
Regulamin 
Rady Programowo – Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego

Preambuła 
Rada Programowo – Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego, zwana w dalszej części „Radą” została
powołana w roku 2011 na podstawie aktów powołania jej członków przez marszałków województw
wielkopolskiego  i  kujawsko  –  pomorskiego  oraz  na  podstawie  listu  intencyjnego  w  sprawie
restytucji Szlaku Piastowskiego podpisanego w dniu 4 września 2012 roku przez Marka Woźniaka,
Marszałka  Województwa  Wielkopolskiego  oraz  Piotra  Całbeckiego,  Marszałka  Województwa
Kujawsko – Pomorskiego.                                                    

§ 1
Członkami  Rady  są  przedstawiciele  województwa  wielkopolskiego  wskazani  pisemnie  przez
Marszałka  Województwa  Wielkopolskiego  oraz  przedstawiciele  województwa  kujawsko  -
pomorskiego wskazani pisemnie przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

  § 2
1. Funkcję przewodniczącego Rady sprawuje Starosta Gnieźnieński.
2. Funkcję  dwóch  wiceprzewodniczących  Rady  sprawują  przedstawiciele  województw

wielkopolskiego i kujawsko – pomorskiego wyznaczeni przez obu marszałków. 
3. Funkcję  koordynatora  prac  Rady  sprawuje  przedstawiciel  Starostwa  Powiatowego  

w Gnieźnie.

§ 3
1. Przewodniczący Rady:

a) reprezentuje Radę na zewnątrz
b) zwołuje posiedzenia Rady
c) zaprasza na posiedzenia Rady gości spoza Rady
d) wnioskuje do marszałków województw wielkopolskiego i kujawsko – pomorskiego o

powołanie nowych członków, wg właściwości terytorialnej 
2. Wiceprzewodniczący  zastępują  Przewodniczącego,  gdy  ten  nie  może  wypełniać  swoich

obowiązków.
3. Koordynator Rady:

a) odpowiada za dokumentację całości spraw związanych z działalnością Rady
b) przygotowuje protokoły z posiedzeń Rady
c) prowadzi korespondencję Rady
d) odpowiada za współpracę z mediami w zakresie prac Rady

§ 4
1. Nowych członków powołują wyłącznie marszałkowie województw wielkopolskiego i kujawsko

– pomorskiego, wg właściwości terytorialnej. 
2. Odwołanie członków Rady następuje w tym samym trybie, o którym mowa w pkt.1.
3. Członkowie Rady zobowiązują się do aktywnego udziału w pracach Rady.

§ 5
1. Rada zbiera się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
2. O posiedzeniu Rady członkowie są zawiadamiani z 14 – dniowym wyprzedzeniem.
3. Rada podejmuje decyzje w drodze consensusu przy obecności min. 50% składu Rady.
4. W posiedzeniach Rady mogą brać udział zaproszeni goście.



5. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który zatwierdza Przewodniczący lub jeden z 
Wiceprzewodniczących Rady, prowadzący posiedzenie. 

§ 6
1. Inicjatywy włączenia do Szlaku Piastowskiego nowego obiektu / miejsca są zgłaszane na 

specjalnym formularzu wniosku dostępnym na stronie www.szlakpiastowski.pl.  
2. Decyzja co do uznania obiektu zgłoszonego na formularzu, o którym mowa w pkt.1, jako 

obiektu Szlaku Piastowskiego zostaje podjęta przez Radę. 
3. Warunki konieczne dla wpisu obiektu na listę obiektów Szlaku oraz powody ewentualnego 

zawieszenia lub skreślenia obiektu z tej listy, jak również wymagana forma i dokumentacja 
wniosków oraz tryb ich zgłaszania, tryb i kryteria weryfikacji, badań terenowych zostaną 
określone przez Radę w odrębnym dokumencie. 

4. Wnioskodawca inicjujący włączenie nowego obiektu do Szlaku każdorazowo otrzymuje 
decyzję na piśmie wraz z jej uzasadnieniem. 

§ 7
Interpretacja zapisów niniejszego regulaminu należy do wyłącznej kompetencji Rady. 


