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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie Pani Senator  Beaty Małeckiej-Libery z  dnia 6 lutego 

2020 roku w sprawie poparcia starań o  wpisanie Jury Krakowsko-Częstochowskiej na Listę 

światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, uprzejmie proszę o przyjęcie 

następujących wyjaśnień.

Poruszana przez Panią Senator perspektywa wpisu na Listę światowego dziedzictwa 

obiektów przyrodniczych nie należy do właściwości Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, natomiast leży w zakresie zadań powierzonych Ministrowi Klimatu, który 

prowadzi działania mające na celu ochronę dziedzictwa przyrodniczego w Polsce. 

Odnosząc się do poruszonej przez Panią Senator kwestii wpisu elementów dziedzictwa 

kulturalnego: zamków, w szczególności obiektów znajdujących się na szlaku Orlich Gniazd, 

pałaców, obiektów sakralnych położonych w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, chciałbym 

poinformować, że zgodnie z art. 15  ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282) minister właściwy do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego może przedstawić Komitetowi Dziedzictwa Światowego 

UNESCO wniosek o wpis pomnika historii na „Listę dziedzictwa światowego” w celu objęcia 

tego pomnika ochroną na podstawie Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa 

kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. (Dz.U. z 1976 r. 

poz. 190 i 191). Oznacza to, że jedynie zabytek uznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej za Pomnik Historii może zostać wpisany na Listę światowego dziedzictwa. Na 

obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej nie znajdują się zabytki uznane za Pomnik 

Historii, w związku z powyższym nie istnieje przewidziana przepisami prawa możliwość 

WICEPREZES RADY MINISTRÓW 
MINISTER

KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
prof. dr hab. Piotr Gliński
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rozpoczęcia procedury wpisu obiektów zabytkowych położonych w tym regionie na Listę 

UNESCO.

Z wyrazami szacunku

Piotr Gliński
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