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MODEL INSTRUMENTU
RATYFIKACJI / AKCEPTACJI

ZWAŻYWSZY, że Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i
przyrodniczego została przyjęta 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną UNESCO
podczas swojej siedemnastej sesji,

NINIEJSZYM Rząd _______________________, po zapoznaniu się
z powyższą Konwencją

[ratyfikuje

i podejmuje się sumiennie wykonać

[akceptuje
postanowienia w niej zawarte.
NA DOWÓD CZEGO, podpisałem i opieczętowałem ten dokument.

Złożono w _____________ dnia ______________ 20________.

(Pieczątka)

Podpis Głowy Państwa,

Premiera lub

Ministra Spraw Zagranicznych

 Model instrumentu ratyfikacji/akceptacji jest dostępny na stronie internetowej Centrum
Światowego Dziedzictwa pod adresem: http://whc.unesco.org/en/modelratification
 Oryginalna, podpisana wersja wypełnionego formularza powinna być wysłana, najlepiej razem z
oficjalnym tłumaczeniem na język angielski lub francuski, do: Director-General, UNESCO, 7
place de Fontenoy, 75352 Paryż 07 SP, Francja
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MODEL INSTRUMENTU
AKCESJI

ZWAŻYWSZY, że Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i
przyrodniczego została przyjęta 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną UNESCO
podczas swojej siedemnastej sesji,

NINIEJSZYM Rząd ._______________________ po zapoznaniu się z powyższą Konwencją
równocześnie przystępuje do niej i podejmuje się sumiennie wykonać postanowienia w niej
zawarte.

NA DOWÓD CZEGO, podpisałem i opieczętowałem ten dokument.

Złożono w _____________ dnia ______________ 20________.

(Pieczątka)

Podpis Głowy Państwa,

Premiera lub

Ministra Spraw Zagranicznych

 Model instrumentu przystąpienia jest dostępny na stronie internetowej Centrum Światowego
Dziedzictwa pod adresem: http://whc.unesco.org/en/modelratification
 Oryginalna, podpisana wersja wypełnionego formularza powinna być wysłana, najlepiej razem z
oficjalnym tłumaczeniem na język angielski lub francuski, do: Director-General, UNESCO, 7
place de Fontenoy, 75352 Paryż 07 SP, Francja
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Formularz zgłoszenia dobra na Listę informacyjną

World
Heritage
Convention

PAŃSTWO STRONA:

DATA ZŁOŻENIA:

Zgłoszenie sporządzone przez:
Nazwisko:

E-mail:

Adres:

Faks:

Instytucja:

Telefon:

Nazwa dobra:
Kraj, województwo lub region:
Szerokość i długość geograficzna, lub współrzędne w układzie UTM:
OPIS:
Uzasadnienie wyjątkowej uniwersalnej wartości:
(Wstępne określenie wartości dobra, uzasadniających wpisanie na Listę światowego dziedzictwa)

Spełniane kryteria [zob. paragraf 77 Wytycznych operacyjnych]:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(Proszę zaznaczyć prostokąt odpowiadający proponowanym kryteriom i uzasadnić każde z nich poniżej)

Orzeczenie autentyzmu i/lub integralności [zob. paragrafy 78-95 Wytycznych operacyjnych]:
Porównanie z podobnymi dobrami:
(Porównanie powinno określić podobieństwa z innymi dobrami z Listy światowego dziedzictwa lub spoza niej i to, co
powoduje, że dobro się wyróżnia)

 Formularz zgłoszenia dobra na listę informacyjną jest dostępny na stronie Centrum Światowego Dziedzictwa
UNESCO pod następującym adresem internetowym: http://whc.unesco.org/en/tentativelists
 Dodatkowe wytyczne do przygotowania list informacyjnych można znaleźć w paragrafach 62-67 Wytycznych
operacyjnych.
 Przykład wypełnionego formularza zgłoszenia dobra na listę informacyjną można znaleźć pod następującym
adresem internetowym: http://whc.unesco.org/en/tentativelists
 Wszystkie listy informacyjne zgłoszone przez Państwa-Strony są dostępne pod następującym adresem
internetowym: http://whc.unesco.org/en/tentativelists
 Oryginalny, podpisany egzemplarz wypełnionego formularza zgłoszenia dobra na listę informacyjną, w języku
angielskim lub francuskim, powinien być przesłany na adres: UNESCO World Heritage Centre, 7 place de
Fontenoy, 75352 Paryż 07 SP, Francja

Aneks 1

Modele instrumentów ratyfikacji/akceptacji i akcesji

 Zachęca się Państwa-Strony do przesyłania tych informacji również w formacie elektronicznym /dyskietka lub CDROM/ lub e-mailem na adres wh-tentativelists@unesco.org
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA DOBRA
WIELOKRAJOWEGO I TRANSGRANICZNEGO
NA LISTĘ INFORMACYJNĄ
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Formularz zgłoszenia dobra wielokrajowego i transgranicznego na Listę informacyjną

World
Heritage
Convention

PAŃSTWO STRONA:

DATA ZŁOŻENIA:

Zgłoszenie1 sporządzone przez:
Nazwisko:

E-mail:

Tytuł:
Adres:

Faks:

Instytucja:

Telefon:

1.a

Nazwa przyszłej wielokrajowej/transgranicznej kandydatury2:

1.b

Inne zaangażowane Państwo-Strona (Państwa-Strony):

1.c

Nazwa(y) części składowej(ych) z danego kraju:

1.d

Kraj, województwo lub region:

1.e Szerokość i długość geograficzna lub współrzędne w układzie UTM (Universal Transverse
Mercator):
2.a

Krótki opis przyszłej wielokrajowej/transgranicznej kandydatury3:

2.b

Opis części składowych:

3.

UZASADNIENIE WYJĄTKOWEJ
KANDYDATURY JAKO CAŁOŚCI

UNIWERSALNEJ

WARTOŚCI

4

PRZYSZŁEJ

(Wstępne określenie wartości przyszłej kandydatury, które uzasadniają wpisanie na Listę Światowego
Dziedzictwa jako całości)

3.a

Spełniane kryteria5 [zob. paragraf 77 Wytycznych operacyjnych]:

(Proszę zaznaczyć prostokąt odpowiadający proponowanym kryteriom i uzasadnić każde z nich poniżej)

(i)
1To

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

zgłoszenie będzie ważne tylko wtedy, jeśli wszystkie Państwa-Strony wskazane w sekcji 1.b prześlą swoje zgłoszenia.
zamieszczony w tej sekcji powinien być identyczny we wszystkich zgłoszeniach Państw-Stron, których to dotyczy i które są
zaangażowane w przedstawienie przyszłej wielokrajowej/transgranicznej kandydatury.
3W przypadku dóbr wielokrajowych/transgranicznych jakakolwiek modyfikacja będzie wymagała zgody wszystkich Państw-Stron,
których to dotyczy.
4W przypadku dóbr wielokrajowych/transgranicznych jakakolwiek modyfikacja będzie wymagała zgody wszystkich Państw-Stron,
których to dotyczy.
5W przypadku dóbr wielokrajowych/transgranicznych jakakolwiek modyfikacja będzie wymagała zgody wszystkich Państw-Stron,
których to dotyczy.
2Tekst
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Formularz zgłoszenia dobra wielokrajowego i transgranicznego na Listę informacyjną

3.b

Orzeczenie autentyzmu i/lub integralności [zob. paragrafy 79-95 Wytycznych operacyjnych]:

3.c.1

Uzasadnienie wyboru części składowych przyszłej kandydatury jako całości:

3.c.2

Porównanie z podobnymi dobrami6:

(Porównanie powinno określić podobieństwa z innymi dobrami, wpisanymi na Listę światowego dziedzictwa lub nie,
oraz to, co sprawiło, że przyszła kandydatura posiada wyjątkowy charakter.)

6W

przypadku dóbr wielokrajowych/transgranicznych jakakolwiek modyfikacja będzie wymagała zgody wszystkich Państw-Stron,
których to dotyczy.
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WYTYCZNE DOTYCZĄCE WPISYWANIA
OKREŚLONYCH TYPÓW DÓBR
NA LISTĘ ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA7

Lista studiów tematycznych opracowanych przez ICOMOS jest dostępna pod następującym adresem:
http://www.icomos.org/studies
Lista studiów tematycznych opracowanych przez IUCN jest dostępna pod następującym adresem:
http://www.iucn.org/about/work/programmes/wcpa_worldheritage/wheritage_pub/
WPROWADZENIE
1.

Aneks ten zawiera informacje na temat określonych typów dóbr, wyodrębnionych w celu pomocy
Państwom-Stronom w przygotowywaniu wniosków o wpis dóbr na Listę światowego dziedzictwa.
Poniższe informacje stanowią wytyczne, które powinny być używane z uwzględnieniem treści
rozdziału II Wytycznych operacyjnych, który zawiera kryteria wpisu dóbr na Listę światowego
dziedzictwa.

2.

Komitet przyjął wnioski ze spotkań eksperckich dotyczących krajobrazów kulturowych, miast,
kanałów i szlaków (część I poniżej).

3.

Odniesienia do raportów z pozostałych spotkań eksperckich, o które poprosił Komitet Światowego
Dziedzictwa w ramach Globalnej strategii na rzecz reprezentatywnej, zrównoważonej i
wiarygodnej Listy światowego dziedzictwa, znajdują się w części II aneksu.

4.
W części III została zamieszczona lista różnych studiów porównawczych i tematycznych
przygotowanych przez organizacje doradcze.
I. Krajobrazy KULTUROWE, MIASTA, KANALY I SZLAKI
5.

7Komitet

Komitet Światowego Dziedzictwa określił i zdefiniował kilka szczególnych typów dóbr
kulturowych i przyrodniczych, i przyjął szczególne wytyczne w celu ułatwienia oceny takich dóbr
w trakcie wyłaniania kandydatur i opracowywania wniosków o wpis na Listę światowego
dziedzictwa. Chociaż jest bardzo prawdopodobne, że inne kategorie mogą być dodane w
późniejszym czasie, jak dotąd wytyczne obejmują następujące kategorie:
a)

krajobrazy kulturowe;

b)

miasta historyczne i centra miast historycznych;

c)

kanały zabytkowe;

d)

szlaki dziedzictwa.

może w przyszłości opracować dodatkowe wytyczne dla innych typów dóbr.

Wytyczne dotyczące wpisywania określonych typów dóbr na Listę światowego dziedzictwa
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KRAJOBRAZY KULTUROWE8
Definicja
6.

Krajobrazy kulturowe są dobrami kulturowymi i reprezentują “wspólne dzieła przyrody i człowieka”
określone w artykule 1 Konwencji. Są one ilustracją ewolucji społeczności ludzkiej i osadnictwa na
przestrzeni czasu, zachodzącej pod wpływem ograniczeń fizycznych i/lub możliwości, jakie
zapewnia środowisko naturalne oraz pod wpływem nakładających się sił społecznych,
ekonomicznych i kulturowych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.

7.

Powinny być wybierane zarówno w oparciu o ich wyjątkową uniwersalną wartość, jak i ich
reprezentatywność z punktu widzenia jasno zdefiniowanych regionów geograficzno-kulturowych
oraz z powodu możliwości ukazania przez nie zasadniczych i wyróżniających elementów
kulturowych tych regionów.

8.

Termin „krajobraz kulturowy” obejmuje różnorodność przejawów wzajemnych relacji pomiędzy
człowiekiem a środowiskiem naturalnym.

9.

Krajobrazy kulturowe często odzwierciedlają określone techniki zrównoważonego użytkowania
terenu, z uwzględnieniem charakterystyki i ograniczeń środowiska naturalnego, w którym powstały,
oraz szczególnego duchowego związku człowieka z przyrodą. Ochrona krajobrazów kulturowych
może mieć wkład w nowoczesne sposoby zrównoważonego użytkowania terenu i może
pielęgnować i wzbogacać wartości przyrodnicze krajobrazu. Ciągłość istnienia tradycyjnych form
użytkowania terenu wspomaga różnorodność biologiczną w wielu regionach świata. Powyższe
sprawia, że ochrona tradycyjnych krajobrazów kulturowych jest pomocna w zachowaniu
różnorodności biologicznej.

Definicje i kategorie
10.

8

Krajobrazy kulturowe dzielą się na trzy główne kategorie, mianowicie:
(i)

Najłatwiejszy do określenia jest jednoznacznie zdefiniowany krajobraz zaprojektowany i
stworzony świadomie przez człowieka. Obejmuje on ogrody i parki krajobrazowe
stworzone z pobudek estetycznych, które są często (ale nie zawsze) powiązane z budynkami
i zespołami zabytkowymi o charakterze religijnymi lub innym.

(ii)

Druga kategoria to krajobraz, który rozwinął się samoistnie. Wynika on z imperatywów
społecznych, ekonomicznych, administracyjnych lub religijnych i rozwinął swoją obecną
formę w powiązaniu ze środowiskiem naturalnym oraz w odpowiedzi na nie. Takie
krajobrazy odzwierciedlają proces ewolucji w swoich formach i cechach. Dzielą się one na
dwie podkategorie:
-

Krajobraz reliktowy (lub skamieniały) to taki, w którym proces ewolucji został
zakończony w pewnym momencie w przeszłości, zarówno gwałtownie, jak i na
przestrzeni pewnego czasu. Jego istotne, wyróżniające cechy są jednak ciągle
widoczne w formie materialnej.

-

Krajobraz kontynuowany to taki, który zachował aktywną rolę społeczną we
współczesnym społeczeństwie mającym ścisły związek z tradycyjnym stylem życia, i
w którym proces ewolucji ciągle postępuje. Jednocześnie pokazuje on istotne
materialne dowody swojej ewolucji zachodzącej na przestrzeni czasu.

Tekst ten został przygotowany przez grupę ekspercką zajmującą się krajobrazami kulturowymi (La Petite Pierre,
Francja, 24-26 października 1992 r.) (zob. dokument WHC-92/CONF.202/10/Add). Tekst był następnie zatwierdzony
do włączenia do Wytycznych operacyjnych przez Komitet Światowego Dziedzictwa w trakcie 16. sesji (Santa Fe, 1992)
(zob. dokument WHC-92/CONF.002/12).

Wytyczne dotyczące wpisywania określonych typów dóbr na Listę światowego dziedzictwa

(iii)

Aneks 3

Ostatnia kategoria to krajobraz kulturowy asocjacyjny. Wpis takich krajobrazów na Listę
światowego dziedzictwa jest uzasadniony raczej przez wartość silnych powiązań religijnych,
artystycznych lub kulturowych z elementami przyrodniczymi niż przez kulturowe dowody
materialne, które mogą być nieistotne lub nawet nieobecne.

Wpis krajobrazów kulturowych na Listę światowego dziedzictwa
11.

Zakres krajobrazów kulturowych możliwych do wpisu na Listę światowego dziedzictwa jest
powiązany z ich funkcjonalnością i czytelnością. W każdym przypadku wybrany obszar musi być
na tyle zasobny, aby odpowiednio reprezentować całokształt krajobrazu kulturowego, który
ilustruje. Nie powinno się wykluczać możliwości desygnowania długich linearnych obszarów,
które reprezentują istotne kulturowo sieci transportowe i komunikacyjne.

12.

Ogólne kryteria ochrony i zarządzania są w równym stopniu właściwe dla krajobrazów
kulturowych. Jest istotne, aby zwrócić należną uwagę na pełen zbiór wartości zarówno
kulturowych jak i przyrodniczych, istniejących w krajobrazie. Wniosek o wpis na Listę powinien
być przygotowany we współpracy z lokalnymi społecznościami i za pełną ich zgodą.

13.

Istnienie kategorii dóbr typu „krajobraz kulturowy”, wpisywanych na Listę światowego dziedzictwa
na podstawie kryteriów określonych w paragrafie 77 Wytycznych operacyjnych, nie wyklucza
możliwości kontynuacji wpisywania dóbr o wyjątkowym znaczeniu w relacji do obu kryteriów,
kulturowych i przyrodniczych (zob. definicja dóbr mieszanych przedstawiona w paragrafie 46). W
takich przypadkach ich wyjątkowa uniwersalna wartość musi być uzasadniona z wykorzystaniem
obu zestawów kryteriów.

MIASTA HISTORYCZNE I CENTRA MIAST HISTORYCZNYCH9
Definicje i kategorie
14.

Grupy budynków miejskich kwalifikujące się do wpisu na Listę światowego dziedzictwa zaliczają
się do trzech głównych kategorii:
(i)

miasta, które nie są już zamieszkałe, ale które dają niezmienione archeologiczne
świadectwo przeszłości; jest to ogólnie satysfakcjonuje kryterium autentyzmu, a ich stan
zachowania może być relatywnie łatwo kontrolowany;

(ii)

miasta historyczne, które są ciągle zamieszkałe i które, z powodu swojej natury,
rozwinęły się i będą nadal się rozwijały pod wpływem zmian społeczno-ekonomicznych i
kulturowych; jest to sytuacja, która sprawia, że ocena ich autentyzmu jest trudniejsza, a
polityka konserwatorska bardziej skomplikowana;

(iii)

nowe miasta dwudziestego wieku, które paradoksalnie mają coś wspólnego z obu wyżej
wymienionymi kategoriami: podczas gdy ich pierwotna organizacja urbanistyczna jest jasno
określona, a autentyzm niekwestionowany, ich przyszłość jest niepewna, ponieważ rozwój
jest w dużej mierze niemożliwy do kontrolowania.

Wpis miast historycznych i centrów miast historycznych na Listę światowego dziedzictwa
15.

Znaczenie miast historycznych i centrów miast historycznych może być rozpatrywane pod kątem
czynników zasygnalizowanych poniżej:
(i)

9

Miasta już niezamieszkałe

Tekst ten został włączony do wersji Wytycznych operacyjnych ze stycznia 1987 r. po omówieniu przez Komitet, w
trakcie 18. sesji (Buenos Aires, 1984), wniosków ze Spotkania ekspertów w sprawie miast historycznych,
zorganizowanego przez ICOMOS w Paryżu w dniach 5-7 września 1984 r.

Wytyczne dotyczące wpisywania określonych typów dóbr na Listę światowego dziedzictwa
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Ocena miast, które nie są już zamieszkałe, nie nastręcza żadnych specjalnych trudności innych niż
ogólnie związane z dobrami archeologicznymi; kryteria, które wymagają unikatowości lub
wzorcowego charakteru, doprowadziły do wyboru grupy budynków wartych uwagi ze względu na
ich czystość stylową, z powodu koncentracji obiektów zabytkowych, lub niekiedy z powodu
znaczenia powiązań historycznych. W przypadku miejsc archeologicznych na obszarach
zurbanizowanych ważne jest, aby były wpisywane jako integralne zespoły. Grupa zabytków lub
mała grupa budynków nie jest wystarczająca, aby sugerować liczne i złożone funkcje miasta, które
przestało istnieć; pozostałości takiego miasta, jeśli tylko możliwe, powinny być zachowane w
całości wraz z naturalnym otoczeniem.
(ii)

Miasta historyczne zamieszkałe

W przypadku miast historycznych zamieszkałych liczne trudności w większości wynikają z
delikatności tkanki urbanistycznej (która w wielu przypadkach została poważnie zakłócona z
nastaniem ery przemysłowej) i z niekontrolowanej prędkości, z jaką zostało zurbanizowane ich
otoczenie. Aby kwalifikować się do wpisu, miasta muszą być rozpoznawalne z powodu swoich
wartości architektonicznych. Nie powinny być rozpatrywane tylko na gruncie intelektualnym – z
powodu roli, którą mogły odegrać w przeszłości lub ich wartości jako symboli historycznych na
podstawie kryterium (vi) wpisu dóbr kulturowych na Listę światowego dziedzictwa (zob. paragraf
77 (vi) Wytycznych operacyjnych). Aby kwalifikować się do wpisu na Listę, organizacja
przestrzenna, struktura, materiały, formy i, gdzie to możliwe, funkcje grupy budynków powinny
zasadniczo odzwierciedlać cywilizację lub sukcesję kolejnych cywilizacji, które były powodem
nominowania dobra. Można tutaj wyróżnić cztery kategorie:
a)

Miasta typowe dla określonego okresu lub kultury, które zachowały się prawie w
całości i które pozostały w dużym zakresie nienaruszone przez późniejszy rozwój.
W tym przypadku dobrem, które może być wpisane na Listę, jest całe miasto razem z
jego otoczeniem. Otoczenie również musi być pod ochroną;

b)

Miasta, które ewoluowały zgodnie z charakterystycznymi kierunkami i zachowały,
niekiedy pośród wyjątkowego otoczenia przyrodniczego, organizację przestrzenną i
strukturę typowe dla kolejnych etapów ich historii. W tym przypadku czytelnie
wyodrębniona część historyczna ma pierwszeństwo nad środowiskiem
współczesnym;

c)

“Centra historyczne”, które obejmują dokładnie ten sam obszar co miasta historyczne
i są obecnie otoczone miastami nowoczesnymi. Konieczne jest wytyczenie
precyzyjnych granic dobra w ich najszerszym historycznym zasięgu i wprowadzenie
odpowiednich przepisów dotyczących ich bezpośredniego otoczenia;

d)

Sektory, obszary lub odrębne zespoły, które nawet w stanie szczątkowym, w jakim
przetrwały, dają spójny obraz charakteru nieistniejącego miasta historycznego. W
takich przypadkach obszary i budynki, które przetrwały, powinny nieść
wystarczające świadectwo dawnej całości.

Centra historyczne i obszary historyczne powinny być wpisywane na Listę tylko wtedy, gdy
zawierają dużą liczbę historycznych budynków o znaczeniu zabytkowym, które w sposób
bezpośredni wykazują charakterystyczne cechy miasta o wyjątkowej wartości. Nie powinno się
zachęcać do nominowania kilku izolowanych i niepowiązanych budynków, samych w sobie
mających stanowić miasto, którego tkanka urbanistyczna przestała być rozpoznawalna.
Jednak pozostawia się możliwość zgłaszania wniosków dotyczących dóbr, które zajmują
ograniczoną przestrzeń, ale miały duży wpływ na historię planowania miast. W takich przypadkach
wniosek powinien jasno stwierdzać, że do wpisu jest przeznaczona grupa zabytkowych obiektów i
że miasto jest wymieniane tylko pobocznie jako miejsce, gdzie zlokalizowane jest dobro. Podobnie,
jeśli budynek o wyraźnie wyjątkowej uniwersalnej wartości jest zlokalizowany w poważnie
zdegradowanym lub niewystarczająco reprezentatywnym otoczeniu urbanistycznym, powinien być
oczywiście wpisany bez żadnych konkretnych odniesień do miasta.

Wytyczne dotyczące wpisywania określonych typów dóbr na Listę światowego dziedzictwa

(iii)
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Nowe miasta dwudziestego wieku

Trudno jest ocenić jakość nowych miast dwudziestego wieku. Czas pokaże, które z nich będą
najlepiej służyły jako przykłady współczesnego planowania miast. Poza wyjątkowymi sytuacjami,
rozpatrywanie wniosków dotyczących tych miast powinno być odroczone.
W obecnych warunkach należy raczej dać pierwszeństwo wpisom na Listę światowego dziedzictwa
małych i średnich obszarów miejskich, które są w stanie podołać jakiemukolwiek potencjalnemu
wzrostowi, przed wpisami wielkich metropolii, w których przypadku trudno jest przygotować
wystarczająco kompletne informacje i dokumentację, która może być uznana za satysfakcjonującą
podstawę wpisu takiego obszaru jako całości.
Ze względu na wpływ, jaki może mieć wpis miasta na Listę światowego dziedzictwa na jego
przyszłość, takie zgłoszenia powinny być wyjątkiem. Wpis na Listę oznacza, że zostały już podjęte
środki prawne i administracyjne w celu zapewnienia ochrony grupy budynków i ich otoczenia.
Odpowiednia świadomość tej części populacji, której to dotyczy, a bez której aktywnego udziału
każdy plan konserwatorski byłby nieracjonalny, jest również niezbędna.
KANAŁY ZABYTKOWE
16.

Pojęcie „kanały” zostało szczegółowo omówione w raporcie ze Spotkania eksperckiego
dotyczącego kanałów zabytkowych (Kanada, wrzesień 1994 r.)10.

Definicja
17.

Kanał to skonstruowana przez człowieka droga wodna. Może być wyjątkowej uniwersalnej
wartości z punktu widzenia historii lub technologii, zarówno ze względu na wewnętrzne cechy, jak
i jako wyjątkowy przykład reprezentatywny dla danej kategorii dobra kulturowego. Kanał może
być dziełem monumentalnym, elementem definiującym linearny krajobraz kulturowy lub integralną
częścią złożonego krajobrazu kulturowego.

Wpis kanałów zabytkowych na Listę światowego dziedzictwa
18.

Autentyzm dobra zależy całościowo od jego wartości i relacji między tymi wartościami. Jedną z
wyróżniających cech kanałów jako elementów dziedzictwa jest ich ewolucja w czasie. Powyższe
dotyczy tego, w jaki sposób kanał był wykorzystywany w różnych okresach oraz towarzyszących
temu zmian technologicznych, jakim podlegał. Zakres tych zmian może stanowić element
dziedzictwa.

19.

Autentyzm i interpretacja historyczna kanałów obejmuje powiązanie między nieruchomością
(przedmiotem Konwencji), ewentualnymi dobrami ruchomymi (łodzie, urządzenia nawigacyjne)
oraz budowlami towarzyszącymi (mosty itp.) i krajobrazem.

20.

Znaczenie kanałów może być rozpatrywane pod kątem technologicznym, ekonomicznym,
społecznym i krajobrazowym, jak opisano poniżej:
(i)

Technologia

Kanały mogą służyć różnym celom: nawadnianiu, nawigacji, obronie, pozyskiwaniu energii wodnej,
łagodzeniu skutków powodzi, odwadnianiu terenu i dostarczaniu wody. Następujące obszary
technologii mogą mieć znaczenie:
a)
10

obudowa i uszczelnianie kanałów wodnych;

Spotkanie eksperckie dotyczące “Kanałów zabytkowych” (Kanada, 15-19 września 1994 r.) (zob. dokument WHC94/CONF.003/INF.10) omawiane przez Komitet Światowego Dziedzictwa w trakcie 19-tej sesji (Berlin, Niemcy, 1995) (zob.
dokument WHC-95/CONF.203/16).
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(ii)

b)

liniowe budowle inżynierskie w porównaniu z podobnymi
strukturalnymi w innych obszarach architektury i techniki;

c)

rozwój zaawansowania technologicznego metod konstrukcyjnych; i

d)

transfer technologii.
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elementami

Gospodarka

Kanały mają wpływ na gospodarkę na wiele sposobów, np.: w kategoriach rozwoju gospodarczego
i transportu towarów i ludzi. Kanały były pierwszymi sztucznymi szlakami efektywnego transportu
ładunków masowych. Odgrywały one i nadal odgrywają kluczową rolę w rozwoju gospodarczym
dzięki ich wykorzystaniu w nawadnianiu terenów. Następujące czynniki są istotne:

(iii)

a)

budowanie państwowości;

b)

rozwój rolnictwa;

c)

rozwój przemysłu;

d)

wzrost dobrobytu;

e)

rozwój umiejętności inżynierskich stosowanych następnie w innych obszarach i
działach przemysłu; oraz

f)

turystyka.

Czynniki społeczne

Budowanie kanałów miało, a ich eksploatacja nadal ma, konsekwencje społeczne:

(iv)

e)

redystrybucja majątku mająca skutki społeczne i kulturowe; oraz

f)

przemieszczanie się ludności i interakcje grup kulturowych.

Krajobraz

Prace inżynierskie o tak dużej skali miały i mają nadal wpływ na krajobraz naturalny.
Towarzysząca im działalność przemysłowa i zmieniające się wzory osadnictwa powodują widoczne
zmiany form i układów krajobrazowych.
SZLAKI DZIEDZICTWA
21.

Pojęcie „szlaków” lub tras podróży kulturowych było dyskutowane w trakcie spotkania
eksperckiego pn. "Szlaki jako część naszego dziedzictwa kulturowego" (Madryt, Hiszpania,
listopad 1994 r.)11.

Definicja
22.

Pojęcie szlaków dziedzictwa okazuje się pojęciem bardzo bogatym i inspirującym. Oferuje dogodne
ramy, w których znajdują miejsce wzajemne zrozumienie, pluralistyczne podejście do historii oraz
kultura pokoju.

23.

Szlak dziedzictwa jest złożony z elementów materialnych, których znaczenie kulturowe wywodzi
się z wymiany i wielowymiarowego dialogu między krajami lub regionami, i które ilustrują
interakcje zachodzące wzdłuż szlaku w przestrzeni i w czasie.

11

Spotkanie eksperckie Szlaki jako część naszego dziedzictwa kulturowego (Madryt, 24-25 listopada 1994 r.) (zob. dokument WHC94/CONF.003/INF.13) omawiane przez Komitet Światowego Dziedzictwa w trakcie 19. sesji w Berlinie, 1995) (zob. dokument
WHC-95/CONF.203/16).
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Wpis szlaków dziedzictwa na Listę światowego dziedzictwa
24.

Następujące punkty powinny być rozważone przy podejmowaniu decyzji czy szlak dziedzictwa
kwalifikuje się do wpisu na Listę światowego dziedzictwa:
(i)

Musi być przywołany wymóg posiadania wyjątkowej uniwersalnej wartości.

(ii)

Pojęcie szlaków dziedzictwa:
-

opiera się na dynamice przemieszczania się i idei wymiany w połączeniu z ciągłością
w przestrzeni i w czasie;

-

odnosi się do całości, gdzie szlak ma wartość nadrzędną nad sumą elementów, które
go tworzą i za pomocą których uzyskał swoje znaczenie kulturowe;

-

podkreśla wymianę i dialog między krajami lub między regionami;

-

jest wielowymiarowe, obejmuje różnorodne aspekty rozwoju i dodawania znaczeń do
głównej roli religijnej, handlowej, administracyjnej lub innej.

(iii)

Szlak dziedzictwa może być rozważany jako szczególny, dynamiczny typ krajobrazu
kulturowego, który dzięki niedawnym debatom został wprowadzony do Wytycznych
operacyjnych.

(iv)

Identyfikacja szlaku dziedzictwa jest oparta o zespół atutów i elementów materialnych,
będących świadectwami znaczenia samego szlaku.

(v)

Warunki autentyzmu mają być stosowane w odniesieniu do jego znaczenia oraz w stosunku
do elementów tworzących szlak dziedzictwa. Będą uwzględniały czas trwania szlaku i
ewentualnie – jak często jest obecnie wykorzystywany; jak również uzasadnione życzenia
rozwoju wyrażane przez ludzi będących w zasięgu jego wpływu.
Te punkty będą rozważone w obrębie naturalnych granic szlaku oraz będą się odnosiły do
jego wymiaru niematerialnego i symbolicznego.

II. RAPORTY
EKSPERCKICH
25.

ZE

SPOTKAŃ

REGIONALNYCH

I

TEMATYCZNYCH

SPOTKAŃ

Komitet Światowego Dziedzictwa, w ramach Globalnej strategii na rzecz reprezentatywnej,
zrównoważonej i wiarygodnej Listy Światowego Dziedzictwa, wzywa o organizację regionalnych i
tematycznych spotkań eksperckich dotyczących różnych typów dóbr. Rezultaty tych spotkań mogą
być wskazówką dla Państw-Stron w przygotowywaniu wniosków. Raporty ze spotkań
przedstawione wcześniej Komitetowi Światowego Dziedzictwa są dostępne pod następującym
adresem internetowym:
http://whc.unesco.org/en/globalstrategy

III. STUDIA TEMATYCZNE I PORÓWNAWCZE OPRACOWANE PRZEZ ORGANIZACJE
DORADCZE
26.

Aby wypełnić swoje zobowiązania dotyczące oceny wniosków o wpis dóbr kulturowych i
przyrodniczych oraz zapewnić kontekst dla prowadzonych ocen, organizacje doradcze opracowują
studia porównawcze i tematyczne, często we współpracy z organizacjami partnerskimi i w różnych
obszarach tematycznych.
Raporty te, z których większość jest dostępna pod odpowiednimi adresami internetowymi,
obejmują:
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Earth's Geological History – A Contextual Framework for Assessment of World Heritage Fossil
Site Nominations (September 1996) [Historia geologiczna Ziemi – ramy kontekstowe dla oceny
wniosków o wpis na Listę światowego dziedzictwa miejsc ze skamielinami (wrzesień 1996)]
International Canal Monuments List (1996) [Międzynarodowa lista kanałów zabytkowych (1996)]
http://www.icomos.org/studies/canals-toc.htm
World Heritage Bridges (1996) [Mosty światowego dziedzictwa (1996)]
http://www.icomos.org/studies/bridges.htm
A Global Overview of Forest Protected Areas on the World Heritage List (September 1997)
[Ogólny przegląd leśnych obszarów chronionych na Liście światowego dziedzictwa (wrzesień
1997)]
http://www.unep-wcmc.org/wh/reviews/forests/
A Global Overview of Wetland and Marine Protected Areas on the World Heritage List (September
1997) [Ogólny przegląd podmokłych i morskich terenów chronionych na Liście światowego
dziedzictwa (wrzesień 1997)]
http://www.unep-wcmc.org/wh/reviews/wetlands/
Human Use of World Heritage Natural Sites (September 1997) [Użytkowanie przez człowieka
miejsc przyrodniczych światowego dziedzictwa (wrzesień 1997)]
http://www.unep-wcmc.org/wh/reviews/human/
Fossil Hominid Sites (1997) [Miejsca występowania skamielin istot człekokształtnych (1997)]
http://www.icomos.org/studies/hominid.htm
The Urban Architectural Heritage of Latin America (1998) [Architektoniczne dziedzictwo
urbanistyczne Ameryki Łacińskiej (1998)]
http://www.icomos.org/studies/latin-towns.htm
Les Théâtres et les Amphithéâtres antiques (1999) [Teatry i amfiteatry antyczne (1999)]
http://www.icomos.org/studies/theatres.htm
Railways as World Heritage Sites (1999) [Linie kolejowe jako miejsca światowego dziedzictwa
(1999)]
http://www.icomos.org/studies/railways.htm
A Global Overview of Protected Areas on the World Heritage List of Particular Importance for
Biodiversity (November 2000) [Ogólny przegląd obszarów chronionych o szczególnym znaczeniu
dla różnorodności biologicznej na Liście światowego dziedzictwa, (listopad 2000)]
http://www.unep-wcmc.org/wh/reviews/
Les villages ouvriers comme éléments du patrimoine de l'industrie (2001) [Wioski robotnicze jako
część dziedzictwa przemysłowego (2001)]
http://www.icomos.org/studies/villages-ouvriers.htm
A Global Strategy for Geological World Heritage (February 2002) [Strategia globalna na rzecz
światowego dziedzictwa geologicznego (luty 2002)]
Rock-Art Sites of Southern Africa (2002) [Miejsca sztuki naskalnej w Afryce Południowej (2002)]
http://www.icomos.org/studies/sarockart.htm
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Autentyzm w odniesieniu do konwencji światowego dziedzictwa
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Convention

AUTENTYZM W ODNIESIENIU
DO KONWENCJI ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA

WPROWADZENIE
Aneks ten stanowi “Dokument z Nara dotyczący autentyzmu”, wstępnie sformułowany przez 45
uczestników “Konferencji w Nara na temat autentyzmu w odniesieniu do Konwencji światowego
dziedzictwa”, która odbyła się w Nara, Japonia, 1-6 listopada 1994 r. Konferencja w Nara została
zorganizowana we współpracy z UNESCO, ICCROM i ICOMOS.
Komitet Światowego Dziedzictwa przeanalizował raport ze spotkania w Nara na temat autentyzmu w
trakcie 18. sesji (Phuket, Tajlandia, 1994) (zob. dokument WHC-94.CONF.003/16).
Kolejne spotkania eksperckie wzbogaciły pojęcie autentyzmu w relacji do Konwencji światowego
dziedzictwa (zob. bibliografia Wytycznych operacyjnych).
I.

DOKUMENT Z NARA DOTYCZĄCY AUTENTYZMU

Preambuła
1.

My, eksperci zgromadzeni w Nara (Japonia), chcielibyśmy wyrazić podziękowanie za atmosferę
życzliwości i odwagę intelektualną władz japońskich oraz zorganizowanie w odpowiednim momencie
forum, w trakcie którego mieliśmy możliwość zakwestionować konwencjonalne myślenie na polu
konserwacji oraz omówić sposoby i metody poszerzania horyzontów w celu wprowadzenia do praktyki
konserwatorskiej większego poszanowania dla różnorodności kulturowej i zróżnicowania dziedzictwa.

2.

Chcielibyśmy również potwierdzić wagę ram dyskusji, które zapewniła prośba Komitetu Światowego
Dziedzictwa, aby w trakcie oceny wyjątkowej uniwersalnej wartości dóbr kulturowych proponowanych do
wpisu na Listę światowego dziedzictwa stosować test autentyzmu w sposób, który w pełni szanuje wartości
społeczne i kulturowe wszystkich społeczeństw.

3.

“Dokument z Nara dotyczący autentyzmu” został formułowany w duchu Karty Weneckiej z 1964 r.;
opiera się na niej i ją rozwija w odpowiedzi na poszerzający się zakres problemów i rosnące
zainteresowanie dziedzictwem kulturowym w naszym współczesnym świecie.

4.

W świecie, który jest coraz bardziej poddawany działaniom globalizacji i uniformizacji, i w świecie, w
którym poszukiwanie tożsamości kulturowej jest niekiedy prowadzone za pomocą agresywnego
nacjonalizmu i tłumienia kultur mniejszości, zasadniczym wkładem wniesionym przez rozważanie
autentyzmu w praktyce konserwatorskiej jest wyjaśnianie i podkreślanie zbiorowej pamięci ludzkości.

Różnorodność kulturowa i zróżnicowanie dziedzictwa
5.

Różnorodność kultur i zróżnicowanie dziedzictwa w naszym świecie jest niezastąpionym źródłem
bogactwa duchowego i intelektualnego całego rodzaju ludzkiego. Ochrona oraz budowanie
różnorodności kulturowej i zróżnicowania dziedzictwa w naszym świecie powinno być aktywnie
promowane jako istotny aspekt rozwoju ludzkiego.

6.

Różnorodność dziedzictwa kulturowego istnieje w czasie i przestrzeni, i wymaga poszanowania innych
kultur i wszystkich aspektów ich systemów wierzeń. W przypadkach, gdzie wartości kulturowe
pojawiają się jako konfliktowe, szacunek dla różnorodności kulturowej wymaga uznania wartości
kulturowych wszystkich stron.

7.

Wszystkie kultury i społeczności są zakorzenione w szczególnych formach i środkach wyrazu
materialnego i niematerialnego, które stanowią ich dziedzictwo, i powinny być one poszanowane.
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8.

Autentyzm w odniesieniu do konwencji światowego dziedzictwa

Ważne jest podkreślenie fundamentalnej zasady UNESCO, która w tym znaczeniu mówi, że
dziedzictwo kulturowe każdego jest dziedzictwem kulturowym wszystkich. Odpowiedzialność za
dziedzictwo kulturowe i zarządzanie nim należy, w pierwszej kolejności, do środowiska kulturowego,
które go wygenerowało, i w następnej kolejności do tego, które się o nie troszczy. Jednak, oprócz tej
odpowiedzialności, postępowanie zgodnie z międzynarodowymi kartami i konwencjami opracowanymi
na rzecz konserwacji dziedzictwa kulturowego obliguje również do rozważenia zasad i
odpowiedzialności z nich wypływających. Równoważenie swoich własnych potrzeb z potrzebami
innych środowisk kulturowych jest, dla każdego środowiska, wysoce pożądane, pod warunkiem, że
osiągnięcie tej równowagi nie podważa jego fundamentalnych wartości kulturowych.

Wartości i autentyzm
9.

Konserwacja wszystkich form i okresów historycznych dziedzictwa kulturowego jest zakorzeniona w
wartościach przypisanych dziedzictwu. Nasza zdolność rozumienia tych wartości zależy, częściowo,
od stopnia do którego źródła informacji o tych wartościach mogą być uznane za wiarygodne i
prawdziwe. Wiedza i zrozumienie źródeł informacji oraz ich znaczenia w odniesieniu do oryginału i
kolejnych przemian dziedzictwa kulturowego stanowi podstawowy wymóg w ocenie wszystkich
aspektów autentyzmu.

10.

Autentyzm, rozważany w ten sposób i potwierdzony przez Kartę Wenecką, pojawia się jako zasadniczy
czynnik kwalifikujący dotyczący wartości. Rozumienie autentyzmu ma fundamentalne znaczenie we
wszystkich studiach naukowych dotyczących dziedzictwa kulturowego, w planowaniu konserwacji i
restauracji, jak również w procedurze wpisu na Listę w ramach Konwencji światowego dziedzictwa
oraz innych spisach dziedzictwa kulturowego.

11

Wszystkie osądy dotyczące wartości przypisywanych dobrom kulturowym, jak również wiarygodność
źródeł informacji, mogą różnić się pomiędzy kulturami, a także w ramach tej samej kultury. Dlatego
nie można opierać oceny wartości i autentyzmu na niezmiennych kryteriach. Przeciwnie, szacunek
należny wszystkim kulturom wymaga, aby dobra zabytkowe były rozpatrywane i oceniane w ramach
kontekstów kulturowych, do których należą.

12.

Jest zatem niezmiernie ważną i pilną sprawą to, aby w ramach każdej kultury rozpoznanie było zgodne
z charakterystyczną naturą wartości jej dziedzictwa oraz wiarygodności i prawdziwości źródeł
informacji dotyczących tego dziedzictwa.

13.

Zależnie od natury dziedzictwa kulturowego, jego kontekstu kulturowego i ewolucji w czasie, ocena
autentyzmu może być powiązana z wartościowaniem dużej ilości różnorodnych źródeł informacji.
Aspekty tych źródeł mogą obejmować formę i projekt, materiały i substancje, użytkowanie i funkcję,
tradycje i techniki, lokalizację i otoczenie, atmosferę i odczucia, oraz inne czynniki wewnętrzne i
zewnętrzne. Wykorzystanie tych źródeł umożliwia opracowanie właściwego dla badanego dziedzictwa
kulturowego wymiaru artystycznego, historycznego, społecznego i naukowego.
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Załącznik 1: Sugestie dotyczące uzupełnień dokumentu (zaproponowane przez Herba Stovela)
1.

Respektowanie różnorodności kulturowej i zróżnicowania dziedzictwa wymaga świadomych wysiłków w
celu uniknięcia narzucania formuł lub standardowych procedur w próbach definiowania lub określania
autentyzmu poszczególnych zabytków i miejsc.

2.

Starania w kierunku określenia autentyzmu w sposób, który respektuje różnorodność kultur i dziedzictwa
wymagają podejścia, które zachęca do rozwinięcia metod analitycznych i narzędzi odpowiadających
specyfice i potrzebom danej kultury. Takie podejście może mieć kilka powszechnych kwestii:
- starania, aby zagwarantować, że ocena autentyzmu włącza współpracę multidyscyplinarną i odpowiednie
wykorzystanie całego dostępnego doświadczenia i wiedzy;

- starania, aby zagwarantować, że przypisywane wartości są rzeczywiście reprezentatywne dla danej
kultury i dla różnorodności tego, co jest cenione, w szczególności zabytków i miejsc;
- starania, aby w sposób czytelny udokumentować indywidualny charakter autentyzmu zabytków i
miejsc, który będzie stanowił w przyszłości praktyczne wytyczne w utrzymaniu i i monitoringu dobra;
- starania, aby aktualizować ocenę autentyzmu w świetle zmieniających się wartości i okoliczności.
3.

Szczególnie ważne są wysiłki podejmowane w kierunku zagwarantowania, że wartości przypisane
dziedzictwu są respektowane, a ich określanie odbyło się, w miarę możliwości, z dążeniem do
osiągnięcia konsensusu dotyczącego tych wartości między dyscyplinami i wśród społeczeństwa.

4.

Działania powinny również opierać się o współpracę międzynarodową między wszystkimi tymi, którzy
są zainteresowani konserwacją dziedzictwa kulturowego i ją ułatwiać, po to aby zwiększyć szacunek i
zrozumienie dla różnorodności wyrazów i wartości każdej kultury na świecie.

5.

Kontynuacja i rozszerzenie tego dialogu na różne regiony i kultury świata jest warunkiem podniesienia
praktycznego znaczenia rozważania autentyzmu w konserwacji wspólnego dziedzictwa ludzkości.

6.

Podnoszenie świadomości wśród ogółu społeczeństwa w kwestii podstawowego wymiaru dziedzictwa
jest absolutną koniecznością w drodze do konkretnych działań, których celem jest zachowanie śladów
przeszłości. Oznacza to lepsze zrozumienie wartości reprezentowanych przez same dobra kulturowe, a
także respektowanie roli, jaką te zabytki i miejsca pełnią we współczesnym społeczeństwie.

Załącznik 2: Definicje
Konserwacja: wszystkie wysiłki, których celem jest zrozumienie dziedzictwa kulturowego, poznanie jego
historii i wymowy, zagwarantowanie jego materialnego zachowania i, jeżeli jest to wymagane, jego
prezentacja, restauracja i wzmocnienie. (Dziedzictwo kulturowe obejmuje zabytki, grupy budynków i miejsc
posiadających wartość kulturową, jak je zdefiniowano w artykule 1 Konwencji światowego dziedzictwa).
Źródła informacji: wszystkie źródła materialne, pisane, mówione i emblematiczne, które umożliwiają
zapoznanie się z naturą, wymogami, wymową i historią dziedzictwa kulturowego.
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CHRONOLOGICZNYM
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DOTYCZĄCA

Publikacje, które poprzedziły spotkanie w Nara i które pomogły przygotować grunt pod dyskusję na temat
autentyzmu, mającej miejsce w Nara:
Larsen, Knut Einar, A note on the authenticity of historic timber buildings with particular reference to
Japan, Occasional Papers for the World Heritage Convention, ICOMOS, December 1992 [Nota na temat
autentyzmu historycznych budynków drewnianych ze szczególnym uwzględnieniem Japonii, Artykuły
okolicznościowe Konwencji światowego dziedzictwa, ICOMOS, grudzień 1992 r.].
Larsen, Knut Einar, Authenticity and Reconstruction: Architectural Preservation in Japan, Norwegian
Institute of Technology, Vols. 1-2, 1993 [Autentyzm i rekonstrukcja: ochrona architektury Japonii,
Norweski Instytut Technologii, tomy 1-2, 1993 r.].
Spotkanie przygotowujące do spotkania w Nara, które odbyło się w Bergen, Norwegia, 31 stycznia -1
lutego 1994 r.:
Larsen, Knut Einar and Marstein, Nils (red.), Conference on authenticity in relation to the World Heritage
Convention Preparatory workshop, Bergen, Norway, 31 January - 2 February 1994, Tapir Forlag,
Trondheim 1994 [Konferencja na temat autentyczności w odniesieniu do warsztatów przygotowawczych na
temat Konwencji światowego dziedzictwa, Bergen, Norwegia, 31 stycznia - 2 lutego 1994 r., Tapir Forlag,
Trondheim 1994 r.
Spotkanie w Nara, 1-6 listopada 1994 r., Nara, Japonia:
Larsen, Knut Einar i grupa redakcyjna (Jokilehto, Lemaire, Masuda, Marstein, Stovel), Nara conference on
authenticity in relation to the World Heritage Convention [Konferencja w Nara na temat autentyzmu w
odniesieniu do Konwencji światowego dziedzictwa] Conférence de Nara sur l'authenticité dans le cadre de
la Convention du Patrimoine Mondial. Nara, Japan, 1-6 listopada 1994 r., materiały konferencyjne
opublikowane przez UNESCO – Centrum Światowego Dziedzictwa, Japońskie Ministerstwo Spraw
Kulturowych, ICCROM i ICOMOS, 1994.
Spotkanie w Nara zgromadziło 45 ekspertów z 26 krajów i organizacji międzynarodowych z całego świata.
W tomie przytoczonym powyżej znajdują się zarówno ich wystąpienia, jak i dokument z Nara
przygotowany przez grupę roboczą składającą się z 12 uczestników i zredagowany przez Raymonda
Lemaire’a i Herba Stovela. Ten tom materiałów konferencyjnych zachęca członków ICOMOS-u, a także
inne osoby, do rozszerzenia dyskusji nad problemami podjętymi w dokumencie z Nara na pozostałe regiony
świata.
Istotne spotkania regionalne po konferencji w Nara (stan na styczeń 2005 r.):
Authenticity and Monitoring [Autentyzm i monitorowanie], 17-22 października 1995, Český Krumlov,
Czechy, Europejska Konferencja ICOMOS, 1995 r.
Europejska konferencja ICOMOS, która odbyła się 17-22 października 1995 r. w Českým Krumlovie, w
Czechach, zgromadziła 18 europejskich członków ICOMOS-u, którzy zaprezentowali poglądy z 14 krajów
na temat zastosowania koncepcji autentyzmu. Synteza prezentacji potwierdziła wagę autentyzmu w
procesach analitycznych, które są stosowane w zagadnieniach konserwatorskich jako metody zapewniającej
zgodne z prawdą, szczere i uczciwe podejście do problemów konserwatorskich. Położyła też nacisk na
wzmocnienie pojęcia konserwacji dynamicznej, aby stosować analizę autentyzmu we właściwy sposób do
krajobrazów kulturowych i otoczenia zurbanizowanego.
Interamerican symposium on authenticity in the conservation and management of the cultural heritage,
[Międzynamerykańskie sympozjum na temat autentyzmu w konserwacji i zarządzaniu dziedzictwem
kulturowym], US/ICOMOS, The Getty Conservation Institute, San Antonio, Texas 1996.
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Spotkanie dotyczące autentyzmu, które miało miejsce w San Antonio w stanie Teksas, USA, w marcu 1996
r., zgromadziło członków narodowych komitetów ICOMOS Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej
w celu przedyskutowania zastosowania koncepcji z Nara. Spotkanie przyjęło “Deklarację z San Antonio”,
która omawia relacje między autentyzmem a tożsamością, historią, materiałami, wartością społeczną,
miejscami dynamicznymi i statycznymi, zarządzaniem i ekonomią; i zawiera rekomendacje rozszerzające
“dowody” autentyzmu o odzwierciedlenie prawdziwej wartości, integralność, kontekst, tożsamość,
użytkowanie i funkcję, jak również rekomendacje odnoszące się do różnych typów miejsc.
Saouma-Forero, Galia, (red.), Authenticity and integrity in an African context: expert meeting, [Autentyzm i
integralność w kontekście afrykańskim: spotkanie eksperckie], Wielkie Zimbabwe, Zimbabwe, 26-29 May
2000, UNESCO – Centrum Światowego Dziedzictwa, Paryż 2001.
Spotkanie w Wielkim Zimbabwe zorganizowane przez Centrum Światowego Dziedzictwa (26-29 maja
2000 r.) dotyczyło obu pojęć, autentyzmu i integralności, w kontekście afrykańskim. Osiemnastu mówców
przyjrzało się zagadnieniom wynikającym z zarządzania zarówno dobrami dziedzictwa kulturowego jak i
przyrodniczego. Rezultatem spotkania była publikacja cytowana powyżej, która zawiera zestaw
rekomendacji pochodzących od uczestników spotkania. Pośród rekomendacji były sugestie, aby włączyć
systemy zarządzania, język i inne formy dziedzictwa niematerialnego do atrybutów wyrażających autentyzm,
i aby położyć nacisk na miejsce lokalnych środowisk w zrównoważonych procesach zarządzania
dziedzictwem.
Dyskusja nad rekonstrukcją w kontekście Konwencji światowego dziedzictwa (stan na styczeń 2005 r.):
The Riga Charter on authenticity and historical reconstruction in relationship to cultural heritage adopted
by regional conference, [Karta ryska w sprawie autentyzmu i historycznej rekonstrukcji w odniesieniu do
dziedzictwa kulturowego, przyjęta na konferencji regionalnej], Ryga, 24 października 2000 r., Łotewski
Komitet Narodowy UNESCO – Światowego dziedzictwa, ICCROM.
Incerti Medici, Elena i Stovel, Herb, Authenticity and historical reconstruction in relationship with cultural
heritage, regional conference [Autentyzm i historyczna rekonstrukcja w odniesieniu do dziedzictwa
kulturowego, konferencja regionalna], Ryga, Łotwa, 23-24 października 2000 r.: raport podsumowujący,
UNESCO – Centrum Światowego Dziedzictwa, Paryż, ICCROM, Rzym 2001 r.
Stovel, Herb, The Riga Charter on authenticity and historical reconstruction in relationship to cultural
heritage [Karta ryska w sprawie autentyzmu i historycznej rekonstrukcji w odniesieniu do dziedzictwa
kulturowego], Ryga, Łotwa, październik 2000 r., w Conservation and management of archaeological sites
[Konserwacja i zarządzanie stanowiskami archeologicznymi], Tom. 4, n. 4, 2001.
Alternatives to historical reconstruction in the World Heritage Cities [Alternatywy względem rekonstrukcji
historycznej w miastach światowego dziedzictwa], Tallinn, 16-18 maja 2002 r., Talliński Wydział
Dziedzictwa Kulturowego, Estoński Komitet Narodowy UNESCO, Narodowy Instytut Dziedzictwa Estionii.
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SCHEMAT WNIOSKU O WPIS DÓBR
NA LISTĘ ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA

Niniejszy schemat należy stosować w przypadku wszystkich
wniosków
składanych po 2 lutego 2005 roku





Schemat dostępny jest na stronie internetowej:
http://whc.unesco.org/en/nominationform
Dalsze wskazówki dotyczące przygotowywania wniosku znaleźć można w sekcji III Wytycznych
operacyjnych
Podpisany oryginał wniosku, opracowanego zgodnie ze schematem w języku angielskim lub
francuskim, należy przesłać na adres:
Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO
7, place de Fontenoy
75352 Paryż 07 SP
Francja
Telefon: +33 (0) 1 4568 1571
Faks: +33 (0) 1 4568 5570
E-mail: wh-nominations@unesco.org
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Streszczenie
Poniższe informacje, przekazywane przez Państwo-Stronę, zostaną zaktualizowane przez Sekretariat
po decyzji Komitetu Światowego Dziedzictwa. Następnie zostaną zwrotnie przekazane PaństwuStronie jako potwierdzenie podstaw wpisu na Listę światowego dziedzictwa.
Państwo-Strona
Kraj, województwo lub region
Nazwa dobra
Współrzędne geograficzne z dokładnością do
sekundy
Opis tekstowy granic(y) zgłaszanego dobra

Mapa kandydującego dobra w formacie A4
(lub “letter”), przedstawiająca granice i strefę
buforową (jeśli istnieje)

Załączyć w postaci aneksu lub włączyć do wniosku
mapy (mapę) w formacie A4 lub A3, będące
pomniejszonymi kopiami oryginalnych map
topograficznych
lub
kadastralnych
przedstawiających kandydujące dobro wraz ze
strefą buforową (jeżeli istnieje) w największej
możliwej skali.

Kryteria, na podstawie których zgłaszane jest
dobro (wymienić kryteria)
(zob. paragraf 77 Wytycznych operacyjnych)
Projekt Orzeczenia wyjątkowej uniwersalnej
wartości (tekst powinien określać, co uważa się za
wyjątkową uniwersalną wartość reprezentowaną
przez kandydujące dobro, ok. 1-2 strony tekstu)

Zgodnie z paragrafem 155 Wytycznych operacyjnych,
Orzeczenie wyjątkowej uniwersalnej wartości powinno
składać się z:

Nazwa i dane kontaktowe oficjalnej
instytucji/podmiotu miejscowego

Instytucja:
Adres:
Telefon:
Faks:
E-mail:
Adres strony internetowej:

a) Krótkiego opisu
b) Uzasadnienia kryteriów
c) Orzeczenia integralności (w przypadku wszystkich
dóbr)
d) Orzeczenia autentyzmu (w przypadku dóbr
zgłaszanych na podstawie kryteriów (i)-(vi)
e) Wymagań dotyczących ochrony i zarządzania
Zobacz wzór orzeczenia w Aneksie 10.
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Dobra zgłaszane do wpisu na Listę światowego dziedzictwa
Uwaga: Przygotowując wniosek, Państwa-Strony powinny stosować poniższy schemat po usunięciu
objaśnień.
SCHEMAT DOKUMENTACJI
1.
Określenie dobra

1.a

Kraj (i Państwo-Strona
składające wniosek, jeśli inne)

1.b

Państwo, województwo lub
region

1.c

Nazwa dobra

OBJASNIENIA
Ta część, wraz z sekcją 2, jest najważniejszą częścią wniosku.
Musi ona precyzyjnie przedstawiać Komitetowi, gdzie leży
kandydujące dobro i jakie są jego granice geograficzne. W
przypadku wniosków wieloczęściowych należy załączyć tabelę
przedstawiającą nazwy części składowych, region (jeśli różny
dla różnych części składowych), współrzędne geograficzne,
obszar i strefę buforową. Można dodać również inne pola
(odniesienie do stron lub numer mapy itp.), pozwalające na
rozróżnienie poszczególnych części.

