Projekt z dnia 6 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr …
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia ……………………….
w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Opracowania
„Polskiej Polityki Architektonicznej”

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie
Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do Opracowania „Polskiej Polityki
Architektonicznej”, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
§ 2. 1. Do zadań Zespołu naleŜy:
1) przygotowanie dokumentu pod tytułem „Polska Polityka Architektoniczna”;
2) przegląd i ocena regulacji prawnych oraz przygotowanie rekomendacji w zakresie
ewentualnych zmian przepisów prawa w celu poprawy jakości środowiska zabudowanego w
Polsce.
2. „Polska Polityka Architektoniczna” obejmuje w szczególności następujące zagadnienia:
1) projektowanie architektoniczne i zasady kształtowania przestrzeni;
2) ład przestrzenny;
3) ochrona dziedzictwa architektonicznego;
4) ochrona i kształtowanie krajobrazu;
5) system kształcenia i szkolenia architektów i urbanistów;
6) podnoszenie świadomości społecznej o prawidłowym kształtowaniu przestrzeni i jego
znaczeniu;
7) system zamówień prac projektowych i budowlanych;
8) promocja rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych o wysokiej jakości.
§ 3. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący – Generalny Konserwator Zabytków - sekretarz lub podsekretarz stanu w
Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
2) wiceprzewodniczący - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury wykonujący
zadania w zakresie gospodarki przestrzennej;
3) członkowie, w randze sekretarzy lub podsekretarzy stanu, wyznaczeni przez:
a) Ministra Finansów,
b) Ministra Środowiska,
c) Ministra Rozwoju Regionalnego,
d) Ministra Skarbu Państwa,
e) Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego,
f) Ministra Edukacji Narodowej;
4) sekretarz - przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§ 4. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące
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członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego, w szczególności:
1) przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych, właściwych ze względu na zakres
zadań Zespołu;
2) eksperci, których opinie są niezbędne do realizacji zadań Zespołu;
3) przedstawiciele innych podmiotów i organów, których obecność zostanie uznana za
niezbędną.
§ 5. 1. Przewodniczący:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy, na wniosek Prezesa Rady Ministrów lub
na wniosek członków Zespołu, nie rzadziej niŜ raz na kwartał;
2) przewodniczy posiedzeniu Zespołu;
3) ustala porządek obrad;
4) zleca wykonanie opinii i ekspertyz;
5) tworzy grupy robocze złoŜone z członków Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w
pracach Zespołu;
6) zwracać się do podmiotów i organów o udzielenie pomocy w pracach Zespołu.
2. W
przypadku
nieobecności
przewodniczącego
posiedzeniu
przewodniczy
wiceprzewodniczący.
§ 6. Organy administracji rządowej udzielają pomocy w pracach Zespołu.
§ 7. 1. Z posiedzenia Zespołu sekretarz sporządza protokół.
2. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz.
§ 8. Przewodniczący przedstawia Radzie Ministrów, na koniec kaŜdego kwartału,
sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu.
§ 9. Niezwłocznie po zakończeniu prac Zespołu przewodniczący przedstawi Radzie
Ministrów sprawozdanie z działalności Zespołu.
§ 10. Obsługę organizacyjną i techniczno-biurową Zespołu zapewnia Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
§ 11. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§ 12. Zespół tworzy się na okres wykonywania zadań określonych w § 2.
§ 13. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

____________
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004
r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz.
319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz.
817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.
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