
Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane została 
zamieszczona na stronie http://bip.mkidn.gov.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, tel.: 22 42 10 401, fax: 22  826 75 33, e-mail: minister@mkidn.gov.pl

Warszawa,  24 marca 2021 r.

 BM-WP.055.25.2020

Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie Pani Senator Gabrieli Morawskiej-Staneckiej 

z 17 grudnia 2020 roku w sprawie Krzemionkowskiego Regionu Prehistorycznego Górnictwa 

Krzemienia Pasiastego, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Komponenty Krzemionkowskiego Regionu Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia 

Pasiastego w granicach ustalonych decyzją, rozpatrującego wniosek o wpis na Listę 

światowego dziedzictwa UNESCO złożony przez Rzeczpospolitą Polską, Międzyrządowego 

Komitetu Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego podczas sesji w Baku 

w dniach 30 czerwca – 10 lipca 2019 r. są chronione na mocy przepisów ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami (zwanej dalej „u.o.z.o.z.”) jako 

zabytki wpisane do rejestru zabytków. W ramach planu zarządzania, stanowiącego załącznik 

do wniosku o wpis Krzemionkowskiego regionu na Listę UNESCO, przyjęto, że strefy 

buforowe tego miejsca światowego dziedzictwa uzyskają ochronę prawną w ramach 

przewidzianej w ustawie formie - parku kulturowego. Obszar parku kulturowego obejmie 

ochroną zarówno wszystkie komponenty miejsca światowego dziedzictwa, jak i otaczające je 

strefy buforowe. Prace nad ustanowieniem parku kulturowego rozpoczęto w czerwcu 2019 r. 

W procesie, którego ostatnim etapem będzie przyjęcie uchwał w sprawie ustanowienia parku 

kulturowego przez organy stanowiące samorządów gminnych: Ćmielowa, Ożarowa 

i Bodzechowa, uczestniczą, stanowiąc merytoryczne wsparcie, Świętokrzyski Wojewódzki 

Konserwator Zabytków – organ administracji publicznej właściwy w sprawach ochrony 

zabytków na szczeblu województwa i Narodowy Instytut Dziedzictwa – nadzorowana przeze 

mnie państwowa instytucja kultury zajmująca się kwestią ochrony dziedzictwa kulturowego. 

WICEPREZES RADY MINISTRÓW 
MINISTER 

KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
I SPORTU

prof. dr hab. Piotr Gliński
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Ustanowienie parku kulturowego na obszarach będących bezpośrednim sąsiedztwem miejsca 

światowego dziedzictwa pozwoli na istotne zwiększenie poziomu ochrony wyjątkowej 

uniwersalnej wartości Krzemionkowskiego regionu. 

Chciałbym ponadto zaznaczyć, że Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i 

Sportu wraz z nadzorowanymi instytucjami Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w 

Kielcach i Narodowym Instytutem Dziedzictwa oraz we współpracy z Muzeum Historyczno-

Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi w trybie ciągłym monitoring 

wszystkich komponentów miejsca światowego dziedzictwa, Krzemionkowskiego Regionu 

Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego i towarzyszących im stref buforowych. 

Inną istotną formą aktywności dotyczącą Krzemionkowskiego regionu jest prowadzenie przez 

ministerstwo i nadzorowane podmioty dialogu ze wszystkimi stronami zainteresowanymi 

sytuacją tego miejsca światowego dziedzictwa. 

Mam nadzieję, że Pani Senator uzna powyższe wyjaśnienia za wystarczające.

Z poważaniem 

Z up. Ministra Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu 

Sekretarz Stanu

Jarosław Sellin
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