Jest to oficjalna nazwa dobra, która pojawi się w drukowanych
materiałach dotyczących światowego dziedzictwa. Powinna
ona być zwięzła. Nie należy przekraczać 200 znaków wraz ze
spacjami i znakami interpunkcyjnymi.
W przypadku wniosków o wpis dóbr wieloczęściowych (zob.
paragrafy 137-140 Wytycznych operacyjnych) należy podać
nazwę całości (np. kościoły barokowe Filipin). Nie należy
podawać nazw części składowych dobra wieloczęściowego,
które powinny być umieszczone w tabeli w części 1.d i 1.f.

1.d

Współrzędne geograficzne z
dokładnością do sekundy

W tym miejscu należy podać długość i szerokość geograficzną
(z dokładnością do sekundy) lub współrzędne geograficzne w
układzie UTM (z dokładnością do 10 metrów) punktu
znajdującego się w przybliżonym centrum kandydującego
dobra. Nie należy stosować innych systemów układów
współrzędnych. W razie wątpliwości należy skontaktować się z
Sekretariatem.
W przypadku wniosku o wpis dobra wieloczęściowego należy
załączyć tabelę przedstawiającą nazwę każdej części składowej,
region (lub w niektórych przypadkach – najbliższe miasto) oraz
współrzędne punktu centralnego. Wzór zapisu współrzędnych:
N 45° 06' 05" W 15° 37' 56" lub
Strefa 18 UTM Easting: 545670
Northing: 4586750

Nr

Nazwa części
składowej

Region(y) /
Dzielnica(e)

Współrzędne punktu
centralnego

Powierzchnia
wnioskowanej części
składowej dobra (ha)

Powierzchnia
strefy
buforowej
(ha)

001
002
003
004
Itd.
Powierzchnia łącznie (w hektarach)

ha

ha

Nr mapy
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SCHEMAT DOKUMENTACJI
1.e

Mapy i plany przedstawiające
granice kandydującego dobra i
strefę buforową

Schemat wniosku o wpis dóbr na Listę światowego dziedzictwa

OBJASNIENIA
Mapy i plany należy dołączyć jako aneks do wniosku, natomiast w
tym miejscu należy zamieścić listę z podaniem skali i daty każdej z
map:
(i) Oryginały map topograficznych przedstawiających całe
kandydujące dobro w największej możliwej skali. Należy wyraźnie
zaznaczyć granice proponowanego do wpisu na Listę dobra i strefę
buforową. Na tej lub na dodatkowej mapie należy również zaznaczyć
granice stref szczególnej ochrony prawnej, z której korzysta dobro. W
przypadku wniosków o wpis dóbr wieloczęściowych może być
konieczne załączenie wielu map (zob. tabela w pkt 1.d). Mapy
powinny być w największej praktycznej i dostępnej skali
umożliwiającej identyfikację elementów topograficznych takich jak
sąsiadujące osady, budynki i drogi, jak i ocenę wpływu inwestycji
planowanych w przyszłości w granicach kandydującego dobra, na
obszarach przyległych lub w linii granicy. Wybór odpowiedniej skali
jest kluczowy w kontekście wyraźnego przedstawienia granic
proponowanego miejsca i powinien mieć związek z kategorią miejsca
kandydującego do wpisania na Listę: miejsca kulturowe wymagają
map kadastralnych, a miejsca przyrodnicze i krajobrazy kulturowe
map topograficznych (zazwyczaj o skali od 1:25000 do 1:50000).
Należy zwrócić uwagę na grubość linii granic rysowanych na mapach.
Grube linie mogą spowodować, że właściwe granice dobra nie będą
czytelne.
Mapy można uzyskać pod adresami podanymi na stronie internetowej:
http://whc.unesco.org/en/mapagencies
Jeśli nie są dostępne mapy topograficzne w odpowiedniej skali, można
załączyć inne mapy. Wszystkie mapy powinny umożliwiać
identyfikację geograficzną – posiadać minimum trzy punkty po obu
stronach mapy z pełnym zestawem współrzędnych.
Mapy
(nieprzycięte) powinny posiadać skalę, orientację, rzut, układ
odniesienia, nazwę dobra i datę. Jeśli jest to tylko możliwe, mapy
należy przesłać zwinięte, a nie złożone.
Zachęca się Państwa-Strony do podawania informacji geograficznych
w formie cyfrowej, umożliwiającej włączenie do GIS (Systemu
Informacji Geograficznej), niemniej nie można tego uważać za
substytut dostarczenia drukowanych map. W takim przypadku
określenie granic (nominowane dobro i strefa buforowa) powinno być
w formie wektorowej, w największej możliwej skali. Państwo-Strona
jest proszone o kontakt z Sekretariatem w celu uzyskania
dodatkowych informacji na temat tej możliwości.
(ii) Mapa lokalizacyjna przedstawiająca położenie dobra w granicach
administracyjnych danego Państwa-Strony.
(iii) Plany i specjalnie przygotowane mapy przedstawiające cechy
indywidualne dobra są bardzo pomocne i mogą również być
załączone.
W celu ułatwienia organizacjom doradczym i Komitetowi
Światowego Dziedzictwa kopiowania i prezentacji należy, jeżeli tylko
to możliwe, dołączyć do tekstu wniosku podstawowe mapy
pomniejszone do formatu A4 (lub „letter”) oraz plik z ich wersją
cyfrową.
Jeśli nie proponuje się ustanowienia strefy buforowej, wniosek
powinien zawierać oświadczenie wyjaśniające, dlaczego nie ma
potrzeby ustanawiania strefy buforowej w celu właściwej ochrony
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kandydującego dobra.

1.f

Powierzchnia kandydującego
dobra (ha) oraz proponowanej
strefy buforowej (ha)
Powierzchnia
dobra:

________ ha

Strefa buforowa:

________ ha

W sumie:

________ ha

2.

Opis

2.a

Opis dobra

W przypadku wniosków o wpis dóbr wieloczęściowych (zob.
paragrafy 137-140 Wytycznych operacyjnych) należy załączyć tabelę z
nazwami części składowych, regionami (w przypadku gdy są różne
dla różnych części), współrzędnymi, powierzchnią i strefą buforową.
Tabelę należy również stosować w celu przedstawienia wielkości
poszczególnych części składowych oraz strefy buforowej (stref
buforowych) dóbr wieloczęściowych.

Tę część należy rozpocząć opisem dobra w dniu zgłaszania
kandydatury. Należy odnieść się do wszystkich cech dobra mających
istotne znaczenie.
W przypadku dóbr kulturowych ta część powinna zawierać opis
wszelkich elementów stanowiących o znaczeniu kulturowym dobra.
Może ona zawierać opis każdego budynku lub budynków oraz ich
stylu architektonicznego, daty powstania, materiałów itp. W tej części
należy również przedstawić istotne aspekty otoczenia, takie jak
ogrody, parki itp. Przykładowo, w przypadku miejsc z malowidłami
naskalnymi należy przedstawić zarówno sztukę naskalną, jak i
otaczający krajobraz. Natomiast w przypadku zabytkowego miasta
lub dzielnicy nie ma konieczności opisywania każdego budynku
osobno, ale należy opisać ważne budynki publiczne oraz podać
informacje na temat planu i układu przestrzennego tego obszaru,
układu ulic i tak dalej.
W przypadku dóbr przyrodniczych opis powinien dotyczyć istotnych
cech fizycznych, geologii, siedlisk, liczebności gatunków i wielkości
populacji oraz innych istotnych cech i procesów ekologicznych. W
uzasadnionych przypadkach należy dołączyć listy gatunków z
podkreśleniem występowania gatunków zagrożonych i endemicznych.
Zakres i metody eksploatacji zasobów naturalnych powinny być
opisane.
W przypadku krajobrazów kulturowych będzie konieczne
przedstawienie opisu wszystkich podanych wyżej elementów.
Szczególną uwagę należy zwrócić na interakcję między człowiekiem a
przyrodą.
Należy opisać całe dobro proponowane do wpisu, określone w sekcji
1 (Określenie dobra). W przypadku wniosków o wpis dóbr
wieloczęściowych (zob. paragrafy 137-140 Wytycznych operacyjnych)
należy oddzielnie opisać każdą z części składowych.

2.b

Historia i rozwój

Należy opisać, w jaki sposób dobro osiągnęło obecną formę i stan,
oraz przedstawić istotne zmiany, które przeszło, w tym najnowszą
historię jego konserwacji.
W przypadku zabytków, miejsc, budynków i zespołów budynków
należy podać etapy budowy. Jeżeli były duże zmiany, rozbiórki,
przebudowy lub odbudowy od czasu zakończenia budowy, powinny
być opisane.
W przypadku obiektów przyrodniczych należy opisać istotne,
wpływające na historię obiektu wydarzenia historyczne lub
prehistoryczne, które miały wpływ na ewolucję dobra, oraz
przedstawić jego interakcję z rodzajem ludzkim. Obejmuje to zmiany
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w użytkowaniu dobra i jego zasobów naturalnych spowodowane
polowaniami, rybołówstwem lub rolnictwem oraz zmiany
spowodowane przez zmiany klimatyczne, powodzie, trzęsienia ziemi
lub inne przyczyny naturalne.
Informacje takie będą również wymagane w przypadku krajobrazów
kulturowych, gdzie należy się odnieść do wszelkich aspektów historii
działalności człowieka na danym obszarze.

3.

Uzasadnienie wpisu12

Uzasadnienie powinno być przedstawione w sekcjach, jak podano
poniżej.
W tej sekcji należy w jasny sposób przedstawić, dlaczego dobro jest
postrzegane jako dobro o wyjątkowej uniwersalnej wartości.
Cała ta część wniosku powinna być napisana z uważnym
odniesieniem się do wymogów Wytycznych operacyjnych. Nie należy
załączać szczegółowych materiałów opisowych na temat dobra lub
zarządzania nim, gdyż te przedstawia się w innych sekcjach, lecz
należy podać kluczowe informacje, które są istotne dla zdefiniowania
wyjątkowej uniwersalnej wartości.

3.1.a Krótki opis

Krótki opis powinien składać się z: (i) podsumowania informacji
rzeczowych oraz (ii) podsumowania cech szczególnych. Streszczenie
informacji rzeczowych przedstawia kontekst geograficzny i
historyczny dobra oraz główne jego elementy i cechy. Podsumowanie
cech szczególnych powinno prezentować decydentom i ogółowi
społeczeństwa potencjalną wyjątkową uniwersalną wartość dobra,
którą należy zachować, a także zawierać listę atrybutów
przekazujących tę potencjalną wyjątkową uniwersalną wartością,
które powinny być chronione, zarządzane i monitorowane.
Streszczenie powinno się odnosić do wszystkich kryteriów użytych w
celu uzasadnienia kandydatury. Krótki opis ujmuje zwięźle całość
uzasadnienia wyboru kandydatury i propozycji wpisu.

3.1.b Kryteria, na podstawie których
proponowany jest wpis na Listę
(oraz uzasadnienie wpisu w
oparciu o te kryteria)

Zobacz paragraf 77 Wytycznych operacyjnych.

3.1. c Orzeczenie integralności

Orzeczenie integralności powinno wykazać, że dobro spełnia warunki
integralności określone w sekcji II.D Wytycznych operacyjnych, która
opisuje te warunki bardziej szczegółowo.

Należy osobno podać uzasadnienie każdego cytowanego kryterium.
Należy krótko przedstawić, w jaki sposób dobro spełnia kryteria, w
oparciu o które jest nominowane (tam, gdzie jest to konieczne, należy
odnieść się do sekcji „opis” i „analiza porównawcza” kandydatury,
lecz nie należy powielać tekstu tych sekcji) i opisać atrybuty właściwe
dla każdego z kryteriów.

Wytyczne operacyjne stwierdzają potrzebę oceny stopnia, w którym
dobro:
• posiada wszystkie niezbędne elementy do wyrażenia wyjątkowej
uniwersalnej wartości;
• jest właściwego rozmiaru, aby zapewnić pełną reprezentację cech i
procesów świadczących o jego znaczeniu;
• narażone jest na niekorzystne skutki rozwoju i/lub zaniedbania (zob.

12

Zobacz również paragrafy 132 i 133 Wytycznych operacyjnych.
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paragraf 88).
Wytyczne operacyjne zawierają konkretne wskazówki w odniesieniu
do różnych kryteriów światowego dziedzictwa, z którymi należy się
zapoznać (zob. paragrafy 89-95).

3.1.d Orzeczenie autentyzmu (w
przypadku wniosków
przygotowywanych na
podstawie kryteriów (i)- (vi)

Orzeczenie autentyzmu powinno wykazać, że dobro spełnia warunki
autentyzmu określone w sekcji II.D Wytycznych operacyjnych, która
opisuje te warunki bardziej szczegółowo.
Sekcja ta powinna podsumowywać informacje, które w formie
bardziej szczegółowej mogą być zawarte w sekcji 4 dokumentacji
wniosku (i prawdopodobnie w innych sekcjach), z tym że nie powinna
charakteryzować się stopniem szczegółowości informacji zawartych w
tamtych sekcjach.
Warunek autentyzmu stosuje się tylko do dóbr kulturowych i do
aspektów kulturowych dóbr mieszanych.
Wytyczne operacyjne stwierdzają, że „można uznać, że dobra spełniają
warunki autentyzmu, jeśli ich wartości kulturowe (w kontekście
kryteriów zaproponowanych we wniosku) są prawdziwie i
wiarygodnie wyrażone przez szereg atrybutów” (zob. paragraf 82).
Wytyczne operacyjne sugerują, że następujące typy atrybutów mogą
być uznane za niosące lub wyrażające wyjątkową uniwersalną
wartość:

3.1.e

Wymogi dotyczące ochrony i
zarządzania

• forma i projekt;
• materiały i substancje;
• użytkowanie i funkcja;
• tradycje, sposoby i systemy zarządzania;
• lokalizacja i otoczenie;
• język oraz inne formy dziedzictwa niematerialnego;
• atmosfera i odczucia; a także
• inne czynniki wewnętrzne/zewnętrzne.
W tej sekcji należy przedstawić, w jaki sposób będą spełnione
wymogi dotyczące ochrony i zarządzania, mające na celu
zagwarantowanie utrzymania wyjątkowej uniwersalnej wartości na
przestrzeni czasu. Powinna ona zawierać zarówno detale ogólnych
ram ochrony i zarządzania, jak i określenie konkretnych oczekiwań
dotyczących ochrony dobra w długiej perspektywie czasowej.
W tej sekcji należy podsumowywać informacje, które mogą być
przedstawione w bardziej szczegółowy sposób w sekcji 5 wniosku (i
ewentualnie w sekcjach 4 i 6), z tym że nie powinno się powtarzać
stopnia szczegółowości informacji tamtej (tamtych) sekcji.
Należy w pierwszej kolejności przedstawić zarys podstaw ochrony i
zarządzania. Sekcja ta powinna zawierać informacje na temat
koniecznych mechanizmów ochrony, planów lub systemów
zarządzania (istniejących lub koniecznych do ustanowienia), które
służą ochronie i zachowaniu atrybutów niosących wyjątkową
uniwersalną wartość, oraz odnosić się do zagrożeń i podatności dobra.
Mogą to być: istniejąca restrykcyjna i efektywna ochrona, przejrzyście
udokumentowany system zarządzania, w tym relacje między
kluczowymi interesariuszami i grupami użytkowników, adekwatne
zasoby ludzkie i finansowe, główne wymogi promocyjne (jeżeli
dotyczy) oraz efektywny monitoring.
Po drugie, w tej sekcji powinno się potwierdzić wszystkie wyzwania
stojące przed ochroną i zarządzaniem dobrem i wskazać, w jaki
sposób planuje się im sprostać w ramach strategii długoterminowej.
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Należy odnieść się do najistotniejszych zagrożeń, podatności i
negatywnych zmian grożących autentyzmowi i/lub integralności
dobra, które zostały wcześniej wymienione, i ustalić, w jaki sposób
ochrona i zarządzanie odniesie się do tych podatności i zagrożeń oraz
złagodzi niekorzystne zmiany.
Jako oficjalna deklaracja przyjmowana przez Komitet Światowego
Dziedzictwa, ta sekcja Orzeczenia wyjątkowej uniwersalnej wartości
powinna zawierać najważniejsze zobowiązania składane przez
Państwo-Stronę w celu długoletniej ochrony i zarządzania dobrem.

3.2

Analiza porównawcza

Należy porównać dobro z podobnymi dobrami z Listy światowego
dziedzictwa oraz spoza niej.
Porównanie powinno pokazać
podobieństwa kandydującego dobra z innych dobrami oraz przyczyny
sprawiające, że dobro zgłaszane do wpisu na Listę się wyróżnia.
Analiza porównawcza powinna mieć na celu ukazanie znaczenia
dobra proponowanego do wpisu na Listę zarówno w kontekście
krajowym jak i międzynarodowym (zob. paragraf 132).
Celem analizy porównawczej jest wykazanie, z pomocą studiów
tematycznych, że istnieje miejsce na Liście dla kandydującego dobra.
W przypadku dóbr wieloczęściowych celem analizy porównawczej
jest również uzasadnienie wyboru części składowych.

3.3

Proponowane Orzeczenie
wyjątkowej uniwersalnej
wartości

Orzeczenie wyjątkowej uniwersalnej wartości jest oficjalnym
orzeczeniem przyjmowanym przez Komitet Światowego Dziedzictwa
w chwili wpisu dobra na Listę światowego dziedzictwa. Kiedy
Komitet Światowego Dziedzictwa zgadza się na wpisanie dobra na
Listę światowego dziedzictwa, jednocześnie wyraża zgodę na
Orzeczenie wyjątkowej uniwersalnej wartości, które w zwięzły sposób
mówi, dlaczego dobro zostało uznane za odznaczające się wyjątkową
uniwersalną wartością, w jaki sposób spełnia odpowiednie kryteria,
warunki integralności i (w przypadku dóbr kulturowych) autentyzmu,
oraz w jaki sposób spełnia wymagania w zakresie ochrony i
zarządzania, których celem jest utrzymanie wyjątkowej uniwersalnej
wartości w dłuższej perspektywie czasowej.
Orzeczenia wyjątkowej uniwersalnej wartości powinny być zwięzłe i
przedstawione w przyjętej standardowej formie. Powinny pomagać w
podnoszeniu poziomu świadomości wartości dobra, ukierunkowywać
ocenę stanu zachowania dobra i przekazywać informacje istotne dla
ochrony i zarządzania. Po przyjęciu przez Komitet, Orzeczenie
wyjątkowej uniwersalnej wartości powinno być udostępnione na
terenie dobra i zamieszczone na stronie internetowej Centrum
Światowego Dziedzictwa.
Główne sekcje Orzeczenia wyjątkowej uniwersalnej wartości są
następujące:
Krótki opis
b) Uzasadnienie kryteriów
c) Orzeczenie integralności (w przypadku wszystkich dóbr)
d) Orzeczenie autentyzmu (w przypadku dóbr zgłaszanych na
podstawie kryteriów (i)-(vi)
e) Wymogi dotyczące ochrony i zarządzania
a)

4.

Stan zachowania i czynniki
wpływające na dobro

4.a

Obecny stan zachowania

Informacje podane w tej części stanowią podstawowe dane niezbędne
do monitorowania stanu zachowania kandydującego dobra w
przyszłości. Należy podać w tej sekcji informacje dotyczące
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fizycznego stanu dobra, wszelkich zagrożeń względem wyjątkowej
uniwersalnej wartości dobra oraz działań konserwatorskich
podejmowanych w jego ramach (zob. paragraf 132).
W przypadku miasta lub obszaru historycznego należy wskazać
budynki, zabytki i inne budowle wymagające gruntownych lub
drobnych napraw wraz ze skalą i czasem trwania poprzednich lub
przyszłych dużych projektów remontowych.
W przypadku dóbr przyrodniczych należy podać dane dotyczące
tendencji gatunkowych lub integralności ekosystemów. Jest to
istotne, ponieważ wniosek będzie wykorzystywany w przyszłości w
celu porównania i śledzenia zmian w stanie dobra.
Wskaźniki i przykłady do wykorzystania w badaniach statystycznych
stosowane w celu monitorowania stanu zachowania dobra zostały
przedstawione w sekcji 6 poniżej.

4.b

Czynniki wpływające na dobro

W tej sekcji należy podać informacje na temat wszystkich czynników,
które mogą wpłynąć lub zagrozić wyjątkowej uniwersalnej wartości
dobra. Należy opisać wszelkie trudności, które mogą się pojawić przy
rozwiązywaniu tych problemów. Nie wszystkie czynniki podane w tej
sekcji dotyczą wszystkich dóbr. Zostały one podane orientacyjnie,
aby wspomóc Państwa-Strony w określaniu czynników właściwych
dla danego dobra.

(i)

Presje związane z rozwojem
(np.: ingerencje, adaptacja,
rolnictwo, górnictwo)

Należy wymienić rodzaje związanych z rozwojem zagrożeń
oddziałujących na dobro np.: dążenie do wyburzeń, odbudowy lub
nowej budowy; adaptacje istniejących budynków do nowych funkcji,
które mogą zaszkodzić ich autentyzmowi i integralności; modyfikacje
lub zniszczenie siedlisk w wyniku ingerowania rolnictwa, leśnictwa
lub wypasania zwierząt albo na skutek słabego zarządzania turystyką
czy innym użytkowaniem; niewłaściwe lub niezrównoważone
wykorzystanie zasobów naturalnych; szkody wywołane przez
górnictwo; wprowadzenie obcych gatunków mogących zakłócić
naturalne procesy ekologiczne, tworzenie nowych ośrodków
mieszkalnych na terenie dobra lub w jego pobliżu, ze szkodą dla niego
lub jego otoczenia.

(ii)

Presje środowiskowe (np.:
zanieczyszczenie środowiska,
zmiany klimatyczne,
pustynnienie)

Należy zamieścić listę i krótko podsumować oddziaływanie głównych
czynników środowiskowych pogarszających stan fizyczny budynków,
flory i fauny.

(iii)

Katastrofy naturalne i
przygotowanie na wypadek
ryzyka ich wystąpienia
(trzęsienia ziemi, powodzie,
pożary itp.)

Należy wymienić katastrofy, które stanowią dające się przewidzieć
zagrożenie w odniesieniu do dobra oraz środki podjęte w celu
przygotowania planów awaryjnych w przypadku ich wystąpienia:
zarówno środki ochrony fizycznej jak i szkolenia personelu.

(iv)

Odpowiedzialne przebywanie
na terenie dóbr światowego
dziedzictwa

Należy podać status odwiedzin dobra (w szczególności dostępne dane
podstawowe; schematy odwiedzania, w tym koncentrację aktywności
w różnych miejscach na obszarze dobra; i aktywności planowane w
przyszłości).
Należy podać przewidywany poziom zainteresowania odwiedzinami
miejsca w związku z wpisem na Listę lub innymi czynnikami.
Należy zdefiniować pojemność dobra i określić, w jaki sposób
zarządzanie dobrem może być usprawnione tak, aby sprostać obecnej
lub spodziewanej liczbie odwiedzających i związanej z tym presji
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rozwojowej, z jednoczesnym uniknięciem niekorzystnych skutków.
Należy rozważyć możliwe formy pogorszenia się stanu dobra w
wyniku presji turystycznej i zachowywania się turystów, w tym
wpływające na niematerialne atrybuty dobra.

(v)

Liczba mieszkańców na terenie Należy podać najdokładniejsze dostępne statystyki lub oszacować
liczbę mieszkańców w granicach dobra zgłaszanego do wpisu na Listę
dobra i w obrębie strefy
i każdej strefy buforowej. Należy podać rok, w którym dokonano
buforowej
szacunku lub obliczeń.

Szacunkowa liczba ludności w granicach:
obszaru
proponowanego
______________

dobra

w strefie buforowej _________________
w
sumie
_______________________________
rok ______________________
5.

Ochrona i zarządzanie dobrem

Zadaniem tej części dokumentacji jest przedstawienie czytelnej
informacji na temat narzędzi prawnych, regulacyjnych, planistycznych
i istniejących na mocy umów, instytucjonalnych lub tradycyjnych
(zob. paragraf 132 Wytycznych operacyjnych) oraz planu zarządzania
lub innego systemu zarządzania (paragrafy 108-118 Wytycznych
operacyjnych) wprowadzonych w celu ochrony i zarządzania dobrem,
zgodnie z wymogami Konwencji światowego dziedzictwa. Należy się
odnieść do kwestii polityki, statusu prawnego i środków ochrony oraz
do codziennej praktyki administrowania i zarządzania dobrem.

5.a

Własność

Należy wskazać główne kategorie własności gruntu (w tym własność
państwową, samorządową, prywatną, społeczną, tradycyjną,
zwyczajową, pozarządową itp.).

5.b

Rodzaj ochrony

Należy wymienić odpowiednie formy ochrony prawnej, planistycznej,
wynikające z umów, instytucjonalne lub tradycyjne. Na przykład park
narodowy lub park regionalny, zabytek, obszar chroniony zgodnie z
przepisami krajowymi lub zwyczajami; lub inne formy ochrony.
Należy podać rok nadania formy ochrony prawnej oraz ustawę(y), na
mocy której(ych) ją(e) wprowadzono.
Jeśli niemożliwe jest przedstawienie dokumentu w języku angielskim
lub francuskim, należy dołączyć streszczenie angielskie lub
francuskie, z podkreśleniem kluczowych zapisów.

5.c

Sposoby wprowadzania zasad
ochrony

Należy opisać, jak faktycznie działa ochrona wskazana w sekcji 5.b,
instytucjonalna lub tradycyjna, wynikająca ze statusu prawnego, z
mocy regulacji czy zapisów planistycznych lub wynikająca z umów.

5.d

Istniejące plany dotyczące
jednostki administracyjnej i
regionu, w którym znajduje się
proponowane dobro (np.: plan
regionalny lub miejscowy, plan
konserwacji, plan rozwoju
turystyki)

Należy wymienić uzgodnione i przyjęte do realizacji plany wraz z
podaniem daty i podmiotu odpowiedzialnego za przygotowanie
dokumentów. W tej sekcji należy przedstawić podsumowanie
odpowiednich przepisów. Kopia planu powinna być dołączona do
wniosku, jak wskazano w sekcji 7.b.
Jeśli plan istnieje jedynie w języku innym niż angielski lub francuski,
należy dołączyć streszczenie angielskie lub francuskie, z
podkreśleniem kluczowych zapisów.

Schemat wniosku o wpis dóbr na Listę światowego dziedzictwa
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5.e

Plan zarządzania lub inny
system zarządzania dobrem
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Jak odnotowano w paragrafie 132 Wytycznych operacyjnych,
niezbędny jest odpowiedni plan zarządzania lub inny system
zarządzania, a dokument ten powinien być dołączony do wniosku.
Oczekuje się również gwarancji skutecznego wdrożenia planu
zarządzania lub innego systemu zarządzania. System zarządzania
powinien być oparty na zasadach zrównoważonego rozwoju.
Należy dołączyć do wniosku, w formie aneksu, kopię planu
zarządzania lub dokumentację innego systemu zarządzania w języku
angielskim lub francuskim, jak wskazano w sekcji 7.b.
Jeśli plan zarządzania istnieje w języku innym niż angielski lub
francuski, należy dołączyć szczegółowy opis przyjętych w nim
zapisów w języku angielskim lub francuskim. Należy podać tytuł,
datę i autora planów zarządzania dołączonych do wniosku.
Należy załączyć szczegółową analizę lub objaśnienie planu
zarządzania lub dokumentacji systemu zarządzania.
Zaleca się dołączenie harmonogramu realizacji planu zarządzania.

5.f

Źródła i szczeble finansowania

Należy przedstawić źródła i poziomy finansowania dobra dostępne w
ujęciu rocznym. Można również określić potrzeby lub odwrotnie –
dostępność środków, w szczególności określić wszystkie braki lub
niedobory albo wszystkie obszary, w których może być potrzebne
wsparcie.

5.g

Źródła specjalistycznej wiedzy
i kształcenie w zakresie technik
konserwacji i zarządzania

Należy wskazać źródła specjalistycznej wiedzy i możliwości
kształcenia, jakie zostaną zapewnione dobru przez władze krajowe lub
inne organizacje.

5.h

Ułatwienia dla odwiedzających
dobro wraz z infrastrukturą

W tej sekcji należy opisać udogodnienia dostępne na terenie dobra dla
wszystkich odwiedzających, niewykluczające żadnej z grup osób, i
wykazać, czy są one odpowiednie w kontekście wymogów
dotyczących ochrony i zarządzania dobrem. W sekcji tej powinno się
ustalić, w jaki sposób udogodnienia i usługi zapewnią efektywną i
szeroką promocję dobra zaspokajającą potrzeby wszystkich grup
odwiedzających, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i zapewnienia
odpowiedniego dostępu do dobra. Sekcja ta powinna też uwzględniać
udogodnienia, które mogą obejmować interpretację/objaśnienia
(oznakowanie, szlaki, tablice lub publikacje, przewodniki); muzeum
dobra/wystawę poświęconą dobru, centrum turystyczne lub centrum
interpretacji; lub potencjalne wykorzystanie technologii i usług
informatycznych (zakwaterowanie; restauracje i parkingi; toalety;
punkty pomocy itp.).

5.i

Polityki i programy związane z
prezentacją i promocją dobra

Ta część odnosi się do artykułów 4 i 5 Konwencji dotyczących
prezentacji i przekazania przyszłym pokoleniom dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego. Zachęca się Państwa-Strony o podanie
informacji na temat polityki i programów mających na celu
prezentację i promocję dobra zgłaszanego do wpisu na Listę.

5.j

Personel oraz umiejętności i
wiedza specjalistyczna
(profesjonalna, techniczna,
dotycząca bieżącego
utrzymania)

Należy wskazać, jakie umiejętności i kwalifikacje są potrzebne w celu
dobrego zarządzania dobrem, uwzględniając umiejętności i
kwalifikacje związane z ruchem odwiedzających i przyszłe potrzeby
szkoleniowe.

6.

Monitoring

Ta część wniosku ma na celu przedstawienie danych dotyczących
stanu zachowania dobra, które można regularnie aktualizować i
sprawozdawać, tak aby można było wskazać, jakie są tendencje w
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określonym czasie.

6.a

Kluczowe wskaźniki pomiaru
stanu zachowania

Wskaźnik

W tej sekcji należy przedstawić tabelę z listą wybranych wskaźników
pomiaru stanu zachowania całego dobra (zob. sekcja 4.a wyżej).
Należy wskazać częstotliwość pomiaru i przeglądu tych wskaźników
oraz miejsce przechowywania danych. Wskaźniki powinny dotyczyć
istotnego aspektu dobra i powinny być jak najściślej związane z
Orzeczeniem wyjątkowej uniwersalnej wartości (zob. sekcja 2.b
powyżej). Jeżeli tylko to możliwe, powinny być przedstawione
liczbowo, a w innych wypadkach mogą to być takie wskaźniki, które
są powtarzalne np. robienie zdjęć z tego samego punktu. Przykłady
dobrych wskaźników:
(i)

liczba gatunków lub populacja kluczowego gatunku na
obszarze dobra przyrodniczego;

(ii)

udział procentowy budynków wymagających znacznych
napraw w przypadku historycznego miasta lub dzielnicy;

(iii)

przybliżony czas, który upłynie do chwili planowanego
ukończenia dużego programu konserwatorskiego;

(iv)

stabilność lub stopień odkształceń w danym budynku lub
części budynku;

(v)

poziom wzrostu lub obniżenia każdego rodzaju ingerencji na
terenie dobra.

Okresowość

SCHEMAT DOKUMENTACJI

Miejsce przechowywania danych

OBJAŚNIENIA

6.b

Rozwiązania administracyjne
mające na celu
monitorowanie dobra

Należy podać nazwę i dane kontaktowe podmiotu(ów)
odpowiedzialnego(ych) za monitoring określony w punkcie 6.a.

6.c

Wyniki sprawozdań
składanych w przeszłości

Należy wymienić, wraz z krótkim streszczeniem, wcześniejsze
sprawozdania na temat stanu zachowania dobra oraz
przedstawić wyciągi z odniesieniem do publikowanych źródeł
(na przykład sprawozdania składane w ramach umów i
programów międzynarodowych takich jak Ramsar, MAB).

7.

Dokumentacja

Ta sekcja to lista kontrolna dokumentacji, którą należy złożyć w
ramach kompletnego wniosku.

Schemat wniosku o wpis dóbr na Listę światowego dziedzictwa

7.a

Lista fotografii i materiałów
audiowizualnych oraz
formularz zezwolenia na ich
wykorzystanie
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Państwa-Strony powinny przedstawić wystarczającą liczbę
aktualnych ilustracji (odbitki zdjęć, slajdy oraz, w miarę
możliwości, pliki cyfrowe, filmy i zdjęcia lotnicze) w celu
zaprezentowania dobrego ogólnego obrazu dobra.
Slajdy powinny być w formacie 35 mm, a zdjęcia cyfrowe w
formacie JPG w rozdzielczości minimum 300 dpi (dots per
inch).
Jeśli składane są materiały filmowe, w celu
zagwarantowania odpowiedniej jakości zalecany jest format
Beta SP.
Materiałom powinna towarzyszyć lista oraz formularz
zezwolenia na wykorzystanie ilustracji i fotografii oraz
materiałów audiowizualnych, przygotowane zgodnie z
zamieszczonym poniżej wzorem.
Należy dołączyć przynajmniej jedno zdjęcie przedstawiające
dobro, które może być wykorzystane na ogólnie dostępnej
stronie internetowej.
Zachęca się Państwa-Strony o udzielanie UNESCO, w formie
pisemnej i bezpłatnie, niewyłącznej cesji praw do
rozpowszechniania, publicznego prezentowania, publikowania,
reprodukcji, wykorzystywania w dowolnej formie i w
dowolnym formacie, w tym cyfrowym, wszystkich lub części
przekazanych obrazów oraz prawa do przekazywania tych praw
stronom trzecim.
Niewyłączna cesja praw nie narusza praw własności
intelektualnej (praw fotografa / reżysera filmu lub właściciela
praw autorskich). Gdy UNESCO rozpowszechnia obrazy,
zawsze podaje nazwisko fotografa / reżysera filmu, jeśli zostało
ono wyraźnie podane w formularzu.
Wszelkie dochody pochodzące z cesji praw zostaną przekazane
na Fundusz Światowego Dziedzictwa.

LISTA I FORMULARZ ZEZWOLENIA NA WYKORZYSTANIE
ILUSTRACJI, FOTOGRAFII I MATERIAŁÓW AUDIOWIZUALNYCH
Nr

Rodzaj
(slajd /
wydruk
/ wideo)

Tytuł

Data
zdjęcia
(mm/rr)

Fotograf / reżyser
filmu wideo

Właściciel praw
autorskich (jeśli inny
niż fotograf / reżyser)

Dane
kontaktowe
właściciela praw
autorskich
(nazwisko,
adres, tel./faks,
e-mail)

Niewyłączna
cesja praw
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7.b

Teksty dotyczące statusu
ochrony, kopie planów
zarządzania dobrem lub
dokumentacja systemów
zarządzania oraz wyciągi z
innych planów odnoszących się
do dobra

Należy załączyć teksty, jak wskazano w sekcji 5.b, 5.d i 5.e
powyżej.

7.c

Forma i data ostatniej
inwentaryzacji dobra

Należy zmieścić zwięzłe i klarowne informacje na temat formy
i daty ostatniej dokumentacji lub inwentaryzacji dobra.
Powinno się opisać jedynie dokumenty nadal dostępne.

7.d

Adres, pod którym
przechowywane są
inwentaryzacje, dokumentacja
oraz dokumenty archiwalne

Należy podać nazwę i adres podmiotów przechowujących
dokumenty inwentaryzacyjne (budynków, zabytków, gatunków
flory lub fauny).

7.e

Bibliografia

Należy wymienić główne publikowane źródła, stosując
standardowy format bibliograficzny.

8.

Dane kontaktowe właściwych
władz

Ta część wniosku umożliwi Sekretariatowi przekazywanie
aktualnych informacji na temat nowości w światowym
dziedzictwie oraz innych kwestii.

8.a Sporządził

8.b

Nazwisko:
Tytuł:
Adres:
Miasto, region, państwo:
Telefon:
Faks:
E-mail:
Oficjalna lokalna
instytucja/podmiot

Należy podać nazwisko, adres i inne dane kontaktowe osoby
odpowiedzialnej za przygotowanie dokumentacji.
Jeśli
niemożliwe jest podanie adresu e-mail, informacja musi
zawierać numer faksu.

Należy podać nazwę podmiotu, muzeum, instytucji,
społeczności lub zarządcy odpowiedzialnego za zarządzanie
dobrem lokalnie. Jeśli instytucją sprawozdawczą jest podmiot
krajowy, proszę podać odpowiednie dane kontaktowe.

8.c

Inne instytucje lokalne

Należy wymienić pełne nazwy, adresy, telefony, numery faksu i
adresy e-mail wszystkich muzeów, centrów turystycznych oraz
oficjalnych agencji turystycznych, które powinny otrzymywać
darmowy biuletyn światowego dziedzictwa [World Heritage
Newsletter] dotyczący wydarzeń i kwestii związanych ze
światowym dziedzictwem.

8.d

Oficjalna strona internetowa

Należy podać wszystkie istniejące oficjalne strony internetowe
dobra kandydującego do wpisu na Listę. Należy wskazać, czy
takie strony internetowe są planowane w przyszłości, wraz z
podaniem danych osoby kontaktowej i adresu e-mail.

http://
Dane osoby kontaktowej:
E-mail:
9.

Podpis w imieniu PaństwaStrony

Wniosek powinien zostać podpisany przez urzędnika
upoważnionego do jego podpisania w imieniu Państwa-Strony.
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PROCEDURY OCENY WNIOSKÓW
PRZEZ ORGANIZACJE
DORADCZE

Aneks ten zawiera następujące punkty:
A.

PROCEDURA OCENY DÓBR KULTUROWYCH PRZEZ ICOMOS

B.

PROCEDURA OCENY DÓBR PRZYRODNICZYCH PRZEZ IUCN

C.

WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI DORADCZYCH – PROCEDURA OCENY DÓBR
KULTUROWYCH I PRZYRODNICZYCH ORAZ KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH
Dodatkowe informacje znajdują się w paragrafach 143-151 Wytycznych operacyjnych.

A.

PROCEDURA OCENY DÓBR KULTUROWYCH PRZEZ ICOMOS
Prowadząc ocenę wniosków o wpis dóbr kulturowych na Listę, ICOMOS (Międzynarodowa Rada
Ochrony Zabytków) kieruje się Wytycznymi operacyjnymi (zob. paragraf 148).
Po sprawdzeniu nowych wniosków pod kątem kompletności przez Centrum Światowego Dziedzictwa
UNESCO, dokumentacja nominacyjna, uważana wówczas za kompletną, jest przekazywana ICOMOS,
gdzie następnie zajmuje się nią Jednostka ds. Światowego Dziedzictwa ICOMOS. W tym miejscu
mogą się rozpocząć dialog oraz konsultacje z wnioskującymi Państwami-Stronami. Dialog i
konsultacje będą trwać przez cały proces oceny wniosków. ICOMOS dołoży wszelkich starań, aby
przydzielić dostępne zasoby w sposób sprawiedliwy, skuteczny i efektywny – by zmaksymalizować
możliwości dialogu ze wszystkimi wnioskującymi Państwami-Stronami.
Proces oceny realizowany przez ICOMOS obejmuje następujące etapy (przedstawione na rysunku 1):

1.

Wnioski o uzupełnienie informacji
Jeżeli okaże się, że niezbędne są dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące informacji już
przekazanych, ICOMOS przystąpi do dialogu z Państwami-Stronami w celu omówienia sposobów
spełnienia tych potrzeb. Wspomniany dialog może obejmować pisma, spotkania osobiste,
telekonferencje oraz inne formy komunikacji uzgodnione pomiędzy ICOMOS a zainteresowanym
Państwem-Stroną.

2.

Przegląd dokumentacji
Każdy wniosek jest oceniany przez grono do dziesięciu ekspertów, którzy posiadają odpowiednią
wiedzę na temat dobra oraz jego geograficzno-kulturowego kontekstu, i którzy doradzą w kwestii
propozycji "wyjątkowej uniwersalnej wartości" kandydującego dobra. Jest to zasadniczo zadanie
"książkowe", realizowane przez specjalizujących się w danej tematyce pracowników naukowych w
ramach członkostwa w ICOMOS, jej Komitetach Narodowych i Międzynarodowych, lub przez osoby
należące do innych specjalistycznych sieci lub instytucji, z którymi Rada jest powiązana.

3.

Misje terenowe
Misje terenowe są przeprowadzane przez ekspertów posiadających praktyczne doświadczenie w
aspektach związanych z zarządzaniem, zachowaniem i autentyzmem poszczególnych dóbr. Proces
doboru ekspertów przewiduje pełne korzystanie z sieci ICOMOS. Zasięga się rady
Międzynarodowych Komitetów Naukowych oraz poszczególnych członków, podobnie jak
specjalistycznych organów, z którymi ICOMOS ma podpisane umowy o partnerstwie, takich jak

Wytyczne operacyjne do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa
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Międzynarodowy Komitet ds. Konserwacji Dziedzictwa Przemysłowego (TICCIH), Międzynarodowa
Federacja Architektów Krajobrazu (IFLA) oraz Międzynarodowy Komitet na rzecz Dokumentacji i
Konserwacji Architektury Modernizmu (DoCoMoMo).
W wyborze ekspertów do przeprowadzenia misji terenowej, zasadą ICOMOS-u jest wybieranie w
miarę możliwości kogoś z regionu, w którym położone jest dobro zgłoszone do wpisu. Wymagane jest,
aby tacy eksperci mieli doświadczenie w zarządzaniu dziedzictwem i konserwacji danego rodzaju dóbr;
nie muszą to być wysokiej ragi eksperci akademiccy. Oczekuje się, że są w stanie prowadzić rozmowy
z zarządcami miejsca na takim samym poziomie profesjonalizmu oraz cenić plany zarządzania,
praktykę konserwatorską, obchodzenie się z odwiedzającymi itp., a także dobrze uzasadnić swoje
stanowisko. Otrzymują szczegółowe instrukcje, które zwierają kopie odpowiednich informacji z
dokumentacji wniosku. Daty i programy ich wizyt są uzgadniane w konsultacji z Państwami-Stronami,
które są proszone o nienagłaśnianie misji ewaluacyjnej ICOMOS-u w mediach. Eksperci ICOMOS-u
przekazują swoje raporty praktycznych dotyczące aspektów praktycznych rozpatrywanego dobra z
zachowaniem poufności. Ponadto mogą zamieszczać w swoich raportach komentarze na temat innych
aspektów nominacji.
3.bis Inne źródła informacji
Inne adekwatne instytucje, takie jak Katedry UNESCO, wyższe uczelnie i instytuty badawcze również
mogą być poproszone o udzielenie konsultacji podczas procesu oceny i odpowiednio wymienione w
raporcie z oceny.
4.

Przegląd przez Panel ICOMOS
W skład Panelu Światowego Dziedzictwa kulturowego ICOMOS wchodzą poszczególni członkowie
ICOMOS, którzy wspólnie reprezentują wszystkie regiony świata i posiadają szeroki zakres
umiejętności i wiedzy związanych z dziedzictwem kulturowym. Niektórzy z nich zasiadają w Panelu
na stałe, podczas gdy inni są mianowani wyłącznie na rok, w zależności od charakteru dóbr
zgłoszonych do wpisania na Listę. ICOMOS zadba o to, by w skład jego Panelu weszli eksperci z
doświadczeniem zdobytym jako członkowie delegacji Państw-Stron, którzy jednakże nie są już
członkami Komitetu Światowego Dziedzictwa. Eksperci ci będą występować zarówno prywatnie jak i
zawodowo.
Panel spotyka się dwa razy: pierwszy raz w grudniu, a następnie w marcu. Na pierwszym spotkaniu
Panel ocenia każdy z wniosków na podstawie raportów ekspertów z przeglądów dokumentacji oraz z
misji terenowych.
Celem Panelu jest sformułowanie rekomendacji dotyczących wniosków w drodze konsensusu.
Na pierwszym posiedzeniu Panelu mogą zostać sformułowane ostateczne, wspólne rekomendacje w
sprawie niektórych wniosków, podczas gdy w przypadku pozostałych może wystąpić potrzeba
dalszego dialogu z Państwami-Stronami ze względu na potrzebne dodatkowe informacje lub
konieczność skorygowania podejścia do nominacji. Jeżeli Panel uzna, że dany wniosek nie ma
potencjału uzasadnienia wyjątkowej uniwersalnej wartości, ICOMOS skontaktuje się na tym etapie z
Państwami-Stronami. Krótkie sprawozdanie okresowe w sprawie każdego wniosku, w jednym lub
dwóch językach roboczych Konwencji, wskazujące status oceny i wszelkie dotyczące jej kwestie, jak
również wszelkie potrzebne dodatkowe informacje, zostanie przekazane w styczniu do Państw-Stron
wnioskujących o wpis, z kopią do Centrum Światowego Dziedzictwa do przekazania
Przewodniczącemu Komitetu Światowego Dziedzictwa.
Drugi Panel zbiera się w celu przeprowadzenia dalszej oceny wniosków, w przypadku których nie
sformułowano jeszcze rekomendacji, w oparciu o otrzymane dalsze informacje lub wyniki dialogu z
Państwami-Stronami. W następnej kolejności Panel uzgodni pozostałe wspólne rekomendacje. Po
posiedzeniu drugiego Panelu, tekst wszystkich ocen jest finalizowany i przesyłany do Centrum
Światowego Dziedzictwa w celu przekazania do Państw-Stron. Nazwiska i kwalifikacje członków
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Panelu są następnie przekazywane do Centrum Światowego Dziedzictwa i publikowane na stronie
internetowej ICOMOS.
Oceny ICOMOS dotyczą wyjątkowej uniwersalnej wartości, w tym spełnienia kryteriów oraz
wymogów integralności i autentyzmu, adekwatności ochrony prawnej, zarządzania, stanu zachowania
oraz rekomendacji roboczych przekazywanych Komitetowi Światowego Dziedzictwa w związku z
wpisaniem na Listę.
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RAPORT ICOMOS DLA KOMITETU ŚWIATOWEGO
DZIEDZICTWA
Drugi Panel Światowego Dziedzictwa
ICOMOS
Dodatkowe informacje przekazane przez PaństwaStrony

Panel Światowego Dziedzictwa ICOMOS

Eksperci ICOMOS

Jednostka ds. Światowego Dziedzictwa
ICOMOS

Oceny kulturowe

Międzynarodowe
Komitety ICOMOS

Dodatkowe informacje przekazane
przez Państwa-Strony

Stowarzyszone
Instytucje Naukowe

Międzynarodowe
Komitety ICOMOS

Raporty z misji
eksperckiej w terenie

Eksperci indywidualny

Jednostka ds. Światowego Dziedzictwa
ICOMOS
Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO

Dokumentacja nominacyjna
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B.

PROCEDURA OCENY DÓBR PRZYRODNICZYCH PRZEZ IUCN

1.

Prowadząc ocenę wniosków o wpis dóbr przyrodniczych, IUCN (Międzynarodowa Unia na rzecz
Ochrony Przyrody) kieruje się Wytycznymi operacyjnymi (zob. paragraf 148). Proces oceny (zob.
rysunek 2) składa się z pięciu kroków:
(i)

Zebranie danych Po otrzymaniu dokumentacji nominacyjnej z Centrum Światowego
Dziedzictwa, przygotowywana jest zestandaryzowana analiza dobra, z wykorzystaniem
Światowej Bazy Obszarów Chronionych oraz innych globalnych bazy danych i opracowań
tematycznych IUCN. Wspomniana kompilacja może obejmować analizę porównawczą
walorów różnorodności biologicznej, przeprowadzoną wspólnie z UNEP - Światowym
Centrum Monitoringu Ochrony Przyrody (UNEP-WCMC). Kluczowe ustalania analizy
danych są przedmiotem dialogu z Państwem-Stroną podczas oceny przeprowadzanej na
miejscu oraz innych etapów projektu.

(ii)

Przegląd zewnętrzny. Wniosek jest wysyłany w celu dokonania przeglądu dokumentacji do
ekspertów posiadających wiedzę na temat dobra i/lub wartości będących przedmiotem
wniosku, wybieranych w pierwszej kolejności spośród członków specjalistycznych komisji i
sieci IUCN a następnie ekspertów będących członkami organizacji partnerskich IUCN.
Dokument wykorzystywany w charakterze wytycznych przeglądów dokumentacji
realizowanych przez IUCN dostępny jest na następującej stronie internetowej:
www.iucn.org/worldheritage.

(iii)

Wizja w terenie. Jeden lub dwóch ekspertów IUCN o odpowiednich kwalifikacjach wizytuje
każde kandydujące dobro w celu wyjaśnienia szczegółów dotyczących obszaru, dokonania
oceny zarządzania miejscem i omówienia wniosku z odpowiednimi władzami i
interesariuszami. Eksperci IUCN, wybierani ze względu na ich globalne spojrzenie na ochronę
przyrody i historię naturalną, jak również ich znajomość Konwencji, są zwykle członkami
Światowego Komitetu IUCN ds. Obszarów Chronionych. (Wizje w terenie są podejmowane
wspólnie z ICOMOS-em w określonych sytuacjach – zob. część C poniżej). Formularz raportu
z oceny w ramach misji terenowej IUCN jest dostępny na stronie internetowej IUCN:
www.iucn.org/worldheritage.

(iv)

Inne źródła informacji. IUCN może również poszukiwać informacji w dodatkowej literaturze i
brać pod uwagę komentarze lokalnych organizacji pozarządowych, społeczności, ludów
tubylczych oraz innych zainteresowanych stron. Jeśli będzie to zasadne, IUCN skoordynuje
również swoje działania z innymi międzynarodowymi instrumentami ochrony, takimi jak
Konwencja ramsarska, program "Człowiek i biosfera" oraz Światowa Sieć Geoparków, oraz
będzie się stosownie konsultować z uniwersytetami i instytutami badawczymi.

(v)

Ocena przez Panel Światowego Dziedzictwa IUCN Panel Światowego Dziedzictwa IUCN
został utworzony przez Dyrektora Generalnego IUCN w celu dostarczania wysokiej jakości,
niezależnych porad technicznych i naukowych IUCN w jej pracach w charakterze Organizacji
Doradczej Komitetu Światowego dziedzictwa oraz porad strategicznych dotyczących prac
IUCN nad światowym dziedzictwem w ramach Programu IUCN. Szczegółowe zadania Panelu
Światowego Dziedzictwa polegają na przeprowadzeniu rygorystycznej oceny wszystkich
wniosków o wpisanie dóbr przyrodniczych i mieszanych na Listę światowego dziedzictwa, w
wyniku czego mają zostać sformułowane rekomendacje panelowe w sprawie stanowiska
IUCN, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Wytycznych operacyjnych do realizacji
Konwencji światowego dziedzictwa. W stosownych sytuacjach, Panel przedstawia również
swoje uwagi dotyczące kandydujących krajobrazów kulturalnych ICOMOS-owi. W zwykłej
sytuacji Panel spotyka się w toku procesu oceny co najmniej dwa razy, pierwszy raz w grudniu
(rok 1), a drugi raz na przełomie marca i kwietnia (rok 2);
W skład Panelu wchodzą pracownicy wyższego szczebla IUCN, członkowie Komitetu IUCN
oraz eksperci zewnętrzni wybrani ze względu na swoje znaczące doświadczenie oraz uznane
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umiejętności i wiedzę, adekwatne do prac IUCN nad światowym dziedzictwem, a także z
uwagi na to, by zapewnić zrównoważone i wielostronne perspektywy tematyczne i/lub
regionalne. Będą to również eksperci z doświadczeniem zdobytym jako członkowie delegacji
Państw-Stron, którzy jednakże nie są już członkami Komitetu Światowego Dziedzictwa.
Eksperci będą występować zarówno prywatnie jak i zawodowo. Przed nadaniem ostatecznej
postaci raportowi z oceny IUCN w odniesieniu do każdego dobra zgłoszonego do wpisania na
Listę, Panel Światowego Dziedzictwa zapoznaje się z każdym raportem z oceny
przeprowadzonej na miejscu (i zazwyczaj też wysłuchuje bezpośrednio informacji zespołu
przeprowadzającego misję terenową), komentarzami recenzentów, UNEP-WCMC, a także
innymi analizami oraz wszelkimi materiałami informacyjnymi. Członkostwo, warunki pracy i
metody robocze Panelu Światowego Dziedzictwa IUCN są publicznie dostępne na stronie
internetowej IUCN i przekazywane Komitetowi Światowego Dziedzictwa.
Każdy raport z oceny zawiera zwięzłe streszczenie proponowanej wyjątkowej uniwersalnej
wartości kandydującego dobra, globalną analizę porównawczą w zestawieniu z innymi
podobnymi miejscami (w tym zarówno dobrami światowego dziedzictwa jak i innych
obszarami chronionymi) oraz przegląd kwestii integralności i zarządzania. Raport kończy się
oceną możliwości zastosowania kryteriów i jasną rekomendacją dla Komitetu Światowego
Dziedzictwa. Nazwiska wszystkich ekspertów zaangażowanych w proces oceny są włączane
do końcowej wersji raportu z oceny, z wyjątkiem recenzentów, którzy dostarczyli recenzje z
zastrzeżeniem poufności.
IUCN prowadzi dialog z wnioskującym Państwem-Stroną (Państwami-Stronami) na
wszystkich etapach procesu nominacyjnego. IUCN dołoży wszelkich starań, aby przydzielić
dostępne zasoby w sposób sprawiedliwy, skuteczny i efektywny – by zmaksymalizować
możliwość dialogu ze wszystkimi wnioskującymi Państwami-Stronami. Dialog rozpoczyna się
na początku procesu oceny i ulega intensyfikacji po spotkaniu Panelu Światowego
Dziedzictwa w grudniu. Obejmuje on następujące kwestie:
i)

Przed oceną przeprowadzaną na miejscu (wizją w terenie), IUCN może wystąpić o
dodatkowe informacje związane z zawartymi w dokumencie wniosku kwestiami
wymagającymi wyjaśnienia. Prócz tego zawsze skontaktuje się z Państwem-Stroną w
celu umożliwienia przygotowania się do wizji w terenie.

ii)

Podczas oceny na miejscu, zespół IUCN ją przeprowadzający może prowadzić
szczegółowe rozmowy z przedstawicielami Państwa-Strony oraz interesariuszami.

iii)

Po wizji w terenie, IUCN może omówić kwestie zidentyfikowane przez zespół ją
przeprowadzający oraz, w razie potrzeby, wystąpić o dalsze informacje do PaństwaStrony, stosownie do potrzeb.

iv)

Po pierwszym posiedzeniu Panelu Światowego Dziedzictwa IUCN, które standardowo
odbywa się w grudniu, IUCN omówi kwestie podniesione przez Panel oraz wystąpi o
dalsze informacje od Państwa-Strony, stosownie do potrzeb.Krótkie sprawozdanie
okresowe przedstawiające status oceny oraz wszelkie związane z nią istotne kwestie, a
także zawierające wszelkie prośby o dodatkowe informacje, w jednym lub dwóch
językach roboczych Konwencji, zostanie przekazane do Państw-Stron wnioskujących o
wpis, z kopią do Centrum Światowego Dziedzictwa do przekazania Przewodniczącemu
Komitetu Światowego Dziedzictwa. Dialog i konsultacje odbywają się za
pośrednictwem telekonferencji i/lub w ramach osobistych spotkań, zgodnie z
obustronnymi uzgodnieniami.

W swojej ocenie IUCN uwzględnia wszelkie informacje oficjalnie przekazane w wyznaczonym
terminie przez Państwo-Stronę w formie pisemnej do Centrum Światowego Dziedzictwa (patrz
paragraf 148 Wytycznych operacyjnych). Niemniej na każdym z opisanych powyżej etapów każdy
interesariusz może również we własnym zakresie skontaktować się z IUCN w celu dostarczenia
informacji.
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IUCN bierze również zawsze w pełni pod uwagę wszystkie dotychczasowe decyzje Komitetu
Światowego Dziedzictwa, adekwatne w przypadku danego wniosku – wnioski, które były
wcześniej odsyłane lub odraczane przez Komitet, lub wnioski, w przypadku których Komitet zajął
stanowisko w odniesieniu do kwestii związanych z polityką.
W przypadku ponownych wniosków, rozszerzenia lub modyfikacji granic istniejącego dobra
światowego dziedzictwa, IUCN bierze również pod uwagę wszelkie kwestie związane ze staniem
zachowania dobra, które zostały wcześniej zgłoszone do Komitetu Światowego Dziedzictwa. IUCN
może również rozważyć zwrócenie uwagi Komitetu, w ramach procesu sprawozdawczości
związanej ze stanem zachowania, na wszelkie istotne kwestie dotyczące stanu zachowania takiego
dobra, jeżeli zostaną one zidentyfikowane w procesie oceny po raz pierwszy.
System klasyfikacji biogeograficznej jako podstawa porównawcza
2.

Jako centralny element swojego podejścia do globalnej analizy porównawczej, IUCN stosuje w
ocenach systemy klasyfikacji biogeograficznej takie jak system prowincji biogeograficznych świata
Udvardy’ego (1975), a także nowsze systemy klasyfikacji ekoregionów lądowych, słodkowodnych i
morskich świata. Systemy te zapewniają obiektywny sposób porównywania kandydujących dóbr z
miejscami o podobnych warunkach klimatycznych i ekologicznych.

3.

Podkreśla się jednak, że wspomniane systemy klasyfikacji obszarów biogeograficznych są używane
tylko jako podstawa do porównań i nie oznacza to, że dobra światowego dziedzictwa są wybierane
wyłącznie na tej podstawie, ani też że pewna synteza wszystkich takich systemów klasyfikacji stanowi
podstawę wyboru dóbr do wpisania na Listę. Podstawowa zasada mówi, że dobra światowego
dziedzictwa muszą posiadać wyjątkową uniwersalną wartość.

Systemy wyboru i określania obszarów do ochrony priorytetowej
4.

IUCN używa również systemów, które pozwalają na dokonanie wyboru obszarów do ochrony
priorytetowej, takich jak: World Wide Fund for Nature's (WWF) Global 200 Ecoregions, Centres of
Plant Diversity WWF/IUCN, system Biodiversity Hotspots and High-Biodiversity Wilderness Areas
organizacji Conservation International, system Endemic Bird Areas and Important Bird Areas
organizacji Birdlife International oraz innych systemów klasyfikacji obszarów o kluczowej
różnorodności biologicznej, takich jak Alliance for Zero Extinction. Systemy te dostarczają
dodatkowych informacji na temat znaczenia kandydujących dóbr dla ochrony różnorodności
biologicznej. Nie zakłada się jednak, że wszystkie tego rodzaju obszary powinny zostać wpisane na
Listę światowego dziedzictwa. Podstawowa zasada mówi, że dobra światowego dziedzictwa muszą
posiadać wyjątkową uniwersalną wartość.

Systemy oceny dóbr przedstawiających wartość z punktu widzenia nauk o Ziemi
5.

W ocenie dóbr, które zostały nominowane ze względu na ich wartości geologiczne, IUCN konsultuje
się z szeregiem wyspecjalizowanych organizacji, takich jak UNESCO Earth Sciences Division,
International Association of Geomorphologists, International Union of Speleology oraz International
Union of Geological Sciences (IUGS).

Wybrane publikacje wykorzystywane w procesie oceny
6.

W procesie oceny wykorzystywane są również kluczowe publikacje na temat światowych obszarów
chronionych, publikowane przez IUCN oraz szereg międzynarodowych organizacji ochrony.
Dokumenty te dostarczają ogólnosystemowych przeglądów umożliwiających porównanie pilności
ochrony poszczególnych obszarów chronionych na całym świecie. IUCN przeprowadza również
szereg studiów tematycznych mających na celu identyfikację luk w zakresie światowego dziedzictwa
przyrodniczego oraz dóbr o potencjale światowego dziedzictwa. Można się z nimi zapoznać na stronie
internetowej IUCN, pod adresem www.iucn.org/worldheritage.
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IUCN korzysta również z publikacji dotyczących poszczególnych dóbr, co umożliwia zdobycie
wiedzy o wartościach tych dóbr oraz zagadnieniach związanych z ich zachowaniem.
Ocena krajobrazów kulturowych (zob. również Aneks 3)
7.

IUCN interesuje się wieloma dobrami kulturowymi, w szczególności tymi, które zostały zgłoszone do
wpisu na Listę jako krajobrazy kulturowe. Z tego powodu IUCN bierze okazjonalnie udział, wraz z
ICOMOS-em, w ocenach w terenie nominowanych krajobrazów kulturowych (zob. część C poniżej).

8.

Zgodnie z cechami przyrodniczymi określonych krajobrazów kulturowych, które zostały
scharakteryzowane w Aneksie 3 par. 11, w trakcie przeprowadzania oceny IUCN bierze pod uwagę
następujące kwestie:
(i)
(ii)

ochrona naturalnych i pół-naturalnych systemów oraz dzikich gatunków roślin i zwierząt
ochrona różnorodności biologicznej w ramach systemów zrównoważonego użytkowania
(rolnych, tradycyjnego rybołówstwa, leśnictwa);
(iii) zrównoważone użytkowanie terenów lądowych i wodnych;
(iv) wzmocnienie estetycznych cech krajobrazowych;
(v) kolekcje ex situ, takie jak ogrody botaniczne lub arbotera;
(vi) wyjątkowe przykłady wzajemnych związków człowieka i przyrody;
(vii) odkrycia o znaczeniu historycznym
W tabeli poniżej wszystkie kwestie z powyższej listy zostały umieszczone w kontekście kategorii
krajobrazów kulturowych z Aneksu 3, przez co wskazano, czym najprawdopodobniej będzie
zainteresowana IUCN (brak oznaczenia nie wyklucza zainteresowania, a jedynie sygnalizuje, że jest
ono mało prawdopodobne):
Typ
kulturowego

krajobrazu Najbardziej prawdopodobne kwestie do rozpatrzenia pod kątem
przyrodniczym (zob. paragraf 16 powyżej)

(zob. również aneks 3)
Krajobraz zaprojektowany
Krajobraz, który rozwinął
się samoistnie –
kontynuowany

(i)

Krajobraz, który rozwinął
się samoistnie – reliktowy
(lub skamieniały)

(i)

Krajobraz
asocjacyjny
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(v)

kulturowy

(ii)

(iii)

(iv)

(vi)

(vii)
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RYSUNEK 2: PROCEDURA OCENY DÓBR PRZEZ IUCN

RAPORT IUCN DLA KOMITETU ŚWIATOWEGO
DZIEDZICTWA
Drugi Panel Światowego Dziedzictwa IUCN

Państwa-Strony i interesariusze mogą przekazać dodatkowe informacje

Panel Światowego Dziedzictwa IUCN

Program Światowego Dziedzictwa IUCN

Przeglądy dokumentacji i analizy
porównawcze

Komitety i Członkowie
IUCN

Państwa-Strony i interesariusze
mogą przekazać dodatkowe informacje

Stowarzyszeni
Partnerzy Naukowi

Biura i Programy
Regionalne IUCN

Wizja w terenie, obejmująca szerokie
konsultacje z interesariuszami

Wymagane konsultacje z
ICOMOS i WHC

Program Światowego Dziedzictwa IUCN

Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO

Dokumentacja nominacyjna
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C.

Procedury oceny wniosków przez organizacje doradcze

WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI DORADCZYCH

Dobra mieszane
1.

Dobra, które są zgłaszane do wpisu na Listę zarówno ze względu na wartości przyrodnicze jak i
kulturowe wymagają wspólnej misji IUCN i ICOMOS w terenie. IUCN i ICOMOS opracowują
oddzielne raporty z oceny dobra w terenie, biorąc pod uwagę odpowiednie kryteria (patrz wyżej) oraz
harmonizują i koordynują swoje oceny w największym możliwym stopniu.

Krajobrazy kulturowe
2.

Dobra zgłaszane do wpisu na Listę jako krajobrazy kulturowe są oceniane przez ICOMOS w
zestawieniu z kryteriami (i)-(vi) (zob. paragraf 77 Wytycznych operacyjnych). IUCN może udzielać
stosownych porad dotyczących wartości przyrodniczych oraz ochrony i zarządzania kandydującym
dobrem oraz odnosić się do wszelkich kwestii podnoszonych przez ICOMOS. W niektórych
przypadkach jest wymagana wspólna misja w terenie.

Związki pomiędzy przyrodą a kulturą
3.

Ponieważ większość dóbr zgłaszanych do wpisania na Listę światowego dziedzictwa obejmuje
aspekty zarządzania związane z interakcją pomiędzy przyrodą a kulturą, IUCN i ICOMOS w
możliwie największym zakresie omawiają wszelkie tego rodzaju interakcje w ramach realizowanych
przez siebie procesów oceny.
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FORMULARZ SPRAWOZDANIA OKRESOWYCH
Z REALIZACJI
KONWENCJI ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA



Formularz sprawozdania okresowych jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
http://whc.unesco.org/en/periodicreporting



Dalsze wskazówki dotyczące sprawozdawczości okresowej znaleźć można w sekcji V Wytycznych
operacyjnych



Aby ułatwić zarządzanie informacjami, Państwa-Strony są proszone o dostarczenie sprawozdań w
języku angielskim lub francuskim, w formie elektronicznej oraz wydrukowanych na adres:
Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO
7, place de Fontenoy
75352 Paryż 07 SP
Francja
Telefon: +33 (0) 1 4568 1571
Faks: +33 (0) 1 4568 5570
E-mail przez stronę internetową: http://whc.unesco.org/en/contacts

Wytyczne operacyjne do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa
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FORMULARZ

SPRAWOZDAŃ OKRESOWYCH Z REALIZACJI
KONWENCJI ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA

Wymagania ogólne


Informacje powinny być jak najdokładniejsze i konkretne. Jeżeli jest to tylko możliwe, powinny być
one ujęte ilościowo i z pełnym wykazem źródeł.



Informacje powinny być zwięzłe. W szczególności należy unikać długich opisów historycznych
miejsc lub zdarzeń, które miały tam miejsce, zwłaszcza jeżeli można je znaleźć w łatwo dostępnych
źródłach publikowanych.



Wyrażane opinie powinny być poparte odesłaniem do źródła, na którym są oparte, oraz do
uzasadniających je możliwych do zweryfikowania faktów.



Sprawozdania okresowe należy sporządzać w formie drukowanej, format A4 (210 mm x 297 mm),
wraz z mapami i planami w formacie maksymalnie A3 (297 mm x 420 mm). Państwa-Strony są
również proszone o składanie pełnego tekstu sprawozdań okresowych w formie elektronicznej.

SEKCJA I:
REALIZACJA KONWENCJI ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA PRZEZ PAŃSTWO-STRONĘ
Państwa-Strony proszone są o udzielenie informacji na temat przepisów prawnych i administracyjnych,
które przyjęły, oraz innych działań podjętych w celu realizacji Konwencji, wraz z podaniem szczegółów na
temat doświadczeń zdobytych na tym polu (artykuł 29.1 Konwencji światowego dziedzictwa).
I.1

Wprowadzenie
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

I.2

Państwo-Strona
Rok ratyfikacji lub przyjęcia Konwencji
Organizacja(e) lub jednostka(i) odpowiedzialna(e) za przygotowanie sprawozdania
Data sprawozdania
Podpis w imieniu Państwa-Strony

Identyfikacja dóbr dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Pozycja ta odnosi się w szczególności do artykułów 3, 4 i 11 Konwencji, dotyczących identyfikacji
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz wniosków o wpis dóbr na Listę światowego
dziedzictwa.
(i)

Rejestry krajowe

Rejestry dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego o znaczeniu krajowym stanowią podstawę do
identyfikacji potencjalnych dóbr światowego dziedzictwa.
Należy wskazać, które instytucje są odpowiedzialne za opracowanie i aktualizowanie rejestrów
krajowych oraz w jakim zakresie spisy, listy lub rejestry na poziomie lokalnym, państwowym i/lub
krajowym istnieją i zostały zakończone.
(ii)

Lista informacyjna

Artykuł 11 Konwencji odnosi się do przesyłania przez Państwa-Strony spisów dóbr odpowiednich do
wpisu na Listę światowego dziedzictwa. Listy informacyjne, zawierające dobra kulturowe i
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przyrodnicze, powinny być przygotowane zgodnie z zapisami paragrafów 62-69 i aneksu 2
Wytycznych operacyjnych. Państwa-Strony powinny złożyć sprawozdanie z działań podjętych w celu
realizacji decyzji Komitetu podjętej w trakcie 24. sesji (Cairns, grudzień 2000) i decyzji 12.
Zgromadzenia Ogólnego Państw-Stron (główna siedziba UNESCO, 1999), które mówią o
wykorzystaniu list informacyjnych jako narzędzia planowania w celu zmniejszenia braku równowagi
na Liście światowego dziedzictwa.
Należy podać datę złożenia listy informacyjnej oraz wszelkich zmian dokonanych po jej złożeniu.
Państwa-Strony zachęca się także do dostarczenia opisu procesu przygotowania i weryfikacji listy
informacyjnej, np. czy na jakąś konkretną(e) instytucję(e) została nałożona odpowiedzialność
identyfikacji dóbr i wyznaczenia granic dóbr światowego dziedzictwa, czy władze lokalne i
miejscowa ludność były zaangażowane w przygotowanie listy. Jeżeli tak, należy podać szczegóły.
(iii) Kandydatury
Sprawozdanie okresowe powinno zawierać listę dóbr,
światowego dziedzictwa. Zachęca się Państwa-Strony
kandydatur, współpracy i współdziałania z władzami
napotkanych przeszkód i trudności oraz dostrzeganych
doświadczeń.
I.3

które kandydowały do wpisu na Listę
do analizy procesu przygotowywania
lokalnymi i mieszkańcami, motywacji,
korzyści i wniosków wyciągniętych z

Ochrona, konserwacja i prezentacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Ta pozycja odnosi się w szczególności do artykułów 4 i 5 Konwencji, w których Państwa-Strony
uznają swoje obowiązki w zakresie zapewnienia identyfikacji, ochrony, konserwacji, prezentacji i
przekazania przyszłym pokoleniom światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz
podejmowania skutecznych kroków i aktywnych działań w tej mierze. Dodatkowe wskazówki
dotyczące obowiązków Państw-Stron można znaleźć w paragrafach 10-16 Wytycznych operacyjnych.
Artykuł 5 Konwencji wyszczególnia następujące działania:
(i)

Przyjęcie ogólnych zasad i polityki postępowania

Należy podać informacje na temat przyjęcia zasad i polityki postępowania, mających na celu nadanie
dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu funkcji w życiu społecznym. Należy przedstawić
informacje na temat sposobu, w jaki Państwo-Strona lub odpowiednie władze podjęły działania w
kierunku zintegrowania ochrony dóbr światowego dziedzictwa z ogólnymi programami
planistycznymi. Należy wskazać obszary, w których poprawa jest pożądana oraz te, nad którymi
Państwo-Strona pracuje.
(ii)

Status służb na rzecz ochrony, konserwacji i prezentacji dziedzictwa

Należy przedstawić informacje na temat wszelkich służb działających w obrębie terytorium PaństwaStrony, które zostały ustanowione lub znacząco usprawnione od czasu poprzedniego sprawozdania
okresowego. Szczególną uwagę należy zwrócić na służby skierowane na ochronę, konserwację i
prezentację dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, wskazując odpowiedni personel oraz środki,
jakimi dysponują do sprawowania swojej funkcji. Należy wskazać obszary, w których poprawa jest
pożądana oraz te, nad którymi Państwo-Strona pracuje.
(iii) Studia i badania naukowe i techniczne
Dodatkowe wskazówki dotyczące badań można znaleźć w paragrafie 215 Wytycznych operacyjnych.
Należy wymienić ważniejsze studia naukowe i techniczne oraz projekty badawcze natury ogólnej,
które mogłyby być korzystne dla dóbr światowego dziedzictwa, rozpoczęte lub zakończone od czasu
ostatniego sprawozdania okresowego. Należy wskazać obszary, w których poprawa jest pożądana
oraz te, nad którymi Państwo-Strona pracuje.
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Badania naukowe lub programy badawcze dotyczące konkretnych dóbr należy przedstawić w sekcji
II.4 formularza sprawozdania.
(iv)

Działania służące identyfikacji, ochronie, konserwacji, prezentacji i rehabilitacji

Należy wskazać właściwe środki prawne i administracyjne, które podjęło Państwo-Strona lub
odpowiednie władze w celu identyfikacji, ochrony, konserwacji, prezentacji i rehabilitacji dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego. Szczególną uwagę należy zwrócić na środki dotyczące zarządzania
ruchem turystycznym i rozwój w regionie. Państwo-Strona jest również zachęcane do wskazania czy,
na podstawie zdobytego doświadczenia, uważa się, że jest potrzebna reforma stosowanej polityki lub
obowiązującego prawa. Jest również wskazane odnotowanie, jakie inne międzynarodowe konwencje
dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego zostały podpisane lub ratyfikowane
przez Państwo-Stronę, w jaki sposób stosowanie tych różnych instrumentów prawnych zostało
skoordynowane i włączone do polityki i planowania na szczeblu krajowym.
Należy wskazać odpowiednie środki naukowe i techniczne, które zostały przedsięwzięte przez
Państwo-Stronę lub odpowiednie instytucje na rzecz identyfikacji, ochrony, konserwacji, prezentacji i
rehabilitacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
Należy wskazać odpowiednie działania finansowe, które zostały podjęte przez Państwo-Stronę lub
odpowiednie władze na rzecz identyfikacji, ochrony, konserwacji, prezentacji i rehabilitacji
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
Informacja na temat prezentacji dziedzictwa może odnosić się do publikacji, stron internetowych,
filmów, znaczków, kartek pocztowych, książek itp.
Należy wskazać obszary, w których poprawa jest pożądana oraz te, nad którymi Państwo-Strona
pracuje.
(v)

Kształcenie

Dodatkowe wskazówki dotyczące kształcenia można znaleźć w paragrafach 213-214 Wytycznych
operacyjnych.
Należy przedstawić informacje na temat strategii szkoleniowych i edukacyjnych, które zostały
wdrożone w Państwie-Stronie zarówno w celu poszerzania kompetencji zawodowych jak i powołania
lub rozwoju krajowych lub regionalnych centrów kształcenia i edukacji w zakresie ochrony,
konserwacji i prezentacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, oraz do jakiego stopnia takie
kształcenie zostało włączone w istniejące systemy edukacji uniwersyteckiej i szkolnej.
Należy wskazać działania sprzyjające prowadzeniu badań naukowych jako pomocy dla działalności
szkoleniowej i edukacyjnej, które zostały podjęte przez Państwo-Stronę.
Należy wskazać obszary, w których poprawa jest pożądana oraz te, nad którymi Państwo-Strona
pracuje.
I.4

Współpraca międzynarodowa i pozyskiwanie funduszy
Ta pozycja odnosi się w szczególności do artykułów 4, 6, 17 i 18 Konwencji. Dodatkowe wskazówki
dotyczące tego zagadnienia można znaleźć w paragrafach 227-231 Wytycznych operacyjnych.
Należy podać informacje na temat współpracy z innymi Państwami-Stronami na rzecz identyfikacji,
ochrony, konserwacji i zachowania światowego dziedzictwa zlokalizowanego na ich terytorium.
Należy także wskazać, jakie środki zostały podjęte dla uniknięcia bezpośrednich i pośrednich szkód w
światowym dziedzictwie zlokalizowanym na terytorium innych krajów.

48

Wytyczne operacyjne do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa

Formularz sprawozdania okresowych z realizacji Konwencji światowego dziedzictwa

Aneks 7

Czy zostały powołane krajowe fundacje lub stowarzyszenia, publiczne i prywatne, których celem jest
pozyskiwanie funduszy i darowizn na ochronę światowego dziedzictwa, i czy Państwo-Strona
udzieliło im pomocy?
I.5

Edukacja, informacje i podnoszenie poziomu świadomości
Pozycja ta odnosi się w szczególności do artykułów 27 i 28 Konwencji mówiących o programach
edukacyjnych. Dodatkowe wskazówki dotyczące tej kwestii można znaleźć w Rozdziale IX
Wytycznych operacyjnych.
Należy podać, jakie kroki podjęło Państwo-Strona w kierunku podniesienia poziomu świadomości
decydentów, właścicieli dóbr oraz ogółu społeczeństwa na temat ochrony i konserwacji dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego.
Należy podać informacje dotyczące edukacji (podstawowej, średniej i wyższej) oraz programów
informacyjnych, które były podejmowane lub są planowane w celu powszechnego uznania i lepszego
poszanowania dziedzictwa przez ludność, szerokiego informowania opinii publicznej o
niebezpieczeństwach grożących dziedzictwu oraz działaniach prowadzonych w ramach realizacji
Konwencji. Czy dane Państwo-Strona uczestniczy w projekcie specjalnym UNESCO pn. Udział
młodych ludzi w ochronie i promocji światowego dziedzictwa [Young People’s Participation in World
Heritage Preservation and Promotion]?
Informacje na temat działań i programów odnoszących się do konkretnych dóbr należy przedstawić w
pozycji II.4 dotyczącej zarządzania.

I.6

Wnioski i rekomendowane działania
Główne wnioski dotyczące każdej z pozycji w sekcji I sprawozdania powinny być streszczone i
zestawione w tabeli razem z zaproponowanymi działaniami, podmiotem(ami) odpowiedzialnym(i) za
podjęcie tych działań oraz harmonogramem ich realizacji:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Główne wnioski
Proponowane przyszłe działanie(a)
Podmiot(y) odpowiedzialny(e) za realizację
Ramy czasowe realizacji
Zapotrzebowanie na pomoc międzynarodową

Państwa-Strony są również zachęcane do przedstawienia w ich pierwszym sprawozdaniu okresowym
analizy procesu ratyfikacji Konwencji, motywacji, przeszkód i trudności napotkanych w trakcie tego
procesu oraz dostrzeżonych korzyści i wniosków ze zdobytych doświadczeń.
SEKCJA II:
STAN ZACHOWANIA POSZCZEGÓLNYCH DÓBR ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA
Przygotowanie sprawozdań okresowych dotyczących stanu zachowania powinno angażować tych,
którzy są odpowiedzialni za bieżące zarządzanie dobrami. W przypadku dóbr transgranicznych zaleca
się, aby sprawozdania były przygotowane wspólnie albo w ramach ścisłej współpracy pomiędzy
zaangażowanymi podmiotami.
Pierwsze sprawozdanie okresowe powinno aktualizować informacje przedstawione w oryginalnej
dokumentacji nominacyjnej. Następne sprawozdania będą wówczas koncentrować się na zmianach,
które nastąpiły od poprzedniego sprawozdania.
Ta część sprawozdawczości okresowej jest zatem zgodna z formularzem dokumentacji nominacyjnej.
Stan zachowania dóbr wpisanych na Listę światowego dziedzictwa w zagrożeniu jest kontrolowanych
przez Komitet Światowego Dziedzictwa w regularnych odstępach czasu, co do zasady raz w roku.
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Kontrola ta skupia się na szczególnych czynnikach i kwestiach, które doprowadziły do wpisania dobra
na Listę światowego dziedzictwa w zagrożeniu. Przygotowywanie kompletnej okresowej
sprawozdawczości o stanie zachowania tych dóbr wciąż pozostaje wymogiem.
Ta część powinna zostać wypełniona w odniesieniu do każdego dobra światowego dziedzictwa.
II.1

Wstęp

II.2

i)
Państwo-Strona
ii)
Nazwa dobra światowego dziedzictwa
iii) Współrzędne geograficzne z dokładnością do sekundy
iv) Data wpisu na Listę dziedzictwa światowego
v)
Organizacja(e) lub jednostka(i) odpowiedzialna(e) za przygotowanie sprawozdania
vi) Data sprawozdania
vii) Podpis w imieniu Państwa-Strony
Orzeczenie wyjątkowej uniwersalnej wartości
W momencie wpisu dobra na Listę światowego dziedzictwa, Komitet Światowego Dziedzictwa
wskazuje jego wyjątkową uniwersalną wartość poprzez decyzję o przyjętych kryteriach wpisu.
Należy podać uzasadnienie wpisu przedstawione przez Państwo-Stronę i kryteria, na podstawie
których Komitet wpisał dobro na Listę światowego dziedzictwa.
Należy stwierdzić, czy z punktu widzenia Państwa-Strony Orzeczenie wyjątkowej uniwersalnej
wartości adekwatnie oddaje wyjątkową uniwersalną wartość dobra, czy też nie i jest potrzebne
ponowne złożenie wniosku. Powinno się to wziąć pod uwagę, na przykład, w celu rozpoznania i
uznania wartości kulturowych dobra światowego dziedzictwa wpisanego z powodu jego wyjątkowej
wartości przyrodniczej lub vice versa. Odpowiedź na to pytanie może okazać się konieczna zarówno z
powodu istotnej zmiany kryteriów przez Komitet Światowego Dziedzictwa, jak i z powodu lepszego
określenia bądź większej wiedzy na temat szczególnej wyjątkowej uniwersalnej wartości dobra.
Inna kwestia, która mogłaby być tutaj poddana sprawdzeniu to ta, czy granice dobra światowego
dziedzictwa, i jego strefy buforowej jeżeli istnieje, są odpowiednie dla zapewnienia ochrony i
konserwacji wyjątkowej uniwersalnej wartości dobra. W następstwie takiego przeglądu korekta lub
rozszerzenie granic może być brane pod uwagę.
Jeżeli Orzeczenie wyjątkowej uniwersalnej wartości nie jest dostępne lub jest niekompletne, PaństwoStrona powinno zaproponować takie orzeczenie w pierwszym sprawozdaniu okresowym. Orzeczenie
wyjątkowej uniwersalnej wartości powinno odzwierciedlać kryterium (kryteria), na podstawie których
Komitet wpisał dobro na Listę światowego dziedzictwa. Powinno również odpowiadać na pytania
takie jak: co reprezentuje dobro; co powoduje, że dobro jest wyjątkowe; jakie szczególne wartości
odróżniają dobro; jaka jest relacja dobra z jego otoczeniem itp. Takie Orzeczenie wyjątkowej
uniwersalnej wartości będzie ocenione przez właściwą organizację doradczą (organizacje doradcze) i
przekazane Światowego Dziedzictwa do zatwierdzenia.

II.3

Orzeczenie autentyzmu i/lub integralności
W tej pozycji konieczne jest sprawdzenie czy wartość, na podstawie której dobro było wpisane na
Listę światowego dziedzictwa, i która została odzwierciedlona w Orzeczeniu wyjątkowej uniwersalnej
wartości w pozycji II.2. jest zachowana.
Punkt powinien także zawierać kwestię autentyzmu i/lub integralności w relacji do dobra. Jaka była
ocena autentyzmu i/lub integralności dobra w momencie wpisu? Jaka jest ocena autentyzmu i/lub
integralność dobra obecnie?
Należy zwrócić uwagę, że bardziej szczegółowa analiza kondycji dobra, na podstawie kluczowych
wskaźników oceny stanu zachowania, jest wymagana w pozycji II.6.
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II.4

Aneks 7

Zarządzanie
W tej pozycji konieczne jest przedstawienie sprawozdania z realizacji i efektywności zarówno
prawodawstwa dotyczącego ochronny dobra na poziomie krajowym, regionalnym i miejscowym oraz
ochrony na podstawie umów lub na zasadach tradycyjnych, jak i kontroli zarządzania lub planowania
dotyczącego określonego dobra, oraz działań przewidywanych w przyszłości mających na celu
zachowanie wartości określonej w Orzeczeniu wyjątkowej uniwersalnej wartości w pozycji II.2.
Dodatkowe wskazówki dotyczące tego zagadnienia można znaleźć w sekcji III.D Wytycznych
operacyjnych.
Państwo-Strona powinno również zdać sprawozdanie na temat istotnych zmian własnościowych,
statusu prawnego i/lub środków ochronnych stosowanych na mocy umów lub tradycji, ustaleń
dotyczących zarządzania i planów zarządzania, w porównaniu z sytuacją w momencie wpisu na Listę
lub w czasie poprzedniego sprawozdania okresowego. W takim przypadku Państwo-Strona jest
proszone o dołączenie do sprawozdania okresowego całej odpowiedniej dokumentacji, w
szczególności tekstów prawnych, planów zarządzania i/lub (rocznych) planów pracy dotyczących
zarządzania i utrzymania dobra. Należy również podać pełną nazwę (nazwisko) i adres instytucji lub
osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za dobro.
Państwo-Strona może również podać ocenę zasobów ludzkich i finansowych, które są dostępne i
potrzebne dla zarządzania dobrem, jak i ocenę potrzeb dotyczących kształcenia personelu.
Państwo-Strona jest również proszone o podanie informacji na temat badań naukowych, projektów
badawczych, działań na rzecz edukacji, informacji i podnoszenia poziomu świadomości bezpośrednio
związanych z dobrem oraz o skomentowanie stopnia, w jakim wartości zabytkowe dobra są
efektywnie komunikowane mieszkańcom, odwiedzającym i społeczeństwu. Sprawy, do których
należy się odnieść to między innymi: czy jest na terenie tablica wskazująca, że miejsce jest dobrem
światowego dziedzictwa? czy istnieją programy edukacyjne dla szkół? czy odbywają się specjalne
wydarzenia i wystawy? czy istnieje odpowiedniego rodzaju infrastruktura, centrum obsługi turystów,
muzeum, szlaki, przewodniki, materiały informacyjne itp. i są dostępne odwiedzającym? jaką rolę
uznanie za światowe dziedzictwo pełni w tych programach i działaniach?
Ponadto Państwo-Strona jest proszone o podanie informacji statystycznych, w miarę możliwości w
układzie rocznym, na temat dochodów, liczby turystów, personelu i innych właściwych kwestii.
W oparciu o przegląd i ocenę zarządzania dobrem, Państwo-Strona może zechcieć rozważyć, czy jest
potrzebne wprowadzenie istotnych zmian warunków prawnych i administracyjnych ochrony lub
konserwacji dobra.

II.5

Czynniki oddziałujące na dobro
Należy przedstawić komentarz na temat stopnia, do jakiego dobro jest zagrożone przez poszczególne
problemy i zagrożenia. Czynniki, które mogą być wzięte pod uwagę w tej pozycji to te, które zostały
wymienione w schemacie wniosku o wpis na Listę, na przykład: presja urbanistyczna, presja
środowiskowa, katastrofy naturalne i przygotowanie na nie, presja turystyczna/związana z ruchem
odwiedzających, liczba mieszkańców.
Biorąc pod uwagę znaczenie planowania i przygotowania na wypadek ryzyka, należy podać
odpowiednie informacje na temat metod operacyjnych, które umożliwią Państwu-Stronie
przeciwdziałanie niebezpieczeństwom zagrażającym lub mogącym stworzyć zagrożenie dla jego
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Problemy i zagrożenia, które powinny być wzięte pod
uwagę obejmują trzęsienia ziemi, powodzie, osuwiska, wibracje, zanieczyszczenie przemysłowe,
wandalizm, kradzieże, grabież, zmiany w kontekście fizycznym dóbr, kopalnictwo, wylesianie,
kłusownictwo, jak również zmiany zagospodarowania przestrzennego, rolnictwo, budowę dróg,
działalność budowlaną, turystykę. Należy wskazać obszary, w których poprawa jest pożądana oraz te,
nad którymi Państwo-Strona pracuje.
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Ta pozycja powinna dostarczyć aktualnych informacji na temat wszystkich czynników, które mogą
łatwo oddziaływać lub zagrażać dobru. Należy również powiązać zagrożenia ze środkami, jakie
zostały powzięte aby im przeciwdziałać.
Należy również przedstawić ocenę, czy oddziaływanie tych czynników na dobro rośnie czy maleje i
jakie działania zaradcze zostały podjęte lub są planowane w przyszłości.
II.6

Monitoring
Zważywszy, że pozycja II.3 sprawozdania okresowego przedstawia ogólną ocenę zachowania
wyjątkowej uniwersalnej wartości dobra, ta pozycja analizuje bardziej szczegółowo kondycję dobra na
podstawie kluczowych wskaźników pomiaru jego stanu zachowania.
Jeżeli nie określono wskaźników w czasie wpisu dobra na Listę światowego dziedzictwa, powinno to
być zrobione w trakcie pierwszego sprawozdania okresowego. Przygotowanie sprawozdania
okresowego może też być okazją oceny adekwatności wcześniej określonych wskaźników i
zrewidowania ich w miarę potrzeby.
Należy podać aktualne informacje odnoszące się do każdego z kluczowych wskaźników. Powinno się
zwrócić szczególną uwagę, aby ta informacja była możliwie dokładna i wiarygodna, na przykład
poprzez prowadzenie obserwacji w taki sam sposób, przy użyciu podobnych przyrządów i metod, oraz
w takim samym okresie roku i porze dnia.
Należy wskazać partnerów, którzy są zaangażowani w monitoring oraz opisać jakiego rodzaju
udoskonalenia Państwo-Strona przewiduje lub uznałoby za potrzebne w celu poprawy systemu
monitorowania.
W poszczególnych przypadkach Komitet Światowego Dziedzictwa i/lub jego Biuro mogło już badać
stan zachowania dobra i przedstawić Państwu-Stronie zalecenia, zarówno w trakcie wpisu, jak i
później. W takich przypadkach Państwo-Strona jest proszone o sprawozdanie z działań, jakie zostały
podjęte w odpowiedzi na uwagi i zalecenia wystosowane przez Biuro lub Komitet.

II.7

Streszczenie wniosków i rekomendowanych działań
Główne wnioski przedstawione w każdej z pozycji sprawozdania na temat stanu zachowania, w
szczególności, czy wyjątkowa uniwersalna wartość dobra jest zachowana, powinny być podsumowane
i przedstawione w formie tabeli, w tym:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

główne wnioski dotyczące stanu wyjątkowej uniwersalnej wartości dobra (zob. powyżej,
pozycje II.2 i II.3)
główne wnioski dotyczące zarządzania i czynników oddziałujących na dobro (zob. wyżej,
pozycje II.4 i II.5)
Proponowane przyszłe działanie(a)
Podmiot(y) odpowiedzialny(e) za realizację
Ramy czasowe realizacji
Zapotrzebowanie na pomoc międzynarodową

Państwo-Strona jest również proszone o podzielenie się zdobytym doświadczeniem, które może być
istotne dla innych mających do czynienia z podobnymi problemami lub sprawami. Należy podać
nazwy (nazwiska) i dane kontaktowe organizacji lub specjalistów, z którymi można się skontaktować
w tej sprawie.
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O POMOC MIĘDZYNARODOWĄ



Niniejszy Formularz wniosku o pomoc międzynarodową dostępny jest na stronie internetowej
http://whc.unesco.org/en/intassistance i może być wypełniony pod tym adresem.



Dalsze wskazówki dotyczące pomocy międzynarodowej znaleźć można w sekcji VII Wytycznych
operacyjnych



Zobacz załączone Objaśnienia dotyczące wypełniania formularza wniosku.



Podpisany oryginał wypełnionego Formularza wniosku o pomoc międzynarodową w języku
angielskim lub francuskim należy przesłać na adres:
Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO
7, place de Fontenoy
75352 Paryż 07 SP
Francja
Tel.+33 (0)1 45 68 12 76
Faks: +33 (0)1 45 68 55 70
E-mail: wh-intassistance@unesco.org
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1.
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PANSTWO-STRONA
________________________________________________________________

2.

TYTUL PROJEKTU
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3.

TYP POMOCY
Pomoc
w Pomoc
w Ochrona,
nagłych
działaniach
konserwacja i
przypadkach
przygotowawczych zarządzanie
Kultura
Przyroda
Mieszane

4.

LOKALIZACJA PROJEKTU
a)

Czy projekt będzie zrealizowany w miejscu światowego dziedzictwa?

□ - tak

□ - nie

Jeżeli tak, to należy podać nazwę dobra.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b)

Czy projekt zawiera komponent terenowy?

□ - tak

□ - nie

Jeżeli tak, to gdzie i jaki?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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c)

Aneks 8

Jeżeli projekt ma być realizowany w miejscu światowego dziedzictwa, należy wskazać czy
będzie on również z korzyścią dla innych dóbr światowego dziedzictwa, a jeśli tak, to dla
których i w jaki sposób?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
5.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU
(wskazać czy wstępny czy ostateczny)
Daty:___________________________________________________________
Czas trwania: ________________________________________________________

6.

PROJEKT JEST:
□ – lokalny
□ – krajowy
□ – sub-regionalny, obejmujący kilka Państw-Stron z regionu
□ – regionalny, obejmujący większość Państw-Stron z regionu
□ – międzynarodowy, obejmujący Państwa-Strony z różnych regionów
Jeżeli projekt jest krajowy, sub-regionalny, regionalny lub międzynarodowy, należy wskazać
kraje/dobra, które będą uczestniczyły/czerpały korzyści z projektu:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

7.

UZASADNIENIE PROJEKTU
a)

Należy wyjaśnić dlaczego projekt jest potrzebny
(w przypadku pomocy w nagłych przypadkach, zamiast tego należy wypełnić punkt 8 poniżej).

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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b)
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Jeżeli dotyczy, należy wymienić wszystkie składane dokumenty pomocnicze.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
8.

TYLKO W RAZIE POMOCY W NAGŁYCH PRZYPADKACH
a)

Należy opisać aktualne lub potencjalne zagrożenie/niebezpieczeństwo mogące oddziaływać na
dobro.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
b)

Należy wskazać, w jaki sposób zagrożenie może oddziaływać na wyjątkową uniwersalną
wartość dobra.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
c)

Należy wyjaśnić, w jaki sposób proponowany projekt będzie się odnosił do zagrożenia/
niebezpieczeństwa

________________________________________________________________
________________________________________________________________
9.

CELE PROJEKTU
Należy jasno sprecyzować szczegółowe cele projektu.

10.

SPODZIEWANE REZULTATY
a)

Należy wyraźnie określić, jakie są spodziewane rezultaty projektu.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
b)

Należy określić wskaźniki i sposoby weryfikacji, które będą zastosowane do oceny rezultatów:
Spodziewane rezultaty
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11.
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PLAN DZIAŁANIA
(w tym konkretne zadania i harmonogram)
Zadania

Harmonogram (w miesiącach)

Zadanie
Zadanie
Zadanie
Zadanie

12.

OCENA I SPRAWOZDANIE
(do złożenia w Centrum Światowego Dziedzictwa w terminie trzech miesięcy od zakończenia
projektu)

13.

PROFILE SPECJALISTOW, INSTRUKTOROW, PRACOWNIKOW TECHNICZNYCH
LUB WYKWALIFIKOWANEJ SILY ROBOCZEJ, JEZELI PROJEKT PRZEWIDUJE
UDZIAL TAKICH OSOB
(jeżeli wybór specjalistów, instruktorów, pracowników technicznych lub wykwalifikowanej siły
roboczej jest już znany, proszę podać ich nazwiska i w miarę możliwości dołączyć krótkie CV)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

14.

KLUCZOWA DOCELOWA GRUPA ODBIORCÓW, W TYM PROFIL
PRAKTYKANTOW/ UCZESTNIKOW, JESLI PROJEKT PRZEWIDUJE UDZIAL
TAKICH OSÓB
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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15.

PODZIAŁ BUDŻETU
a)

Należy podać w tabeli poniższej (w dolarach amerykańskich) szczegółowy podział kosztów
poszczególnych elementów projektu oraz w miarę możliwości przedstawić koszty jednostkowe i
pokazać, jak będą one podzielone między różne źródła finansowania.

Pozycja
(wybierz pozycję mającą
zastosowanie w projekcie)

Organizacja
 lokalizacja

 koszty biurowe

 pomoc sekretarska

 tłumaczenie pisemne

 tłumaczenie symultaniczne 
 sprzęt audio-wizualny

 inne

Personel / usługi
konsultacyjne (honoraria)
 eksperci międzynarodowi
 eksperci krajowi
 koordynator
 inni

Podróż
 koszty
podróży
międzynarodowych
 koszty podróży krajowych
 inne
Dzienna dieta na utrzymanie
 zakwaterowanie
 wyżywienie
Sprzęt
 …….
 …….
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Wyszczególnienie w USD
(w przypadku pozycji mających
zastosowanie)

Państw
oStrona
Państw
aStrony
w USD

Fundusz
Światowe
go
Dziedzict
wa –
wnioskow
ana
kwota
w USD

Inne
źródła
w USD

Suma w
USD

__USD / dzień razy __ dni = __ USD
__ USD
__ USD / dzień razy __ dni - __ USD
__ USD / strona razy __ stron = USD
__ USD / godzina razy __ godzin =
USD
__USD / dzień razy __ dni = __ USD
__ USD
__ USD / tydzień razy __ tygodni = _
USD
__ USD / tydzień razy __ tygodni = _
USD
__ USD / tydzień razy __ tygodni = _
USD
__ USD / tydzień razy __ tygodni = _
USD
__ USD
__ USD
__ USD

__ USD / dzień razy __ osób = __
USD
__ USD / dzień razy __ osób = __
USD
__ USD / jednostka razy __ jednostek
=
__ USD / jednostka razy __ jednostek
=
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Pozycja
(wybierz pozycję mającą
zastosowanie w projekcie)

Ocena, sprawozdanie i
publikacja
 ocena
 sprawozdawczość
 redakcja, złożenie
 druk
 dystrybucja
 inne
Różne
 wizy
 inne

Wyszczególnienie w USD
(w przypadku pozycji mających
zastosowanie)

Aneks 8
Państw
oStrona
Państw
aStrony
w USD

Fundusz
Światowe
go
Dziedzict
wa –
wnioskow
ana
kwota
w USD

Inne
źródła
w USD

Suma w
USD

__ USD
__ USD
__ USD
__ USD
__ USD
__ USD
__ USD razy __ uczestników = __
USD
__ USD

RAZEM
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b)
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Należy wskazać, czy fundusze Państwa-Strony lub z innych źródeł są już dostępne lub kiedy
prawdopodobnie będą dostępne.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
16.

WKŁAD W NATURZE ZE STRONY PAŃSTWA-STRONY I INNYCH PODMIOTÓW
a)

Podmiot(y) krajowy(e)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
b)

Inne bi/multilateralne organizacje, darczyńcy itp.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
17.

PODMIOT(Y) ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE PROJEKTU
________________________________________________________________
________________________________________________________________

18.

PODPIS W IMIENIU PANSTWA-STRONY
Pełne imię i nazwisko ______________________________________________

19.

Tytuł

_____________________________________________________

Data

_____________________________________________________

ZAŁĄCZNIKI
________ (liczba załączników dołączonych do wniosku)
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OBJAŚNIENIA

FORMULARZ WNIOSKU O POMOC
MIĘDZYNARODOWĄ
1.

PAŃSTWO-STRONA

2.

TYTUŁ PROJEKTU

3.

TYP POMOCY
Pomoc w
nagłych
przypadkac
h

Pomoc w
działaniach
przygotowaw
czych

OBJAŚNIENIA
Nazwa Państwa-Strony składającego wniosek
o pomoc międzynarodową.

Ochrona,
konserwacja i
zarządzanie*

Kultura

Szczegóły – zob. paragraf 241 Wytycznych
operacyjnych.
Należy wskazać typ wnioskowanej pomocy,
jak również typ dziedzictwa, którego dotyczy
projekt.
Należy zaznaczyć tylko jeden prostokąt w
tabeli.

Przyrod
a

Na przykład:

Miesza
ne

- Projekt szkoleniowy dotyczący rysunków
naskalnych:

* Należy odnotować, że „Pomoc w zakresie
ochrony, konserwacji i zarządzania” obejmuje
wcześniejsze kategorie:
-

pomoc w zakresie kształcenia i badań

-

współpraca techniczna

-

pomoc w zakresie edukacji, informacji i
podnoszenia poziomu świadomości

Pomoc w
nagłych
przypadkac
h

Pomoc w
działaniach
przygotowaw
czych

Kultura

Ochrona,
konserwacja i
zarządzanie
X

Przyrod
a
Miesza
ne

- Przygotowanie wniosku o wpis na Listę
dobra mieszanego:
Pomoc w
nagłych
przypadkac
h

Pomoc w
działaniach
przygotowaw
czych

Ochrona,
konserwacja i
zarządzanie

Kultura
Przyrod
a
Miesza
ne

X

-Wniosek o pomoc w nagłych przypadkach w
sytuacji kryzysowej występującej po
tropikalnym huraganie, który dotknął leśny
obszar chroniony:
Pomoc w
nagłych
przypadkac

Wytyczne operacyjne do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa

Pomoc w
działaniach
przygotowaw

Ochrona,
konserwacja i
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Aneks 8

h

czych

zarządzanie

Kultura
Przyrod
a

X

Miesza
ne

4.

LOKALIZACJA PROJEKTU
a)

Czy projekt będzie realizowany w
miejscu światowego dziedzictwa?
□ - tak

□ - nie

Jeżeli tak, należy podać nazwę dobra.
b)

Czy projekt zawiera komponent
terenowy?
□ - tak

□ - nie

Jeżeli tak, to gdzie i jaki?
c)

Jeżeli projekt ma być realizowany w
miejscu światowego dziedzictwa,
należy wskazać czy będzie on również
z korzyścią dla innych dóbr
światowego dziedzictwa, a jeżeli tak,
to dla których i w jaki sposób?

5.

HARMONOGRAM REALIZACJI
PROJEKTU
(wskazać czy wstępny czy ostateczny)

Należy podać proponowaną datę rozpoczęcia
projektu, jak również czas jego trwania.

6.

PROJEKT JEST:

Jeżeli inne kraje będą czerpały korzyści z tego
projektu, należy podać, czy uzyskano ich
poparcie dla projektu.

□

lokalny

□

krajowy

□

sub-regionalny, obejmujący kilka
Państw-Stron z regionu

□

regionalny, obejmujący większość
Państw-Stron z regionu

□

międzynarodowy, obejmujący PaństwaStrony z różnych regionów

Należy również odnotować jeżeli w projekcie
uczestniczy dobro transgraniczne.

Jeżeli projekt jest krajowy, sub-regionalny,
regionalny lub międzynarodowy, należy
wskazać kraje/dobra, które będą
uczestniczyły/czerpały korzyści z projektu.
7.

62

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wytyczne operacyjne do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa

Formularz wniosku o pomoc międzynarodową

a)

Należy wyjaśnić dlaczego projekt jest
potrzebny
(w przypadku pomocy w nagłych
przypadkach, zamiast tego należy
wypełnić punkt 8 poniżej).

Aneks 8

Należy przedstawić problemy lub kwestie do
poruszenia/zajęcia się nimi. Powinny one
obejmować, w stosownych przypadkach,
stopień pilności działań, które w razie potrzeby
należy podjąć.
W danym przypadku należy podać szczegóły
stwierdzonych lub potencjalnych zagrożeń
dobra (dóbr) na nie więcej niż 2 stronach.
Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt
przyczynia się do realizacji:
- decyzji Komitetu Światowego Dziedzictwa;
- rekomendacji międzynarodowych misji
eksperckich, przeprowadzonych na prośbę
Komitetu, osoby przewodniczącej Komitetowi
lub UNESCO;
- rekomendacji organizacji doradczych;
- rekomendacji Centrum Światowego
Dziedzictwa UNESCO lub innych oddziałów
UNESCO;
- planów zarządzania dobrem
- rekomendacji z poprzednich działań
wspieranych przez Fundusz Światowego
Dziedzictwa.
Należy wyraźnie wskazać, do których
dokumentów odnosi się projekt (numer decyzji
Komitetu Światowego Dziedzictwa, daty misji
itp.).

b)

8.

Jeżeli dotyczy, należy wymienić
wszystkie składane dokumenty
pomocnicze.

Jeśli tylko to możliwe, należy poprzeć
uzasadnienie materiałami dowodowymi, takimi
jak raporty, fotografie, slajdy, mapy itp.

TYLKO W PRZYPADKU POMOCY W
NAGŁYCH PRZYPADKACH
a)

Należy opisać aktualne lub potencjalne
zagrożenie/niebezpieczeństwo mogące
oddziaływać na dobro.

Fundusze na pomoc w nagłych przypadkach
nie będą przyznawane automatycznie po
zajściu poważnego zdarzenia (klęski). Tego
typu pomoc będzie udzielana jedynie w
przypadkach, gdy bezpośrednie
niebezpieczeństwo związane z katastrofą
naturalną lub wywołaną przez człowieka
zagraża całości wyjątkowej uniwersalnej
wartości dobra światowego dziedzictwa i jego
autentyzmowi i/lub integralności; aby zapobiec
lub przynajmniej znacznie ograniczyć jego
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Aneks 8

ewentualny negatywny wpływ na dobro.
Pomoc w nagłych przypadkach może być
również udzielana w celu oceny, czy jest czy
też nie ma bezpośredniego niebezpieczeństwa,
na przykład na skutek poważnej katastrofy.
Przeciwnie, gdy z powodu klęski doszło do
pewnych strat w dziedzictwie, ale nie ma już
bezpośredniego zagrożenia lub
niebezpieczeństwa, którymi należy zająć się w
trybie pilnym, inne formy pomocy wydają się
być bardziej odpowiednie (np. pomoc w
zakresie ochrony, konserwacji i zarządzaniu).

9.

b)

Należy wskazać, w jaki sposób
zagrożenie może oddziaływać na
wyjątkową uniwersalną wartość dobra.

Przy ustalaniu priorytetów udzielania pomocy
w nagłych przypadkach, trzeba będzie wziąć
pod uwagę, czy to
zagrożenie/niebezpieczeństwo, jeśli
niezłagodzone, może potencjalnie wpływać na
wyjątkową uniwersalną wartość dobra
światowego dziedzictwa i jego autentyzm lub
integralność.

c)

Należy wyjaśnić, w jaki sposób
proponowany projekt będzie się odnosił
do zagrożenia/ niebezpieczeństwa

Wnioski o finansowanie w ramach programu
pomocy w nagłych przypadkach powinny
określać, w jaki sposób zakres projektu i jego
działań będzie oceniał zagrożenie/
niebezpieczeństwo grożące dobru światowego
dziedzictwa i pokazać, jak to zagrożenie będzie
skutecznie zminimalizowane.

CELE PROJEKTU
Należy jasno sprecyzować szczegółowe cele
projektu.

10.

Jakie są cele, które planuje się osiągnąć
poprzez realizację tego konkretnego projektu?

SPODZIEWANE REZULTATY
a)

Należy wyraźnie określić, jakie są
spodziewane rezultaty projektu.

Spodziewane rezultaty powinny być konkretne
i mierzalne. Każdy spodziewany rezultat
będzie mierzony za pomocą zestawu
wskaźników (zob. paragraf 10.b).

b)

Należy określić wskaźniki i sposoby
weryfikacji, które będą zastosowane do
oceny rezultatów:

Wskaźniki są używane do pomiaru
osiągniętych wyników oraz określenia
postępów w realizacji celu projektu. Są one
oparte na oczekiwanych rezultatach
określonych w paragrafie 10, i będą służyć
jako podstawa do oceny projektu po jego
zakończeniu.

Spodziewane
rezultaty

Wskaźniki

Sposoby
weryfikacji

Wskaźniki te powinny być obiektywne,
mierzalne i wyrażać się w kategoriach
ilościowych, takich jak wartości liczbowe lub
procentowe.
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Na przykład:
Pomoc w działaniach przygotowawczych
Cel
Przygotowanie kompletnego wniosku o wpis
na Listę do przedłożenia w Centrum
Światowego Dziedzictwa.
Spodziewane
rezultaty

Wskaźniki

Sposoby
weryfikacji

Wypełniony
wniosek
złożony w
Centrum
Światowego
Dziedzictwa
przed 1 lutego
200x.

 Wniosek złożony

 Pocztowy

Zakończony
plan
zarządzania do
złożenia wraz z
wnioskiem o
wpis na Listę

 Plan zarządzania
złożony w
terminie

dowód nadania
wniosku
 Raport z
WHC/POL
przesłany
Państwu
Stronie

Wniosek
uznany za
kompletny
przez Centrum
Światowego
Dziedzictwa i
organizacje
doradcze

 Pomyślne

 List z Centrum

w terminie

rozpatrzenie
przez Centrum
Światowego
Dziedzictwa i
organizacje
doradcze pod
kątem
kompletności

dowód nadania
wniosku
 Raport z
WHC/POL
przesłany
Państwu
Stronie

 Pocztowy

Światowego
Dziedzictwa do
Państwa-Strony
informujący je
o tym, że
wniosek
uznano za
kompletny

Pomoc w nagłych przypadkach
Cel
Stabilizacja struktury budynku, który właśnie
został uszkodzony na skutek powodzi lub
trzęsienia ziemi.
Spodziewane
rezultaty

Ustabilizowana
struktura
budynku

Wytyczne operacyjne do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa

Wskaźniki

Sposoby
weryfikacji

 Zidentyfikowane

 Raport inżyniera

krytyczne,
problemy
strukturalne
 Opracowane
plany prac
ratunkowych
sfinalizowane
 Przeprowadzone

budowlanego na
temat statyki
budowli
 Propozycja
kosztowa
planowanych
prac
ratunkowych
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Aneks 8
tymczasowe
działania
stabilizacyjne

Zostałyby
opracowane
plany prac
konserwatorski
ch
przewidzianyc
h do realizacji
w przyszłości

 Sprawozdanie
końcowe ze
zrealizowanych
prac
stabilizacyjnych

 Przeprowadzona

 Raport inżyniera

całościowa
analiza
strukturalna
 Przygotowany
kosztorys
koniecznych,
przyszłych prac
konserwatorskich

konstruktora na
temat ogólnego
stanu zachowania
budowli
 Propozycja
kosztowa
niezbędnych do
przeprowadzenia
prac
konserwatorskich

Pomoc w zakresie konserwacji i zarządzania
Cel
Poprawa zarządzania dobrem wpisanym na
Listę światowego dziedzictwa, ze szczególnym
uwzględnieniem zaangażowania społeczności
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Spodziewane
rezultaty

Wskaźniki

Sposoby
weryfikacji

Zintegrowany
plan
zarządzania
dobrem

 Utworzenie

 Miesięczne

zespołu ds.
planowania
zarządzaniem z
udziałem
reprezentantów
niezbędnych
sektorów, w tym
lokalnej
społeczności w
celu opracowania
planu zarządzania
 Opracowanie
Orzeczenia
wyjątkowej
uniwersalnej
wartości dobra
 Analiza ochrony,
konserwacji i
problemów
zarządzania
mających wpływ
na dobro
 Jasne cele i
strategia ich
osiągnięcia

raporty ze
spotkań zespołu
ds. planowania
zarządzaniem
 Materiały do
dyskusji
przygotowywa
ne przez
członków
zespołu na
temat każdego
z kluczowych
zagadnień w
zakresie
zarządzania
dobrem
 Końcowy
dokument
planu
zarządzania

Komitet
Zarządzający z
udziałem
niektórych
członków

 Powołanie

 Statut i

członków
Komitetu
Zarządzającego,
w tym co

regulamin
Komitetu
Zarządzającego
zatwierdzony
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społeczności
lokalnej

najmniej dwóch
członków
lokalnej
społeczności
 Co najmniej 3
regularne
comiesięczne
spotkania
Komitetu
Zarządzającego

przez
odpowiednie
władze
 Miesięczne
raporty Zarządu
Komitetu

Zatwierdzony
plan
zarządzania z
odpowiednim
statusem
prawnym

 Zatwierdzenie

 Rozporządzenie

przez organ
samorządu
terytorialnego

ustanawiające
plan
zarządzania
jako regulację
miejscową,
opublikowane
w
odpowiednim
dzienniku
urzędowym
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11.

Aneks 8

PLAN DZIAŁANIA
(w tym konkretne zadania i harmonogram)
Zadania

Harmonogram (w miesiącach)

Zadanie
Zadanie
Zadanie

Należy opisać plan działań, które należy podjąć
w celu realizacji danego zadania (zadań), ze
szczególnym odniesieniem do spodziewanych
rezultatów, wymienionych w paragrafie 10
powyżej. Należy wskazać daty i czas trwania
każdego działania. Wstępne programy spotkań
i szkoleń wraz z tematami, zagadnieniami i
problemami do dyskusji powinny być także
dołączone.
Na przykład:

Zadanie

Dla spodziewanych rezultatów nr 1:
Zadania

Harmonogram (w miesiącach)

Zadanie
Zadanie
Zadanie
Zadanie

Dla spodziewanych rezultatów nr 2:
Zadania

Harmonogram (w miesiącach)

Zadanie
Zadanie
Zadanie
Zadanie

12.

OCENA I SPRAWOZDANIE
(do złożenia w Centrum Światowego
Dziedzictwa w terminie trzech miesięcy od
zakończenia projektu)

Sprawozdanie końcowe:
Sprawozdanie końcowe powinno być
przygotowane przez instytucję /osobę
odpowiedzialną za realizację projektu.
Sprawozdanie końcowe powinno być ułożone
według oczekiwanych rezultatów określonych
w paragrafie 10.
Ocena
Ocena powinna skoncentrować się na
wynikach i ich wpływie na (przykładowo):
- wpis dobra na Listę światowego dziedzictwa
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po uzyskaniu pomocy w przygotowaniu
wniosku,
- sprawozdanie okresowe i stan zachowania
dobra,
- usunięcie dobra z Listy światowego
dziedzictwa w zagrożeniu po uzyskaniu
pomocy,
- realizację Konwencji światowego
dziedzictwa, w tym jej celów strategicznych
(“4Cs”) i innych strategii (np. Globalnej
strategii, ...),
- krajowe lub lokalne instytucje,
- rozwijanie potencjału pracowników
lokalnych,
- podnoszenie poziomu świadomości ogółu
społeczeństwa,
- uczestników projektu,
- pozyskanie innych zasobów,
Itd.
Należy wskazać, kto będzie odpowiedzialny za
ocenę projektu.
PROFILE SPECJALISTOW,
INSTRUKTOROW, PRACOWNIKOW
TECHNICZNYCH LUB
WYKWALIFIKOWANEJ SILY
ROBOCZEJ, JEZELI PROJEKT
PRZEWIDUJE UDZIAL TAKICH OSOB
(jeżeli wybór specjalistów, instruktorów,
pracowników technicznych lub
wykwalifikowanej siły roboczej jest już
znany, proszę podać ich nazwiska i w miarę
możliwości dołączyć krótkie CV)

Należy wskazać precyzyjnie dziedziny
specjalizacji i prace podejmowane przez
każdego ze specjalistów, jak i wymagany
okres. Na prośbę Państwa-Strony, Centrum
Światowego Dziedzictwa i organizacje
doradcze mogą pomóc w wyborze
fachowców/trenerów.

14.

KLUCZOWA GRUPA DOCELOWA
ODBIORCÓW, W TYM PROFIL
PRAKTYKANTOW/UCZESTNIKOW,
JEZELI PROJEKT PRZEWIDUJE
UDZIAL TAKICH OSOB

Należy wskazać grupy docelowe i
beneficjentów projektu, ich zawody, instytucje
lub dziedzinę (dziedziny) specjalizacji.

15.

PODZIAŁ BUDŻETU

13.

a)

Należy podać w tabeli poniższej (w
dolarach amerykańskich) szczegółowy
podział kosztów poszczególnych
elementów projektu oraz w miarę
możliwości przedstawić koszty
jednostkowe i pokazać, jak będą one
podzielone między różne źródła

Jeśli te osoby są już znane, należy podać
nazwiska wszystkich specjalistów, którzy będą
uczestniczyli w projekcie i jeśli to możliwe
wysyłać ich krótkie CV jako załącznik do
formularza wniosku.

Należy podać w tabeli podział wszystkich
kosztów związanych z projektem, wskazując
również podział kosztów pomiędzy różnych
donatorów (Państwo-Stronę, Fundusz
Światowego Dziedzictwa, inne).

Wytyczne operacyjne do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa
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finansowania.
(i)

b)

16.

17.

70

Organizacja

Pozycje w tej sekcji mogą obejmować koszt
wynajmu lokalu, wydatki biurowe, pomoc
sekretarską, tłumaczenie pisemne, tłumaczenie
symultaniczne, sprzęt audio-wideo i inne
koszty organizacyjne niezbędne dla pomyślnej
realizacji projektu.

(ii) Personel/usługi konsultacyjne

Pozycje w tej sekcji mogą obejmować koszty
ekspertów międzynarodowych, ekspertów
krajowych, koordynatora miejscowego lub
międzynarodowego, lub innych pracowników
niezbędnych dla pomyślnej realizacji projektu.

(iii) Podróż

Pozycje w tej sekcji mogą obejmować koszty
podróży międzynarodowych lub krajowych,
niezbędnych dla pomyślnej realizacji projektu.

(iv) Dzienna dieta na utrzymanie

Pozycje w tej sekcji mogą obejmować koszty
zakwaterowania, wyżywienia oraz koszty
towarzyszące niezbędne dla pomyślnej
realizacji projektu.

(v)

Pozycje w tej sekcji mogą obejmować wszelkie
urządzenia i sprzęt niezbędne dla pomyślnej
realizacji projektu.

Sprzęt

(vi) Ocena, sprawozdanie i publikacja

Pozycje w tej sekcji mogą obejmować koszty
ocen, sprawozdań, redakcji i składu, druku,
dystrybucji i inne koszty niezbędne dla
pomyślnej realizacji projektu.

(vii) Różne

Pozycje w tej sekcji mogą obejmować koszty
wiz lub inne niewielkie koszty, które są
niezbędne dla pomyślnej realizacji projektu.

Należy wskazać czy fundusze PaństwaStrony lub z innych źródeł są już
dostępne czy nie, lub kiedy
prawdopodobnie będą dostępne.

Jeżeli fundusze nie są jeszcze dostępne, należy
podać, czy będą przed rozpoczęciem projektu.

WKŁAD W NATURZE ZE STRONY
PAŃSTWA STRONY I INNYCH
PODMIOTÓW
a)

Podmiot(y) krajowy(e)

Należy podać szczegóły

b)

Inne bi/multilateralne organizacje,
darczyńcy itp.

Należy podać szczegóły

PODMIOT(Y) ODPOWIEDZIALNY(E)
ZA REALIZACJE PROJEKTU

Należy podać nazwisko, tytuł, adres i
wszystkie dane kontaktowe osób/podmiotów,
które będą odpowiedzialne za realizację
projektu, jak również wszelkich innych
uczestniczących w projekcie agencji.
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Należy podać, czy Państwo-Strona
zobowiązało się prawnie i administracyjnie do
realizacji projektu (zob. paragraf 239.d
Wytycznych operacyjnych).
18.

PODPIS W IMIENIU PANSTWASTRONY

Pełne imię i nazwisko
Tytuł
Data

19.

ZAŁĄCZNIKI

Należy podać w tej sekcji liczbę dołączonych
do wniosku dokumentów i tytuł każdego
załącznika.
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Proces składania wniosków o pomoc międzynarodową w zakresie ochrony, konserwacji i zarządzania
oraz w zakresie działań przygotowawczych na sumę przekraczającą 5 000 USD
Termin składania:
31 października

Wniosek niekompletny i/lub niepodpisany =>
termin uzupełnienia braków: 30 listopada

Wniosek kompletny i podpisany =>
uwagi i komentarze organizacji doradczych

Wniosek ciągle niekompletny i/lub niepodpisany
=> następny cykl

1. panel (styczeń)

Rekomendacja:
pozytywna lub negatywna

Rekomendacja:
do korekty

- Przekazanie Przewodniczącemu
Komitetu (od 5 001 do 30 000 USD)
- Włączenie do dokumentów Komitetu
dotyczących pomocy międzynarodowej
(ponad 30 000 USD)

W celu przekazania na 2. panel (mający miejsce nie później niż 8
tygodni przed sesją Komitetu) – termin składania:
nie później niż 2 tygodnie przed 2. panelem

Termin został dotrzymany => ocena przez
2. panel
(mający miejsce nie później niż 8 tygodni
przed sesją Komitetu)
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Terminy nie zostały dotrzymane =>
Ocena panelu w następnym cyklu

Rekomendacja:
do korekty

Rekomendacja:
pozytywna lub
negatywna
- Przekazanie
Przewodniczącemu
Komitetu (od 5 001 do
30 000 USD)
- Włączenie do
dokumentów Komitetu
dotyczących pomocy
międzynarodowej
(ponad 30 000 USD)

Bez przekazywania na 2. panel – termin otrzymania
informacji uzupełniających:
- nie później niż 8 tygodni przed sesją Komitetu (ponad
30 000 USD)
- przed 31 października (od 5 001 do 30 000 USD)

Przekazanie na
kolejny panel –
termin złożenia:
31 października

Bez przekazywania na następny panel – termin otrzymania
informacji uzupełniających:
- nie później niż 6 tygodni przed sesją Komitetu (ponad
30 000 USD)
- przed 31 października (od 5 001 do 30 000 USD)

Terminy nie zostały dotrzymane =>
Ocena panelu w następnym cyklu
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Poniższe kwestie muszą być wzięte pod uwagę przy ocenie wniosków o pomoc międzynarodową przez
organizacje doradcze, Centrum Światowego Dziedzictwa i właściwego decydenta (osobę przewodniczącą
Komitetowi Światowego Dziedzictwa, Komitet Światowego Dziedzictwa lub dyrektora Centrum
Światowego Dziedzictwa).
Pozycje te nie stanowią listy kontrolnej i nie każdy punkt będzie miał zastosowanie do każdego wniosku o
pomoc międzynarodową. Odpowiednie punkty mają być rozpatrywane wspólnie, w sposób całościowy, w
roztropnej ocenie dotyczącej celowości przyznania wsparcia finansowego w ramach ograniczonych
środków Funduszu Światowego Dziedzictwa.
A.

Wymogi kwalifikowalności

1.

Czy Państwo-Strona ma zaległości we wpłacaniu swojego wkładu do Funduszu Światowego
Dziedzictwa?

2.

Czy wniosek pochodzi od upoważnionej organizacji/instytucji Państwa-Strony?

B.

Kwestie priorytetowe

3.

Czy wniosek pochodzi z Państwa-Strony, będącego na liście krajów o niskim poziomie rozwoju
(LDC), państw o niskich dochodach (LIE), małych rozwijających się krajów wyspiarskich (SIDS) lub
krajów w sytuacji po zakończeniu konfliktu?

4.

Czy dobro znajduje na Liście światowego dziedzictwa w zagrożeniu?

5.

Czy wniosek wspomaga jeden lub więcej celów strategicznych Komitetu Światowego Dziedzictwa
(wiarygodność, ochrona i konserwacja, zwiększanie kompetencji i komunikacja)?

6.

Czy wniosek odpowiada potrzebom określonym w trakcie procesu składania sprawozdań okresowych
na poziomie dobra lub regionalnym?

7.

Czy wniosek jest powiązany z regionalnym lub sub-regionalnym programem zwiększania
kompetencji?

8.

Czy to zadanie posiada aspekt zwiększania kompetencji (niezależnie od rodzaju wnioskowanej
pomocy)?

9.

Czy doświadczenia wyniesione z realizacji tego zadania przyniosą korzyści systemowi światowego
dziedzictwa w szerszym kontekście?

C.

Kwestie związane z proponowanym działaniem

10.

Czy we wniosku zostały wyraźnie określone cele i czy są one możliwe do osiągnięcia?

11.

Czy istnieje klarowny plan działań zmierzających do osiągnięcia konkretnych wyników, w tym
harmonogram jego realizacji? Czy plan działań jest racjonalny?

12.

Czy agencja/organizacja odpowiedzialna za realizację projektu ma odpowiedni potencjał do jego
realizacji, i czy została wyznaczona osoba odpowiedzialna za bieżące kontakty?

13.

Czy profesjonaliści, z których pomocy planuje się skorzystać w realizacji projektu (zarówno krajowi,
jak i międzynarodowi) posiadają uprawnienia do wykonywania wnioskowanych prac? Czy warunki
ich współpracy są jasno określone, w tym odpowiedni okres ich zaangażowania?

Wytyczne operacyjne do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa
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14.

Czy wszystkie właściwe strony zostały wzięte pod uwagę w propozycji (na przykład interesariusze,
inne instytucje, itp.)?

15.

Czy wymogi techniczne zostały przedstawione w sposób jednoznaczny i czy są one uzasadnione?

16.

Czy istnieje jasny plan sprawozdań z osiągnięcia wyników i dalszego monitorowania, w tym
odpowiednie wskaźniki efektywności?

17.

Czy Państwo-Strona zobowiązało się do podjęcia odpowiednich działań po zakończeniu zadania?

D.

D. Kwestie budżetowe/finansowe

18.

Czy całkowity budżet dla prac, które proponuje się przeprowadzić jest racjonalny?

19.

Czy budżet jest wystarczająco szczegółowy, aby była możliwość oceny czy koszty jednostkowe są
uzasadnione i zgodne z kosztami lokalnymi lub normami i zasadami UNESCO?

20.

Czy wniosek działa jako katalizator (multiplikator) innego finansowania (czy inne źródła
finansowania, zarówno pieniężne, jak i w naturze, zostały jasno określone)?

E.

Kwestie rozpatrywane w przypadku poszczególnych rodzajów pomocy międzynarodowej
a)

Pomoc w nagłych przypadkach

21.

Czy zagrożenia lub klęski objęte wnioskiem spełniają wymogi definicji sytuacji krytycznej w
Wytycznych operacyjnych (niespodziewane zjawiska)?

22.

Czy proponowana interwencja może być przeprowadzana z zachowaniem odpowiednich zasad
bezpieczeństwa w stosunku do osób uczestniczących w jego realizacji?

23.

Czy interwencja odpowiada na najbardziej krytyczne problemy związane z ochroną/konserwacją
dobra?
b)

Wnioski o pomoc w działaniach przygotowawczych

W przypadku wniosków o pomoc w przygotowaniu dokumentacji wniosku o wpis na Listę
24.

Czy dobro znajduje się na liście informacyjnej Państwa-Strony?

25.

Czy Państwo-Strona posiada już dobra wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO? Jeśli
tak, to ile?

26.

Czy typ dobra proponowanego do wpisu na Listę światowego dziedzictwa nie jest jeszcze obecny lub
jest niewystarczająco reprezentowany w Liście światowego dziedzictwa?

27.

Czy poświęcono wystarczająco dużo uwagi niezbędnym elementom, takim jak: przygotowanie planu
zarządzania, analiz porównawczych, Orzeczenia wyjątkowej uniwersalnej wartości, map itp.?

28.

Czy zwrócono wystarczającą uwagę na zaangażowanie społeczności?
W przypadku wniosków o pomoc w przygotowaniu listy informacyjnej

29.

Czy proces został tak zaplanowany, że obejmuje wszystkich niezbędnych intersariuszy oraz
uwzględnia różne punkty widzenia?

30.

Czy proponuje się zaangażowanie specjalistów, zarówno z zakresu dziedzictwa przyrodniczego, jak i
kulturowego?

31.

Czy Państwo-Strona jest nowym członkiem Konwencji światowego dziedzictwa?

32.

Jeżeli wniosek dotyczy harmonizacji listy informacyjnej, to czy obejmuje przedstawicieli wszystkich
koniecznych Państw-Stron z danego regionu lub sub-regionu?
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W przypadku wniosków o pomoc w przygotowaniu innych rodzajów pomocy
33.

Jeżeli wniosek dotyczy przygotowania wniosku o inną pomoc, czy potrzeba ewentualnego wniosku
została dobrze uzasadniona?
c)

Wnioski o pomoc w zakresie ochrony, konserwacji i zarządzania

W przypadku wniosków dotyczących prac konserwatorskich lub przygotowania planu zarządzania
34.

Czy dobro jest na Liście światowego dziedzictwa?

35.

Czy zaproponowane działanie jest priorytetem w ochronie lub zachowaniu dobra?

36.

Czy zaproponowane działanie jest zgodne z dobrymi praktykami?
W przypadku wniosków dotyczących szkoleń

37.

Czy działanie jest wyraźnie powiązane z realizacją Konwencji światowego dziedzictwa?

38.

Czy działanie będzie się odbywać na terenie dobra światowego dziedzictwa lub obejmować
wizytę/studium przypadku dobra światowego dziedzictwa?

39.

Czy działanie angażuje osoby odpowiedzialne za ochronę lub konserwację dobra światowego
dziedzictwa jako osoby szkolące się lub jako specjalistów?

40.

Czy działanie odpowiada na dobrze zdefiniowane potrzeby szkoleniowe?

41.

Czy metody szkoleniowe są odpowiednie dla zapewnienia realizacji celów nauczania?

42.

Czy działanie wzmacnia pozycję lokalnej lub regionalnej instytucji szkoleniowej?

43.

Czy działanie ma praktyczne zastosowanie w terenie?

44.

Czy we wniosku jest gwarancja rozpowszechnienia wyników i związanych z nimi materiałów
szkoleniowych wśród innych organizacji w systemie światowego dziedzictwa?
W przypadku wniosków dotyczących pomocy w zakresie badań naukowych

45.

Czy można wykazać, że przedmiot badań ma charakter priorytetowy dla lepszej ochrony i
zachowania dobra światowego dziedzictwa?

46.

Czy można wykazać, że wyniki będą konkretne i mające szerokie zastosowanie w ramach systemu
światowego dziedzictwa?
W przypadku wniosków dotyczących pomocy w zakresie działań edukacyjnych lub podnoszących
poziom świadomości

47.

Czy proponowane działanie pomoże w rozpowszechnianiu Konwencji światowego dziedzictwa lub
zwiększeniu zainteresowania Konwencją wśród grupy docelowej?

48.

Czy wpłynie na podniesienie poziomu świadomości w różnych kwestiach związanych z wdrażaniem
Konwencji światowego dziedzictwa?

49.

Czy proponowane zadanie będzie promowało większe zaangażowanie w działania związane z
Konwencją światowego dziedzictwa?

50.

Czy będzie to sposób na wymianę doświadczeń i stymulowanie wspólnych programów edukacyjnych
i informacyjnych, zwłaszcza wśród dzieci w wieku szkolnym?

51.

Czy w wyniku działania powstaną odpowiednie materiały informacyjne w celu promocji Konwencji
światowego dziedzictwa do wykorzystania przez grupę docelową?

Wytyczne operacyjne do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa
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ORZECZENIE
WYJĄTKOWEJ UNIWERSALNEJ WARTOŚCI

Wzór Orzeczenia wyjątkowej uniwersalnej wartości oraz retrospektywnego Orzeczenia wyjątkowej
uniwersalnej wartości
Orzeczenia wyjątkowej uniwersalnej wartości opracowywane wstecznie powinny być przygotowane w
języku angielskim lub francuskim. Należy również przesłać wersję elektroniczną (format Word lub PDF).
Orzeczenie wyjątkowej uniwersalnej wartości powinno być przygotowane zgodnie z następującym
schematem (maksymalnie 2 strony A4):
a)
b)
c)
d)
e)

Krótkiego opisu
Uzasadnienie kryteriów
Orzeczenie integralności (w przypadku wszystkich dóbr)
Orzeczenie autentyzmu (w przypadku dóbr zgłaszanych na podstawie kryteriów (i)-(vi))
Wymagań dotyczących ochrony i zarządzania

Termin
1 lutego 13 roku poprzedzającego ten, w którym oczekuje się zatwierdzenia przez Komitet Światowego
Dziedzictwa.

13

Jeżeli 1 lutego wypada w weekend, wniosek musi wpłynąć w poprzedzający go piątek do godziny 17:00 czasu uniwersalnego
[GMT].
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MODYFIKACJE
DÓBR ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA

NIEWIELKIE MODYFIKACJE GRANIC DÓBR ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA
Modyfikacje granic dóbr światowego dziedzictwa powinny służyć lepszemu określeniu dóbr światowego
dziedzictwa i wzmacniać ochronę ich wyjątkowej uniwersalnej wartości.
Propozycja niewielkiej modyfikacji granic, złożona przez zainteresowane Państwo-Stronę, podlega analizie i
ocenie przez właściwą organizację doradczą (organizacje doradcze) i zatwierdzeniu przez Komitet
Światowego Dziedzictwa.
Propozycja niewielkiej modyfikacji granic może być zatwierdzona, nie zatwierdzona lub odroczona przez
Komitet Światowego Dziedzictwa.
Wymagana dokumentacja:
1) Powierzchnia dobra (w hektarach): należy podać a) powierzchnię dobra w granicach wpisu oraz b)
powierzchnię dobra po proponowanej modyfikacji (lub powierzchnię proponowanej strefy buforowej).
(Proszę wziąć pod uwagę, że zmniejszenie obszaru dobra może być uznane za niewielką zmianę granic
tylko w wyjątkowych okolicznościach.)
2) Opis modyfikacji: należy podać opis proponowanej zmiany granic dobra (lub opis proponowanej strefy
buforowej).
3) Uzasadnienie modyfikacji: należy podać krótkie uzasadnienie powodów, dla których granice dobra
powinny być zmienione (lub dlaczego potrzebna jest strefa buforowa), ze szczególnym naciskiem na to,
w jaki sposób taka modyfikacja poprawi ochronę lub konserwację dobra.
4) Znaczenie dla zachowania wyjątkowej uniwersalnej wartości: należy wyjaśnić, w jaki sposób
zmiana (lub zaproponowana strefa buforowa) przyczyni się do zachowania wyjątkowej uniwersalnej
wartości dobra.
5) Skutki dla ochrony prawnej: należy podać skutki proponowanej zmiany dla ochrony prawnej dobra.
W przypadku proponowanego rozszerzenia lub ustanowienia strefy buforowej prosi się o podanie
informacji na temat istniejącej ochrony prawnej na obszarze, o który dobro będzie powiększone i kopię
odpowiednich regulacji prawnych i innych.
6) Skutki dla ustaleń dotyczących zarządzania: należy podać skutki jakie będzie miała proponowana
zmiana w odniesieniu do dotychczasowych ustaleń dotyczących zarządzania dobrem. W przypadku
proponowanego rozszerzenia lub ustanowienia strefy buforowej, prosi się o podanie informacji na temat
istniejących ustaleń dotyczących zarządzania obszarem rozszerzenia.
7) Mapy: należy dostarczyć dwie mapy, jedną w sposób jednoznaczny wyznaczającą granice dobra
(pierwotne i po proponowanej zmianie) i drugą z granicami dobra tylko po proponowanej zmianie. W
przypadku ustanowienia strefy buforowej, prosi się o dostarczenie mapy pokazującej wpisane dobro i
proponowaną strefę buforową.
Należy się upewnić, czy mapy są:
- topograficzne lub katastralne;
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- w skali odpowiedniej do wielkości dobra w hektarach i wystarczająco czytelnie pokazują detale
obecnej granicy i proponowanych zmian (oraz, w każdym przypadku, są w największej dostępnej i
praktycznej skali);
- posiadają tytuł i legendę w języku angielskim lub francuskim (jeśli jest to nie możliwe, należy
dołączyć tłumaczenie);
- mają zaznaczone granice dobra (obecne i po proponowanej zmianie) za pomocą dobrze widocznej
linii, którą można odróżnić od rysunku mapy;
- posiadają czytelnie opisaną siatkę geograficzną (lub punkty ze współrzędnymi geograficznymi);
- w sposób czytelny odnoszą się (w tytule i w legendzie) do granic dobra światowego dziedzictwa (i,
jeżeli dotyczy, do granic strefy buforowej dobra światowego dziedzictwa). Należy w sposób czytelny
oddzielić granice dobra światowego dziedzictwa od jakichkolwiek innych granic obszarów
chronionych.
8) Dodatkowe informacje: w przypadku proponowanego rozszerzenia, należy załączyć kilka fotografii
obszaru proponowanego rozszerzenia, które przedstawiają informacje na temat jego kluczowych
wartości i stanu autentyzmu/integralności.
Można dołączyć inne odpowiednie dla sprawy materiały, takie jak mapy tematyczne (np.: mapy roślinności),
streszczenia tekstów naukowych dotyczących wartości obszaru rozszerzenia (np.: listy gatunków), oraz
wspomagające je bibliografie.
Wyżej wspomniana dokumentacja powinna być dostarczona w języku angielskim lub francuskim w dwóch
identycznych kopiach (trzech w przypadku dóbr mieszanych). Należy również dostarczyć wersję
elektroniczną (mapy w formatach .jpg, .tif lub .pdf).
Termin
1 lutego14 roku, w którym oczekuje się zatwierdzenia przez Komitet Światowego Dziedzictwa.

14Jeżeli

1 lutego wypada w weekend, wniosek musi wpłynąć w poprzedzający go piątek do godziny 17:00 czasu uniwersalnego

[GMT].

78

Wytyczne operacyjne do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa

NIO MUN
MO
D
RI

ON DI AL •

I
ER
WO RLD H

EM

•

L
IA

PA
T
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA
W SPRAWIE BŁĘDÓW RZECZOWYCH
W OCENACH ORGANIZACJI DORADCZYCH

(zgodnie z paragrafem150 Wytycznych operacyjnych).
PAŃSTWO-STRONA (PAŃSTWA-STRONY):

OCENA WNIOSKU O WPISANIE MIEJSCA NA LISTĘ ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA:

OCENA ODPOWIEDNIEJ ORGANIZACJI DORADCZEJ15:
Strona,
kolumna i
wiersz
Oceny
Organizacji
Doradczej

Zdanie zawierające błąd
rzeczowy
(błąd rzeczowy należy
zaznaczyć pogrubioną
czcionką)

Korekta proponowana
przez Państwo-Stronę

Komentarz Organizacji
Doradczej i/lub Centrum
Światowego Dziedzictwa
(jeżeli dotyczy).



Formularz zgłoszenia w sprawie błędów rzeczowych wraz z przykładowo wypełnionym
zgłoszeniem jest dostępny na stronie internetowej Centrum Światowego Dziedzictwa pod adresem:
http://whc.unesco.org/en/factualerrors.



Dodatkowe wskazówki na temat zgłaszania błędów rzeczowych można znaleźć w paragrafie 150
Wytycznych operacyjnych.



Prosi się Państwa-Strony, aby przekazywały tego rodzaju informacje niezwłocznie w formacie
elektronicznym lub e-mailem na adres wh-nominations@unesco.org

Oryginalny, podpisany egzemplarz wypełnionego formularza zgłoszenia w sprawie błędów rzeczowych, w
języku angielskim lub francuskim, powinien być przesłany na adres Centrum Światowego Dziedzictwa
UNESCO: UNESCO World Heritage Centre, 7 place de Fontenoy, 75352 Paryż 07 SP, Francja, nie później
niż 14 dni przed otwarciem posiedzenia Komitetu.

15

W przypadku wniosków dotyczących dóbr mieszanych, jeżeli w obu Ocenach Organizacji Doradczych występują błędy, należy
przedłożyć osobny formularz do każdej Organizacji Doradczej, ze wskazaniem, której z Ocen Organizacji Doradczych formularz
dotyczy.
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FORMULARZ SPRAWOZDANIA
PAŃSTW-STRON
ZE STANU ZACHOWANIA

(zgodnie z paragrafem 169 Wytycznych operacyjnych).
Nazwa dobra światowego dziedzictwa (Państwo-Strona (Państwa-Strony)) (Numer
identyfikacyjny)
1.

Streszczenie sprawozdania
[Uwaga: streszczenie powinno uwzględniać każdą z poniższych sekcji. Maksymalna długość
streszczenia to 1 strona.]

2.

Odpowiedź na Decyzję Komitetu Światowego Dziedzictwa
[Uwaga: Państwo-Stronę (Państwa-Strony) prosi się o odniesienie się do najaktualniejszej
Decyzji Komitetu Światowego Dziedzictwa dotyczącej danego dobra, akapit po akapicie.]
Jeżeli dobro znajduje na Liście światowego dziedzictwa w zagrożeniu
Prosimy również o przekazanie szczegółowych informacji na temat następujących kwestii:
a)

Postęp we wdrażaniu działań korygujących wskazanych przez Komitet Światowego
Dziedzictwa
[Uwaga: prosimy o omówienie każdego z działań korygujących oddzielnie, z
podaniem konkretnych informacji takich jak dokładne daty, wartości liczbowe itd.]
Jeżeli zachodzi taka potrzeba, prosimy o wskazanie czynników sukcesu lub trudności
we wdrażaniu każdego ze zdefiniowanych działań korygujących

3.

b)

Czy harmonogram wdrożenia działań korygujących jest dogodny? Jeżeli nie, prosimy
o podanie alternatywnego harmonogramu oraz wyjaśnienia, dlaczego jest on
niezbędny.

c)

Postępy na drodze do osiągnięcia Pożądanego stanu zachowania i usunięcia dobra z
Listy światowego dziedzictwa w zagrożeniu (DSOCR)

Inne bieżące, związane ze stanem zachowania i zidentyfikowane przez Państwo-Stronę
(Państwa-Strony) kwestie, które mogą mieć wpływ na wyjątkową uniwersalną wartością
dobra.
[Uwaga: powyższe obejmuje kwestie niewymienione w Decyzji Komitetu
Światowego Dziedzictwa oraz w żadnym z wniosków o dodatkowe informacje
wystosowanych przez Komitet Światowego Dziedzictwa]

4.

Zgodnie z paragrafem 172 Wytycznych operacyjnych, należy opisać wszelkie potencjalne
poważne remonty, modyfikacje i/lub nowe budowy planowane w granicach dobra, strefy
buforowej (stref buforowych) i lub korytarzy lub innych obszarów, jeżeli tego rodzaju
zmiany mogą wpłynąć na wyjątkową uniwersalną wartością dobra, w tym jego autentyzm i
integralność.

5.

Publiczny dostęp do sprawozdania ze stanu konserwacji
[Uwaga: sprawozdanie zostanie przesłane w celu publicznego udostępnienia do Systemu
Danych
o
Stanie
Konserwacji
Centrum
Światowego
Dziedzictwa
(http://whc.unesco.org/en/soc). Jeżeli Państwo-Strona nie zechce przekazywać pełnego
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Modyfikacje dóbr światowego dziedzictwa

Aneks 11

raportu, publicznie udostępnione zostanie tylko 1-stronicowe streszczenie z punktu (1.)
powyżej].
6.

Podpis organu uprawnionego

Wytyczne operacyjne do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa
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TABELA ZASTOSOWAŃ
EMBLEMATU ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA

Niniejsza tabela została sporządzona na podstawie Rozdziału VIII Wytycznych operacyjnych do realizacji
Konwencji światowego dziedzictwa oraz Dyrektyw w sprawie użycia nazwy, akronimu, logo i nazw domen
internetowych UNESCO (Uchwałą 34C/86).
Przypomnienie dotyczące uprawnień i delegacji uprawnień do stosowania emblematu światowego
dziedzictwa zgodnie z Rozdziałem VIII Wytycznych operacyjnych:
Paragraf 262:
"Komitet Światowego Dziedzictwa jest odpowiedzialny za określenie zasad dotyczących stosowania
emblematu światowego dziedzictwa oraz za określenie propozycji polityki stosowania tego emblematu."
Paragraf 276:
"Władze krajowe mogą przyznać prawo do użycia emblematu podmiotowi krajowemu jedynie wtedy, gdy
realizowany przez niego krajowy bądź międzynarodowy projekt dotyczy dóbr światowego dziedzictwa
leżących na terytorium danego państwa. Decyzja wydana przez władze krajowe powinna być zgodna z
Wytycznymi i Zasadami."
Paragraf 278:
Każdy inny wniosek musi być skierowany do Dyrektora Centrum Światowego Dziedzictwa, który posiada
odpowiednie uprawnienia, by pozwolić na stosowanie Emblematu zgodnie z Wytycznymi i Zasadami.
W przypadkach nierozstrzygniętych lub nierozstrzygniętych w wystarczającym stopniu przez Wytyczne i
Zasady, Dyrektor może skierować sprawę do Przewodniczącego, który – w najtrudniejszych przypadkach –
może podjąć decyzję o skierowaniu jej do Komitetu w celu ostatecznego rozstrzygnięcia.
Przypomnienie dotyczące użycia połączonego logo oraz samodzielnego Emblematu:
Paragraf 262:
Od czasu przyjęcia przez Konferencję Generalną UNESCO w październiku 2007 r. Dyrektyw dotyczących
stosowania nazwy, akronimu, logo i nazw domen internetowych UNESCO zdecydowanie zaleca się
wykorzystywanie emblematu światowego dziedzictwa jako części połączonego logo, wraz z logo UNESCO,
kiedy to tylko możliwe. Wykorzystywanie samego emblematu światowego dziedzictwa pozostaje jednak
możliwe zgodnie z niniejszymi Wytycznymi oraz z Tabelą Zastosowań (Aneks 14 do Wytycznych).
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Przypomnienie dotyczące karty zastosowań graficznych:
Karta zastosowań graficznych logo UNESCO dostępna jest pod następującym adresem:
http://www.unesco.org/new/en/name-and-logo/graphics/
Zgodnie z preambułą Rozdziału VIII Wytycznych operacyjnych, samodzielny emblemat światowego
dziedzictwa może być używany w dowolnym kolorze i rozmiarze.
Znaki logo są dostarczane przez podmioty autoryzujące (zgodnie ze szczegółowymi informacjami
zawartymi w tabeli) w postaci cyfrowej, która nie może być przez użytkowników w żaden sposób
modyfikowana.
Przed wykorzystaniem należy obowiązkowo przedłożyć do podmiotu autoryzującego projekt układu
graficznego wykorzystującego emblemat do walidacji.
Definicja wykorzystania komercyjnego:
Sprzedaż dóbr lub usług o nazwie, skrócie, logo lub domenie Internetowej UNESCO wraz z emblematem
światowego dziedzictwa głównie dla zysku będzie uważane za „wykorzystanie komercyjne” na potrzeby
Wytycznych operacyjnych. Każde wykorzystanie tego rodzaju wymaga wyraźnej autoryzacji ze strony
Dyrektora Generalnego w ramach określonej umowy (definicja przyjęta z Dyrektyw UNESCO dotyczących
logo z 2007 roku, Art. III.2.1.3).

Wytyczne operacyjne do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa
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CENTRUM ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA
Zastosowania i cele
Centrum Światowego
Dziedzictwa - WHC (na
potrzeby treści
międzynarodowych)

Zastosowania

Rodzaj logo, którego
może używać WHC

1) Publikacje
Logo
2) Materiały informacyjne UNESCO/Konwencji
3) Strona internetowa,
światowego dziedzictwa
media społecznościowe,
aplikacje itd.
4) Dokumenty robocze
5) Produkty komunikacyjne
(jak koszulki, torby,
parasole) związane ze
specjalnymi
wydarzeniami
6) Artykuły biurowe

Na zastosowanie logo
przez WHC
upoważnienia udziela
Zastosowanie statutowe

Upoważnienie
WHC może udzielić
upoważnienia na
wykorzystanie logo przez

Rodzaj logo, do którego
użycia może upoważnić
WHC

Ilustracje graficzne

Logo do stosowania i/lub
autoryzowania przez WHC

Państwo-Strona gości Komitet Logo UNESCO/Konwencji
światowego dziedzictwa

1) Publikacje
Logo UNESCO/Centrum Zastosowanie statutowe
2) Materiały informacyjne Światowego Dziedzictwa
3) Strona internetowa,
media społecznościowe,
aplikacje itd.
4) Dokumenty robocze
5) Produkty komunikacyjne
(jak koszulki, torby,
parasole) związane ze
specjalnymi
wydarzeniami
6) Artykuły biurowe
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Zastosowania i cele
Centrum Światowego
Dziedzictwa (ciąg dalszy)

Zastosowania
Rodzaj logo, którego
może używać WHC

1) Publikacje
Emblemat światowego
2) Materiały informacyjne dziedzictwa
3) Strona internetowa,
media społecznościowe,
aplikacje itd.
4) Małoformatowe
produkty
komunikacyjne (jak
długopisy, breloczki
itd.) związane ze
specjalnymi
wydarzeniami
5) Artykuły biurowe
Logo
Posiedzenia Komitetu
UNESCO/światowego
dziedzictwa + "XX.
posiedzenie Komitetu
Światowego Dziedzictwa"
Partnerstwo z podmiotami
zewnętrznymi (sektora
prywatnego i publicznego)

Aneks 14

Upoważnienie

Na zastosowanie logo
przez WHC
upoważnienia udziela

WHC może udzielić
upoważnienia na
wykorzystanie logo przez

Zastosowanie statutowe

1) Instytucja zarządzająca
miejscem światowego
dziedzictwa
2) Państwo-Strona gości
Komitet

Zastosowanie statutowe

Logo UNESCO/Centrum
Zastosowanie statutowe
Światowego Dziedzictwa z
napisem "Przy wsparciu",
"We współpracy z" lub "W
ramach partnerstwa z"

Wytyczne operacyjne do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa

Rodzaj logo, do którego
użycia może upoważnić
WHC

Ilustracje graficzne
Logo do stosowania i/lub
autoryzowania przez WHC

Emblemat światowego
dziedzictwa

Państwo-Strona gości
Komitet

Logo
UNESCO/światowego
dziedzictwa + "XX.
posiedzenie Komitetu
Światowego Dziedzictwa"

Podmioty w ramach ustaleń
kontraktowych

Logo UNESCO/Centrum
Światowego Dziedzictwa z
napisem "Przy wsparciu",
"We współpracy z" lub "W
ramach partnerstwa z"
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Logo UNESCO/Centrum
Światowego Dziedzictwa
lub Konwencji + logo i/lub
tekst Partnera
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Logo UNESCO/Centrum
Światowego Dziedzictwa
lub Konwencji + logo i/lub
tekst Partnera
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KOMITETY LUB AGENCJE NARODOWE
Zastosowania i cele
1 - Komitet Narodowy (na
potrzeby treści o zasięgu
ogólnokrajowym)
1) Publikacje
niekomercyjne
2) Materiały
informacyjne
3) Strona internetowa,
media
społecznościowe,
aplikacje itd.
4) Produkty
komunikacyjne takie
jak koszulki, torby,
parasole (nie w
ramach handlu,
wyjątkowo na okazję
specjalnych wydarzeń)
5) Artykuły biurowe

Zastosowania
Rodzaj logo, którego
może używać KN
Logo
UNESCO/światowego
dziedzictwa z napisem
“Światowe dziedzictwo w
[nazwa kraju]”

Upoważnienie

Na zastosowanie logo
NK może udzielić
Rodzaj logo, do którego
przez KN upoważnienia
upoważnienia na
użycia może upoważnić
udziela
wykorzystanie logo przez
KN
Zastosowanie statutowe

Wytyczne operacyjne do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa

Władze samorządowe i
instytucje zarządzające
miejscem dziedzictwa.

Ilustracje graficzne
Logo do stosowania i/lub
autoryzowania przez KN

Logo
UNESCO/światowego
dziedzictwa z napisem
“Światowe dziedzictwo
w +kraj”
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Zastosowania i cele
1 - Komitet Narodowy
(ciąg dalszy)

Tabela zastosowań emblematu światowego dziedzictwa

Zastosowania

Na zastosowanie logo
NK może udzielić
Rodzaj logo, do którego
Rodzaj logo, którego może
przez KN upoważnienia
upoważnienia na
użycia może upoważnić
używać KN
udziela
wykorzystanie logo przez
KN

1) Strona internetowa,
Emblemat światowego
media
dziedzictwa
społecznościowe,
aplikacje itd. jeżeli
przestrzeń jest
ograniczona
2) Produkty
komunikacyjne takie
jak element graficzny
lub kiedy przestrzeń
jest ograniczona
3) Artykuły biurowe
4) Wszelkie inne
dopuszczalne przypadki
zgodnie z Wytycznymi
operacyjnymi
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Upoważnienie

Zastosowanie statutowe

Instytucja zarządzająca
miejscem światowego
dziedzictwa

Ilustracje graficzne
Logo do stosowania i/lub
autoryzowania przez KN

Emblemat światowego
dziedzictwa

Wytyczne operacyjne do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa

Tabela zastosowań emblematu światowego dziedzictwa

Zastosowania i cele

1 - Komitet Narodowy
(ciąg dalszy)
Znaki drogowe, znaki przy
autostradach

Aneks 14

Zastosowania

Upoważnienie

Ilustracje graficzne

Na zastosowanie logo
NK może udzielić
Rodzaj logo, do którego
Rodzaj logo, którego może
Logo do stosowania i/lub
przez KN upoważnienia upoważnienia na
użycia może upoważnić
używać KN
autoryzowania przez KN
udziela
wykorzystanie logo przez KN
Wybór logo zgodnie z
Zastosowanie statutowe
rodzajem znaku i jego
lokalizacją: logo
UNESCO/światowego
dziedzictwa w wersji pełnej
lub uproszczonej z nazwą
miejsca poniżej

Instytucja zarządzająca
miejscem światowego
dziedzictwa

logo
UNESCO/światowego
dziedzictwa w wersji
pełnej lub uproszczonej z
nazwą miejsca poniżej

Tekst pod nazwą miejsca jest
opcjonalny.
Istnieje możliwość zastąpienia
sformułowania "Wpisane na Listę
światowego dziedzictwa w"
sformułowaniem "Światowe
dziedzictwo od"
Emblemat światowego
dziedzictwa

Zastosowanie komercyjne

Zastosowanie statutowe

Instytucja zarządzająca
miejscem światowego
dziedzictwa

Emblemat światowego
dziedzictwa

Logo UNESCO/światowego Dyrektor Generalny
dziedzictwa z napisem
UNESCO
“Światowe dziedzictwo w...
[nazwa kraju]”

Wytyczne operacyjne do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa
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Emblemat światowego
dziedzictwa

Zastosowania i cele

1 - Komitet Narodowy
(ciąg dalszy)
Posiedzenia Komitetu

Patronat nad jednorazowymi
wydarzeniami związanymi
ze światowym dziedzictwem
(np. konferencjami,
publikacjami lub
audiowizualną działalnością
produkcyjną na szczeblu
krajowym lub lokalnym)
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Zastosowanie statutowe

Zastosowania

Emblemat światowego
dziedzictwa

Podmiot krajowy

Upoważnienie

Na zastosowanie logo
NK może udzielić
Rodzaj logo, do którego
Rodzaj logo, którego może
przez KN upoważnienia
upoważnienia na
użycia może upoważnić
używać KN
udziela
wykorzystanie logo przez
KN
UNESCO/światowe
dziedzictwo + "XX.
posiedzenie Komitetu
Światowego Dziedzictwa"

Centrum Światowego
Dziedzictwa

Instytucja organizująca

UNESCO/światowe
dziedzictwo + "XX.
posiedzenie Komitetu
Światowego Dziedzictwa"

Podmioty organizujące

Logo
UNESCO/światowego
dziedzictwa z napisem
"Pod patronatem
Narodowego Komitetu
xxx z ramienia UNESCO"

Ilustracje graficzne

Logo do stosowania i/lub
autoryzowania przez KN

Wytyczne operacyjne do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa
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Partnerstwa z organizacjami
krajowymi związane ze
światowym dziedzictwem

Zastosowania i cele

Organizacja krajowa
zawarła partnerstwo z
Komitetem Narodowym

Zastosowania

2 - Instytucja krajowa
wyznaczona przez agencję Rodzaj logo, którego może
(na potrzeby treści o skali
używać agencja
ogólnokrajowej)
1) Publikacje
niekomercyjne
2) Materiały informacyjne
3) Strona internetowa,
media
społecznościowe,
aplikacje itd.
4) Produkty
komunikacyjne takie
jak koszulki, torby,
parasole (nie w ramach
handlu, na okazję
specjalnych wydarzeń)
5) Artykuły biurowe

Na zastosowanie logo
przez agencję
upoważnienia udziela

Logo
UNESCO/światowego
dziedzictwa z napisem
"Przy wsparciu xxx
Narodowego Komitetu z
ramienia UNESCO", "We
współpracy z xxx
Narodowym Komitetem z
ramienia UNESCO" lub
"W ramach partnerstwa z
xxx Narodowym
Komitetem z ramienia
UNESCO"

Upoważnienie

Ilustracje graficzne

Agencja może udzielić
Rodzaj logo, do którego
upoważnienia na
użycia może upoważnić
wykorzystanie logo przez
agencja

Logo do stosowania i/lub
autoryzowania przez agencję

Logo UNESCO/światowego Komitet Narodowy lub
dziedzictwa z napisem
Centrum Światowego
“Światowe dziedzictwo w... Dziedzictwa
[nazwa kraju]”

Wytyczne operacyjne do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa
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Aneks 14

1) Publikacje
Emblemat światowego
niekomercyjne
dziedzictwa
2) Materiały informacyjne
3) Strona internetowa,
media
społecznościowe,
aplikacje itd. jeżeli
przestrzeń jest
ograniczona
4) Produkty
komunikacyjne takie
jak koszulki, torby,
parasole (nie w ramach
handlu, na okazję
specjalnych wydarzeń)
5) Artykuły biurowe
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Tabela zastosowań emblematu światowego dziedzictwa

Zastosowanie statutowe

Instytucja zarządzająca
miejscem światowego
dziedzictwa

Emblemat światowego
dziedzictwa

Wytyczne operacyjne do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa

Tabela zastosowań emblematu światowego dziedzictwa

Zastosowania i cele

Zastosowania

2 - Instytucja krajowa
Rodzaj logo, którego może
wyznaczona przez agencję
używać agencja
(ciąg dalszy)
Znaki drogowe, znaki przy
autostradach

Aneks 14

Na zastosowanie logo
przez agencję
upoważnienia udziela

Wybór logo zgodnie z
Komitet Narodowy lub
rodzajem znaku i jego
Centrum Światowego
lokalizacją: logo
Dziedzictwa
UNESCO/światowego
dziedzictwa w wersji pełnej
lub uproszczonej z nazwą
miejsca poniżej

Upoważnienie

Ilustracje graficzne

Agencja może udzielić
Rodzaj logo, do którego
upoważnienia na
użycia może upoważnić
wykorzystanie logo przez
agencja

Logo do stosowania i/lub
autoryzowania przez agencję

Instytucja zarządzająca
miejscem światowego
dziedzictwa

logo
UNESCO/światowego
dziedzictwa w wersji
pełnej lub uproszczonej z
nazwą miejsca poniżej

Tekst pod nazwą miejsca jest
opcjonalny.
Istnieje możliwość zastąpienia
sformułowania "Wpisane na Listę
światowego dziedzictwa w"
sformułowaniem "Światowe
dziedzictwo od"
Emblemat światowego
dziedzictwa

Zastosowanie statutowe

Wytyczne operacyjne do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa

Instytucja zarządzająca
miejscem światowego
dziedzictwa

Emblemat światowego
dziedzictwa
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Aneks 14

Zastosowania i cele

Tabela zastosowań emblematu światowego dziedzictwa

Zastosowania

2 - Instytucja krajowa
Rodzaj logo, którego może
wyznaczona przez agencję
używać agencja
(ciąg dalszy)
Zastosowanie komercyjne

Ilustracje graficzne

Agencja może udzielić
Rodzaj logo, do którego
upoważnienia na
użycia może upoważnić
wykorzystanie logo przez
agencja

Logo do stosowania i/lub
autoryzowania przez agencję

Logo UNESCO/światowego Dyrektor Generalny
dziedzictwa z napisem
UNESCO
“Światowe dziedzictwo w...
[nazwa kraju]”

Emblemat światowego
dziedzictwa
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Na zastosowanie logo
przez agencję
upoważnienia udziela

Upoważnienie

Zastosowanie statutowe

Wytyczne operacyjne do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa

Tabela zastosowań emblematu światowego dziedzictwa

Aneks 14

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA MIEJSCEM ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA
Zastosowania i cele
Instytucja zarządzająca
miejscem światowego
dziedzictwa (na potrzeby
treści związanych z
miejscem)
1) Publikacje
niekomercyjne
2) Materiały
informacyjne
3) Strona internetowa,
media
społecznościowe,
aplikacje itd.
4) Produkty
komunikacyjne takie
jak koszulki, torby,
parasole (nie w
ramach handlu, na
okazję specjalnych
wydarzeń)
5) Artykuły biurowe
6) Tablica, flaga, baner

Zastosowania

Rodzaj logo, którego
może używać instytucja

Logo
UNESCO/światowego
dziedzictwa specyficzne
dla miejsca

Na zastosowanie logo
przez instytucję
upoważnienia udziela

Upoważnienie

Ilustracje graficzne

Instytucja może udzielić Rodzaj logo, do którego
upoważnienia na
użycia może
wykorzystanie logo przez upoważniać instytucja

Logo do stosowania i/lub
autoryzowania przez instytucję

Komitet Narodowy lub
Centrum Światowego
Dziedzictwa

Wytyczne operacyjne do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa

Istnieje możliwość zastąpienia
sformułowania "Wpisane na Listę
światowego dziedzictwa w"
sformułowaniem "Światowe
dziedzictwo od"
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Zastosowania i cele
Instytucja zarządzająca
miejscem światowego
dziedzictwa (ciąg dalszy)
1) Publikacje
niekomercyjne
2) Materiały
informacyjne
3) Strona internetowa,
media
społecznościowe,
aplikacje itd. jeżeli
przestrzeń jest
ograniczona
4) Produkty
komunikacyjne takie
jak koszulki, torby,
parasole, breloczki,
długopisy itp. (nie w
ramach handlu, na
okazję specjalnych
wydarzeń)
5) Tablica, flaga, baner
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Tabela zastosowań emblematu światowego dziedzictwa

Zastosowania
Rodzaj logo, którego może
używać instytucja
Emblemat światowego
dziedzictwa

Na zastosowanie logo
przez instytucję
upoważnienia udziela

Upoważnienie

Ilustracje graficzne

Instytucja może udzielić Rodzaj logo, do którego
upoważnienia na
użycia może
wykorzystanie logo przez upoważniać instytucja

Logo do stosowania i/lub
autoryzowania przez instytucję

Komitet Narodowy lub
agencja lub Centrum
Światowego
Dziedzictwa

Wytyczne operacyjne do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa

Tabela zastosowań emblematu światowego dziedzictwa

Zastosowania i cele
Instytucja zarządzająca
miejscem światowego
dziedzictwa (ciąg dalszy)
Znaki drogowe, znaki przy
autostradach

Aneks 14

Zastosowania
Rodzaj logo, którego może
używać instytucja
Wybór logo zgodnie z
rodzajem znaku i jego
lokalizacją: logo
UNESCO/światowego
dziedzictwa w wersji pełnej
lub uproszczonej z nazwą
miejsca poniżej

Na zastosowanie logo
przez instytucję
upoważnienia udziela

Upoważnienie

Ilustracje graficzne

Instytucja może udzielić Rodzaj logo, do którego
upoważnienia na
użycia może
wykorzystanie logo przez upoważniać instytucja

Logo do stosowania i/lub
autoryzowania przez instytucję

Komitet Narodowy lub
Centrum Światowego
Dziedzictwa

Tekst pod nazwą miejsca jest
opcjonalny.
Istnieje możliwość zastąpienia
sformułowania "Wpisane na Listę
światowego dziedzictwa w"
sformułowaniem "Światowe
dziedzictwo od"
Emblemat światowego
dziedzictwa

Komitet Narodowy lub
Centrum Światowego
Dziedzictwa

Wytyczne operacyjne do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa

97

Aneks 14

Zastosowania i cele
Instytucja zarządzająca
miejscem światowego
dziedzictwa (ciąg dalszy)
Zastosowanie komercyjne

Tabela zastosowań emblematu światowego dziedzictwa

Zastosowania
Rodzaj logo, którego
może używać instytucja

Na zastosowanie logo
przez instytucję
upoważnienia udziela

Upoważnienie
Instytucja może udzielić
upoważnienia na
wykorzystanie logo przez

Rodzaj logo, do którego
użycia może
upoważniać instytucja

Ilustracje graficzne
Logo do stosowania i/lub
autoryzowania przez instytucję

Logo
Dyrektor Generalny
UNESCO/światowego
UNESCO
dziedzictwa specyficzne dla
miejsca
Istnieje możliwość zastąpienia
sformułowania:
"Wpisane na Listę światowego
dziedzictwa w" sformułowaniem
"Światowe dziedzictwo od"
Emblemat światowego
dziedzictwa
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Komitet Narodowy

Wytyczne operacyjne do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa

Tabela zastosowań emblematu światowego dziedzictwa

Aneks 14

Przypadek szczególny: miejsca seryjne lub bardzo duże miejsca obejmujące kilka/różnorodne elementy/zabytki/miejsca
Zastosowania i cele
Instytucja zarządzająca
miejscem światowego
dziedzictwa (ciąg dalszy)
1) Publikacje
niekomercyjne
2) Materiały
informacyjne
3) Strona internetowa,
media
społecznościowe,
aplikacje itd.
4) Produkty
komunikacyjne takie
jak koszulki, torby,
parasole, breloczki,
długopisy itp. (nie w
ramach handlu, na
okazję specjalnych
wydarzeń)
5) Artykuły biurowe
6) Tablica, flaga, baner

Zastosowania
Rodzaj logo, którego
może używać instytucja

Na zastosowanie logo
przez instytucję
upoważnienia udziela

Logo
Komitet Narodowy lub
UNESCO/światowego
Centrum Światowego
dziedzictwa specyficzne
Dziedzictwa
dla miejsca, poprzedzone
wzmianką "Xxxx [nazwa
elementu/zabytku/miejsca],
część"

Wytyczne operacyjne do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa

Upoważnienie

Ilustracje graficzne

Instytucja może udzielić Rodzaj logo, do którego
upoważnienia na
użycia może
wykorzystanie logo przez upoważniać instytucja

Logo do stosowania i/lub
autoryzowania przez instytucję

Xxxx część
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Tabela zastosowań emblematu światowego dziedzictwa

ORGANIZACJE DORADCZE ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA
Zastosowania i cele

Organizacje Doradcze

Zastosowania
Rodzaj logo, którego
mogą używać
Organizacje Doradcze

Na zastosowanie logo
Organizacje Doradcze
Rodzaj logo, do którego
przez Organizacje
mogą udzielać
użycia mogą
Doradcze upoważnienia
upoważnienia na
upoważniać
udziela
wykorzystanie logo przez Organizacje Doradcze

1) Publikacje
Logo
niekomercyjne
UNESCO/Konwencji
2) Niekomercyjne
światowego dziedzictwa
materiały informacyjne
3) Strona internetowa
4) Niekomercyjne
artykuły biurowe

Centrum Światowego
Dziedzictwa

1) Publikacje
2) Materiały
informacyjne
3) Strona internetowa
4) Artykuły biurowe

Centrum Światowego
Dziedzictwa
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Emblemat światowego
dziedzictwa

Upoważnienie

Ilustracje graficzne
Logo do stosowania i/lub
autoryzowania przez Organizacje
Doradcze

Wytyczne operacyjne do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa

Tabela zastosowań emblematu światowego dziedzictwa

Aneks 14

PATRONAT
Zastosowania i cele

Zastosowania

Patronat

Działania jednorazowe
(konferencje, wystawy,
festiwale, publikacje,
produkcje audio-wizualne)

Wytyczne operacyjne do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa

Upoważnienie

Dyrektor Generalny
UNESCO może udzielić
upoważnienia

Instytucje organizujące

Rodzaj logo, do którego
użycia może upoważnić
Dyrektor Generalny

Ilustracje graficzne

Logo do autoryzacji

Logo
UNESCO/światowego
dziedzictwa z napisem
"Pod patronatem"
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Wytyczne operacyjne do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa

