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ZARZĄDZENIE NR 798/2005
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 10 maja 2005 r.

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu 
działania Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. 
Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje Dyrektor.
2. Dyrektorowi wydziału podlega bezpośrednio Zastępca Dyrektora.

.

§ 2.

W skład Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego wchodzą następujące komórki 
organizacyjne:

1) Oddział Ochrony Zabytków Miejski Konserwator Zabytków KD - 01
a) Referat ds. Urbanistyki i Architektury KD - 01-1
b) Referat Konserwacji i Dokumentacji Zabytków KD - 01-2

2) Referat Organizacyjny KD - 02
3) Referat ds. Miejskich Instytucji Kultury KD - 03
4) Referat Mecenatu Kultury KD - 04
5) Referat Współpracy i Wymiany Kulturalnej KD - 05
6) Stanowisko Głównego Plastyka Miasta. KD - 06

§ 3.

Do zakresu działania Oddziału Ochrony Zabytków (KD - 01) należą sprawy:

I. Realizowane przez Referat ds. Urbanistyki i Architektury (KD - 01-1), w tym:

1. Zadania własne wynikające z kompetencji samorządu.

Podejmowanie, w porozumieniu z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków, działań formalno - prawnych związanych ze sprawami własnościowymi 
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w zakresie użytkowania obiektu zabytkowego, zgodnie z zasadami opieki nad 
zabytkami, w sposób odpowiadający jego wartości zabytkowej.
art. 26 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr162, poz. 
1568 ze zm.) 

2. Zadania powierzone na podstawie Porozumienia (Porozumienie pomiędzy Panem Jerzym 
Adamikiem – Wojewodą Małopolskim a Gminą Miejską Kraków reprezentowaną przez Pana Jacka 
Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zawarte w Krakowie w dniu 14 grudnia 2004 r. w sprawie 
powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 54, poz. 372 z dnia 27 stycznia 2005 r.)

1) Na obszarze zespołu zabytkowego miasta pomnika, obejmującego historyczny zespół 
miasta Krakowa (zgodnie z szczegółowym zapisem w Porozumieniu):

a) ochrona krajobrazu kulturowego oraz zabytkowego układu urbanistycznego poprzez 
opiniowanie wszelkich działań na obszarze przestrzeni publicznej w rozumieniu 
art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) w zakresie nawierzchni, małej architektury, 
oświetlenia ulic i placów oraz handlu obwoźnego, 
art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. Nr162, poz. 156 8 ze zm.)

b) wydawanie pozwoleń na wykonywanie wszelkich robót budowlanych w otoczeniu 
zabytku,
art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. Nr162, poz. 1568 ze zm.) 

c) wydawanie pozwoleń na umieszczanie na zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów,

art. 36 ust. 1 pkt 10  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. Nr162, poz. 1568 ze zm.) 

d) prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami w uzgodnionym z Małopolskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków trybie, w tym udział w komisjach konserwatorskich,
art. 38 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami( Dz. U. Nr162, 
poz. 1568 ze zm.).

2) Poza obszarem, o którym mowa w pkt 1:
a) ochrona zabytków nieruchomych: krajobrazu kulturowego, zabytkowych układów 

urbanistycznych i ruralistycznych, zespołów budowlanych, dzieł architektury 
i budownictwa, dzieł budownictwa obronnego, obiektów techniki, cmentarzy, 
parków i ogrodów oraz innych form zaprojektowanej zieleni, miejsc 
upamiętniających wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości 
lub instytucji, a także nazw geograficznych, historycznych lub tradycyjnych nazw 
obiektów, placów, ulic lub jednostek osadniczych,
art. 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. Nr162, poz.1568 ze zm.) 

poprzez: 
- przygotowywanie wytycznych do nowelizacji studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kraków oraz do projektów 
planów miejscowych,
art. 11 pkt 2 i art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)

- przygotowywanie materiałów wymaganych do opracowania decyzji o wpisie do 
rejestru zabytków historycznych układów urbanistycznych, obiektów stanowiących 
mienie Gminy Miejskiej Kraków oraz zabytków niematerialnych związanych 
integralnie z Gminą Miejską Kraków,
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art. 9 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.Nr162, 
poz.1568 ze zm.) 

b) uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla obszarów i obiektów 
objętych ochroną konserwatorską,
art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)

c) opracowywanie na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku zaleceń 
konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia 
wykonania prac konserwatorskich, a także zakresu dopuszczalnych zmian, które 
mogą być wprowadzone w tym zabytku,
art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr162, 
poz. 1568 ze zm.) 

d) zatwierdzanie programów prac konserwatorskich oraz programów zagospodarowania 
zabytków nieruchomych wraz z ich otoczeniem,
art. 25 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. Nr162, poz.1568 ze zm.)

e) wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz w ich otoczeniu,
art. 36 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. Nr162, poz. 1568 ze zm.)

f) opiniowanie wszelkich prac przy obiektach ujętych w gminnej ewidencji zabytków, 
w szczególności znajdujących się w strefach ochrony konserwatorskiej określonych 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
art. 36 w zw. z art. 19 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami( Dz. U. Nr162, poz. 1568 ze zm.) 

g) wydawanie pozwoleń na umieszczanie na zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów, a także na prowadzenie innych 
działań, które mogłyby doprowadzić do zmiany wyglądu zabytku,
art. 36 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. Nr162, poz.1568 ze zm.)

h) prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami oraz bieżące powiadamianie o jej wynikach 
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
art. 38 i 39 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr162, 
poz.1568 ze zm.) 

i) wstrzymywanie wszelkich czynności dotyczących zabytków, podjętych bez 
uzyskania wymaganego przepisami ustawy pozwolenia konserwatorskiego, we 
współpracy z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który w ciągu 
24 godzin musi potwierdzić decyzję wstrzymującą te czynności,
art. 43 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr162, 
poz.1568 ze zm.)

j) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości 
wpisanych do rejestru zabytków.
art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880)

II. Realizowane przez Referat Konserwacji i Dokumentacji Zabytków (KD - 01-2), 
w tym:

1. Zadania własne wynikające z kompetencji samorządu.

1) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w zakresie określonym ustawą z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności 
koordynacja zadań i nadzór nad prawidłowością prowadzonych badań 
konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy 
zabytkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, a także kontrola ich 
prawidłowego użytkowania pod względem ochrony wartości zabytkowych,
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art.4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr162, 
poz.1568 ze zm.)

2) przygotowanie materiałów do sporządzenia gminnego programu opieki nad 
zabytkami,
art. 87, pkt 1, 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
Nr162, poz. 1568 z e zm.)

3) prowadzenie spraw dot. udzielania dotacji celowych dla podmiotów prywatnych na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i remontowe elewacji budynków wpisanych 
do rejestru zabytków,
art. 76, ust. 1, pkt. 1, art. 77, pkt. 1, 2, 3, 4, 9, 11, 16, art. 78, 81, 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) 

4) prowadzenie ewidencji zabytków nie wpisanych do rejestru zabytków 
z uwzględnieniem stanu własności, walorów zabytkowych, stanu technicznego,
art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 
Nr162, poz. 1568 ze zm.)

5) wnioskowanie do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis 
zabytku do rejestru zabytków, 
art. 9, 10 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr162, 
poz.1568 ze zm.) 

6) składanie wniosków do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
o czasowe zajęcie lub przejęcie na rzecz Skarbu Państwa zabytku nieruchomego 
wpisanego do rejestru zabytków, zagrożonego zniszczeniem, w trybie ustawy 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
art.50 ust.3 i ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami(Dz. U. Nr162, poz1568 ze zm.) 

7) umieszczanie na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków 
odpowiednich znaków informujących o tym, iż zabytek ten podlega ochronie,
art. 12 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 roku (Dz. U. Nr162, poz. 1568 ze 
zm.) 

8) przyjmowanie zgłoszeń o ujawnieniu w czasie prowadzenia robót budowlanych 
ziemnych przedmiotów, które posiadają cechy zabytku i powiadamianie o tym 
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami( Dz. U. Nr162, 
poz. 1568 ze zm.) 

9) przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub odkryciu 
wykopaliska i niezwłoczne zawiadomienie o tym Małopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków,
art. 33 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami( Dz. U. Nr162, 
poz.1568 ze zm.) 

10) ustanawianie lub cofanie ustanowienia na wniosek Małopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków społecznych opiekunów zabytków,
art. 103 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami( Dz. U. Nr162, 
poz.1568 ze zm.) 

