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Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o ratyfikacji Konwencji UNESCO w 
sprawie ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, sporządzonej 
w Paryżu dnia 17 października 2003 r. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanej regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w 
tej sprawie w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw 
Zagranicznych oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

           Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 



 
 

          Projekt 
 
 
 
 
 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 
 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 

podaje do powszechnej wiadomości: 
 
 

   W dniu 17 października 2003 roku w Paryżu została sporządzona Konwencja 
UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 
 
 

Po zaznajomieniu się z powyższą Konwencją, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 
oświadczam, że: 

 
– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde 
 z postanowień w niej zawartych, 

–  jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, 
 

–  będzie niezmiennie zachowywana. 
 
 
Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
 
Dano w Warszawie dnia      
 
 

 
 
 
 
 
 

          PREZYDENT 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 

 
 
 
 
 
 
PREZES RADY MINISTRÓW 
 
 
25/08/KC 



 Projekt 

 

U S T A W A 

z dnia    

 

o ratyfikacji Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 17 października 2003 roku 

 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej ratyfikacji Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 17 października 2003 roku. 

 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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U Z A S A D N I E N I E 

 

1.      Potrzeba i cel związania Konwencją Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 Konwencja stanowi obecnie jedyny międzynarodowy instrument prawny, którego 

celem podstawowym jest ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Została 

przygotowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury 

(UNESCO), będącą wyspecjalizowaną organizacją ONZ, i przyjęta przez jej Konferencję 

Generalną w Paryżu w dniu 17 października 2003 r. Weszła w życie w dniu 20 kwietnia 2006 r., 

tj. 3 miesiące po złożeniu 30. dokumentu ratyfikacji, przyjęcia, przystąpienia lub 

zatwierdzenia. Aktualnie stronami Konwencji są 124 państwa, w tym 19 państw 

członkowskich Unii Europejskiej. Jest to zatem instrument prawny przygotowany przez 

uznaną organizację międzynarodową, przyjęty przez większość państw świata i zgodny 

z polityką kulturalną Unii Europejskiej. Zawarte w nim rozwiązania stanowią uznany 

międzynarodowy standard ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 

W myśl art. 1 szczegółowymi celami Konwencji są: ochrona niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego (lit. a), zapewnienie poszanowania niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego wspólnot, grup oraz jednostek (lit. b), wzrost na poziomie lokalnym, krajowym 

i międzynarodowym świadomości znaczenia niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz 

zapewnienie, aby dziedzictwo to było wzajemnie doceniane (lit. c), a także zapewnienie 

międzynarodowej współpracy i pomocy w celu realizacji postanowień Konwencji (lit. d). 

Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Konwencją będzie potwierdzeniem na forum 

międzynarodowym, że państwo to uznaje zasadność ochrony niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego, uznaje zasadność jego propagowania i promowania oraz przyłącza się do 

międzynarodowych działań w tym przedmiocie. 

2.      Różnice między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym 

         Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Konwencją będzie wymagało wprowadzenia 

zmian w polskim systemie prawnym. W związku z postanowieniami zawartymi w rozdziale 

III zatytułowanym „Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego na poziomie 

krajowym” zmiany dotyczyć będą szerszego niż obecnie zdefiniowania różnych elementów 

dziedzictwa kulturowego (art. 11 lit. b w związku z art. 2 ust. 1 Konwencji), wprowadzenia 

systemu rejestracji elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego i jego stałej 
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aktualizacji (art. 12 ust. 1 Konwencji), wprowadzenia obowiązku przedkładania 

Międzyrządowemu Komitetowi do spraw Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa 

Kulturowego okresowych sprawozdań i istotnych informacji dotyczących rejestrów 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego (art. 12 ust. 2 w związku z art. 29 Konwencji), 

wyznaczenia lub ustanowienia jednego lub kilku organów odpowiedzialnych za ochronę 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego na terytorium Polski (art. 13 lit. b Konwencji) oraz 

powołania instytucji dokumentujących niematerialne dziedzictwo kulturowe (art. 13 lit. d iii 

Konwencji).  

         Wymogi zawarte w przywołanych przepisach Konwencji i determinujące konieczność 

zmian w polskim ustawodawstwie powinny zostać urzeczywistnione przede wszystkim przez 

zmiany w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W tej 

ustawie możliwe jest zdefiniowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego przez 

powiązanie go z instytucją zabytku. System rejestracji elementów niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego może zostać powiązany z kompetencjami wojewódzkich 

konserwatorów zabytków i Generalnego Konserwatora Zabytków. Wyznaczenie lub 

ustanowienie jednego lub kilku organów odpowiedzialnych za ochronę niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinno zostać powiązane 

z dotychczasowym modelem ustrojowo-prawnym organów administracji rządowej 

odpowiedzialnych za ochronę i konserwację zabytków: Ministrem Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego – Generalnym Konserwatorem Zabytków oraz wojewodą – wojewódzkim 

konserwatorem zabytków. Obowiązek przedkładania Komitetowi do spraw Ochrony 

Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego okresowych sprawozdań i istotnych informacji 

dotyczących rejestrów niematerialnego dziedzictwa kulturowego powinien należeć do 

kompetencji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Wymóg powołania instytucji dokumentujących niematerialne dziedzictwo kulturowe 

powinien zostać powiązany z poszerzeniem zadań Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji 

Zabytków w Warszawie. Zmiany ustawowe mogą objąć także przepisy dotyczące samorządu 

terytorialnego zawarte w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przez 

poszerzenie jego zadań nieobowiązkowych. 

3.  Wskazanie przewidywanych skutków społecznych, gospodarczych, finansowych, 

politycznych i prawnych, związanych z wejściem w życie Konwencji   
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Skutki polityczne: związanie Rzeczypospolitej Polskiej Konwencją będzie kolejnym wyrazem 

poparcia dla działalności UNESCO oraz wysiłków tej organizacji w celu ochrony 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ponadto Polska znajdzie się w grupie tych państw 

członkowskich Unii Europejskiej, które Konwencję już ratyfikowały.  

Skutki prawne: po wejściu w życie Konwencji Polska uzyska możliwość wpływu 

strukturalno-organizacyjnego i merytorycznego na działalność Międzyrządowego Komitetu 

do spraw Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, działającego w ramach 

UNESCO, w tym także na sporządzaną przez Komitet światową Listę niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego, Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego wymagającego 

pilnej ochrony i Listę zagrożonych elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego 

(art. 16 i 17 Konwencji). Ponadto Polska uzyska możliwość uczestnictwa w programach, 

projektach i działaniach mających na celu ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego 

realizowanych pod auspicjami Komitetu (art. 18 Konwencji) oraz ubiegania się o pomoc 

międzynarodową na cele związane z ochroną niematerialnego dziedzictwa kulturowego, które 

znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 23 Konwencji), w tym także 

z Funduszu Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego (art. 25 – 28 Konwencji). 

Polska będzie jednak także zobowiązana wpłacać co dwa lata składkę na ten Fundusz.  

Składka obowiązkowa nie może przekroczyć 1 % składki wnoszonej dotychczas przez Polskę 

do budżetu zwyczajnego UNESCO (art. 26 ust. 1 Konwencji). W myśl art. 26 ust. 2 

Konwencji, w chwili składania dokumentu ratyfikacji, przyjęcia lub przystąpienia możliwe 

jest złożenie oświadczenia o niezwiązaniu się przez dane państwo obowiązkiem płacenia 

składki. Skorzystanie przez Rzeczpospolitą Polską z tej możliwości nie byłoby jednak 

uzasadnione politycznie, społecznie, gospodarczo i finansowo. Naruszyłoby prestiż Polski na 

forum UNESCO i zmniejszyłoby wpływ na wykorzystywanie środków Funduszu, podczas 

gdy sama wysokość składki obowiązkowej jest niewielka, a potencjalne środki możliwe do 

uzyskania z Funduszu wyższe niż wnoszona składka. 

Skutki społeczne, gospodarcze i finansowe: ratyfikacja Konwencji nie spowoduje 

negatywnych skutków społecznych i gospodarczych. Z punktu widzenia społecznego 

odpowiada ona powszechnemu poczuciu konieczności ochrony i propagowania 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W płaszczyźnie gospodarczej może stanowić 

impuls dla zwiększenia zainteresowania tzw. zawodami ginącymi. Dla budżetu państwa 

skutki finansowe Konwencji ograniczają się do konieczności wpłaty składki obowiązkowej 
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oraz stworzenia 2 – 3 nowych etatów w Krajowym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków, 

finansowanych z części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. 

4. Wyjaśnienie wyboru trybu związania Rzeczypospolitej Polskiej Konwencją oraz 

wyjaśnienia końcowe 

 Realizacja postanowień Konwencji wymagać będzie zmian w polskim 

ustawodawstwie, tym samym związanie Rzeczypospolitej Polskiej Konwencją nastąpi przez 

ratyfikację, za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej. W art. 32 ust. 1 Konwencja stanowi, że podlega ona ratyfikacji, 

przyjęciu lub zatwierdzeniu przez państwo członkowskie UNESCO, zgodnie z procedurą 

obowiązującą w danym państwie członkowskim. Konwencja wchodzi w życie w stosunku do 

nowego państwa przystępującego po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia dokumentu 

ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia (art. 34 Konwencji).  

W dniu 16 lutego 2010 r. Rada Ministrów wyraziła zgodę na podpisanie Konwencji 

(uchwała nr 29/2010). Uchwała ta nie może być jednak wykonana, ponieważ ani Konwencja 

ani procedury obowiązujące w UNESCO nie przewidują etapu podpisywania. Zgodnie z art. 

32 ust. 2 Konwencji państwo zamierzające związać się jej postanowieniami składa 

u Dyrektora Generalnego UNESCO dokument ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia 

Konwencji. W przypadku Rzeczypospolitej Polskiej będzie to dokument ratyfikacji. 

Konwencja dotyczy organów władzy państwowej odpowiedzialnych za tworzenie 

prawa i prowadzenie polityki kulturalnej, zobowiązując te organy do starań w zakresie 

wprowadzania takich uregulowań oraz prowadzenia takiej polityki, aby sprzyjały one 

ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Z uwagi na przedmiot Konwencja 

dotyczy w szczególności Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organu 

odpowiedzialnego w administracji rządowej za ochronę dziedzictwa narodowego. 

 

Konwencja nie dotyczy podmiotów prawa prywatnego – osób fizycznych i prawnych, 

w szczególności nie nakłada nowych obowiązków na te podmioty. 

 
28/08/KC 
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Pan Msciej Berek
Sekretarz Rady Ministrlw

opinin o zgodnoŚci z prłwem tlnii Europeiskiej prĘektiw:
. uthwaly Rady Ministniw w sprewie przedłot,enia Konwencji UNESC0 tu sprawic ochruny
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Pan Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego



Wykaz stron Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzonej w 
Paryżu dnia 17 października 2003 r. 

 
 

1) Islamska Republika Afganistanu, 
2) Republika Albanii, 
3) Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna, 
4) Zjednoczone Emiraty Arabskie, 
5) Republika Argentyńska, 
6) Republika Armenii, 
7) Republika Austrii, 
8) Republika Azerbejdżańska, 
9) Ludowa Republika Bangladeszu, 
10) Barbados, 
11) Republika Białorusi, 
12) Królestwo Belgii, 
13) Belize, 
14) Bhutan, 
15) Republika Boliwii, 
16) Bośnia i Hercegowina, 
17) Republika Botswany, 
18) Federacyjna Republika Brazylii, 
19) Republika Bułgarii, 
20) Burkina Faso, 
21) Republika Burundi, 
22) Republika Chile, 
23) Chińska Republika Ludowa, 
24) Republika Chorwacji, 
25) Republika Cypryjska, 
26) Republika Czadu, 
27) Republika Czarnogóry, 
28) Republika Czeska, 
29) Królestwo Danii, 
30) Republika Dominikańska, 
31) Wspólnota Dominiki, 
32) Republika Dżibuti, 
33) Republika Ekwadoru, 
34) Arabska Republika Egiptu, 
35) Republika Estońska, 
36) Federalna Demokratyczna Republika Etiopii, 
37) Republika Wysp Fidżi, 
38) Republika Filipin, 
39) Republika Francuska, 
40) Republika Gabońska, 
41) Republika Grecka, 
42) Grenada, 
43) Gruzja, 
44) Republika Gwatemali, 
45) Republika Gwinei, 
46) Republika Haiti, 
47) Królestwo Hiszpanii, 
48) Republika Hondurasu, 
49) Republika Indii, 
50) Republika Indonezji, 
51) Republika Iraku, 
52) Islamska Republika Iranu, 
53) Republika Islandii, 
54) Japonia, 
55) Republika Jemeńska, 
56) Jordańskie Królestwo Haszymidzkie, 
57) Królestwo Kambodży, 
58) Państwo Katar, 
59) Republika Kenii, 
60) Republika Kirgiska, 
61) Republika Kolumbii, 
62) Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, 

63) Republika Korei, 
64) Republika Kostaryki, 
65) Republika Wybrzeża Kości Słoniowej, 
66) Republika Kuby, 
67) Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna, 
68) Republika Libańska, 
69) Republika Litewska, 
70) Królestwo Lesotho, 
71) Wielkie Księstwo Luksemburga, 
72) Republika Łotewska, 
73) Republika Macedonii, 
74) Republika Madagaskaru, 
75) Republika Malawi, 
76) Republika Mali, 
77) Królestwo Marokańskie, 
78) Islamska Republika Mauretanii, 
79) Republika Mauritiusa, 
80) Meksykańskie Stany Zjednoczone, 
81) Republika Mołdawii, 
82) Księstwo Monako, 
83) Mongolia, 
84) Republika Mozambiku, 
85) Republika Namibii, 
86) Republika Nigru, 
87) Federalna Republika Nigerii, 
88) Republika Nikaragui, 
89) Królestwo Norwegii, 
90) Sułtanat Omanu, 
91) Islamska Republika Pakistanu, 
92) Republika Panamy, 
93) Niezależne Państwo Papui-Nowej Gwinei, 
94) Republika Paragwaju, 
95) Republika Peru, 
96) Republika Portugalska, 
97) Rumunia, 
98) Saint Lucia, 
99) Saint Vincent i Grenadyny, 
100) Królestwo Arabii Saudyjskiej, 
101) Republika Senegalu, 
102) Republika Seszeli, 
103) Republika Słowacka, 
104) Republika Słowenii, 
105) Demokratyczno-Socjalistyczna Republika Sri Lanki, 
106) Republika Sudanu, 
107) Syryjska Republika Arabska, 
108) Konfederacja Szwajcarska, 
109) Republika Środkowoafrykańska, 
110) Republika Togijska, 
111) Królestwo Tonga, 
112) Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, 
113) Republika Tunezyjska, 
114) Republika Turcji, 
115) Republika Ugandy, 
116) Ukraina, 
117) Wschodnia Republika Urugwaju, 
118) Republika Uzbekistanu, 
119) Boliwariańska Republika Wenezueli, 
120) Republika Węgierska, 
121) Socjalistyczna Republika Wietnamu, 
122) Republika Włoska, 
123) Republika Zambii, 
124) Republika Zimbabwe. 

29/08/KC 
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KONWENCJA UNESCO W SPRAWIE OCHRONY NIEMATERIALNEGO 

DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
 

Konferencja Generalna Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i 
Kultury, zwanej dalej UNESCO, która zebrała się w Paryżu, w dniach od 29 września do 
17 października 2003 roku, na swej trzydziestej drugiej sesji, 

nawiązując do istniejących międzynarodowych aktów prawnych dotyczących praw 
człowieka, w szczególności Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku, 
Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 1966 roku 
oraz Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 roku,  

mając na względzie znaczenie niematerialnego dziedzictwa kulturowego jako źródła 
różnorodności kulturowej i gwarancji zrównoważonego rozwoju w rozumieniu Zaleceń 
UNESCO dotyczących ochrony kultury tradycyjnej i ludowej z 1989 roku, Powszechnej 
Deklaracji UNESCO o Różnorodności Kulturowej z 2001 roku oraz Deklaracji Stambulskiej 
z 2002 roku przyjętej przez Trzeci Okrągły Stół Ministrów Kultury, 

zważywszy, że istnieje daleko idąca współzależność między niematerialnym dziedzictwem 
kulturowym a materialnym dziedzictwem kulturowym oraz dziedzictwem naturalnym, 

uznając, że procesy globalizacji i przemian społecznych, chociaż tworzą nowe warunki dla 
dialogu między wspólnotami, powodują, podobnie jak zjawisko nietolerancji, poważne 
zagrożenie w postaci degradacji, wyginięcia i zniszczenia niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, zwłaszcza w przypadku braku środków na jego ochronę, 

mając świadomość, że istnieje powszechna wola oraz wspólna troska, aby chronić 
niematerialne dziedzictwo kulturowe ludzkości, 

uznając, że wspólnoty, w szczególności ludy autochtoniczne, grupy oraz, w niektórych 
przypadkach, pojedyncze osoby, odgrywają znaczącą rolę w tworzeniu, ochronie, 
utrzymywaniu oraz odtwarzaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, przyczyniając się 
tym samym do wzbogacenia różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności, 

dostrzegając daleko idący wpływ działań UNESCO na tworzenie aktów normatywnych 
mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, w szczególności Konwencji w sprawie 
ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z 1972 roku, 

dostrzegając ponadto, że nie istnieje obecnie żaden prawnie obowiązujący wielostronny 
instrument mający na celu ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 

uważając, że istniejące międzynarodowe porozumienia, zalecenia i rezolucje dotyczące 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego powinny zostać efektywnie wzbogacone i uzupełnione 
o nowe zapisy dotyczące niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 

mając na względzie potrzebę budowania, zwłaszcza wśród młodszych pokoleń, większej 
świadomości, że niematerialne dziedzictwo kulturowe i jego ochrona mają istotne znaczenie, 
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zważywszy, że społeczność międzynarodowa powinna uczestniczyć, wspólnie z Państwami -
Stronami niniejszej Konwencji, w ochronie tego dziedzictwa w duchu współpracy i  
wzajemnej pomocy, 

przypominając programy UNESCO dotyczące niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 
w szczególności Proklamację Arcydzieł Ustnego i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości, 

mając na względzie nieocenioną rolę niematerialnego dziedzictwa kulturowego jako czynnika 
zbliżenia, wymiany i wzajemnego zrozumienia między ludźmi, 

przyjmuje niniejszą Konwencję w dniu siedemnastym października 2003 roku. 

I. Postanowienia ogólne 
 

Artykuł 1 – Cele Konwencji 
 

Cele niniejszej Konwencji są następujące: 
 

a) ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 
b) zapewnienie poszanowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego wspólnot, grup i 

jednostek, 
c) wzrost, na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym, świadomości 

znaczenia niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz zapewnienie, aby 
dziedzictwo to było wzajemnie doceniane, 

d) zapewnienie międzynarodowej współpracy i pomocy. 
 

Artykuł 2 - Definicje 
 

Dla celów niniejszej Konwencji: 
 

1. „Niematerialne dziedzictwo kulturowe” oznacza praktyki, wyobrażenia, przekazy, 
wiedzę i umiejętności – jak również związane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i 
przestrzeń kulturową – które wspólnoty, grupy i, w niektórych przypadkach, jednostki 
uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego. To niematerialne dziedzictwo 
kulturowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie, jest stale odtwarzane przez wspólnoty 
i grupy w relacji z ich otoczeniem, oddziaływaniem przyrody i ich historią oraz zapewnia 
im poczucie tożsamości i ciągłości, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu 
poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności. Dla celów 
niniejszej Konwencji, uwaga będzie skierowana wyłącznie na takie niematerialne 
dziedzictwo kulturowe, które jest zgodne z istniejącymi instrumentami międzynarodowymi 
w dziedzinie praw człowieka, jak również odpowiada wymogom wzajemnego 
poszanowania między wspólnotami, grupami i jednostkami, oraz zasadom 
zrównoważonego rozwoju. 

 
2. „Niematerialne dziedzictwo kulturowe”, w rozumieniu ustępu 1,  przejawia się między 
innymi w następujących dziedzinach: 

 
a) tradycje i przekazy ustne, w tym język jako nośnik niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego; 
b) sztuki widowiskowe; 
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c) zwyczaje,  rytuały i obrzędy świąteczne; 
d) wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata; 
e) umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym. 

 
3. „Ochrona” oznacza środki mające na celu zapewnienie przetrwania niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, w tym jego identyfikację, dokumentację, badanie, zachowanie, 
zabezpieczenie, promowanie, wzmacnianie i przekazywanie, w szczególności poprzez 
edukację formalną i nieformalną, jak również rewitalizację różnych aspektów tego 
dziedzictwa. 
 

4.  „Państwa - Strony” oznaczają Państwa związane Konwencją i w których wzajemnych 
stosunkach jest ona obowiązująca. 

 
5. Konwencja niniejsza obowiązuje również mutatis mutandis  na terytoriach, o których 
mowa w Artykule 33, które to terytoria stają się Stronami Konwencji na warunkach 
określonych w tym Artykule. Określenie „Państwa - Strony” obejmuje w tym zakresie 
także takie terytoria. 

 
Artykuł 3  – Powiązanie z innymi aktami międzynarodowymi 

 
Nic w niniejszej Konwencji nie może być interpretowane jako: 
 

a) zmieniające status lub ograniczające przewidziany w Konwencji w sprawie ochrony 
światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z 1972 roku poziom ochrony dóbr 
stanowiących Światowe Dziedzictwo, z którymi dany element dziedzictwa 
niematerialnego jest bezpośrednio związany; lub 

b) mające wpływ na prawa i obowiązki Państw - Stron wynikające z porozumień 
międzynarodowych, których Państwa te są Stronami i które dotyczą praw własności 
intelektualnej lub  wykorzystywania zasobów biologicznych i ekologicznych. 

 
 

II. Organy Konwencji 
 

Artykuł 4 – Zgromadzenie Ogólne Państw – Stron 
 

1. Ustanawia się niniejszym Zgromadzenie Ogólne Państw - Stron, zwane dalej 
Zgromadzeniem Ogólnym. Zgromadzenie Ogólne jest najwyższym organem niniejszej 
Konwencji. 

 
2. Zgromadzenie Ogólne odbywa sesje zwyczajne co dwa lata. Może odbywać sesje 

nadzwyczajne, jeżeli tak zdecyduje albo na wniosek Międzyrządowego Komitetu do 
spraw Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego lub co najmniej jednej 
trzeciej Państw – Stron. 

 
3. Zgromadzenie Ogólne uchwala własny Regulamin. 

 
 

Artykuł 5 - Międzyrządowy Komitet  
do spraw Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego 
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1. Ustanawia się niniejszym, w ramach UNESCO, Międzyrządowy Komitet do spraw 
Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, zwany dalej „Komitetem”. W 
skład Komitetu wejdą przedstawiciele 18 Państw - Stron, wybranych przez Państwa - 
Strony podczas Zgromadzenia Ogólnego, które zbierze się po wejściu Konwencji w 
życie, zgodnie z Artykułem 34. 

 
2. Liczba Państw - Członków Komitetu zostanie zwiększona do 24, gdy liczba Państw – 

Stron Konwencji wzrośnie do 50. 
 

Artykuł 6 – Wybór Państw - Członków Komitetu i ich kadencja 
 

1. Wybór Państw - Członków Komitetu podlega zasadom równej reprezentacji 
geograficznej oraz rotacji. 

 
2. Państwa - Członkowie Komitetu wybierane są na okres czterech lat przez 

Zgromadzenie Ogólne Państw - Stron Konwencji. 
 

3. Kadencja połowy Państw - Członków Komitetu wybranych podczas pierwszych 
wyborów jest ograniczona do dwóch lat. Państwa te zostaną wyłonione w drodze 
losowania podczas pierwszych wyborów. 

 
4. Co dwa lata Zgromadzenie Ogólne wymienia połowę Państw - Członków Komitetu. 

 
5. Zgromadzenie Ogólne wybiera ponadto tyle nowych Państw - Członków Komitetu, ile 

potrzeba  do wypełnienia wolnych miejsc. 
 

6. Państwo - Członek Komitetu nie może być wybierane na dwie następujące po sobie 
kadencje. 

 
7. Państwa - Członkowie Komitetu wybierają jako swoich przedstawicieli osoby 

dysponujące kwalifikacjami w zakresie różnych aspektów niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. 

 
Artykuł 7 – Funkcje Komitetu 

 
Bez uszczerbku dla innych kompetencji przyznanych mu na mocy niniejszej Konwencji, 
Komitet sprawuje następujące funkcje: 
 

a) promowanie celów Konwencji oraz wspieranie i monitorowanie ich realizacji, 
b) udzielanie wskazówek w zakresie najlepszych praktyk oraz zaleceń dotyczących 

środków mających na celu ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 
c) sporządzanie i przedstawianie Zgromadzeniu Ogólnemu do zatwierdzenia projektu 

planu wykorzystania środków z Funduszu, zgodnie z Artykułem 25, 
d) poszukiwanie sposobów zwiększenia posiadanych środków oraz podejmowanie 

niezbędnych działań w tym celu, zgodnie z Artykułem 25, 
e) sporządzanie i przedkładanie Zgromadzeniu Ogólnemu do zatwierdzenia wytycznych 

operacyjnych dotyczących wdrażania niniejszej Konwencji, 
f) analiza, zgodnie z Artykułem 29, sprawozdań przedstawianych przez Państwa - Strony 

i ich podsumowywanie dla Zgromadzenia Ogólnego, 
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g) analiza wniosków składanych przez Państwa - Strony i ich rozpatrywanie zgodnie z 
kryteriami obiektywnego wyboru, które zostaną ustalone przez Komitet i przyjęte 
przez Zgromadzenie Ogólne, w zakresie: 

 
i) wpisywania na Listy oraz uwzględniania w projektach, o których mowa w 

Artykułach 16, 17 i 18; 
ii) udzielania pomocy międzynarodowej zgodnie z Artykułem 22. 

 
 

Artykuł 8 – Zasady pracy Komitetu 
 

1. Komitet ponosi odpowiedzialność przed Zgromadzeniem Ogólnym, któremu składa 
sprawozdanie ze wszystkich swoich działań oraz decyzji. 
 

2. Komitet uchwala własny Regulamin, większością dwóch trzecich głosów wszystkich 
jego Członków. 

 
3. Komitet może powoływać, na określony czas, wszelkie doraźne ciała doradcze, jakie 
uzna za konieczne do realizacji swoich zadań. 

 
4. W celu konsultacji konkretnych spraw Komitet może zapraszać na swoje posiedzenia 
wszelkie podmioty prywatne i publiczne, w tym także osoby prywatne, o uznanych 
kompetencjach w różnych obszarach niematerialnego dziedzictwa kulturowego.  

 
Artykuł 9 – Akredytacja organizacji doradczych 

 
1. Komitet proponuje Zgromadzeniu Ogólnemu udzielenie akredytacji organizacjom 
pozarządowym o uznanych kompetencjach w zakresie niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, aby sprawowały funkcje doradcze dla Komitetu. 
 

2. Komitet proponuje również Zgromadzeniu Ogólnemu uchwalenie kryteriów i trybu 
udzielania akredytacji. 

 
Artykuł 10 -Sekretariat 

 
1. Komitet korzysta z pomocy Sekretariatu UNESCO. 
 

2. Sekretariat przygotowuje dokumentację Zgromadzenia Ogólnego oraz Komitetu, jak 
również projekty porządku obrad ich posiedzeń, a także zapewnia realizację decyzji 
podjętych przez te organy.  

 
III. Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego na poziomie krajowym 

 
Artykuł 11 – Rola Państw - Stron 

 
Każde Państwo - Strona zobowiązane jest: 
 

a) podjąć niezbędne środki w celu zapewnienia ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego znajdującego się na jego terytorium; 
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b) w zakresie środków ochrony, o których mowa w Artykule 2 ustęp 3, określić i 
zdefiniować różne elementy niematerialnego dziedzictwa kulturowego znajdującego 
się na jego terytorium, korzystając przy tym z pomocy wspólnot, grup oraz 
właściwych organizacji pozarządowych. 

 
 

Artykuł 12 – Inwentaryzacja 
 

1. Dla zapewnienia identyfikacji w celu ochrony, każde Państwo - Strona sporządza, w 
sposób odpowiedni do własnej sytuacji, jeden lub kilka rejestrów niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego znajdującego się na jego terytorium. Rejestry te będą regularnie 
uaktualniane. 
 

2. Każde Państwo – Strona, wraz z przekazaniem Komitetowi okresowego sprawozdania 
zgodnie z Artykułem 29, przekazuje istotne informacje dotyczące wyżej wymienionych 
rejestrów. 

 
Artykuł 13 – Inne środki ochrony 

 
W celu zapewnienia ochrony, rozwoju i promocji niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
znajdującego się na jego terytorium, każde Państwo - Strona dąży do: 
 

a) prowadzenia ogólnej polityki zmierzającej do wyznaczenia niematerialnemu 
dziedzictwu kulturowemu odpowiedniej funkcji w życiu zbiorowym i włączania 
ochrony tego dziedzictwa do programów planowania ogólnego, 

b) wyznaczenia lub ustanowienia jednego lub kilku organów odpowiedzialnych 
za ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego znajdującego się na jego 
terytorium, 

c) rozwijania studiów naukowych, technicznych i artystycznych, jak również 
metodologii badań, w celu skutecznej ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, w szczególności jego zagrożonych elementów, 

d) przedsięwzięcia odpowiednich środków prawnych, technicznych, administracyjnych 
i finansowych mających na celu:  

 
i) wspieranie tworzenia lub rozwoju ośrodków szkolenia w zakresie zarządzania 

zasobami niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz przekazywania tego 
dziedzictwa poprzez fora  i przestrzenie przeznaczone do jego odtwarzania lub 
wyrażania, 

ii) umożliwianie dostępu do niematerialnego dziedzictwa kulturowego, przy 
jednoczesnym przestrzeganiu zwyczajów rządzących dostępem do niektórych 
jego elementów, 

iii) powoływanie instytucji dokumentujących niematerialne dziedzictwo kulturowe 
i umożliwiających dostęp do tego dziedzictwa.  

 
 

Artykuł 14 – Kształcenie, uświadamianie i rozwijanie potencjału 
 

Każde Państwo - Strona dąży, wykorzystując odpowiednie środki, do: 
 



 7

a) zapewnienia, aby niematerialne dziedzictwo kulturowe  było uznawane, szanowane 
i promowane w społeczeństwie, w szczególności poprzez: 

 
i) programy mające na celu edukację, podnoszenie świadomości i 

upowszechnianie informacji, skierowane do ogółu społeczeństwa, 
w szczególności do młodzieży, 

ii) konkretne programy edukacyjne i szkoleniowe dla zainteresowanych wspólnot 
oraz grup, 

iii) działania mające na celu rozwijanie potencjału w dziedzinie ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w szczególności w zakresie 
zarządzania i badań naukowych, oraz 

iv) nieformalne środki przekazywania wiedzy, 
 

b) informowania opinii publicznej o istniejących zagrożeniach dla takiego dziedzictwa 
oraz działaniach podejmowanych w ramach niniejszej Konwencji, 

c) promowania działań edukacyjnych w celu ochrony obszarów naturalnych oraz miejsc 
pamięci, których istnienie jest konieczne dla wyrażania niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. 

 
 

Artykuł 15 – Udział wspólnot, grup i jednostek 
 

W ramach działań z zakresu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego każde 
Państwo - Strona dąży do zapewnienia jak najszerszego udziału wspólnot, grup oraz, gdy to 
właściwe, jednostek, które tworzą, zachowują i przekazują następnym pokoleniom takie 
dziedzictwo, a także do aktywnego włączania ich w zarządzanie nim. 

 
 

IV. Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego na poziomie międzynarodowym 
 

Artykuł 16 – Lista reprezentatywna 
 niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości  

 
1. W celu zwiększenia widoczności niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz 
zwiększenia świadomości jego znaczenia, a także promowania dialogu respektującego 
różnorodność kulturową, Komitet - na wniosek zainteresowanych Państw-Stron - 
sporządza, uaktualnia i publikuje Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. 

 
2. Komitet opracowuje i przedstawia Zgromadzeniu Ogólnemu do zatwierdzenia kryteria 
sporządzania, aktualizacji i publikacji Listy. 

 
Artykuł 17 – Lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego wymagającego pilnej ochrony 

 
1. W celu podjęcia właściwych środków ochrony, Komitet sporządza, uaktualnia 
i publikuje Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego wymagającego  pilnej ochrony 
i wpisuje na Listę zagrożone elementy tego dziedzictwa na wniosek zainteresowanego 
Państwa - Strony. 
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2. Komitet opracowuje i przedstawia Zgromadzeniu Ogólnemu do zatwierdzenia kryteria 
sporządzania, aktualizacji i publikacji Listy. 

 
3. W najpilniejszych przypadkach, dla których obiektywne kryteria będą zatwierdzone 
przez Zgromadzenie Ogólne na wniosek Komitetu, Komitet może wpisać dany element 
dziedzictwa na Listę, o której jest mowa w ustępie 1, po konsultacji z zainteresowanym 
Państwem - Stroną. 

 
Artykuł 18 – Programy, projekty i działania mające na celu  

ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
 

1. Na podstawie propozycji składanych przez Państwa - Strony oraz zgodnie z kryteriami, 
które ustali Komitet a zatwierdzi Zgromadzenie Ogólne, Komitet okresowo wybiera i  
promuje narodowe, subregionalne i regionalne programy, projekty i działania mające na 
celu ochronę dziedzictwa, które w jego opinii najlepiej odzwierciedlają zasady i cele 
niniejszej Konwencji, uwzględniając przy tym specjalne potrzeby krajów rozwijających 
się. 

 
2. W tym celu Komitet przyjmuje, rozpatruje i zatwierdza wnioski Państw - Stron 
o udzielenie międzynarodowej pomocy w przygotowywaniu takich propozycji. 

 
3. Komitet wspiera realizację takich projektów, programów i działań poprzez 
rozpowszechnianie najlepszych praktyk, wykorzystując sposoby, które określi. 

 
 

V. Międzynarodowa współpraca i pomoc 
 

Artykuł 19 - Współpraca 
 

1. Dla celów niniejszej Konwencji, współpraca międzynarodowa obejmuje między 
innymi wymianę informacji i doświadczeń, wspólne inicjatywy oraz utworzenie 
mechanizmu wsparcia dla Państw - Stron w ich działaniach mających na celu ochronę 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 

 
2. Bez uszczerbku dla postanowień przepisów ich prawa krajowego oraz prawa 
zwyczajowego i zwyczajów, Państwa - Strony uznają, że ochrona niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego leży w interesie ogólnym ludzkości i zobowiązują się podjąć w 
tym celu współpracę na poziomie bilateralnym, subregionalnym, regionalnym oraz 
międzynarodowym. 

