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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie Polskiego Komitetu Doradczego
Na podstawie art. 88 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959)
zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Powo∏uje si´ Polski Komitet Doradczy, zwany dalej „Komitetem”, jako organ pomocniczy Rady
Ministrów.
2. Polski Komitet Doradczy jest organem kolegialnym, w∏aÊciwym w sprawach koordynacji dzia∏aƒ dotyczàcych ochrony zabytków w razie konfliktu zbrojnego, zgodnie z Konwencjà o ochronie dóbr kulturalnych

w razie konfliktu zbrojnego, podpisanà w Hadze dnia
14 maja 1954 r. (Dz. U. z 1957 r. Nr 46, poz. 212), zwanà dalej „Konwencjà Haskà”.
§ 2. Zakres dzia∏ania Komitetu obejmuje w szczególnoÊci:
1) przedstawianie Radzie Ministrów opinii i wniosków dotyczàcych dzia∏aƒ legislacyjnych, technicznych lub wojskowych, jakie nale˝y podjàç
w czasie pokoju i w razie konfliktu zbrojnego,
a tak˝e w przypadku udzia∏u Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w misjach pokojowych i stabili-

Dziennik Ustaw Nr 102

— 7222 —

zacyjnych podejmowanych przez organizacje mi´dzynarodowe za zgodà Organizacji Narodów Zjednoczonych, w celu zapewnienia wykonania postanowieƒ Konwencji Haskiej oraz zwiàzanych z nià
Protoko∏ów, których Polska jest stronà;
2) wyst´powanie do Rady Ministrów z wnioskami
majàcymi na celu zapewnienie — na wypadek konfliktu zbrojnego — znajomoÊci, poszanowania
i ochrony przez Si∏y Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zabytków znajdujàcych si´ zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i innych krajów;
3) zapewnienie w porozumieniu z organami administracji rzàdowej ∏àcznoÊci i wspó∏pracy z Komitetami o podobnym charakterze innych paƒstw oraz
w∏aÊciwymi organizacjami mi´dzynarodowymi;
4) udzielanie wyjaÊnieƒ, w zakresie realizacji postanowieƒ Konwencji Haskiej i zwiàzanych z nià Protoko∏ów, instytucjom i organom w∏adzy publicznej
oraz organizacjom spo∏ecznym i pozarzàdowym.
§ 3. 1. W sk∏ad Komitetu wchodzà: przewodniczàcy, sekretarz i cz∏onkowie.
2. Struktur´ organizacyjnà Komitetu tworzà:
1) przewodniczàcy Komitetu — minister w∏aÊciwy do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
lub sekretarz (podsekretarz) stanu w urz´dzie obs∏ugujàcym tego ministra odpowiedzialny za
ochron´ zabytków;
2) sekretarz Komitetu;
3) cz∏onkowie Komitetu:
a) czterech przedstawicieli ministra w∏aÊciwego do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
b) dwóch przedstawicieli ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych,
c) po jednym przedstawicielu:
— Ministra Obrony Narodowej,
— Ministra SprawiedliwoÊci,
— ministra w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty i wychowania,
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4. Sekretarz Komitetu jest powo∏ywany przez przewodniczàcego Komitetu na posiedzeniu Komitetu
spoÊród cz∏onków wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 3
lit. a. W tym samym trybie nast´puje jego odwo∏anie.
§ 5. 1. Komitet rozpatruje sprawy nale˝àce do jego
w∏aÊciwoÊci na posiedzeniach, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych — równie˝ w drodze korespondencyjnego uzgodnienia treÊci stanowiska przez osoby wchodzàce w sk∏ad Komitetu (tryb obiegowy).
2. Projekty dokumentów przeznaczone do rozpatrzenia w trybie obiegowym rozsy∏a do osób wchodzàcych w sk∏ad Komitetu sekretarz Komitetu, okreÊlajàc
termin przekazania stanowiska w przed∏o˝onej sprawie.
3. Niezg∏oszenie uwag w wyznaczonym terminie
uwa˝a si´ za akceptacj´ przed∏o˝onego projektu.
4. W przypadku zg∏oszenia uwag do projektu dokumentu, jego akceptacj´ uzyskuje si´ w drodze uzgodnienia na posiedzeniu Komitetu. Uchwa∏a o przyj´ciu
lub odrzuceniu zg∏oszonych uwag jest podejmowana
w g∏osowaniu jawnym zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów.
W przypadku równej liczby g∏osów decyduje g∏os
przewodniczàcego Komitetu. Przyj´ta przez Komitet
ostateczna wersja dokumentu jest przesy∏ana do
wszystkich cz∏onków Komitetu.
§ 6. 1. Komitet mo˝e wy∏oniç spoÊród swoich
cz∏onków grup´ roboczà do opracowania ocen i analiz
s∏u˝àcych przygotowaniu opinii i wniosków, o których
mowa w § 2.
2. Pracami grupy roboczej kieruje przewodniczàcy
grupy wybierany na jej posiedzeniu.
3. Opracowania, o których mowa w ust. 1, w formie pisemnej sà przesy∏ane sekretarzowi Komitetu.
§ 7. W celu wykonania powierzonych zadaƒ przewodniczàcy Komitetu mo˝e w szczególnoÊci:
1) zapraszaç do udzia∏u w pracach Komitetu przedstawicieli specjalistycznych jednostek ochrony zabytków (w szczególnoÊci: wojewódzkich urz´dów
ochrony zabytków, obrony cywilnej) oraz inne
osoby nieb´dàce cz∏onkami Komitetu;

— ministra w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa
wy˝szego,

2) zlecaç wykonanie ekspertyz, ocen, t∏umaczeƒ i innych prac, których problematyka wynika z zakresu
dzia∏ania Komitetu;

— ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych,

3) publikowaç dokumenty, opracowania i wydawnictwa nale˝àce do zakresu dzia∏ania Komitetu.

d) trzy osoby posiadajàce kwalifikacje specjalisty
w dziedzinach ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami.

§ 8. 1. Komitet wyra˝a swojà opini´ w formie
uchwa∏y.

§ 4. 1. Przewodniczàcego Komitetu powo∏uje i odwo∏uje Prezes Rady Ministrów.

2. Uchwa∏a jest podejmowana w g∏osowaniu jawnym zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów. W przypadku równej
liczby g∏osów decyduje g∏os przewodniczàcego Komitetu.

2. Cz∏onków Komitetu, wymienionych w § 3 ust. 2
pkt 3 lit. a—c, powo∏uje i odwo∏uje Prezes Rady Ministrów na wniosek w∏aÊciwych ministrów.
3. Cz∏onków Komitetu, wymienionych w § 3 ust. 2
pkt 3 lit. d, powo∏uje i odwo∏uje przewodniczàcy Komitetu.

§ 9. 1. Posiedzenia Komitetu zwo∏uje i prowadzi
przewodniczàcy Komitetu.
2. Komitet mo˝e obradowaç przy obecnoÊci co najmniej po∏owy ogólnej liczby cz∏onków.
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3. Na pierwszym posiedzeniu w danym roku Komitet ustala program dzia∏ania i plan prac na dany rok.

§ 11. 1. Pracami Komitetu kieruje przewodniczàcy
Komitetu.

4. Posiedzenia Komitetu odbywajà si´, w miar´
potrzeby, nie rzadziej jednak ni˝ co pó∏ roku.

2. Cz∏onkowie Komitetu uczestniczà w posiedzeniach Komitetu oraz w posiedzeniach grup roboczych.

5. Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z przewidywanym porzàdkiem obrad oraz z przygotowanymi
projektami dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 2,
§ 6 ust. 3 oraz w § 7 pkt 2, rozsy∏a sekretarz Komitetu,
nie póêniej ni˝ na 7 dni roboczych przed planowanym
terminem posiedzenia.

3. W przypadku braku mo˝liwoÊci wzi´cia udzia∏u
w posiedzeniu Komitetu lub grupy roboczej cz∏onkowie Komitetu sà obowiàzani usprawiedliwiç swojà
nieobecnoÊç.

6. Posiedzenie Komitetu mo˝e byç zwo∏ane w trybie
nadzwyczajnym na wniosek Prezesa Rady Ministrów
lub na wniosek co najmniej 1/3 cz∏onków Komitetu.
§ 10. 1. Z posiedzenia Komitetu sporzàdza si´ protokó∏, który podpisujà przewodniczàcy i sekretarz Komitetu.
2. Protokó∏, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) dat´ i miejsce posiedzenia;
2) porzàdek obrad;
3) list´ osób z podpisami;
4) wyniki g∏osowania;
5) treÊç uchwa∏ i ich uzasadnienia;
6) informacje o dokumentach przyj´tych w trybie
obiegowym.
3. Do protoko∏u z posiedzenia Komitetu za∏àcza si´
dokumenty i materia∏y rozpatrywane przez Komitet
w trakcie jego posiedzenia.
4. Protokó∏ posiedzenia lub wyciàgi z protoko∏u sekretarz Komitetu dor´cza cz∏onkom Komitetu i pozosta∏ym osobom uczestniczàcym w posiedzeniu oraz
innym osobom, je˝eli dotyczà ich ustalenia podj´te na
posiedzeniu.

§ 12. 1. Osoby bioràce udzia∏ w posiedzeniach Komitetu otrzymujà diety oraz zwrot kosztów podró˝y
i noclegów na zasadach okreÊlonych w przepisach
w sprawie wysokoÊci oraz warunków ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu
w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju,
wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.
2. Diety oraz zwrot kosztów podró˝y i noclegów dla
osób, o których mowa w ust. 1, przys∏ugujà w przypadku, gdy posiedzenia Komitetu odbywajà si´ poza miejscem ich zamieszkania lub Êwiadczenia pracy.
§ 13. 1. Obs∏ug´ administracyjnà Komitetu zapewnia urzàd obs∏ugujàcy ministra w∏aÊciwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2. Koszty dzia∏alnoÊci Komitetu sà finansowane
z bud˝etu paƒstwa z cz´Êci, której dysponentem jest
minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
§ 14. Przewodniczàcy Komitetu, w terminie do
koƒca pierwszego kwarta∏u ka˝dego roku, sk∏ada Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie z dzia∏alnoÊci
Komitetu za rok poprzedni.
§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller

