbiory Sztuki - Panem 
Janem Ostrowskim w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu 

właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie 

i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206), art. 96 ust. 3 

i ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 

U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, strony Porozumienia ustalają, 

co następuje: 

$1. 

Wojewoda Małopolski powierza, a Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu - 

Państwowe Zbiory Sztuki za zgodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na 

wniosek Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przyjmuje 

prowadzenie i załatwianie następujących spraw z zakresu właściwości Małopolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na obszarze Wzgórza Wawelskiego oraz jego 

zboczy, w granicach wyznaczonych w decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków z dnia 8 września 2008 r. zmieniającej decyzję Konserwatora 

Okręgu Krakowskiego z dnia 20.02.1933 r. (decyzja Małopolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków z 8 września 2008 r. stanowi załącznik graficzny do niniejszego 

porozumienia): 

1. Ochrona zabytków nieruchomych: historycznego zespołu budowlanego Wzgórza 

Wawelskiego, znajdujących się tam dzieł architektury i budownictwa, dzieł 

budownictwa obronnego, ogrodów oraz innych form zaprojektowanej zieleni 

i krajobrazu kulturowego tego miejsca (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy) poprzez: 

a) przygotowywanie wytycznych konserwatorskich do studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego i jego nowelizacji oraz do 

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie 

problematyki ochrony zabytków Wzgórza Wawelskiego (art. 11 pkt 8 it. c 

w związku z art. 10 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

z późn. zmianami), 

b) prowadzenie postępowań administracyjnych 'i wydawanie pozwoleń 

konserwatorskich we wszelkich sprawach dotyczących obszaru i zabytków
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Wzgórza Wawelskiego wynikających z art. 36 ust. 1 pkt 1-7 i 9-12 ustawy), 

z wyłączeniem decyzji w sprawach rozbiórki obiektów budowlanych 

niewpisanych do rejestru zabytków a znajdujących się na terenie Wzgórza 

Wawelskiego, 

c) uzgadnianie programów prac konserwatorskich oraz programów 

zagospodarowania zabytków wraz z ich otoczeniem, a także udostępnianie — w 

razie potrzeby — wszelkich posiadanych dokumentacji i materiałów koniecznych 

dla ich sporządzenia (art. 25 ustawy), 

d) wydawanie — na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku - zaleceń 

konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, ich 

zabezpieczenia i wykonywania prac konserwatorskich, a także zakres 

dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku (art. 27 

ustawy), 

e) przyjmowanie zawiadomień o uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży 

zabytku, a także o wszelkich zagrożeniach dla zabytku, zmianie miejsca 

przechowywania zabytku oraz o zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku 

i niezwłoczne informowanie o tym Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków (art. 28 ustawy), 

f) przyjmowanie zawiadomień o odkryciu podczas robót budowlanych lub 

ziemnych przedmiotów mogących być zabytkiem i wydawanie związanych z tym 

decyzji w trybie art. 32 ustawy. O dokonanych odkryciach Dyrektor Zamku 

Królewskiego — Państwowe Zbiory Sztuki obowiązany jest niezwłocznie 

zawiadamiać Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

g) prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących 

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami i bieżące powiadamianie o jej 

wynikach Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (art. 38 i 39 

ustawy), a także wydawanie zaleceń pokontrolnych, decyzji o wstrzymaniu 

wykonywanych bez pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków 

pozwolenia prac konserwatorskich, restauratorskich, badawczych  - 

konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych, robót budowlanych 

oraz innych działań, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy oraz decyzji 

nakazujących przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu w przypadku, gdy 

prace wykonano bez wymaganego pozwolenia konserwatorskiego lub w sposób 

odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu (art. 40, 43, 44, 45 

ustawy),



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 9 – 402 – Poz. 64 
 

 

Dziennik Urzędowy 

Województwa Małopolskiego Nr 9 — 402 — Poz. 64 

h) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z obszaru Wzgórza 

Wawelskiego w granicach określonych jw. (art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z późn. 

zmianami). 

$ 2. 

Zadania określone w $ 1 wykonywane są przez Dyrektora Zamku Królewskiego na 

Wawelu — Państwowe Zbiory Sztuki, który w sprawach tych używa tytułu 

Konserwatora Zabytków Wzgórza Wawelskiego. W zakresie wykonywania tych zadań 

Konserwator Zabytków Wzgórza Wawelskiego współpracuje z Małopolskim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

$3. 