Artykuł 20 – Cele pomocy międzynarodowej 
 

Pomoc międzynarodowa może zostać udzielona na następujące cele: 
 

a) ochrona dziedzictwa wpisanego na Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
wymagającego pilnej ochrony, 

b) przygotowywanie rejestrów w rozumieniu Artykułów 11 i 12, 
c) wspieranie programów, projektów oraz działań realizowanych na poziomie krajowym, 

subregionalnym i regionalnym, mających na celu ochronę niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego, 

d) inne cele, które Komitet uzna za konieczne. 
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Artykuł 21 – Formy pomocy międzynarodowej 

 
Pomoc udzielana przez Komitet Państwu - Stronie podlega wytycznym operacyjnym 
przewidzianym w Artykule 7 i porozumieniu, o którym mowa w Artykule 24, i może 
przybierać następujące formy: 
 

a) prowadzenie badań dotyczących różnych aspektów ochrony, 
b) zapewnienie ekspertów i praktyków, 
c) szkolenie całego niezbędnego personelu, 
d) opracowywanie norm i innych środków, 
e) tworzenie i wykorzystywanie infrastruktury, 
f) dostarczanie sprzętu i wiedzy specjalistycznej, 
g) inne formy pomocy finansowej i technicznej, w tym, tam gdzie jest to właściwe, 

niskooprocentowane pożyczki i darowizny. 
 

Artykuł 22 – Warunki udzielania pomocy międzynarodowej 
 

1. Komitet ustanawia procedury rozpatrywania wniosków o pomoc międzynarodową 
i określa informacje, jakie powinny być zawarte w tych wnioskach, takie jak wnioskowane 
środki, niezbędne interwencje oraz szacunkowe koszty. 

 
2. W przypadkach wymagających natychmiastowego działania Komitet rozpatruje 
wnioski o pomoc priorytetowo. 

 
3. W celu podjęcia decyzji Komitet przeprowadza takie badania i konsultacje, jakie uzna 
za konieczne.  

 
Artykuł 23 – Wnioski o pomoc międzynarodową 

 
1. Każde Państwo-Strona może złożyć wniosek do Komitetu o pomoc międzynarodową 
na cele ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego znajdującego się na jego 
terytorium. 

 
2. Wniosek taki może być również złożony wspólnie przez dwa lub więcej Państw-Stron. 

 
3. Wniosek powinien zawierać informacje, o których mowa w Artykule 22 ustęp 1, oraz 
niezbędną dokumentację. 

 
Artykuł 24 –Rola Państw-Stron korzystających z pomocy 

 
1. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji, udzielana pomoc międzynarodowa 
regulowana będzie w porozumieniu zawartym pomiędzy Państwem-Stroną korzystającym 
z pomocy a Komitetem. 
 

2. Jest zasadą ogólną, że Państwo-Strona korzystające z pomocy uczestniczy, w miarę 
swoich możliwości, w kosztach środków podejmowanych w celu ochrony, na które 
przyznano pomoc międzynarodową. 
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3. Państwo - Strona korzystające z pomocy składa Komitetowi sprawozdanie z 
wykorzystania pomocy przyznanej na cele ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. 
 

 
VI. Fundusz Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego 

 
Artykuł 25 – Charakter i środki Funduszu 

 
1. Tworzy się niniejszym „Fundusz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego”, 
zwany dalej „Funduszem”. 
 

2. Fundusz jest tworzony ze środków powierzonych, zgodnie z Regulaminem 
Finansowym UNESCO. 

 
3. Środki Funduszu powstają ze: 

a) składek Państw-Stron, 
b) środków finansowych przyznanych na ten cel przez Konferencję Generalną 

UNESCO; 
c) wpłat, darowizn i zapisów dokonywanych przez: 

i) inne Państwa, 
ii) organizacje i programy systemu Narodów Zjednoczonych, w szczególności 

Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju, jak również inne 
organizacje międzynarodowe, 

iii) podmioty publiczne lub prywatne, a także osoby fizyczne, 
d) wszelkich odsetek należnych od środków Funduszu, 
e) środków uzyskanych ze zbiórek oraz wpływów z imprez organizowanych na rzecz 

Funduszu, 
f) wszelkich innych środków przewidzianych w regulaminie Funduszu, uchwalonych 

przez Komitet. 
 

4. Komitet podejmuje decyzję o sposobie wykorzystania środków Funduszu w oparciu 
o wytyczne przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne. 
 

5. Komitet może przyjmować wpłaty i inne formy pomocy na cele ogólne i specjalne, 
związane z realizacją konkretnych projektów pod warunkiem, że uprzednio podjął 
on decyzję o realizacji tych projektów. 

 
6. Wpłaty na rzecz Funduszu nie mogą wiązać się z żadnymi warunkami natury 
politycznej, ekonomicznej bądź innej, które byłyby niezgodne z celami niniejszej 
Konwencji. 
 

Artykuł 26 – Składki Państw-Stron na rzecz Funduszu 
 

1. Niezależnie od wszelkich dodatkowych wpłat dobrowolnych, Państwa-Strony 
niniejszej Konwencji zobowiązują się wpłacać regularnie co dwa lata składki na Fundusz, 
których wysokość, obliczona według jednakowej stawki procentowej dla wszystkich 
Państw, zostanie określona przez Zgromadzenie Ogólne. Uchwała Zgromadzenia 
Ogólnego w tej sprawie wymaga większości głosów obecnych i głosujących Państw-Stron, 
które nie złożyły oświadczenia przewidzianego w ustępie 2 niniejszego Artykułu. W 
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żadnym wypadku składka obowiązkowa Państw-Stron nie może przekroczyć 1% ich 
składki do budżetu zwyczajnego UNESCO. 
 

2. Jednakże każde Państwo, o którym mowa w Artykule 32 lub Artykule 33 niniejszej 
Konwencji, może w chwili składania swoich dokumentów ratyfikacji, przyjęcia, 
zatwierdzenia lub przystąpienia złożyć oświadczenie, że nie będzie związane 
postanowieniami  ustępu 1 niniejszego Artykułu. 

 
3. Państwo-Strona niniejszej Konwencji, które złożyło oświadczenie przewidziane w 
ustępie 2 niniejszego Artykułu, dołoży wszelkich starań, by cofnąć to oświadczenie 
poprzez zawiadomienie Dyrektora Generalnego UNESCO. Jednakże cofnięcie 
oświadczenia nie będzie miało skutku w zakresie składek obowiązkowych należnych od 
tego Państwa do dnia otwarcia sesji najbliższego Zgromadzenia Ogólnego. 

 
4. W celu umożliwienia Komitetowi skutecznego planowania działań, składki Państw-
Stron niniejszej Konwencji, które złożyły oświadczenie przewidziane w ustępie 2 
niniejszego Artykułu, powinny być uiszczane regularnie, przynajmniej raz na dwa lata, i 
powinny być jak najbardziej zbliżone do składek, jakich dokonywałyby, gdyby były 
związane postanowieniami ustępu 1 niniejszego Artykułu. 

 
5. Żadne Państwo-Strona niniejszej Konwencji zalegające z wpłatą składek 
obowiązkowych lub dobrowolnych za bieżący i poprzedni rok kalendarzowy, nie może być 
wybrane na Członka Komitetu; postanowienie to nie ma zastosowania do pierwszych 
wyborów. Mandat takiego Państwa, które już jest członkiem Komitetu, wygasa z dniem 
wyborów przewidzianych w Artykule 6 niniejszej Konwencji. 

 
Artykuł 27 – Dobrowolne składki uzupełniające na rzecz Funduszu 

 
Państwa-Strony, które zamierzają uiszczać składki dobrowolne w uzupełnieniu składek 
przewidzianych w Artykule 26, informują o swoim zamiarze Komitet, najszybciej jak  jest to 
możliwe, aby umożliwić Komitetowi odpowiednie planowanie działań.  

 
Artykuł 28 – Międzynarodowe zbiórki 

 
Państwa-Strony, tak dalece jak jest to możliwe, wspierają akcje zbiórek międzynarodowych 
organizowanych na rzecz Funduszu pod auspicjami UNESCO. 
 
 

VII. Sprawozdania 
 

Artykuł 29 – Sprawozdania Państw-Stron 
 

Państwa-Strony przedkładają Komitetowi, w terminach i w formie jakie określi, sprawozdania 
dotyczące środków legislacyjnych, administracyjnych i innych, jakie zostały podjęte dla 
realizacji niniejszej Konwencji. 

 
Artykuł 30 – Sprawozdania Komitetu 
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1. Na podstawie swoich działań oraz sprawozdań przedkładanych przez Państwa-Strony, 
o których mowa w Artykule 29, Komitet składa sprawozdanie na każdej sesji 
Zgromadzenia Ogólnego. 
 

2. Sprawozdanie podawane jest do wiadomości Konferencji Generalnej UNESCO. 
 
 

VIII. Postanowienia przejściowe 
 

Artykuł 31 – Stosunek do Proklamacji Arcydzieł Ustnego i Niematerialnego  
Dziedzictwa Ludzkości 

 
1. Komitet wpisze na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
ludzkości elementy proklamowane jako Arcydzieła Ustnego i Niematerialnego 
Dziedzictwa Ludzkości przed wejściem w życie niniejszej Konwencji. 
 

2. Wpis tych elementów na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego ludzkości w żaden sposób nie przesądza tego, jakie będą kryteria wpisu na 
Listę w przyszłości, ustalone zgodnie z Artykułem 16 ustęp 2. 

 
3. Nie przewiduje się kolejnych Proklamacji po wejściu w życie niniejszej Konwencji. 

 
IX. Postanowienia końcowe 

 
Artykuł 32 – Ratyfikacja, przyjęcie lub zatwierdzenie 

 
1. Niniejsza Konwencja podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu przez Państwa 
Członkowskie UNESCO, zgodnie z ich procedurami konstytucyjnymi. 

2. Dokumenty ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia zostaną złożone u Dyrektora 
Generalnego UNESCO. 

 
Artykuł 33 - Przystąpienie 

 
1. Niniejsza Konwencja jest otwarta na przystąpienie każdego Państwa niebędącego 
Członkiem UNESCO, które zostało zaproszone do przystąpienia przez Konferencję 
Generalną UNESCO. 
 

2. Niniejsza Konwencja jest również otwarta na przystąpienie do niej terytoriów 
korzystających z całkowitej autonomii wewnętrznej, uznanej za taką przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych, lecz które nie uzyskały pełnej niepodległości w rozumieniu 
rezolucji 1514 (XV) Zgromadzenia Ogólnego, a które posiadają kompetencje w sprawach, 
których dotyczy niniejsza Konwencja, w tym kompetencję do zawierania traktatów w tych 
kwestiach. 

 
3. Dokument przystąpienia zostanie złożony u Dyrektora Generalnego UNESCO. 

 
Artykuł 34 – Wejście w życie 

 
Niniejsza Konwencja wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia 
trzydziestego dokumentu ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, jednak 
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jedynie w stosunku do Państw, które złożyły odpowiednie dokumenty ratyfikacji, przyjęcia, 
zatwierdzenia lub przystąpienia w tym dniu lub wcześniej. W stosunku do każdego innego 
Państwa-Strony wejdzie ona w życie po upływie trzech miesięcy od złożenia przez to 
Państwo dokumentu ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia. 
 

Artykuł 35 - Federalne lub niejednolite systemy konstytucyjne 
 

Poniższe postanowienia stosuje się do Państw-Stron o federalnym lub niejednolitym systemie 
konstytucyjnym: 
 

a) odnośnie postanowień niniejszej Konwencji, których stosowanie należy do 
kompetencji federalnej lub centralnej władzy ustawodawczej, zobowiązania 
rządu federalnego lub centralnego będą takie same, jak zobowiązania Państw-
Stron niebędących państwami federalnymi, 

b) odnośnie postanowień niniejszej Konwencji, których stosowanie należy do 
kompetencji poszczególnych Stanów, krajów, prowincji lub kantonów, które 
na mocy systemu konstytucyjnego federacji nie będą zobowiązane do 
podejmowania środków ustawodawczych, rząd federalny zawiadomi właściwe 
władze Stanów, krajów, prowincji lub kantonów o tych postanowieniach, z 
zaleceniem ich przyjęcia. 

 
Artykuł 36 – Wypowiedzenie 

 
1. Każde z Państw-Stron może wypowiedzieć niniejszą Konwencję. 
 

2. Wypowiedzenie jest notyfikowane na piśmie i deponowane u Dyrektora Generalnego 
UNESCO. 

 
3. Wypowiedzenie staje się skuteczne po upływie dwunastu miesięcy od otrzymania noty 
o wypowiedzeniu. Nie zmienia ono w niczym zobowiązań finansowych podjętych przez 
Państwo wypowiadające, do dnia, w którym wypowiedzenie stanie się skuteczne. 

 
Artykuł 37 - Zadania depozytariusza 

 
Dyrektor Generalny UNESCO, jako Depozytariusz niniejszej Konwencji, informuje Państwa 
Członkowskie Organizacji, Państwa niebędące jej członkami, o których mowa w Artykule 
33, jak również Organizację Narodów Zjednoczonych, o złożeniu wszelkich dokumentów 
ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, o których mowa w Artykułach 32 i 33, 
jak również o wypowiedzeniach, o których mowa w Artykule 36. 
 

Artykuł 38 – Zmiany 
 

1. Każde z Państw-Stron może, pismem skierowanym do Dyrektora Generalnego, 
zgłaszać propozycje zmian do niniejszej Konwencji. Dyrektor Generalny przekazuje te 
propozycje wszystkim Państwom-Stronom. Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dnia 
przekazania propozycji co najmniej połowa Państw-Stron udzieli pozytywnej odpowiedzi 
na propozycje, Dyrektor Generalny przedstawi te propozycje na najbliższym posiedzeniu 
Zgromadzenia Ogólnego do dyskusji i ewentualnego przyjęcia. 
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2. Zmiany uchwalane są większością dwóch trzecich głosów Państw–Stron, obecnych i  
głosujących. 

 
3. Po uchwaleniu zmian do niniejszej Konwencji są one przedstawiane Państwom – 
Stronom do ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia. 

 
4. Zmiany wchodzą w życie, ale wyłącznie w stosunku do Państw – Stron które je 
ratyfikowały, przyjęły, zatwierdziły zmiany lub przystąpiły do nich, po upływie trzech 
miesięcy od złożenia dokumentów, o których mowa w ustępie 3 niniejszego Artykułu, 
przez dwie trzecie Państw – Stron. W związku z powyższym, w stosunku do każdego z 
Państw-Stron, które ratyfikuje, przyjmie, zatwierdzi zmianę lub przystąpi do niej, zmiana 
ta wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od daty złożenia przez to Państwo 
dokumentu ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia. 

 
5. Procedury określonej w ustępie 3 i 4 nie stosuje się do zmian Artykułu 5 w zakresie 
liczby członków Komitetu. Te zmiany wchodzą w życie z chwilą ich przyjęcia. 

 
6. Państwo, które staje się Stroną niniejszej Konwencji po wejściu w życie zmian zgodnie 
z ustępem 4 niniejszego Artykułu, uznaje się, o ile nie wyrazi innego zamiaru, za: 

 
a) Stronę niniejszej Konwencji w jej zmienionym brzmieniu; oraz 
b) Stronę niniejszej Konwencji w jej niezmienionym brzmieniu w stosunku do 

każdego Państwa-Strony, którego zmiany te nie wiążą. 
 

 
Artykuł 39 – Teksty autentyczne 

 
Niniejsza Konwencja została sporządzona w językach: angielskim, arabskim, chińskim, 
hiszpańskim, francuskim i rosyjskim, przy czym wszystkie wersje językowe są jednakowo 
autentyczne. 
 

Artykuł 40 – Rejestracja 
 

Zgodnie z Artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych niniejsza Konwencja zostanie 
zarejestrowana w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych na wniosek Dyrektora 
Generalnego UNESCO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26/08/KC 
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Wykaz zastrzeżeń, deklaracji i sprzeciwów złożonych do Konwencji UNESCO w sprawie ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 17 października 2003 r. 
 
 
Republika Argentyńska: 
 
 “Declaration: The Argentine Republic, in accordance with Article 26, paragraph 2 of the Convention, shall 
not be bound by the provisions of paragraph 1 of this Article.  
Reservation: The Argentine Republic considers that Article 33, paragraph 2 and the correlative Article 2, 
paragraph 5 of the Convention are not applicable in respect of the territories that are the subject of a 
sovereignty dispute between two States Parties to the Convention that is recognized by the General 
Assembly of the United Nations.” [original: Spanish]  
 
Tłumaczenie: 
 
“Oświadczenie: Republika Argentyńska, zgodnie z Artykułem 26 ustęp 2 Konwencji, nie będzie związana 
przepisami ustępu 1 tego Artykułu. 
Zastrzeżenie: Republika Argentyńska uznaje, że Artykuł 33 ustęp 2 oraz związany z nim Artykuł 2 ustęp 5 
Konwencji nie znajdują zastosowania w stosunku do terytoriów będących przedmiotem sporu co do ich 
suwerenności pomiędzy dwoma Państwami – Stronami Konwencji, rozstrzyganego przez Zgromadzenie 
Ogólne Narodów Zjednoczonych.” [tekst oryginalny w języku hiszpańskim] 
 
 
Królestwo Danii: 
 
Declaration: “Until further notice, the Convention shall not apply to the Faroe Islands and Greenland.” 
[Original: English] 
 
Tłumaczenie: 
 
Oświadczenie: “Do czasu kolejnej noty, Konwencja nie będzie stosowana do Wysp Owczych oraz 
Grenlandii.” [tekst oryginalny w języku angielskim]   
 
 
Republika Kolumbii: 
 
“Statement: Amendments to Article 5 and other amendments that have entered into force at such time as 
Colombia becomes a Party to the Convention, as referred to in Article 38, paragraphs 5 and 6, will only 
enter into force for Colombia once the internal procedure has been completed for the approval and revision 
of these amendments prior to ratification as provided for under Article 150, paragraph 16, and Article 241, 
paragraph 10, of the Political Constitution of Colombia.” [original: Spanish]  
 
Tłumaczenie: 
 
“Oświadczenie: Zmiany Artykułu 5 oraz inne zmiany, które weszły w życie w momencie, gdy Kolumbia 
stała się Stroną Konwencji, stosownie do Artykułu 38 ustęp 5 i 6, wejdą w życie w stosunku do Kolumbii 
gdy zostanie zakończona wewnętrzna procedura zatwierdzenia i rozpatrzenia tych zmian poprzedzająca 
ratyfikację, stosownie do Artykułu 150 ustęp 16 oraz Artykułu 241 ustęp 10 Konstytucji Politycznej 
Kolumbii.”  
[tekst oryginalny w języku hiszpańskim]   
 
 
Republika Indonezji: 
 
“The Government of the Republic of Indonesia, by virtue of Article 26 paragraph (2) of this present 
Convention, declares that it shall not be bound by the provision of Article 26 paragraph (1)” [Original: 
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English]  
 
Tłumaczenie: 
 
“Rząd Republiki Indonezji, zgodnie z Artykułem 26 ustęp 2 niniejszej Konwencji oświadcza, że nie będzie 
związany przepisem Artykułu 26 ustęp 1” [tekst oryginalny w języku angielskim]   
 
 
Królestwo Arabii Saudyjskiej: 
 
“I announce under this document on the accession of Saudi Arabia and the acceptance of the International 
Convention of the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage and its commitment to implement its 
items without any association of the provisions of paragraph (1) of Article (26) of this convention” 
[Original: arabe, avec traduction officielle en anglais communiquée par l’Arabie saoudite]  
 
Tłumaczenie: 
 
“Oświadczam w niniejszym dokumencie przystąpienia Arabii Saudyjskiej i przyjęcia przez nią 
Międzynarodowej Konwencji w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego wolę 
wdrożenia jej postanowień, z wyłączeniem postanowień Artykułu 26 ustęp 1 Konwencji” [tekst oryginalny 
w języku arabskim, z oficjalnym tłumaczeniem na język angielski złożonym przez Arabię Saudyjską]   
 
 
Republika Seszeli: 
 
“The Republic of Seychelles, by virtue of this present Instrument, ratifies the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organisation Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 
reserving the right not to be bound by Article 26 paragraph 1.”  
 
Tłumaczenie: 
 
“Republika Seszeli, mocą niniejszego dokumentu, ratyfikuje Konwencję Organizacji Narodów 
Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego zastrzegając, że nie będzie związana Artykułem 26 ustęp 1.” 
 
 
Syryjska Republika Arabska: 
 
“The fact that the Syrian Arab Republic is joining the Convention does not, in any way, mean recognizing 
Israel, and does not lead to entering with it any kind of dealings under the provisions of this Convention” 
[original: Arabic, with official translation in English provided by the Syrian Arab Republic]. 
 
“Fakt przystąpienia Syryjskiej Republiki Arabskiej do Konwencji nie oznacza, w żadnym przypadku, 
uznania Izraela i nie prowadzi do nawiązania z nim żadnych stosunków w związku z postanowieniami 
Konwencji”  
[tekst oryginalny w języku arabskim, z oficjalnym tłumaczeniem na język angielski dokonanym przez 
Syryjską Republikę Arabską]   
 

 
 

Za zgodność tłumaczenia z oryginałem 
 
 
 
 
 
 
27/08/KC 
































