Załącznik do uchwały ZG PTTK
nr 5/XIX/2017 z dnia 27.10.2017

Regulamin
Krajowej Konferencji Opieki nad Zabytkami PTTK
1. Krajowa Konferencja Opieki nad Zabytkami (dalej KKOnZ) zwoływana jest w celu:
a) przyjęcia i oceny sprawozdania z działalności Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK (dalej
KOnZ ZG PTTK) za okres XVIII kadencji,
b) ustalenia kierunków działań na następną kadencję,
c) dokonania wyboru nowej KOnZ ZG PTTK.
2. W KKOnZ uczestniczą:
a) z głosem decydującym:
delegaci z oddziałów PTTK lub struktur wojewódzkich PTTK, w których działają komisje
opieki nad zabytkami (1 delegat z oddziału lub województwa),
delegaci z oddziałów PTTK, przy których istnieją muzea PTTK (dodatkowo 1 delegat na
każde muzeum),
delegaci z oddziałów lub jednostek PTTK, przy których istnieją Regionalne Pracownie
Krajoznawcze zajmujące się tematyką opieki nad zabytkami (1 delegat na RPK),
Społeczni Opiekunowie Zabytków mianowani przez starostów po 2003 roku, będący
członkami PTTK z opłaconymi składkami za 2018 rok. (1 delegat na Oddział PTTK),
Instruktorzy Społecznej Opieki nad Zabytkami PTTK,
b) z głosem doradczym:
członkowie ustępującej KOnZ ZG PTTK (o ile nie są delegatami),
członkowie władz naczelnych PTTK,
zaproszeni goście.
3. KKOnZ odbędzie się w dniu 10 lutego 2018 roku w ZG PTTK w Warszawie.
4. Oddziały i jednostki zawiadomione przez KOnZ ZG PTTK zobowiązane są do dnia 15 stycznia
2018 r. przesłać zgłoszenie delegata na adres KOnZ ZG PTTK zawierające co najmniej:
a) imię i nazwisko,
b) numer pesel i nr legitymacji PTTK,
c) ewentualny numer uprawnień Instruktora SOnZ,
d) dokładny adres i nr telefonu kontaktowego.
Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane.
5. Delegaci biorą udział w KKOnZ na koszt własny lub jednostki delegującej.
6. Dokumentem uprawniającym do udziału w KKOnZ jest mandat delegata wydany w dniu narady
na podstawie legitymacji PTTK z opłaconą składką za 2018 rok, lub zaproszenie KOnZ ZG
PTTK.
7. Porządek obrad:
a) otwarcie KKOnZ, wybór przewodniczącego obrad, zastępcy i sekretarza,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) powierzenie prezydium obrad roli komisji mandatowej,
d) powołanie komisji uchwał i wniosków (3 osoby),
e) podsumowanie działalności KOnZ w XVIII kadencji,
f) potwierdzenie przez prezydium obrad prawomocności obrad,
g) powołanie komisji wyborczej (3 osoby),

zgłaszanie kandydatów do KOnZ ZG PTTK,
dyskusja,
ustalenie listy kandydatów do KOnZ ZG PTTK,
powołanie komisji skrutacyjnej (3 osoby),
wybory tajne,
c.d. dyskusji i propozycje kierunków działań dla nowej KOnZ ZG PTTK,
ogłoszenie wyników wyborów,
ukonstytuowanie się komisji - wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczących
i sekretarza,
p) przyjęcie wniosków i uchwał z KKOnZ,
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

q)

zakończenie obrad.

8. Konferencja Komisji Opieki nad Zabytkami jest prawomocna o ile bierze w niej udział minimum
50% liczby delegatów zgłoszonych na KKOnZ.
9. Głosowanie odbywa się w sposób jawny przez podniesienie mandatu. Jedynie wybory do KOnZ
ZG PTTK są tajne.
10. KOnZ ZG PTTK liczy 9 osób
11. Kandydatami do KOnZ ZG PTTK mogą być wyłącznie członkowie PTTK działający w sferze
opieki nad zabytkami.
12. Kandydatów zgłaszać mogą obecni na naradzie delegaci, członkowie ustępującej KOnZ ZG
PTTK oraz członkowie Zarządu Głównego PTTK.
13. Kandydatów do KOnZ ZG PTTK zgłasza się do Komisji Wyborczej na piśmie z podaniem
następujących danych:
a) imię i nazwisko kandydata,
b) uzasadnienie zgłoszenia – krótka charakterystyka kandydata,
c) imię i nazwisko wnioskodawcy,
d) oświadczenie zgody kandydata.
14. Wybory odbywają się w sposób tajny za pomocą kart wyborczych, opatrzonych pieczątką
KOnZ ZG PTTK, które otrzymuje każdy delegat za okazaniem mandatu.
15. Wybory do KOnZ ZG PTTK przeprowadza się w oparciu o zasady określone
w ordynacji wyborczej przyjętej przez Zarząd Główny PTTK uchwałą nr 212/XVII/2016 z dnia
25.06.2016 r.
16. Wybory przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Komisji Opieki nad Zabytkami
przeprowadza Komisja Skrutacyjna, w głosowaniu tajnym spośród członków nowo wybranej
KOnZ ZG PTTK i przedstawia wynik wyborów delegatom. Prawo głosu mają tylko
członkowie nowo wybranej Komisji Opieki nad Zabytkami.
17. Skład KOnZ ZG PTTK zatwierdza Zarząd Główny PTTK.
18. Przewodniczący KOnZ ZG PTTK ma obowiązek zwołania pierwszego posiedzenia KOnZ ZG
PTTK, w terminie 2 miesięcy od daty zatwierdzenia składu KOnZ ZG PTTK przez ZG PTTK.
19. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Prezydium KKOnZ.
20. Regulamin został zatwierdzony przez ZG PTTK w dniu uchwałą nr 5/XIX/2017
27 października 2017 roku.

