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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 3 listopada 2020 r. 

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa 

kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r. 

(druk nr 244) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest wyrażenie zgody na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej 

w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r., zwanej dalej „Konwencją”. 

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że celem Konwencji jest opracowanie 

i wdrożenie rozwiązań prawnych, które wyeliminowałyby zagrożenia wynikające 

z nielegalnych poszukiwań i eksploracji dna mórz i oceanów. 

Jedną z głównych przyczyn powstania powyższej umowy międzynarodowej była zgoda 

państw na konieczność objęcia ochroną międzynarodową podwodnego dziedzictwa 

kulturowego in situ. Państwa zgodziły się, że najwłaściwszą formą ochrony dla tego rodzaju 

dziedzictwa kulturowego jest zapewnienie mu ochrony w miejscu jego zalegania. Potrzeba 

sporządzenia umowy międzynarodowej w tym zakresie była podyktowana także brakiem 

możliwości zapewnienia właściwej ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego przez 

ustawodawstwo wewnętrzne, gdyż często obiekty spoczywające na dnie mórz i oceanów 

znajdują się na wodach wyłączonych z jurysdykcji krajowej. 

Znajdujące się na obszarze Morza Bałtyckiego obiekty podwodnego dziedzictwa 

kulturowego także są narażone na coraz większą liczbę różnego rodzaju zagrożeń. Obecna 

współpraca państw bałtyckich w zakresie ochrony tego dziedzictwa jest prowadzona 

w ramach działalności Rady Państw Morza Bałtyckiego (Council of the Baltic Sea States) 
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oraz działającego przy niej Komitetu ds. Dziedzictwa Regionu Bałtyku (Baltic Region 

Heritage Comitee), którego Polska jest aktywnym członkiem. Celem Komitetu jest 

opracowywanie spójnej strategii zarządzania dziedzictwem kulturowym Bałtyku, w tym 

ochrona podwodnego dziedzictwa kulturowego. 

Przyjęcie Konwencji do polskiego porządku prawnego pozwoli skutecznie chronić 

podwodne dziedzictwo kulturowe przede wszystkim poza obszarem morza terytorialnego, 

poza którym Rzeczypospolitej Polskiej przysługują jedynie określone suwerenne prawa. 

Ochrona podwodnego dziedzictwa kulturowego w obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej 

oraz na szelfie kontynentalnym jest domeną prawa międzynarodowego, stąd ratyfikacja 

Konwencji jest niezbędna i będzie stanowić uzupełnienie zobowiązań Rzeczypospolitej 

Polskiej wynikających z dotychczas przyjętych umów międzynarodowych. W obrębie 

wyłącznej strefy ekonomicznej i tzw. obszaru, to jest na wodach poza jurysdykcją krajową, 

ustanowiono szczególny system współpracy międzynarodowej, który obejmuje komunikację, 

konsultacje i koordynację w zakresie wdrażania środków ochronnych. 

Dzięki ratyfikacji Konwencji Rzeczpospolita Polska znajdzie się w grupie państw 

chroniących podwodne dziedzictwo kulturowe w oparciu o zasadę pomocniczości, 

solidaryzmu i ochrony wspólnego dziedzictwa ludzkości. 

Konwencja zawiera postanowienia, które upoważniają Państwa–Strony 

do podejmowania wszelkich działań zgodnych z prawem międzynarodowym, które mają 

na celu zapobieganie bezpośredniemu zagrożeniu podwodnego dziedzictwa kulturowego, 

znajdującego się również poza morzem terytorialnym. 

Jednocześnie ratyfikacja Konwencji, przez wpływ na regulacje krajowe, będzie także 

pozytywnie oddziaływać na stopień ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się 

w pasie polskich wód terytorialnych. 

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że ratyfikowanie Konwencji spowoduje 

konieczność wprowadzenia zmian w: 

1) ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

2) ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 

i administracji morskiej; 

3) ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych polegającej 

na wyłączeniu stosowania jej przepisów do prowadzenia badań archeologicznych i prac 

konserwatorskich; 
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4) ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne; 

5) rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie 

określania sposobu postępowania z mieniem wydobytym z morza przez określenie 

odrębnego sposobu postępowanie z rzeczami o wartości zabytkowej. 

Konwencja dotyczy spraw uregulowanych w ustawie i w związku z tym podlega 

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

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy (druk sejmowy nr 520) pochodził z przedłożenia rządowego i był 

przedmiotem prac sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Spraw 

Zagranicznych. Komisje, po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu projektu 

ustawy na posiedzeniu w dniu 15 września 2020 r., wniosły o jego przyjęcie bez poprawek 

(druk sejmowy nr 601). Sejm uchwalił ustawę na 20. posiedzeniu w dniu 

27 października 2020 r. w brzmieniu przedłożenia. 

Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 438 posłów, 3 było przeciw, 3 wstrzymało się 

od głosu. 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 
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