1. Z zastrzeżeniem ustawy o ochronie informacji niejawnych, Małopolski Wojewódzki 

Konserwator Zabytków umożliwia  Konserwatorowi Zabytków Wzgórza 

Wawelskiego korzystanie z dokumentacji, rejestrów, ewidencji, archiwaliów, fototeki 

i zbiorów bibliotecznych znajdujących się w zbiorach Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zabytków w Krakowie, a także udziela, w razie potrzeby, pomocy w jego 

pracach. 

2. Konserwator Zabytków Wzgórza Wawelskiego ma prawo — w uzgodnieniu 

z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków — korzystać z pomocy 

Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków jako organu opiniodawczego, przy 

rozwiązywaniu problemów szczególnie skomplikowanych. W posiedzeniach 

Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków dotyczącej tych zagadnień uczestniczyć 

powinien Konserwator Zabytków Wzgórza Wawelskiego lub jego upoważniony 

przedstawiciel. 

3. Dla wspomożenia Konserwatora Zabytków Wzgórza Wawelskiego w komisjach 

konserwatorskich dotyczących istotnych działań konserwatorskich czy budowlanych 

na obszarze całego Wzgórza Wawelskiego uczestniczyć powinien Małopolski 

Wojewódzki Konserwator Zabytków lub jego Zastępca albo inny przedstawiciel 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Również w zwoływanych 

przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków komisjach 

konserwatorskich dotyczących zagadnień związanych z obszarem objętym 

niniejszym Porozumieniem uczestniczyć powinien Konserwator Zabytków Wzgórza 

Wawelskiego lub jego przedstawiciel. 

4. Z zastrzeżeniem ustawy o ochronie informacji niejawnych, Konserwator Zabytków 

Wzgórza Wawelskiego umożliwia pracownikom Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
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Zabytków korzystanie z dokumentacji, archiwaliów i zbiorów bibliotecznych Zamku 

Królewskiego na Wawelu — Państwowe Zbiory Sztuki. 

$ 4. 

1. Kontrolę nad realizacją powierzonych zadań sprawuje Wojewoda Małopolski przy 

pomocy Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

2. Kontrola wykonywana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 stycznia 

2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (art. 28 — 49 tej 

ustawy). 

3. Konserwator Zabytków Wzgórza Wawelskiego zobowiązany jest powiadamiać 

Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o treści wydanych decyzji 

administracyjnych oraz innych dokumentach dotyczących obiektów chronionych. 

$5. 

Zadania powierzone Porozumieniem Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu — 

Państwowe Zbiory Sztuki, wykonuje w ramach środków własnych. 

$ 6. 

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieograniczony, z możliwością jego 

rozwiązania przez każdą ze stron w formie pisemnej, z zachowaniem 

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego. 

2. Zgodną wolą stron Porozumienie może zostać rozwiązane w każdym czasie, 

co wymaga formy pisemnej. 

3. Wojewodzie Małopolskiemu przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania 

Porozumienia w przypadku wykonywania przez Dyrektora Zamku Królewskiego na 

Wawelu — Państwowe Zbiory Sztuki powierzonych zadań w sposób niezgodny 

z prawem lub postanowieniami niniejszego Porozumienia. 

4. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 

$7 

1. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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Wojewoda Małopolski: 
Stanisław Kracik 

Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu: 

Prof. dr hab. Jan Ostrowski 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzĉdowego: 
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej. 

Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36 
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego 

numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione. 
 

 

• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzĉdowego wraz ze skorowidzami: 
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków,  ul. Basztowa 22, p. 220,  

w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
 

 

Wydawca: Wojewoda Małopolski 
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków,  ul. Basztowa 22, p. 220,  

tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl    
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

Skład Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie    
Druk i rozpowszechnianie: ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8, tel. (061) 835 35 36 

 

 

Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8, 
tel. (061) 835 35 36 
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2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Porozumienia traci moc Porozumienie z dnia 20 

lipca 2004 r, zawarte pomiędzy Panem Jerzym Adamikiem - Wojewodą 

Małopolskim a Panem Janem Ostrowskim - Dyrektorem Zamku Królewskiego na 

Wawelu, Państwowych Zbiorów Sztuki w Krakowie w sprawie powierzenia 

prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

$8. 

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: 

e dwóch dla Wojewody Małopolskiego; 

e jednym dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 

e jednym dla Dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu; 

« jednym dla Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI DYREKTOR 

ZAMKU KRÓLEWSKIEGO NA WAWELU 

Wojewoda Małopolski: Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu: 

Stanisław Kracik Prof. dr hab. Jan Ostrowski 

  

* Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego: 

Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej. 

Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (061) 835 35 36 

do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego 

numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione. 
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Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220, 

w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
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