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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie senatorskie Pana Senatora Aleksandra Szweda 

z 13 maja 2020 roku w sprawie działań na rzecz wpisu Młynu Papierniczego w Dusznikach-

Zdroju na Listę światowego dziedzictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw 

Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Chciałbym złożyć Panu Senatorowi podziękowanie za zainteresowanie sprawą 

umieszczenia zabytkowej papierni w Dusznikach-Zdroju na Liście światowego dziedzictwa 

kulturalnego i naturalnego. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju jako podmiot 

zarządzający zabytkowym młynem od kilku lat prowadzi wspólnie z partnerami z innych 

państw europejskich, m. in. z Czech, Niemiec, Francji, prace mające na celu wpis grupy 

obiektów reprezentujących tradycyjną produkcję papieru czerpanego na Listę światowego  

dziedzictwa. Polska placówka jest podmiotem wiodącym w ramach tej inicjatywy. 

Uczestnictwem w projekcie międzynarodowego wpisu młynów papierniczych zainteresowane 

są ponadto instytucje we Włoszech, Holandii i Hiszpanii.

Warunkiem rozpoczęcia starań o wpis obiektu na Listę Światowego Dziedzictwa jest 

uprzednie umieszczenie go na Liście Informacyjnej UNESCO. Lista Informacyjna UNESCO, 

zgodnie z rozdz. II.C par. 62 Wytycznych operacyjnych do realizacji Konwencji światowego 

dziedzictwa (zwanych dalej „Wytycznymi”), jest to spis dóbr uznanych za zasługujące na wpis 

na Listę światowego dziedzictwa, które znajdują się na terytorium danego Państwa - Strony 

Konwencji. Z przyjemnością informuję, że 24 października 2019 r. wspomniany obiekt został 

wpisany na Listę Informacyjną UNESCO. Zgodnie z Wytycznymi złożenie wniosku o wpis na 

Listę Światowego Dziedzictwa może nastąpić po uzyskaniu przez każdy z podmiotów 
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aspirujących do umieszczenia na Liście wpisu na Listę Informacyjną. Zgodnie z przyjętym 

harmonogramem, uwzględniającym możliwość dołączenia do inicjatywy wpisu młynów 

papierniczych z  kilku państw europejskich, wniosek będący przedmiotem zainteresowania 

Pana Senatora może zostać złożony w UNESCO najwcześniej w 2024 r. Ustalenie konkretnej 

daty przesłania aplikacji nominacyjnej uzależnione jest od postępów w pracach 

prowadzonych przez pozostałe podmioty uczestniczące w projekcie.

Mam nadzieję, że Pan Senator uzna powyższe wyjaśnienia za wystarczające.

Z poważaniem

Piotr Gliński
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