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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 16 maja 2022 r. 

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji ramowej Rady Europy o wartości 

dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, sporządzonej w Faro 

dnia 27 października 2005 r. 

(druk nr 717) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu wyrażenie zgody na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej ratyfikacji Konwencji ramowej Rady Europy o wartości dziedzictwa kulturowego 

dla społeczeństwa, sporządzonej w Faro dnia 27 października 2005 r., zwanej dalej 

„Konwencją”. 

Celem Konwencji jest ochrona dziedzictwa kulturowego, wzmocnienie jego roli 

w budowaniu tożsamości i różnorodności oraz pokojowego dialogu między wspólnotami 

tworzącymi dziedzictwo europejskiego kręgu kulturowo–cywilizacyjnego, a także 

podkreślenie znaczenia działań związanych z upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego 

dla wzrostu wspólnego poczucia tożsamości europejskiej. 

Konwencja ma charakter ramowy i określa ogólne cele oraz obszary działania 

w wymienionym zakresie. Tworzy wyłącznie ogólne zobowiązania do określonego działania 

i jednocześnie dopuszcza możliwość przyjęcia alternatywnych rozwiązań, wynikających 

z tradycji prawnych danego państwa i prowadzonej przez nie polityki. 

W rozumieniu Konwencji dziedzictwo kulturowe to zbiór zasobów odziedziczonych 

po przeszłych pokoleniach, które ludzie identyfikują, niezależnie od praw własności, jako 

odzwierciedlenie i wyraz swoich stale ewoluujących wartości, wierzeń, wiedzy i tradycji. 
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Obejmuje ono także wszystkie aspekty środowiskowe wynikające z interakcji pomiędzy 

ludźmi i miejscem w czasie.  

Konwencja nakłada na państwa–strony obowiązek uznania prawa każdego (człowieka 

oraz wspólnoty) do korzystania z dziedzictwa kulturowego oraz możliwości jego 

wzbogacania. Prawo to nie będzie mogło podlegać innym ograniczeniom niż ograniczenia 

wynikające z ochrony interesu publicznego oraz praw i wolności innych osób. 

Państwa–strony zobowiązane są w szczególności rozwijać – poprzez Radę Europy – 

funkcję monitorowania ustawodawstwa, polityk i praktyk dotyczących dziedzictwa 

kulturowego w zgodzie z zasadami przyjętymi w Konwencji. 

Realizacja celów Konwencji pozwoli wykorzystać potencjał dziedzictwa kulturowego 

dla tworzenia pokojowego i demokratycznego społeczeństwa oraz procesu zrównoważonego 

rozwoju i promowania różnorodności kulturowej, a także współdziałania między wszystkimi 

zainteresowanymi dziedzictwem kulturowym podmiotami publicznymi, instytucjonalnymi 

i prywatnymi. 

W uzasadnieniu projektu ustawy między innymi wskazano, że „ratyfikowanie 

Konwencji będzie stanowiło wyraz poparcia Rzeczypospolitej Polskiej dla podejmowanych 

przez Radę Europy starań mających na celu budowanie europejskiej wspólnoty w oparciu 

o dziedzictwo kulturowe poszczególnych wspólnot zamieszkujących Europę”. 

Konwencja dotyczy wolności, praw i obowiązków obywatelskich określonych 

w Konstytucji, a także spraw uregulowanych w ustawie i w związku z tym podlega ratyfikacji 

za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji. 

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

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 54. posiedzeniu w dniu 12 maja 2022 r. Projekt ustawy 

(druk sejmowy nr 1571) został przedłożony przez Radę Ministrów. Marszałek Sejmu 

skierowała projekt do Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Spraw 

Zagranicznych. Komisje, po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu projektu 

ustawy na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2022 r., wniosły o jego przyjęcie bez poprawek 

(druk sejmowy nr 2193). 
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Drugie czytanie odbyło się na 54. posiedzeniu Sejmu w dniu 12 maja 2022 r., podczas 

którego nie złożono wniosków legislacyjnych. 

Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu z przedłożenia rządowego. Za jej uchwaleniem 

opowiedziało się 440 posłów, 4 było przeciw, 9 wstrzymało się od głosu. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 
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Główny legislator 


