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Zagadnienia zwiàzane z jakoÊcià i ró˝norodnoÊcià krajobrazów 

stały si´ w dzisiejszych czasach przedmiotem coraz cz´stszych dyskusji. 

Ludzie dostrzegli, ˝e pogarszanie stanu otoczenia ma wpływ na 

jakoÊç ich ˝ycia, powodujàc dyskomfort psychiczny i fi zyczny, dlatego 

coraz cz´Êciej zwraca si´ uwag´  na niekorzystne zmiany w krajobrazie 

spowodowane rozwojem cywilizacyjnym. 

JakoÊç i ró˝norodnoÊç krajobrazów pogarsza si´ w wyniku 

oddziaływania wielu czynników, dlatego krajobraz powinien staç 

si´ jednym z wa˝niejszych zagadnieƒ politycznych. Nale˝y pami´taç 

o tym, ˝e krajobraz dotyczy wszystkich, dlatego w konwencji silnie 

zaznaczony został udział społeczeƒstwa w procedurach dotyczàcych 

wdra˝ania polityki krajobrazowej na wszystkich szczeblach. Polityka 

ta powinna byç uwzgl´dniana w ró˝nych sektorach gospodarki, 

mogàcych bezpoÊrednio lub poÊrednio oddziaływaç na krajobraz.

Krajobraz zmienia si´ pod wpływem czynników naturalnych i antropo-

genicznych. Dlatego działania w krajobrazie powinny byç ukierun-

kowane na przyszłe zmiany oraz prowadzone w sposób uwzgl´dniajàcy 

olbrzymià ró˝norodnoÊç krajobrazów, które odziedziczyliÊmy i które 

nale˝y chroniç i rozwijaç. Pozwoli to uniknàç przewagi elementów 

urbanistycznych w strukturze krajobrazu, podnoszàc jednoczeÊnie 

jego jakoÊç i walory przyrodniczo-kulturowe przy jednoczesnym 

uwzgl´dnieniu zasady zrównowa˝onego rozwoju. 

Głównym zadaniem konwencji jest zach´cenie władz publicznych 

do przyj´cia polityk i celów na poziomie lokalnym, regionalnym 

i narodowym dla ochrony oraz zarzàdzania i planowania 

krajobrazem w Europie.

EUROPEJSKA KONWENCJA KRAJOBRAZOWA
(EKK)
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Geneza Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (EKK)

1990 –       rozpocz´cie dyskusji nad krajobrazem 

1992 –       ustalenie wst´pnego zakresu konwencji  

1995 –       I posiedzenie grupy roboczej 

1997 –       II posiedzenie grupy roboczej rezultat: szkic konwencji 

       w j´zyku niespecjalistycznym

1999 –       ustalenie i wybranie rzàdowego Komitetu Ekspertów 

       odpowiedzialnych za opracowanie EKK

2000 –       przedło˝enie projektu konwencji Komitetowi Ministrów 

       Rady Europy

       20 paêdziernik 2000 – przyj´cie EKK do podpisu

       21 grudnia 2001 – podpisanie EKK przez Polsk´

       27 wrzeÊnia 2004 – ratyfi kowanie EKK przez Polsk´

       1 stycznia 2005 – wejÊcie w ˝ycie EKK w Polsce

1994 –       wezwanie do opracowania ramowej konwencji dotyczàcej    

       zarzàdzania i ochrony naturalnych i kulturowych krajo 

                  brazów Europy jako całoÊci; powołanie grupy roboczej

1998 –       konferencja we Florencji – wypracowanie wspólnych 

                  zasad dla prawa mi´dzynarodowego w zakresie ochrony,         

                  zarzàdzania i planowania w krajobrazie
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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomoÊci: W dniu 20 paêdziernika 2000 r. 

została sporzàdzona we Florencji 

Europejska Konwencja Krajobrazowa, w nast´pujàcym brzmieniu:

Przekład

EUROPEJSKA KONWENCJA KRAJOBRAZOWA

Preambuła

Paƒstwa Członkowskie Rady Europy, sygnatariusze niniejszego, 
uwa˝ajàc, ˝e celem Rady Europy jest osiàganie wy˝szej jednoÊci jej 
członków dla potrzeb zabezpieczenia i realizacji ideałów i zasad, które 
stanowià ich wspólne dziedzictwo oraz i˝ cel ten realizuje si´ na drodze 
porozumieƒ w dziedzinie społeczno-gospodarczej;

w trosce o osiàgni´cie trwałego i zrównowa˝onego rozwoju opartego 
na zrównowa˝onych i harmonijnych relacjach pomi´dzy potrzebami 
społecznymi, działalnoÊcià gospodarczà i Êrodowiskiem;

uwa˝ajàc, ˝e krajobraz pełni wa˝nà rol´ w publicznych zainteresowa-
niach dziedzinami kultury, ekologii i sprawami społecznymi oraz stanowi 
on zasób sprzyjajàcy działalnoÊci gospodarczej i ˝e jego ochrona, 
a tak˝e gospodarka i planowanie mogà przyczyniaç si´ do tworzenia 
zatrudnienia;

Êwiadomi, ˝e krajobraz przyczynia si´ do tworzenia kultur lokalnych 
oraz ˝e jest on podstawowym komponentem europejskiego dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego, przyczyniajàc si´ do dobrobytu ludzi 
i konsolidacji europejskiej to˝samoÊci;

stwierdzajàc, ˝e krajobraz jest wa˝nà cz´Êcià jakoÊci ˝ycia ludzi zamie-
szkujàcych wsz´dzie: w obszarach miejskich i na wsi, na obszarach 
zdegradowanych, jak równie˝ w obszarach o wysokiej jakoÊci, na 
obszarach uznawanych jako charakteryzujàce si´ wyjàtkowym 
pi´knem, jak i w obszarach pospolitych;

EUROPEJSKA KONWENCJA KRAJOBRAZOWA,
sporzàdzona we Florencji dnia 20 paêdziernika 2000 r.

(Dz. U. z dnia 29 stycznia 2006 r.)
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uwa˝ajàc, ˝e coraz to nowe wydarzenia w rolnictwie, leÊnictwie, 
technikach produkcji przemysłowej i wydobywczej, jak równie˝ 
w planowaniu regionalnym i miejskim, w transporcie, infrastrukturze, 
w turystyce i rekreacji oraz - na poziomie bardziej ogólnym - ˝e zmiany 
w gospodarce Êwiatowej, w wielu przypadkach przyspieszajà przekształ-
canie krajobrazów;

pragnàc odpowiedzieç na ˝yczenie społeczeƒstwa pragnàcego cieszyç si´ 
krajobrazami o wysokiej jakoÊci i pełniç aktywnà rol´ w kształtowaniu 
krajobrazów;

wierzàc, ˝e krajobraz jest kluczowym elementem dobrobytu całoÊci 
społeczeƒstwa i jednostek oraz, ˝e jego ochrona, a tak˝e gospodarka 
i planowanie niesie w sobie prawa i obowiàzki dla ka˝dego człowieka;

majàc na wzgl´dzie teksty prawne istniejàce na poziomie mi´dzy-
narodowym w dziedzinie ochrony i gospodarowania dziedzictwem 
przyrodniczym i kulturowym, planowania regionalnego i przestrzen-
nego, współpracy samorzàdów lokalnych oraz lokalnej współpracy 
przygranicznej, a w szczególnoÊci Konwencj´ o ochronie europejskiej 
dzikiej fauny i fl ory i ich siedlisk  naturalnych (Berno, 19 wrzeÊnia 
1979 r.), Konwencj´ w sprawie ochrony dziedzictwa architektoniczne-
go Europy (Granada, 3 paêdziernika 1985 r.), Europejskà konwencj´ 
w sprawie ochrony dziedzictwa archeologicznego (ze zmianami) (Valetta, 
16 stycznia 1992 r.), Europejskà konwencj´ ogólnà w sprawie współpra-
cy przygranicznej pomi´dzy wspólnotami lub organami terytorialnymi 
(Madryt, 21 maja 1980 r.) i jej protokoły dodatkowe, Europejskà 
Kart´ Samorzàdu Lokalnego (Strasburg, 15 listopada 1985 r.), Konwencj´ 
o ró˝norodnoÊci biologicznej (Rio, 5 czerwca 1992 r.), Konwencj´ 
dotyczàcà ochrony Êwiatowego dziedzictwa kulturowego i przyrodnicze-
go (Pary˝, 16 listopada 1972 r.) oraz Konwencj´ w sprawie dost´pu 
do informacji, udziału publicznego w procesach decyzyjnych i dost´pu do 
sprawiedliwoÊci w sprawach Êrodowiska (Aarhus, 25 czerwca 1998 r.);

stwierdzajàc, ˝e jakoÊç i ró˝norodnoÊç krajobrazów europejskich 
stanowi wspólny zasób oraz, ˝e wa˝na jest współpraca na rzecz ich 
ochrony, gospodarki i planowania;

pragnàc zapewniç nowy instrument poÊwi´cony wyłàcznie ochronie, 
gospodarce i planowaniu wszystkich krajobrazów w Europie;

uzgodniły, co nast´puje:
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Artykuł 1
Defi nicje

Dla potrzeb konwencji:

   a)  „krajobraz” znaczy obszar, postrzegany przez ludzi, którego  

        charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników 

        przyrodniczych i/lub ludzkich;

   b)  „polityka w zakresie krajobrazu” znaczy wyra˝enie przez  

        właÊciwe organy publiczne ogólnych zasad, strategii 

        i wytycznych, które pozwalajà podejmowaç specjalne Êrodki 

        ukierunkowane na ochron´, gospodark´ i planowanie krajobrazów;

   c)  „cel jakoÊci krajobrazu” znaczy, w przypadku okreÊlonego  

        krajobrazu, sformułowanie przez właÊciwe organy publiczne 

        aspiracji społeczeƒstwa w odniesieniu do cech otaczajàcego 

        je krajobrazu;

   d)  „ochrona krajobrazu” znaczy działania na rzecz zachowania 

        i utrzymywania wa˝nych lub charakterystycznych cech krajobrazu

        tak, aby ukierunkowaç i harmonizowaç zmiany, które wynikajà

        z procesów społecznych, gospodarczych i Êrodowiskowych;

   e)  „gospodarowanie krajobrazem” znaczy działanie, z perspektywy  

        trwałego i zrównowa˝onego rozwoju, w celu zapewnienia regular-

        nego podtrzymania krajobrazu tak, aby kierowaç i harmonizo-

        waç jego zmiany wynikajàce z procesów społecznych, gospodar-

        czych i Êrodowiskowych;

   f)  „planowanie krajobrazu” znaczy skuteczne działanie perspek-  

        tywiczne majàce na celu powi´kszenie, odtworzenie 

        lub utworzenie krajobrazów.

Artykuł 2
Zakres przedmiotowy

Z zastrze˝eniem postanowieƒ zawartych w artykule 15, niniejsza 

konwencja stosuje si´ do całego terytorium Stron i obejmuje obszary

przyrodnicze, wiejskie, miejskie i podmiejskie. Obejmuje ona obszary 

làdowe oraz wody Êródlàdowe i morskie. Dotyczy ona krajobrazów, które 

mogà byç traktowane jako krajobraz wyjàtkowy, jak równie˝ obszarów 

krajobrazu pospolitego i zdegradowanego.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE



Artykuł 3
Cele

Celami niniejszej konwencji sà: promowanie ochrony, gospodarki 

i planowania krajobrazu, a tak˝e organizowanie współpracy europejskiej 

w zakresie zagadnieƒ dotyczàcych krajobrazu.

Artykuł 4
Podział zadaƒ

Ka˝da ze Stron wdro˝y niniejszà konwencj´, a zwłaszcza jej artykuły

5 i 6, według jej własnego podziału władzy, zgodnie z jej zasadami 

konstytucyjnymi i organizacjà administracyjnà oraz poszanowaniem 

zasady subsydiarnoÊci, przy uwzgl´dnieniu Europejskiej Karty Samorzàdu 

Lokalnego. Bez uszczerbku dla postanowieƒ niniejszej konwencji, ka˝da 

ze Stron zharmonizuje wdra˝anie niniejszej konwencji z jej polityk´ 

własnà.

Artykuł 5
Ârodki ogólne

Ka˝da ze Stron podejmie działania na rzecz:

   a)  prawnego uznania krajobrazów jako istotnego komponentu         

        otoczenia ludzi, jako wyra˝enia dzielonej przez nie ró˝norodno-    

        Êci kulturowej i przyrodniczej oraz podstawy ich to˝samoÊci;

   b)  ustanowienia i wdro˝enia polityki w zakresie krajobrazu ukie-

        runkowanej na ochron´, gospodark´ i planowanie krajobrazu  

        poprzez przyj´cie Êrodków specjalnych okreÊlonych w artykule 6;

   c)  ustanowienia procedur udziału ogółu społeczeƒstwa, organów  

        lokalnych i regionalnych oraz innych stron zainteresowanych 

        zdefi niowaniem i wdro˝eniem polityki w zakresie krajobrazu 

        wzmiankowanej w powy˝szym ust´pie b);

   d)  zintegrowania krajobrazu z własnà politykà w zakresie plano-

        wania regionalnego i urbanistycznego i własnà politykà kultu-

        ralnà, Êrodowiskowà, rolnà, społecznà i gospodarczà, jak 

        równie˝ z wszelkà innà politykà, która bezpoÊrednio lub po-

        Êrednio oddziałuje na krajobraz.

8

ROZDZIAŁ II
ÂRODKI KRAJOWE
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Artykuł 6
Ârodki specjalne

A. Podnoszenie ÊwiadomoÊci
Ka˝da ze Stron podejmie działania na rzecz podnoszenia ÊwiadomoÊci 

społeczeƒstwa obywatelskiego, organizacji prywatnych i organów 

publicznych w zakresie wartoÊci krajobrazów, ich roli i wprowadzanych 

w nich zmian.

B. Szkolenie i edukacja
Ka˝da ze Stron podejmie działania na rzecz promowania:

  a)  szkolenia specjalistów w zakresie oceny krajobrazu i operacji 

       dotyczàcych krajobrazu;

  b)  multidyscyplinarnych programów szkolenia dotyczàcych polityki,  

       ochrony, gospodarki i planowania w zakresie krajobrazu, 

       przeznaczonych dla specjalistów w sektorze prywatnym i publicz-  

       nym i dla stowarzyszeƒ zwiàzanych z krajobrazem;

  c)  nauki w szkołach i na uniwersytetach, która, w odnoÊnych 

       dziedzinach przedmiotowych, obejmie wartoÊci zwiàzane z krajo- 

       brazami i zagadnieniami ich ochrony, gospodarki i planowania.

C. Identyfi kacja i ocena
1. Przy aktywnym udziale zainteresowanych Stron, o których mowa 

w artykule 5 c), oraz w celu podniesienia wiedzy o jej krajobrazach, 

ka˝da ze Stron podejmie działania na rzecz:

   a)  i)  zidentyfi kowania swoich własnych krajobrazów na całym 

            obszarze terytorium swojego kraju;

       ii)  przeanalizowania ich charakterystyk oraz przekształcajàcych  

            je sił i presji;

      iii)  odnotowania zmian;

   b)  dokonania oceny tak zidentyfi kowanych krajobrazów, z uwzgl´d- 

        nieniem szczególnych wartoÊci przypisanych im przez strony 

        i ludnoÊç, których to dotyczy.

2. Owe procedury identyfi kacji i oceny b´dà ukierunkowane poprzez 

wymian´ doÊwiadczeƒ i metodologii, zorganizowanà przez Strony na 

płaszczyênie europejskiej w myÊl artykułu 8.

D. Cele jakoÊci krajobrazu
Ka˝da ze Stron podejmie działania na rzecz zdefi niowania celów 

jakoÊci krajobrazu dla zidentyfi kowanych i ocenionych krajobrazów, 

po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z artykułem 5 c).
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E. Wdra˝anie
W celu wprowadzenia w ˝ycie polityki w zakresie krajobrazu, ka˝da 
ze Stron podejmie działania na rzecz wprowadzenia instrumentów 
majàcych na celu ochron´, gospodark´ i/lub planowanie krajobrazu.

Artykuł 7
Polityka i programy mi´dzynarodowe

Strony podejmà działania na rzecz współpracy w zakresie uwzgl´dniania 
krajobrazowego wymiaru polityki i programów mi´dzynarodowych oraz 
na rzecz, tam gdzie jest to stosowne, włàczenia do nich problematyki 
dotyczàcej krajobrazu.

Artykuł 8
Wzajemna pomoc i wymiana informacji

Strony podejmà działania na rzecz współpracy w celu zwi´kszenia 
skutecznoÊci Êrodków powzi´tych na mocy innych artykułów niniejszej 
konwencji, a w szczególnoÊci:
   a)  Êwiadczenia wzajemnej pomocy naukowo-technicznej w sprawach    
        dotyczàcych krajobrazu na drodze porozumieƒ oraz wymiany   
        informacji i wyników projektów badawczych;
   b)  promowania wymiany specjalistów w dziedzinie krajobrazu, 
        w szczególnoÊci dla potrzeb szkolenia i informacji;
   c)  wymiany informacji w zakresie wszystkich spraw obj´tych 
        postanowieniami niniejszej konwencji.

Artykuł 9
Krajobrazy transgraniczne

Strony b´dà zach´caç do współpracy transgranicznej na szczeblu regio-
nalnym i lokalnym, a tam, gdzie zachodzi potrzeba, przygotujà i wdro˝à 
wspólne programy dotyczàce krajobrazu.

Artykuł 10
Monitorowanie wdra˝ania konwencji

1. Komitet Ministrów Rady Europy wyznaczy istniejàce, właÊciwe 
    Komitety Ekspertów, powołane na mocy artykułu 17 Statutu Rady
     Europy, jako odpowiedzialne za monitorowanie i wdra˝anie konwencji.

ROZDZIAŁ III
WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA
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   Po ka˝dym posiedzeniu Komitetów Ekspertów, Sekretarz Generalny
  Rady Europy przeka˝e Komitetowi Ministrów raport dotyczàcy
    przeprowadzonych prac i funkcjonowania konwencji.
  Komitety Ekspertów zaproponujà Komitetowi Ministrów kryteria
   przyznawania Nagrody Krajobrazowej Rady Europy oraz rzàdzàce
    nià reguły.

Artykuł 11
Nagroda Krajobrazowa Rady Europy

Artykuł 12
Powiàzania z innymi dokumentami

Postanowienia niniejszej konwencji nie przeszkadzajà wprowadzaniu 
ostrzejszych postanowieƒ dotyczàcych ochrony, gospodarki i/lub 
planowania krajobrazu, zawartych w istniejàcych lub przyszłych 
obowiàzujàcych dokumentach krajowych lub mi´dzynarodowych.

Nagroda Krajobrazowa Rady Europy jest wyró˝nieniem, które mo˝e  
byç przyznane organom lokalnym i regionalnym lub ich ugrupowaniom             
które ustanowiły Strony niniejszej konwencji jako cz´Êç polityki     
w zakresie krajobrazu, polityk´ lub Êrodki w celu ochrony, gospoda 
rowania i/lub planowania swojego krajobrazu, a które okazały si´ długo-
trwale skuteczne, a zatem mogàce słu˝yç jako przykład dla innych organów 
terytorialnych w Europie. Wyró˝nienie to mo˝e byç przyznane tak˝e 
organizacjom pozarzàdowym, które wniosły szczególnie znaczàcy 
wkład do ochrony, gospodarki lub planowania krajobrazu.
Wnioski o przyznanie Nagrody Krajobrazowej Rady Europy b´dà 
przedkładane przez Strony Komitetom Ekspertów, o których mowa 
w artykule 10. Wnioski mogà składaç lokalne i regionalne organy 
transgraniczne lub ugrupowania lokalnych i regionalnych organów 
transgranicznych, pod warunkiem, ˝e rozwa˝any krajobraz znajduje 
si´ pod ich wspólnym zarzàdem.
Na propozycje Komitetów Ekspertów, o których mowa w artykule 10, 
Komitet Ministrów ustali i opublikuje kryteria przyznawania Nagrody
Krajobrazowej Rady Europy, przyjmie odnoÊne reguły i przyzna 
nagrod´.
Przyznawanie Nagrody Krajobrazowej Rady Europy ma na celu 
zach´cenie otrzymujàcych tà nagrod´ do zapewnienia trwałej 
ochrony, gospodarki i/lub planowania rozwa˝anych obszarów 
krajobrazowych.

1.

2.

3.

4.

2.

3.

ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KO¡COWE



Artykuł 13
Podpisanie, ratyfi kacja i wejÊcie w ˝ycie

Niniejsza konwencja pozostaje otwarta do podpisania przez Paƒstwa 

Członkowskie Rady Europy. B´dzie ona podlegała ratyfi kacji, 

przyj´ciu lub zatwierdzeniu. Dokumenty ratyfi kacji, przyj´cia lub 

zatwierdzenia zostanà zdeponowane u Sekretarza Generalnego Rady 

Europy.

Konwencja wchodzi w ˝ycie pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego 

po upływie trzech miesi´cy od dnia, w którym dziesi´ç Paƒstw

Członkowskich Rady Europy wyraziło zgod´ na przyj´cie konwencji 

zgodnie z postanowieniami poprzedniego ust´pu.

Dla ka˝dego kolejnego Paƒstwa-Sygnatariusza, które wyraziło zgod´ 

na przystàpienie do konwencji, wejdzie ona w ˝ycie pierwszego dnia 

miesiàca nast´pujàcego po upływie trzech miesi´cy od dnia zdepono-

wania dokumentu ratyfi kacji, przyj´cia lub zatwierdzenia.

Artykuł 14
Przystàpienie

Po wejÊciu w ˝ycie niniejszej konwencji, Komitet Ministrów Rady 

Europy mo˝e zaprosiç Wspólnot´ Europejskà i ka˝de paƒstwo europejskie, 

które nie jest członkiem Rady Europy, do przystàpienia do konwencji 

na podstawie decyzji opartej o wi´kszoÊç głosów, jak przewiduje

artykuł 20 d) Statutu Rady Europy oraz na podstawie jednomyÊlnego 

głosowania paƒstw zasiadajàcych w Komitecie Ministrów.

W odniesieniu do ka˝dego paƒstwa przyst´pujàcego lub Wspólnoty 

Europejskiej, w przypadku ich przystàpienia, niniejsza konwencja 

wejdzie w ˝ycie pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego po upływie 

trzech miesi´cy od dnia zdeponowania dokumentu przystàpienia 

u Sekretarza Generalnego Rady Europy.

Artykuł 15
WłaÊciwoÊç terytorialna

Ka˝de paƒstwo lub Wspólnota Europejska mo˝e, w czasie podpisy-

wania konwencji lub deponowania swojego dokumentu ratyfi kacji, 

przyj´cia, zatwierdzenia lub przystàpienia, okreÊliç terytorium lub 

terytoria, do których b´dzie si´ stosowaç konwencja.

Ka˝de paƒstwo mo˝e, w ka˝dym póêniejszym terminie, poprzez 

deklaracj´ skierowanà do Sekretarza Generalnego Rady Europy, 

rozszerzyç zakres zastosowania niniejszej konwencji na ka˝de teryto-

rium okreÊlone w deklaracji. 
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Konwencja wejdzie w ˝ycie w odniesieniu do takiego terytorium 
pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego po upływie trzech miesi´cy 
od dnia otrzymania deklaracji przez Sekretarza Generalnego.
Ka˝da z deklaracji zło˝ona w oparciu o powy˝sze dwa ust´py mo˝e, 
w odniesieniu do ka˝dego terytorium, zostaç wycofana poprzez 
zawiadomienie skierowane do Sekretarza Generalnego. Takie wycofanie 
stanie si´ skuteczne w pierwszym dniu miesiàca nast´pujàcego po 
upływie trzech miesi´cy od dnia otrzymania zawiadomienia przez 
Sekretarza Generalnego.

Artykuł 16
Wypowiedzenie

Ka˝da Strona mo˝e, w ka˝dym czasie, wypowiedzieç niniejszà 
konwencj´ na drodze zawiadomienia skierowanego do Sekretarza 
Generalnego Rady Europy.
Takie wypowiedzenie stanie si´ skuteczne w pierwszym dniu miesiàca 
nast´pujàcego po upływie trzech miesi´cy od dnia otrzymania 
zawiadomienia przez Sekretarza Generalnego.

Artykuł 17
Zmiany w konwencji

Ka˝da Strona lub Komitety Ekspertów, o których mowa w artykule 10, 
mogà zaproponowaç zmiany do niniejszej konwencji.
Ka˝da propozycja zmian zostanie przedło˝ona Sekretarzowi 
Generalnemu Rady Europy, który zakomunikuje jà Paƒstwom 
Członkowskim Rady Europy, innym Stronom i ka˝demu paƒstwu 
europejskiemu nieb´dàcemu członkiem Rady Europy, które zostało
zaproszone do przystàpienia do niniejszej konwencji zgodnie 
z postanowieniami artykułu 14.
Komitety Ekspertów, o których mowa w artykule 10, zbadajà ka˝dà 
propozycj´ zmian i przedło˝à przyj´ty tekst do uchwalenia wi´kszoÊcià 
trzech czwartych głosów przedstawicieli Stron zasiadajàcych 
w Komitecie Ministrów. 
Po uchwaleniu przez Komitet Ministrów wi´kszoÊcià głosów 
przewidzianà w artykule 20 d) Statutu Rady Europy oraz na podsta-
wie jednomyÊlnego głosowania Paƒstw-Stron zasiadajàcych w Komi-
tecie Ministrów, tekst zostanie przekazany Stronom do przyj´cia.
Ka˝da zmiana wejdzie w ˝ycie w odniesieniu do Stron, które jà 
przyj´ły, w pierwszym dniu miesiàca nast´pujàcego po upływie 
trzech miesi´cy od dnia, w którym trzy Paƒstwa Członkowskie Rady 
Europy poinformowały Sekretarza Generalnego o jej przyj´ciu.
W odniesieniu do ka˝dej Strony, która nast´pnie jà przyjmie, taka 
zmiana wejdzie w ˝ycie w pierwszym dniu miesiàca nast´pujàcego po 
upływie trzech miesi´cy od dnia, w którym Strona ta poinformowała 
Sekretarza Generalnego o jej przyj´ciu.
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Artykuł 18
Zawiadomienia

Sekretarz Generalny Rady Europy zawiadomi Paƒstwa Członkowskie 
Rady Europy, ka˝de paƒstwo lub Wspólnot´ Europejskà, które(a) 
przystàpiło(a) do niniejszej konwencji, o:
    a) ka˝dym podpisaniu konwencji;
    b) zdeponowaniu ka˝dego dokumentu ratyfi kacji, przyj´cia, 
        zatwierdzenia lub przystàpienia;
    c) ka˝dej dacie wejÊcia w ˝ycie niniejszej konwencji 
        w zwiàzku z artykułami 13, 14 i 15;
    d) ka˝dej deklaracji zło˝onej na podstawie artykułu 15;
    e) ka˝dym wypowiedzeniu zło˝onym na podstawie artykułu 16;
    f) ka˝dej propozycji zmiany, o ka˝dej zmianie uchwalonej 
        w myÊl artykułu 17 i o dacie jej wejÊcia w ˝ycie;
    g) ka˝dym innym akcie, zawiadomieniu, informacji lub komunikacie 
        dotyczàcym niniejszej konwencji.

Na dowód czego, ni˝ej podpisani, b´dàc nale˝ycie upowa˝nieni, podpisali 
niniejszà konwencjà.

Sporzàdzono we Florencji, dnia 20 paêdziernika 2000 r., w j´zykach 
angielskim i francuskim, przy czym oba teksty sà równowa˝nie autentyczne, 
w jednym egzemplarzu, który zostanie zdeponowany w archiwach Rady 
Europy. Sekretarz Generalny Rady Europy przeka˝e poÊwiadczone kopie 
ka˝demu Paƒstwu Członkowskiemu Rady Europy oraz ka˝demu innemu 
paƒstwu lub Wspólnocie Europejskiej, w przypadku ich zaproszenia do 
przystàpienia do niniejszej konwencji.

Po zaznajomieniu si´ z powy˝szà konwencj´, w imieniu Rzeczypospolitej 
Polskiej oÊwiadczam, ˝e:
-   została ona uznana za słusznà zarówno w całoÊci, jak i ka˝de 
    z postanowieƒ w niej zawartych,
-   jest przyj´ta, ratyfi kowana i potwierdzona,
-   b´dzie niezmiennie zachowywana.
Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony piecz´cià 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 24 czerwca 2004 r.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
L.S.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka
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