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Z debaty i dyskusji wynika, Ŝe powinniśmy zmierzać do opracowania nowej ustawy o 
ochronie dziedzictwa, która obejmowałaby zarówno dziedzictwo materialne, jak i 
niematerialne, zgodnie z Konwencją z 1972 roku i Konwencją z 2003 roku, z uwzględnieniem 
Rekomendacji UNESCO z 1972 i Rekomendacji UNESCO w sprawie historycznego 
krajobrazu miejskiego z 2011 roku. Nowa ustawa prezentowałaby szersze podejście o 
charakterze całościowym i obszarowym, odnosząc się do zespołów dziedzictwa materialnego 
i mając na uwadze specyfikę dziedzictwa niematerialnego. Definiowałaby pojęcie obiektu i 
obszaru chronionego czy moŜe specyficznej przestrzeni kulturowej, włączając dziedzictwo 
niematerialne. Nowa ustawa stanowiłaby formę realizacji zadań państwa w myśl art. 5 
Konstytucji RP, gdzie jest mowa o obowiązku strzeŜenia dziedzictwa narodowego, w świetle 
dzisiejszej debaty rozumianego jako dziedzictwo materialne i niematerialne, oraz w myśl art. 
6 Konstytucji, gdzie wskazuje się na dziedzictwo narodowe jako na źródło toŜsamości 
narodu, jego trwania i rozwoju. Rozwój przy tym jest rozumiany jako rozwój zrównowaŜony, 
zgodnie z zasadą zapisaną w Konstytucji RP oraz z załoŜeniami przyjętymi na forum ONZ i 
UNESCO. ZrównowaŜony rozwój respektuje między innymi dbałość o środowisko 
rozumiane jako zespół integralnie powiązanych elementów środowiska przyrodniczego oraz 
kultury materialnej i niematerialnej, stanowiących otoczenie człowieka. 
 
Otoczenie, w którym człowiek się wychowuje i mieszka ma istotny wpływ na poczucie 
jakości Ŝycia i stanowi warunek budowy kapitału społecznego. Jest waŜnym warunkiem 
identyfikacji z miejscem, wzrostu relacji w obrębie społeczności lokalnych, przynaleŜności 
społecznej, integracji wspólnotowej. Stopień identyfikacji z dziedzictwem narodowym jest 
pochodną rozumienia i identyfikacji z dziedzictwem lokalnym, którego wartość w duŜej 
mierze określają potrzeby społeczne. Tak określone dziedzictwo spełnia istotną rolę 
motywującą do uczestnictwa w procesach demokratycznych poprzez zaangaŜowanie w 
lokalnych organizacjach pozarządowych, udział w wyborach itp. Do procesów tych naleŜy teŜ 
gotowość do negocjacji, niezbędnego narzędzia w zarządzaniu dziedzictwem, określania jego 
wartości zgodnej z potrzebami społecznymi, godzącymi interesy wszystkich 
zainteresowanych stron. Takie postępowanie wyraźnie wynika z dokumentów i praktyk 
UNESCO. Rozpoznanie toŜsamości i identyfikacja z miejscem i dziedzictwem (a w 
konsekwencji z państwem) sprzyja akceptacji róŜnorodności kulturowej, zgodnie z 
załoŜeniami Konwencji UNESCO w sprawie ochrony i promocji róŜnorodności form wyrazu 
kulturowego z 2005 roku. Na podobnych zasadach, w myśl Traktatu Lizbońskiego, opiera się 
konstrukcja wielonarodowej Unii Europejskiej. Obliguje to państwo do promocji 
róŜnorodności kulturowej i podejmowania działań o charakterze edukacyjnym. 
 
Ustawa o ochronie dziedzictwa kulturowego stanowiłaby zasadniczy punkt odniesienia o 
charakterze międzyresortowym w zakresie ochrony dziedzictwa, co wynika z natury 
konwencji UNESCO i podejścia całościowego. WiąŜe się to równieŜ, co jeszcze raz 



podkreślam, z postulowanym odejściem od pojęcia zabytku do pojęcia dziedzictwa i 
podejściem obszarowym, krajobrazowym zgodnie z wymienioną juŜ Rekomendacją z 2011 
roku oraz przywoływaną podczas dyskusji Europejską Konwencją Krajobrazową. 
Oznaczałoby to zmianę determinującą konieczność opracowania nowych, odpowiednich 
legislacyjnych instrumentów. Braki obecnego systemu ochrony ujawniły wystąpienia w 
pierwszej i drugiej części naszej konferencji, a z kolei wypowiedzi panelistów w jej ostatniej 
części pozwalają na wskazanie nowych moŜliwo ści rozwiązań. 
 
Nowa Ustawa byłaby osią omawianej dziedziny w odniesieniu do regulacji zawartych w: 
prawie budowlanym, ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawie 
ochrony ś rodowiska, ustawie o ochronie przyrody oraz ustawie o gospodarce 
nie ruchomościami. 
 
Mamy nadzieję, Ŝe to nowe, szersze i bardziej elastyczne podejście do ochrony dziedzictwa 
kulturowego, które wynika z konwencji i innych dokumentów UNESCO, przyczyni się do 
zniwelowania dychotomii między ochroną dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego, 
pozwoli na pogodzenie interesów wszystkich zainteresowanych stron z wybitnym udziałem 
społeczności lokalnej, świadomej swojego dziedzictwa, a zastosowanie nowych, 
sprawniejszych narzędzi legislacyjnych i praktyk w działaniu umoŜliwi nowe perspektywy 
harmonijnego rozwoju cywilizacyjnego i podniesienia jakości Ŝycia. 


