Zasady działania GRUP ROBOCZYCH i zakres merytoryczny prac
II etap realizacji koncepcji Prekonsultacji warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie z wykorzystaniem Mechanizmu Prekonsultacji

1. W ramach II etapu przewiduje się realizację następujących zadań organizacyjnych
i merytorycznych:
−

dokonanie wstępnego podziału na Grupy Robocze, na podstawie wskazanych przez
opiniujące środowisko zakresów tematycznych zmian Warunków Technicznych oraz
określenie składu osobowego Grup Roboczych, wynikającego m.in. ze zgłoszeń ekspertów
przez organizacje współpracujące (do 30.09.2011),

−

organizacja spotkań otwierających prace Grup Roboczych z udziałem przedstawicieli
wszystkich organizacji współpracujących, innych ekspertów i zaproszonych gości, wybór
Przewodniczących Grup Roboczych (do 14.10.2011),

−

praca w Grupach Roboczych na bazie wyspecyfikowanych przez SNB uwag i propozycji zmian
WT, opracowanie problemowe propozycji zmian przepisów oraz oceny skutków
proponowanych zmian, podstawą działań jest praca ekspercka on-line; stacjonarna
działalność Grup Roboczych w zależności od potrzeb; spotkania robocze odbywane w salach
konferencyjnych organizacji współpracujących, oddanych do dyspozycji prac Grup
Roboczych; grafik spotkań ustalany z organizacjami (14.10-15.12.2011),

−

organizacja roboczych spotkań Przewodniczących Grup Roboczych oraz spotkania
podsumowującego dotychczasowe prace Grup Roboczych, przedstawienie przez
Przewodniczących dorobku Grup Roboczych, określenie zakresu dalszych działań, w tym
wytypowanie zespołów redakcyjnych do opracowania zapisów regulacji (do 15.12.2011),

−

praca w zespołach redakcyjnych Grup Roboczych nad konkretnymi zapisami przepisów
(15.12.2011-15.02.2012),

−

organizacja posiedzenia podsumowującego dotychczasowe prace Grup Roboczych,
przedstawienie przez Przewodniczących dorobku Grup Roboczych (do 15.02.2012),
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−

zbiorcze opracowanie projektu zmian przepisów WT wraz z przygotowaniem Oceny Skutków
Regulacji dla projektowanych zmian (15.02-10.03.2012),

−

organizacja posiedzenia podsumowującego prace Grup Roboczych i dyskusja na temat
proponowanych ostatecznych rozwiązań prawnych, uzgodnienie propozycji i przekazanie do
Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki MI (do 30.03.2012).

2. Ustala się Zasady Pracy Grup Roboczych.
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Załącznik
ZASADY PRACY GRUP ROBOCZYCH
Postanowienia ogólne
1. Ustala się organizację i porządek prac Grup Roboczych, realizujących II etap wdrażania koncepcji
Mechanizmu Prekonsultacji warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (WT).

Organizacja funkcjonowania Grup Roboczych
2. W pracach Grup Roboczych uczestniczą eksperci, wyznaczeni przez organizacje współpracujące,
eksperci SNB, zaproszeni eksperci zewnętrzni oraz goście, zgodnie z listą uczestników
przygotowaną przez SNB.
3. Pracami Grupy Roboczej kieruje Przewodniczący.
4. Wybór Przewodniczącego odbywa się na pierwszym spotkaniu Grupy Roboczej bezwzględną
większością głosów.
5. I faza prac Grup Roboczych polega na pracach ekspertów w trybie elektronicznym oraz
stacjonarnym- w miarę potrzeb. Zadaniem Grup Roboczych jest opracowanie problemowe
propozycji zmian przepisów oraz oceny skutków proponowanych zmian.
6. II faza prac Grup Roboczych polega na pracach w zespołach redakcyjnych powołanych przez
Przewodniczących Grup Roboczych na zakończenie I fazy prac. Zadaniem zespołów redakcyjnych
jest opracowanie zapisów proponowanych przepisów wraz ze szczegółowym uzasadnieniem
wnioskowanych zmian.
7. Przewodniczący prezentują dorobek Grup Roboczych na wspólnych spotkaniach
Przewodniczących Grup Roboczych, odpowiadają za całość prac Grup Roboczych, którym
przewodniczą, w tym za określenie zadaniowości oraz realizację ustalonego zakresu prac. W
spotkaniach tych mogą uczestniczyć pozostali uczestnicy procesu prekonsultacji, jeśli wyrażą
takie zainteresowanie.

Zadania SNB
8. SNB prowadzi obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Grup Roboczych.
9. Lista uczestniczących w Grupach Roboczych jest tworzona przez SNB i podawana do wiadomości
uczestnikom każdorazowo przed spotkaniem, z wyprzedzeniem co najmniej 1 tygodnia.
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Planowany kalendarz spotkań wszystkich Grup Roboczych, w tym spotkań Przewodniczących
Grup Roboczych, podawany jest do wiadomości wszystkich uczestników procesu prekonsultacji.
10. Każdorazowo przed spotkaniem, z wyprzedzeniem co najmniej 1 tygodnia, SNB przekazuje
uczestnikom procesu prekonsultacji materiały przygotowane na potrzeby spotkań pod wskazane
przez nich adresy mailowe.
11. SNB, na bieżąco, koordynuje prace Grup Roboczych, w tym opracowuje i podaje do wiadomości
uczestnikom Grup Roboczych informacje na temat aktualnego stanu prac nad zmianami
przepisów WT oraz brzmienie regulacji proponowanych przez Grupy Robocze. Informacja
zamieszczana jest na stronie www.snb.org.pl i udostępniana uczestnikom procesu prekonsultacji
w oparciu o przekazany przez SNB login i hasło.
12. SNB opracowuje informacje związane z przebiegiem procesu prekonsultacji dla obserwatorów
i mediów.
13. SNB uczestniczy we wszystkich spotkaniach Grup Roboczych i sporządza protokoły z tych
spotkań.
14. SNB opracowuje zbiorczy, rekomendowany przez środowisko, projekt zmian WT wraz z Oceną
Skutków Regulacji oraz ich ewentualną aktualizację.
15. SNB prezentuje, przed ministrem właściwym ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej, ostatecznie uzgodniony w środowisku końcowy projekt zmian WT.
16. SNB opracowuje raport opisujący wyniki procesu prekonsultacji oraz sposób ich wykorzystania w
trakcie dokonywania oceny skutków regulacji.

Zadania uczestników Grup Roboczych
17. Uczestnicy Grup Roboczych, w tym eksperci SNB, mają za zadanie:
−

przekazywanie wszelkich informacji pomocnych do wypracowania przez uczestników procesu
prekonsultacji spójnego i wyczerpującego poglądu na określony problem,

−

prezentację wspólnego, uzgodnionego stanowiska uczestników procesu prekonsultacji przed
właściwym ministrem do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,
stanowiącego pogląd na określony problem, będący tematem prekonsultacji.

18. Uczestnicy Grup Roboczych uczestniczą w pracach Grup Roboczych na równych zasadach i
warunkach, z poszanowaniem zasad kompromisu i zachowaniem w sprawach spornych prawa
do zgłoszenia dokumentowanego stanowiska odrębnego.
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Postanowienia końcowe
19. Niniejsze zasady pracy podaje się do wiadomości uczestnikom Grup Roboczych.
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