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REGULAMIN DZIALALNOŚCI 

ZESPOŁU MŁODYCH EKSPERTÓW PRAWA OCHRONY DZIEDZICTWA  

§ 1. 

Regulamin Pracy Zespołu młodych ekspertów prawa ochrony dziedzictwa, zwany dalej 

„Regulaminem”, określa zasady i tryb pracy Zespołu młodych ekspertów prawa ochrony 

dziedzictwa, zwanego dalej „ZESPOŁEM”, działającego przy Zarządzie Głównym 

Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, zwanego dalej „SKZ”.  

§ 2. 

ZESPÓŁ stanowi płaszczyznę do swobodnej wymiany myśli i merytorycznej współpracy, 

doskonalenia kwalifikacji zawodowych, określania potrzeb i postulatów pod adresem władz 

państwowych i samorządowych, a także racjonalnego ustawodawcy. 

§ 3. 

1. Pracami ZESPÓŁ kieruje Przewodniczący. 

2. Przewodniczącego powołuje Zarząd Główny SKZ w formie uchwały. 

3. Przewodniczący zwołuje i prowadzi posiedzenia ZESPÓŁ. 

§ 4. 

1. Uczestnikami ZESPOŁU, zwanymi dalej „Uczestnikami”, mogą zostać młodzi prawnicy 

specjalizujący się w prawie ochrony dziedzictwa i posiadający udokumentowany dorobek 

naukowy w tym zakresie. 

2. Przewodniczący ZESPOŁU prowadzi listę UCZESTNIKÓW, a także przyjmuje od 

UCZESTNIKÓW deklaracje wstąpienia i wystąpienia z ZESPOŁU. 

§ 5. 

1. UCZESTNICY nie otrzymują wynagrodzenia za pracę na rzecz ZESPOŁU. 

2. ZESPÓŁ obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego. W uzasadnionych 

przypadkach posiedzenia mogą odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej na 

odległość.  

  



§ 6. 

1. Zarząd Główny SKZ przekazuje Przewodniczącemu ZESPOŁU w szczególności zapytania, 

wnioski oraz informacje o konsultacjach publicznych, otrzymywanych przez SKZ od władz 

publicznych, dotyczących w szczególności planowanych zmian legislacyjnych, celem ich 

rozpatrzenia przez ZESPÓŁ. 

2. W przypadkach, o którym mowa w ust. 1 Przewodniczący ZESPOŁU przekazuje Zarządowi 

Głównemu SKZ ostateczne stanowisko ZESPOŁU, w celu jego rozpowszechnienia, 

wykorzystania lub przedstawienia właściwym przedstawicielom władzom państwowych 

albo samorządowych, a także wszelkim zainteresowanym danym tematem podmiotom, z 

zaznaczeniem, że autorem tego stanowiska, uwag czy postulatów jest ZESPÓŁ. 

3. Każdy z UCZESTNIKÓW może przekazać Przewodniczącemu ZESPOŁU własne wnioski, 

propozycje i zapytania celem ich rozpatrzenia przez ZESPÓŁ. 

4. ZESPÓŁ może także samodzielnie wyrażać swoje stanowiska, uwagi i postulaty. W takim 

przypadku wypracowane stanowiska ZESPOŁU będą przekazywane także do wiadomości 

Zarządu Głównego SKZ. 

§ 7. 

1. Przewodniczący ZESPOŁU przekazuje drogą elektroniczną UCZESTNIKOM całokształt 

dokumentacji przekazanej do rozpatrzenia przez ZESPÓŁ. 

2. UCZESTNICY przekazują swoje uwagi, postulaty i wnioski do przesłanych materiałów 

Przewodniczącemu ZESPOŁU, który zbiera i opracowuje ostateczne stanowisko ZESPÓŁ 

w danej sprawie. 

3. W przypadku otrzymania od UCZESTNIKÓW wzajemnie wykluczających się opinii 

Przewodniczący ZESPOŁU przeprowadza dodatkowe konsultacje z UCZESTNIKAMI 

zmierzające do wypracowania zgodnego stanowiska ZESPÓŁ. 

4. W przypadku braku możliwości wypracowania zgodnego stanowiska ZESPOŁU, o którym 

mowa w ust. 3 Przewodniczący ZESPOŁU może zarządzić głosowanie, którego wyniki 

wskażą ostateczne stanowisko ZESPOŁU danej sprawie 

 

 

                                                                  