11) wydawanie opinii wymaganych w procedurach realizacji zadań prowadzonych przez 
komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne

12) programowanie i przygotowywanie studiów ochrony konserwatorskiej do planów 
zagospodarowania przestrzennego,

13) gromadzenie i archiwizacja materiałów oraz informacji związanych z zabytkami 
Krakowa, ich historią, a także działaniami konserwatorskimi, 

14) udzielanie informacji na temat obiektów zabytkowych oraz konsultowanie założeń 
konserwatorskich dot. obiektów i zespołów zabytkowych, 

15) popularyzacja wiedzy o zabytkach oraz ich znaczeniu dla historii i kultury m.in. 
poprzez publikacje własne,

16) współpraca z krajowymi, a także zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami 
zajmującymi się ochroną zabytków i dziedzictwa kulturowego.
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2. Zadania powierzone na podstawie Porozumienia (Porozumienie pomiędzy Panem Jerzym 
Adamikiem – Wojewodą Małopolskim a Gminą Miejską Kraków reprezentowaną przez Pana Jacka 
Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zawarte w Krakowie w dniu 14 grudnia 2004 r. w sprawie 
powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 57, poz. 371 z dnia 27 stycznia 2005 r.)

1) przygotowywanie, na obszarze zespołu zabytkowego miasta pomnika, obejmującego 
historyczny zespół miasta Krakowa (zgodnie z szczegółowym zapisem 
w Porozumieniu), materiałów wymaganych do opracowania decyzji o wpisie do rejestru 
zabytków historycznych układów urbanistycznych oraz obiektów stanowiących mienie 
Gminy Miejskiej Kraków,

2) zatwierdzanie, poza obszarem, o którym mowa w pkt 1, programów konserwatorskich 
oraz wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych na obszarze zabytkowych cmentarzy.

art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
Nr162, poz.1568 ze zm.) 

Oddziałem kieruje Miejski Konserwator Zabytków.

§ 4.

Do zakresu działania Referatu Organizacyjnego (KD - 02) należą sprawy:

1) opracowania zbiorczego projektu budżetu Wydziału, – G/W i P/W.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji 
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 
(Dz.U. Nr 209, poz. 2132.), ustawa o finansach publicznych z dnia 26 listopada1998 r. (tekst jednolity 
Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze. zm. – G/W i P/W.

2) prowadzenia ewidencji i analizy finansowej prawidłowości wykorzystania środków 
budżetowych rozdysponowanych w planie budżetu na poszczególne jednostki 
organizacyjne i zadania budżetowe Wydziału,
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji 
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.
U. Nr 209, poz. 2132.) – G/W i P/W.

3) gromadzenia i aktualizacji bazy danych o instytucjach kultury oraz analizy danych 
liczbowych i innych analiz, – G/W i P/W.

4) prowadzenia i obsługi technicznej bazy danych dotyczącej gminnej ewidencji 
zabytków.

5) współdziałania z Radami Dzielnic w zakresie realizacji ich zadań powierzonych 
i priorytetowych w zakresie działania Wydziału,– G/W i P/W.

6) współpracy z organami samorządu wojewódzkiego, administracji państwowej i innymi 
podmiotami w zakresie koordynacji wydatków finansowych dotyczących działalności 
instytucji kultury oraz realizacji porozumień o prowadzeniu wspólnych instytucji,

7) obsługi kancelaryjno-biurowej Wydziału,
8) udzielania informacji w sprawach wnoszonych przez interesantów w oparciu 

o obowiązujące procedury.
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§ 5.

Do szczegółowego zakresu działania Referatu ds. Miejskich Instytucji Kultury 
(KD - 03) należą następujące sprawy:

1) nadzoru nad miejskimi instytucjami kultury, z wyjątkiem „Krakowskiego Biura 
Festiwalowego” w zakresie prawidłowego ich funkcjonowania, w tym: prowadzenie 
dokumentacji, spraw związanych z bazą do działalności, ocena kadry kierowniczej, 
prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów 
jednostek, uczestnictwo w zespołach kontrolnych, wizytowanie, 
art. 7, ust. 1, pkt. 8 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. 
Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zm.), art.4 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze. zm.), art. 1 ustawy z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. 
Dz. U. Nr 13 poz.123 ze. zm.) – G/W i P/W.

