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DZIENNIK URZĘDOWY
Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Warszawa, dnia 31 maja 2016 r.
Poz. 39
ZARZĄDZENIE NR 23
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 A1)
z dnia 30 maja 2016 r.
w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu „Wspólny Bilet”
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 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Komitet Sterujący do spraw przygotowania oraz wdrożenia projektu
„Wspólny Bilet”, zwany dalej „Komitetem”.
2. Komitet jest organem pomocniczym Ministra Infrastruktury i Budownictwa.
§ 2. Do zadań Komitetu należy:
1)

inicjowanie prac, określanie kierunków prowadzonych działań oraz podział zadań w zakresie
przygotowania i wdrożenia projektu „Wspólny Bilet”;

2)

koordynacja i monitorowanie kluczowych działań podejmowanych w zakresie przygotowania
oraz wdrożenia projektu „Wspólny Bilet”;

3)

podejmowanie decyzji w zakresie wyboru sposobu realizacji projektu „Wspólny Bilet”.
§ 3. 1. W skład Komitetu wchodzą:

1)

Przewodniczący – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, właściwy
do spraw transportu kolejowego oraz polityki transportowej;

2)

członkowie – osoby uprawnione do podejmowania decyzji będące przedstawicielami:
a)

Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa,

b)

Departamentu Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie
Infrastruktury i Budownictwa,

c)

1)

Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa,

Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 3 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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d)

Departamentu Prawnego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa,

e)

Urzędu Transportu Kolejowego,

f)

Instytutu Kolejnictwa,

g)

Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.,

h)

PKP S.A.,

i)

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

j)

PKP Informatyka Sp. z o.o.,

k)

PKP Intercity S.A.,

l)

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.,
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m) Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.;
3)

Sekretarz – pracownik Departamentu Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej
w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.
2. Członkowie Komitetu biorą udział w pracach Komitetu osobiście. W uzasadnionych

przypadkach w pracach Komitetu mogą brać udział osoby upoważnione przez członka Komitetu.
3. Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w pracach Komitetu, z głosem
doradczym:
1)

przedstawicieli innych organów administracji rządowej oraz samorządowej, w szczególności
szczebla wojewódzkiego, spółek, organizacji lub instytucji krajowych i zagranicznych,

2)

ekspertów

– właściwych w sprawach należących do zadań Komitetu.
§ 4. 1. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu, a w razie jego nieobecności
wyznaczony przez niego członek Komitetu.
2. Do zadań Przewodniczącego Komitetu należy:
1)

kierowanie pracami Komitetu;

2)

ustalanie terminów posiedzeń Komitetu i zawiadamianie o nich członków Komitetu;

3)

zwoływanie posiedzeń Komitetu, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;

4)

prowadzenie posiedzeń Komitetu;

5)

informowanie Ministra Infrastruktury i Budownictwa po każdym posiedzeniu Komitetu
o przebiegu i rezultatach prac;

6)

rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w toku prac Komitetu;

7)

powoływanie zespołów oraz nadzór nad ich działalnością;

8)

powoływanie i odwoływanie członków Komitetu oraz zespołów;

9)

przydzielanie zadań członkom Komitetu oraz zespołów.
3. Posiedzenia Komitetu odbywają się przy obecności co najmniej połowy członków Komitetu.
4. Rozstrzygnięcia Komitetu zapadają w drodze uzgodnienia stanowisk członków Komitetu

obecnych na posiedzeniu. W przypadku braku uzgodnienia decydujące znaczenie ma głos
Przewodniczącego.
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§ 5. 1. Przewodniczący Komitetu powołuje Zespół Projektowy, zwany dalej „Zespołem”,
którego celem jest realizacja zadań zaplanowanych i wyznaczonych przez Komitet.
2. W skład Zespołu mogą wchodzić członkowie Komitetu lub osoby przez nich upoważnione.
3. Przewodniczący Komitetu powołuje Kierownictwo Projektu spośród osób powołanych
w skład Zespołu.
4. W ramach Zespołu mogą być powoływane grupy robocze w celu analizy, uzgodnienia
i opracowania poszczególnych zagadnień pozostających w zakresie jego właściwości.
§ 6. 1. Kierownictwo Projektu określa harmonogram spotkań i plan działania, a następnie
przedkłada je Przewodniczącemu Komitetu do akceptacji.
2. Posiedzenia Zespołu zwoływane są w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na
miesiąc.
3. W przypadku powołania grup roboczych, Kierownictwo Projektu określa ich skład osobowy.
4. Kierownictwo Projektu monitoruje postęp prac grup roboczych.
5. Na każdym posiedzeniu Komitetu Kierownictwo Projektu przedkłada Przewodniczącemu
sprawozdanie z działalności Zespołu wraz z informacją o aktualnym stanie prac grup roboczych
oraz rekomendacje dalszych działań.
§ 7. 1. Zespół podejmuje prace w celu wypracowania oraz wdrożenia projektu „Wspólny Bilet”,
zgodnie z kierunkami działań uzgodnionymi przez Komitet.
2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1)

analiza

uwarunkowań

prawno-organizacyjnych,

finansowych

oraz

technologicznych

dotyczących sposobu i zakresu wdrożenia projektu „Wspólny Bilet”;
2)

opracowanie propozycji rozwiązań dotyczących przygotowania oraz wdrożenia projektu
„Wspólny Bilet”, z uwzględnieniem etapowości wdrożenia;

3)

analiza możliwości dofinansowania zadania ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na
wdrożenie projektu „Wspólny Bilet”;

4)

formułowanie rekomendacji dla Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotyczących działań
związanych z wdrożeniem projektu „Wspólny Bilet”.
§ 8. Obsługę organizacyjno - kancelaryjną Komitetu oraz Zespołu zapewnia Departament

Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.
§ 9. Udział w pracach Komitetu oraz Zespołu jest nieodpłatny.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk

