ZARZĄDZENIE NR 2
MINISTRA KULTURY
z dnia 15 stycznia 2004 r.
w sprawie nadania regulaminu Głównej Komisji Konserwatorskiej
Na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Głównej Komisji Konserwatorskiej, zwanej dalej „Komisją”, nadaje się regulamin.
§ 2.
1. Komisja składa się z 15 członków.
2. Członków Komisji, w tym przewodniczącego i 2 zastępców przewodniczącego, powołuje
Generalny Konserwator Zabytków na okres dwóch lat.
3. W czasie nieobecności przewodniczącego Komisji jego obowiązki pełni zastępca
przewodniczącego Komisji wskazany przez przewodniczącego Komisji.
4. Członkowie Komisji pełnią swe funkcje społecznie.
§ 3.
1. Komisja może wyłonić spośród swoich członków zespół lub zespoły do opracowania ocen i analiz
służących do przygotowania opinii Komisji .
2. Stanowisko zespołu przedstawiane jest Komisji w formie pisemnej.
§ 4.
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 zgłaszane są 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.
§ 5.
1. Komisja wyraża swoją opinię w formie 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. Uchwała Komisji podpisywana jest przez przewodniczącego lub upoważnionego, przez
przewodniczącego, członka Komisji.

§ 6.
1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Komisji i jej
sekretarz.
2. Do protokołu z posiedzenia Komisji załącza się stanowisko zespołu, o którym mowa w § 3 ust.
2, a także inne dokumenty rozpatrywane przez Komisję w trakcie jej posiedzenia.
§ 7.
Za udział w posiedzeniach Komisji jej członkowie otrzymują zwrot kosztów podróży oraz
diety w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz.
1990).
§ 8.
zapewnia

1. Obsługę administracyjną Komisji
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.
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