2) tworzenia, likwidowania i łączenia instytucji kultury oraz wyposażania ich w środki 
materialne, przygotowywania projektów odpowiednich aktów prawnych, 
art. 18. ust. 2, pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. 
U. Nr 142 poz.1591 ze zm.), art.9,12, 18 i 22 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13 poz.123 ze zm.) – G/W i P/W.

3) opracowywania projektów statutów oraz opiniowanie regulaminów organizacyjnych 
instytucji kultury, 
art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13 poz.123 ze. zm.) – G/W i P/W.

4) prowadzenia rejestru instytucji kultury Gminy Miejskiej Kraków,
art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej 
(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13 poz.123 ze zm.) - G/W i P/W.

5) wdrażania nowych rozwiązań systemowych dotyczących funkcjonowania i organizacji 
prowadzonych jednostek, wynikających z ustaw i decyzji samorządu,

6) opracowywania projektów dotyczących wynagrodzeń i innych składników płac 
dyrektorów miejskich instytucji kultury,

7) obsługi projektów przedsięwzięć kulturalnych miejskich instytucji kultury,
8) współpracy z organami samorządu województwa, administracji państwowej i innymi 

podmiotami w zakresie działalności miejskich instytucji kultury oraz realizacji 
porozumień o prowadzeniu wspólnych instytucji.

§ 6.

Do szczegółowego zakresu działania Referatu Mecenatu Kultury (KD - 04) należą 
następujące sprawy:

1) współpracy ze środowiskiem twórczym, organizacjami pozarządowymi, pozagminnymi 
instytucjami kultury oraz szkolnictwem artystycznym w zakresie mecenatu miasta nad 
artystami i zadań publicznych miasta dotyczących upowszechniania kultury i sztuki,

2) realizacji polityki kulturalnej Miasta w dziedzinie inicjatyw artystycznych 
i kulturalnych:
a) „Nagrody Miasta Krakowa”, w tym obsługa Komisji Nagród, 
b) „Stypendia Twórcze Miasta Krakowa”, w tym obsługa Komisji Stypendialnej, 
c) „Mecenas Kultury Krakowa”, w tym obsługa Bractwa Mecenatu Kultury,
d) „Nagroda im. Mikołaja Kopernika”,
e) „Mecenat Kulturalny Miasta Krakowa”, program dotowania projektów kulturalnych 

i artystycznych krakowskich środowisk twórczych oraz zakup usług w dziedzinie 
kultury w ramach organizowanego cyklicznie konkursu przedsięwzięć, prowadzenie 
rejestru ofert, obsługa Komisji Konkursowej oraz przygotowywanie projektów 
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zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji oraz w sprawie 
zakupu usług w dziedzinie kultury,

f) realizacji innych własnych projektów i programów Miasta Kraków,
art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. 
U. Nr 142 poz.1591 ze zm., art. 1ust.1 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13 poz.123 ze zm.), ustawa 
z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 
873 ze zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze 
zm.) – G/W i P/W.

3) obsługi komisji opiniującej wnioski o przyznanie prawa do pozyskania w trybie 
bezprzetargowym lokali użytkowych z zasobów Miasta Kraków z przeznaczeniem na 
prowadzenie galerii sztuki we współpracy z Zarządem Budynków Komunalnych, w tym 
obsługa Komisji ds. Galerii Sztuki,

4) obsługi komisji opiniującej wnioski o przyznanie prawa do pozyskania w trybie 
bezprzetargowym lokali z zasobów Miasta z przeznaczeniem na pracownie twórcze we 
współpracy z Wydziałem Mieszkalnictwa, Wydziałem Skarbu Miasta, w tym 
koordynacja prac Komisji ds. Pracowni Twórczych przy Prezydencie Miasta Krakowa,
art.21 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733 ze zm.). - G/W.

5) realizacji rocznych programów współpracy kulturalnej, wynikających z zawartych przez 
Miasto Kraków porozumień z krakowskimi instytucjami kultury,
art. 7 ust. 1, pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. 
Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13 poz.123 ze zm.) - G/W

6) przyjmowania i prowadzenia rejestru zawiadomień o imprezach artystycznych lub 
rozrywkowych organizowanych w ramach działalności kulturalnej osób prawnych, osób 
fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 
odbywających się poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy oraz wydawanie 
przedmiotowych zaświadczeń, 
art. 34 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13 poz.123 ze zm.), art. 217 i art. 218 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.).

7) opracowywania i aktualizacji internetowej bazy danych z zakresu kultury.

§ 7.

Do szczegółowego zakresu działania Referatu Współpracy i Wymiany Kulturalnej 
(KD - 05) należą następujące sprawy:

1) współpracy z krakowskim środowiskiem twórczym w zakresie prezentacji dorobku 
artystycznego w kraju i za granicą,
art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. 
Nr 142 poz.1591 ze zm.), art. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13 poz.123 ze zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. prawo zamówień publicznych. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) – G/W.

2) udziału w kompleksowych prezentacjach Miasta oraz organizacji w Krakowie 
kulturalnych prezentacji zagranicznych miast partnerskich, – G/W.

3) promocji wydarzeń kulturalnych i przedsięwzięć artystycznych w kraju, w tym stała 
współpraca z Centrum Informacji Kulturalnej oraz środkami masowego przekazu - G/W.

4) organizacji udziału krakowskich twórców w międzynarodowych festiwalach, 
konferencjach i seminariach,

5) współpracy z wydziałami kultury miast partnerskich w zakresie realizacji wspólnych 
projektów artystycznych,

6) opiniowania kierowanych do Ministerstwa Kultury wniosków w sprawie zaopatrzenia 
emerytalnego twórców,

7) opracowywania i aktualizacji bazy danych programów pomocowych w dziedzinie 
kultury,
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8) przygotowywania informacji dla miejskich instytucji kultury na temat aktualnych 
możliwości ubiegania się o granty przeznaczone na finansowanie projektów 
artystycznych,

9) pozyskiwania funduszy unijnych i innych środków zewnętrznych na rzecz realizacji 
przedsięwzięć kulturalnych i ochrony dziedzictwa narodowego,

10) opracowywania wniosków i aplikacji, w sprawach o których mowa w pkt 9.

§ 8.

Do zakresu działania Stanowiska Głównego Plastyka Miasta (KD - 06) należą sprawy:

1) opiniowania przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia całościowego, harmonijnego 
i estetycznego wizerunku miasta,

2) podejmowania działań mających na celu podniesienie jakości rozwiązań plastycznych 
i systemów komunikacji wizualnej w przestrzeni miejskiej,

3) inicjowania i przeprowadzania konkursów w celu wyłonienia najlepszych rozwiązań 
komunikacji wizualnej i elementów plastycznych,

4) wydawania opinii wymaganych w procedurach realizacji zadań prowadzonych przez 
komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne.

§ 9.

Wszystkie wewnętrzne komórki organizacyjne Wydziału są odpowiedzialne za:

1) prawidłowe pod względem rzeczowym i terminowym wykonanie obowiązujących 
zarządzeń, instrukcji oraz poleceń dotyczących działalności wydziału,

2) rzetelne opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, wnioski radnych 
i Komisji Rady Miasta Krakowa oraz interwencje poselskie i senatorskie,

3) właściwe przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta i Uchwał Rady 
Miasta dotyczących zakresu działania komórki,

4) realizację zadań wynikających ze współpracy z Miejskim Zespołem Reagowania 
Kryzysowego,

5) przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udział 
w komisjach przetargowych dotyczących zakresu działania komórki,

6) dyscyplinę pracy i efektywne wykorzystanie czasu pracy,
7) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż,
8) przestrzeganie przepisów o zachowaniu tajemnicy służbowej i państwowej, o ochronie 

informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych,
9) następstwa prawne i szkody materialne wynikłe z tytułu niedopełnienia obowiązków 

służbowych,
10) prawidłowe i rzetelne opracowywanie projektu planu budżetu, nadzór nad jego 

realizacją i opracowywanie sprawozdań z jego realizacji.
11) właściwy stan i eksploatację powierzonego wyposażenia biurowego i sprzętu,
12) regularne archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
13) sumienne wykonywanie poleceń przełożonego w sprawach nieuregulowanych zakresem 

obowiązków.

§ 10.

Załącznik do niniejszego zarządzenia stanowi graficzny schemat organizacji Wydziału.
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§ 11.

Traci moc zarządzenie Nr 997/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2003 roku 
w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu 
działania Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego i zarządzenie Nr 1897/2004 
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zmiany zarządzenia 
Nr 997/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2003 roku w sprawie podziału na 
wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
      / - /


