ZARZĄDZENIE NR 49
MINISTRA KULTURY
z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie powołania Głównej Komisji Konserwatorskiej,
określenia zakresu jej zadań i trybu działania.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. z
1999 r. Nr 98, poz. 1150, z 2001 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządza
się, co następuje:
§ 1.
1. Przy Generalnym konserwatorze Zabytków powołuje się Główną Komisją
Konserwatorską, zwaną dalej „Komisją”.
2. Komisja jest stałym organem opiniodawczym Generalnego Konserwatora Zabytków w
sprawach ochrony zabytków.
§ 2.
Do zadań Komisji należy wydawanie opinii, w szczególności, w zakresie:
1) stosowania metod i technologii konserwatorskich,
2) prowadzenie prac konserwatorskich,
3) dokumentowanie prac konserwatorskich,
4) zagospodarowanie terenów objętych ochroną konserwatorską
architektoniczno-budowlanych dotyczących zabytków.

oraz

projektów

§ 3.
1. Komisja składa się z 11 członków.
2. Członków Komisji, w tym Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego, powołuje
Generalny Konserwator Zabytków na okres dwóch lat.
3. Członkowie Komisji pełnią swe funkcje społecznie.
§ 4.
Członkostwo w Komisji ustaje na skutek:
1) rezygnacji z członkostwa,
2) nieobecności na pięciu posiedzeniach Komisji,
3) śmierci członka.
§ 5.
1. Posiedzenie Komisji zwołuje Generalny Konserwator Zabytków w zależności od potrzeb,
zawiadamiając członków Komisji o terminie, miejscu i przewidywanym porządku
posiedzenia co najmniej na 10 dni przed terminem posiedzenia.
2. Sprawy do rozpatrzenia przez Komisję są zgłaszane przez Generalnego Konserwatora
Zabytków.
3. W posiedzeniach Komisji uczestniczy Generalny Konserwator Zabytków lub
upoważniona przez niego osoba.

4. Przewodniczący Komisji, w porozumieniu z Generalnym Konserwatorem Zabytków,
może zapraszać na posiedzenia Komisji osoby, których udział w posiedzeniu może być
niezbędny dla przygotowania opinii Komisji.
§ 6.
1. Opinie w zakresie, o którym mowa w § 2, Komisja wyraża w drodze uchwały.
2. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy
składu Komisji.
3. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego Komisji.
4. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji i
jej sekretarz.
§ 7.
Za udział w posiedzeniach Komisji jej członkowie otrzymują zwrot kosztów podróży oraz
diety w wysokości i na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach dla pracowników
państwowych z tytułu podróży służbowej na terenie kraju.
§ 8.
1. Obsługę techniczno – administracyjną Komisji zapewnia Departament Ochrony Zabytków
w Ministerstwie Kultury.
2. Dla właściwej organizacji pracy Komisji Generalny Konserwator Zabytków wyznacza
sekretarza Komisji spośród pracowników Departamentu Ochrony Zabytków w
Ministerstwie Kultury.
3. Sekretarz Komisji nie może być jej członkiem.
§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
MINISTER KULTURY
z up. Ministra Kultury
Sekretarz Stanu
Aleksandra Jakubowska

