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OCHRONA ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA 

JAKO WA NY CZYNNIK ROZWOJU MA OPOLSKI 
(W WIETLE ZAPISÓW POLSKIEJ USTAWY O OCHRONIE 

ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI) 
 

Wprowadzenie 
Zabytki architektury i urbanistyki stanowi  wa ny element dziedzictwa 

kulturowego ka dego województwa. Na terenie Ma opolski le y szczególnie 
wiele warto ciowych o rodków z ponadprzeci tnym zasobem kulturowym. S  
to zarówno historyczne zespo y urbanistyczne, ruralistyczne jak i zespo y 
rezydencjonalno-ogrodowe czy kalwarie.  

Troska o ich ochron  i rewaloryzacj , a tak e zachowanie dla przysz ych 
pokole  wynikaj ce z idei zrównowa onego rozwoju jest obowi zkiem 

cicieli tych obiektów, spo eczno ci lokalnych, a tak e s b 
konserwatorskich i w adz samorz dowych. Warto w tym miejscu zacytowa  
ustalenia Karty Ate skiej z 1931 roku, które wskazuj , e „...najlepsz  
gwarancj  dla zachowania zabytków jest szacunek i przywi zanie do nich 
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samych narodów,  (...) te uczucia mog  by  w znacznym stopniu wspomagane 
przez odpowiednie dzia ania w adz...”1.   

Ochrona wspomnianych wy ej warto ciowych obiektów i zespo ów 
odbywa si  przede wszystkim na podstawie zapisów Ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami, która okre la m.in. przedmiot i zasady 
ochrony, a tak e obowi zki spoczywaj ce na w cicielu zabytku oraz organach 
konserwatorskich.  

Warto tak e nadmieni , e zasób kulturowy stanowi cenny czynnik 
rozwoju regionu gdy  w ciwie zrewaloryzowane centra miast zabytkowych 
czy pojedyncze obiekty mog  uruchomi  pr nie dzia aj  turystyk  
kulturow , która poci gnie za sob  rozwój gospodarczy i spo eczny. 

Ochrona zasobu w wietle Ustawy 
Najwa niejszym dokumentem prawnym zwi zanym z ochron  

dziedzictwa kulturowego w Polsce jest Ustawa o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami 23 lipca 2003 roku (z pó niejszymi zmianami). Ustawa ta 
reguluje m.in. sposób opieki i ochrony zasobu, definiuje najwa niejsze poj cia 
zwi zane z tym procesem, a tak e zasady opracowywania programów ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami oraz finansowania prac konserwatorskich. 

W wietle Ustawy zabytkiem jest „nieruchomo  lub rzecz ruchoma, ich 
cz ci lub zespo y, b ce dzie em cz owieka lub zwi zane z jego dzia alno ci  
i stanowi ce wiadectwo minionej epoki b  zdarzenia, których zachowanie 
le y w interesie spo ecznym ze wzgl du na posiadan  warto  historyczn , 
artystyczn  lub naukow ”. Definicja ta niesie za sob  przes anie o potrzebnie 
ochrony zabytków dziedzictwa kulturowego, które nale  do ogó u 
spo ecze stwa, a ich rewaloryzacja i ochrona jako dobra wspólnego jest naszym 
obowi zkiem. 

Cytowana Ustawa okre la tak e precyzyjnie na czym dok adnie polega 
ochrona i opieka nad zabytkami i kto jest za ni  bezpo rednio odpowiedzialny.  

Mianowicie,  ochrona zabytków polega przede wszystkim na 
„podejmowaniu przez organy administracji publicznej dzia  maj cych na celu 
zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych 
umo liwiaj cych trwa e zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i 
utrzymanie, zapobieganie zagro eniom mog cym spowodowa  uszczerbek dla 
warto ci zabytków, udaremnianie niszczenia i niew ciwego korzystania z 
zabytków,  przeciwdzia anie kradzie y, zagini ciu lub nielegalnemu wywozowi 
zabytków za granic ”. Polega te  na  „kontroli stanu zachowania i 
przeznaczenia zabytków” oraz „uwzgl dnianie zada  ochronnych w 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kszta towaniu 
rodowiska”. 

                                                
1 Wojewódzki program opieki nad zabytkami w Ma opolsce na lata 2014-2017, 
https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/kultura%20i%20dziedzictwo/Zabytki/WPONZ%202
014-2017.pdf, dost p: 15.10.2018 
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Z kolei opieka nad zabytkami, któr  sprawuje w ciciel lub u ytkownik 
polega przede wszystkim na: prowadzeniu bada  naukowych maj cych na 
dokumentowanie zabytku i jego stanu; „prowadzenia prac konserwatorskich, 
restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku”, „zabezpieczenia i 
utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie”, „korzystania 
z zabytku w sposób zapewniaj cy trwa e zachowanie jego warto ci” oraz 
upowszechnianiu wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury. 

Warto tak e wymieni  co dok adnie podlega ochronie w wietle zapisów 
omawianej Ustawy. Ochronie podlegaj , co jest wa ne, bez wzgl du na stan 
zachowania: zabytki nieruchome, zabytki ruchome oraz zabytki archeologiczne.  

W grupie tych pierwszych nale y wskaza   krajobrazy kulturowe, uk ady 
urbanistyczne, ruralistyczne i zespo y budowli, dzie a architektury i 
budownictwa, dzie a budownictwa obronnego, obiekty techniki, cmentarze, 
parki, ogrody, a tak e miejsca upami tniaj ce wa ne wydarzenia historyczne 
lub inne zwi zane z lud mi.  

Z kolei w grupie zabytków  ruchomych nale y wyszczególni  dzie a 
sztuk plastycznych, rzemios a artystycznego i sztuki u ytkowej, kolekcje, 
numizmaty oraz pami tki historyczne, w tym m.in. militaria, sztandary, 
piecz cie i odznaki,  wytwory techniki oraz materia y biblioteczne.  

Zabytki archeologiczne to pozosta ci pradziejowego i historycznego 
osadnictwa, ale tak e cmentarzyska, kurhany oraz relikty dzia alno ci 
gospodarczej, religijnej i artystycznej. 

Wszystkie trzy wymienione grupy zabytków podlegaj  ochronie poprzez 
zapisy wspomnianej Ustawy, która wymienia sze  form ochrony dziedzictwa 
kulturowego. S  to: wpis do rejestru zabytków (w przypadku zabytków 
nieruchomych oraz archeologicznych), wpis na List  Skarbów Dziedzictwa (w 
przypadku zabytków ruchomych),  uznanie za pomnik historii, utworzenie 
parku kulturowego, a tak e ustalenie ochrony w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego, wzgl dnie je eli na danym terenie nie ma 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – w decyzji o warunkach 
zabudowy2. 

Zasób kulturowy województwa ma opolskiego  
Na zasób zabytków dziedzictwa kulturowego Ma opolski sk adaj  si , 

oprócz licznych obiektów wpisanych do gminnych ewidencji, do rejestru 

                                                
2 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 roku, z pó niejszymi zmianami, Dz. 
U. 2003 Nr 162 poz. 1568, passim, dost p: 10.10.2018; Prawo a ochrona dóbr kultury, P. Dobosz, 
M. Adamus, D. Soko owska (red.), Wyd. UJ, Kraków 2014, passim; owe problemy prawnej 
ochrony dziedzictwa kulturowego. Profesorowi Stanis awowi Waltosiowi z okazji 85 urodzin 
przypadaj cych w 2017 roku ofiaruje Ko o Naukowe Sekcja Ochrony Dóbr Kultury Towarzystwa 
Biblioteki S uchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiello skiego wraz z Gronem Sympatyków, P. 
Dobosz, M. Adamus, D. Guzek, A. Mazur (red.), Wyd. Kasper, Kraków 2016, passim. 
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zabytków, tak e zespo y i obiekty wpisane na List wiatowego Dziedzictwa 
UNESCO, oraz te, b ce pomnikami historii oraz parkami kulturowymi. 
Mo na zatem rzecz, e omawiany zasób kulturowy województwa 
ma opolskiego chroni  wszystkie dost pne ustawowo formy.  

Najcenniejsz  grup  zabytków tworz  miejsca wpisane na List  
wiatowego Dziedzictwa UNESCO. Warto przy tym przypomnie , e 

podstaw  utworzenia Listy jest Konwencja UNESCO zwi zana ze wiatowym 
dziedzictwem kulturalnym, a tak e naturalnym, która zacz a obowi zywa  w 
1975 roku W dokumencie przedstawione zosta y m.in. kryteria i warunki wpisu 
na List , a tak e za enia ochrony obiektów wiatowego Dziedzictwa3. 

W grupie obiektów, które zosta y wyró nione wpisem na List  s : 
historyczne centrum Krakowa, kopalnia soli w Wieliczce, niemiecki 
nazistowski obóz koncentracyjny i zag ady Auschwitz Birkenau, 
manierystyczny zespó  architektoniczno-krajobrazowy oraz park 
pielgrzymkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz drewniane ko cio y (po one 
tak e na terenie województwa podkarpackiego) - Binarowa, Blizne, D bno, 

kowa, Haczów oraz Lipnica Murowana. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 1 a, b. Manierystyczny zespó  architektoniczno-krajobrazowy oraz park 
pielgrzymkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej obecnie. Fot. D. Ku nierz-Krupa 

 
Na terenie Ma opolski istnieje tak e pi  zespo ów, które zosta y uznane  

przez Prezydenta RP za pomniki historii. S  to: kopalnia soli w Bochni, 
ponownie krajobrazowy zespó  manierystycznego parku pielgrzymkowego w 
Kalwarii Zebrzydowskiej, historyczny zespó  miasta Krakowa,  kopalnia soli w 
Wieliczce oraz teren historycznej Bitwy Rac awickiej w Rac awicach.  

Z kolei ma opolskie parki kulturowe to: Park Kulturowy Kotliny 
Zakopia skiej oraz Park kulturowy utworzony na terenie Starego Miasta w 
Krakowie. 

                                                
3 http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/konwencja/, dost p: 
17.10.2018. 
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Pisz c o ogromie zasobu zabytków dziedzictwa kulturowego 
województwa nale y tak e wskaza  te obiekty i zespo y, które wed ug 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa szczególnie godnie reprezentuj  
Ma opolsk  na kulturowej mapie Polski. Jest to zespó  fortyfikacji z XIX i XX 
wieku otaczaj cych historyczne centrum Krakowa zwany Twierdz  Kraków, 
uk ad urbanistyczny Biecza jako miasta Rzeczypospolitej na trakcie 
handlowym, krajobraz kulturowy Doliny Pr dnika, krajobraz kulturowy miasta 
Gorlice, zespó  uzdrowiska Krynica-Zdrój, na który sk ada si   zabudowa, 
urbanistyka oraz ziele , reprezentuj cy  uzdrowisko karpackie z okresu XIX i 
XX w., uk ad urbanistyczny miast Niepo omice oraz Stary S cz, a tak e dzie a 
stylu zakopia skiego z terenu Zakopanego4. 

  
Ryc. 2 a, b. Zabudowa uzdrowiskowa Krynicy-Zdrój obecnie. Fot. D. Ku nierz-

Krupa 
 

Dziedzictwo kulturowe a rozwój Ma opolski 
Dziedzictwo kulturowe stanowi wa ny czynnik w yciu ka dej 

spo eczno ci, a co za tym idzie tak e w procesie jej wszechstronnego rozwoju. 
UNESCO, b c organizacj , zabiegaj  m.in. o to, aby kolejne pokolenia 
mog y korzysta  z dziedzictwa wypracowa o w asn  definicj  dziedzictwa 
kulturalnego. Wed ug organizacji poj cie to obejmuje obecnie coraz szerszy 
zakres, a dzia alno  UNESCO w tej dziedzinie przejawia a si  w ró nych 
formach. Dziedzictwo kulturowe uwa ane jest przez UNESCO za wa ny 
czynnik rozwoju spo eczno-gospodarczego, rodek poszukiwania dróg 
porozumienia w regionach dotkni tych konfliktami na tle etnicznym lub 
religijnym oraz za wyraz ró norodno ci kulturowej krajów i regionów wiata 5. 
Ten tok post powania realizowany jest obecnie w wielu zabytkowych miastach 

                                                
4 Materia y Narodowego Instytutu Dziedzictwa, 
https://www.nid.pl/pl/Regiony/Malopolskie/Zabytki_w_regionie/, dost p: 16.10.2018; Materia y 
Wojewódzkiego Urz du Ochrony Zabytków w Krakowie, http://www.wuoz.krakow.pl/, dost p: 
16.10.2018. 
5 http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/, dost p: 10.10.2018 
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europejskich, gdzie historia, tradycja i zasób kulturowy jest wykorzystywany 
do promocji oraz wszechstronnego wspó czesnego rozwoju6.  

Nale y stwierdzi , e dzia ania jakie podejmuj  na bie co w adze 
województwa ma opolskiego na rzecz ochrony zasobu zabytkowego, a tak e 
poprzez ten zasób rozwoju gospodarczego i spo ecznego, szczególnie na terenie 
mniejszych miast, s  w ciwe i godne najwy szej oceny. Jako przyk ad mo na 
poda  rozwój wspomnianej ju  wcze niej turystyki kulturowej, która w 
Ma opolsce opiera si  m.in. na kilkudziesi ciu kulturowych szlakach 
tematycznych. S  to np. Szlak Architektury Drewnianej, Ma opolska Trasa 
UNESCO, Szlak Orlich Gniazd, Szlak Warowni Jurajskich, Ma opolski szlak 
zamków i warowni, Via Regiae Antiqua, Szlak Roma ski, Szlak Gotycki w 
Ma opolsce - p tla nowotarska, Szlak Renesansu w Ma opolsce, Szlak 
Cystetrski, Szlak cmentarzy wojennych z I wojny wiatowej, Ma opolski Szlak 
Techniki, M yny Doliny Szreniawy, Szlak Solny, Turystyczny Szlak Kolejowy 
przez Karpaty Sanktuaria i miejsca kultu religijnego, Szlak ladami ydów 
Ma opolskich, Szlak ydów Tarnowskich, Ma opolski Szlak Papieski im. Jana 
Paw a II ladami Jana Paw a II, Szlak Greenways – wielokulturowo  na 
gorlickich cie kach, Szlak Dziedzictwa Kulturowego Podtatrza, Ma opolski 
Szlak Owocowy oraz Szlak Tradycyjnego Rzemios a Ma opolski. Inicjatywy te 
nie tylko wp ywaj  pozytywnie na popularyzacj  dziedzictwa kulturowego 
województwa, ale sprawiaj , e na terenie ma opolskich miast i wsi rozwoju si  
zaplecze turystyczne, które generuje nowe miejsca pracy, a dochody uzyskane z 
turystyki mog  stanowi  podstaw  procesów rewaloryzacyjnych7. 
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