Warszawa, dnia 9 maja 2017 r.
Poz. 31
ZARZĄDZENIE NR 18
M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T W A 1)
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu pilotażowego realizowanego na
szwedzkim rynku budownictwa mieszkaniowego przez polskie podmioty prowadzące
działalność gospodarczą w zakresie budownictwa

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
(Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Zespół do przygotowania projektu pilotażowego realizowanego na
szwedzkim rynku budownictwa mieszkaniowego przez polskie podmioty prowadzące działalność
gospodarczą w zakresie budownictwa, zwany dalej „Zespołem”.
2. W skład Zespołu wchodzą:
1)

Przewodniczący Zespołu,

2)

Wiceprzewodniczący Zespołu,

3)

Członkowie Zespołu w liczbie od 10 do 15 osób,

4)

Sekretarz Zespołu

– powoływani przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa, zwanego dalej „Ministrem”.
3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem
doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, jeśli jest to niezbędne do realizacji zadań
Zespołu.

1)

Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury
i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).
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§ 2. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, który w szczególności:
1)

zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

2)

planuje i koordynuje pracę Zespołu;

3)

informuje Ministra o bieżącej działalności Zespołu.
2. Przewodniczący może powierzyć wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1,

Wiceprzewodniczącemu lub Sekretarzowi Zespołu.
§ 3. 1. Zadaniem Zespołu jest przygotowanie projektu pilotażowego realizowanego na
szwedzkim rynku budownictwa mieszkaniowego przez polskie podmioty prowadzące działalność
gospodarczą w zakresie budownictwa, a w szczególności wybór podmiotów, które wezmą udział
w projekcie pilotażowym i otrzymają wsparcie organizacyjne Ministra.
2. Podmioty wskazane przez Zespół do udziału w projekcie pilotażowym muszą dawać
gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług oraz wykazać się odpowiednim doświadczeniem
oraz potencjałem technicznym, finansowym i kadrowym.
3. W projekcie pilotażowym mogą wziąć udział wyłącznie podmioty z polskim kapitałem
będące:
1)

osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, która posiada polskie
obywatelstwo lub;

2)

spółką cywilną, w której ponad 50% wspólników posiada polskie obywatelstwo lub;

3)

spółką jawną, spółką partnerską,

spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną,

w których ponad 50% wspólników posiada polskie obywatelstwo lub;
4)

spółką prawa handlowego, w której osoba/osoby posiadające polskie obywatelstwo dysponują
bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na
walnym zgromadzeniu.
§ 4. Przewodniczący Zespołu może zlecać podmiotom zewnętrznym, na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164,
z późn. zm.), sporządzanie analiz, ekspertyz, opinii i tłumaczeń niezbędnych do realizacji zadań
Zespołu.
§ 5. 1. W terminie jednego miesiąca od powołania Zespół przyjmuje harmonogram pracy
Zespołu i przekazuje go Ministrowi w terminie 7 dni od dnia przyjęcia tego harmonogramu.
2. Zespół przekazuje Ministrowi, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące, raporty z przebiegu prac
Zespołu.
§ 6. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.
3. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w innym miejscu,
wskazanym przez Przewodniczącego.
4. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał zwykłą większością głosów, a w przypadku
równiej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
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5. Zespół może rozstrzygać poszczególne sprawy w drodze korespondencyjnego uzgadniania
stanowisk, w tym w trybie obiegowym, przy użyciu poczty elektronicznej, przy czym termin do
zajęcia stanowiska nie może być krótszy niż trzy dni.
6. Wyniki rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 5, Przewodniczący Zespołu przedstawia na
najbliższym posiedzeniu Zespołu.
7. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje członek Zespołu
przewodniczący posiedzeniu oraz Sekretarz Zespołu.
§ 7. 1. Członkostwo w Zespole oraz udział w jego pracach są nieodpłatne.
2. Osobom wchodzącym w skład Zespołu, które brały udział w posiedzeniu, przysługuje zwrot
kosztów podróży odbywanej środkiem komunikacji zbiorowej na podstawie dołączonych do
rozliczenia biletów. Zwrot kosztów podróży odbywanej transportem kolejowym przysługuje
w wysokości ceny biletu drugiej klasy. W przypadku odbycia podróży własnym samochodem zwrot
następuje na podstawie oświadczenia akceptowanego przez Dyrektora Departamentu Architektury,
Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa lub osobę przez niego
upoważnioną. Zwrot kosztów podróży następuje w przypadku, gdy posiedzenia odbywają się poza
miejscem zamieszkania członków Zespołu.
§ 8. Zwrot kosztów podróży będzie rozliczany w ramach środków ujętych w planie
finansowym Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Infrastruktury
i Budownictwa zgodnie z zarządzeniem nr 32 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 2 września 2016 r. w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli
dokumentów finansowo-księgowych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.
§ 9. Obsługę Zespołu zapewnia Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk

