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Warszawa, dnia  12 kwietnia 2021 r.  

 

Poz. 29 

Z A R Z Ą D Z E N I E  N R  2 8  

M I N I S T R A  R O Z W O J ,  P R A C Y  I  T E C H N O L O G I I
1)  

z dnia 12 kwietnia 2021 r. 

w sprawie powołania Zespołu do spraw certyfikacji wykonawców w zamówieniach publicznych 

oraz polityki zakupowej państwa 

 

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Tworzy się Zespół do spraw certyfikacji wykonawców w zamówieniach publicznych oraz 

polityki zakupowej państwa, zwany dalej „Zespołem”. 

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw gospodarki. 

§ 2. 1. Do zadań Zespołu należy opracowanie propozycji rozwiązań z zakresu certyfikacji 

wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, z późn. zm.
2)

), oraz doradztwo 

w zakresie tworzenia polityki zakupowej państwa, o której mowa w art. 21 tej ustawy, o także 

proponowanie innych rozwiązań usprawniających system zamówień publicznych. 

2. Zadania Zespołu będą realizowane w szczególności przez: 

1) prowadzenie dialogu oraz wymianę doświadczeń między administracją publiczną, biznesem, 

partnerami społeczno-gospodarczymi, środowiskiem akademickim oraz organizacjami 

                                                           
1)

 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718). 
2)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275 i 2320 oraz z 2021 

r. poz. 464. 
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pozarządowymi i instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie wypracowania propozycji 

rozwiązań usprawniających sposób wykazywania sytuacji podmiotowej wykonawców 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, a także podnoszących efektywność i 

innowacyjność zamówień publicznych realizowanych w związku z prowadzonymi badaniami 

naukowymi i pracami rozwojowymi; 

2) identyfikację utrudnień oraz wypracowanie wniosków i propozycji rozwiązań, w tym 

dotyczących certyfikacji wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

usprawniających wykazywanie sytuacji podmiotowej wykonawców; 

3) opiniowanie założeń polityki zakupowej państwa. 

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą: 

1) przewodniczący Zespołu – Przemysław Grosfeld – Zastępca Dyrektora Departamentu 

Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii; 

2) pozostali członkowie: 

a) pracownicy Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie 

Rozwoju, Pracy i Technologii: 

– Mariusz Ciosek, 

– Oliwia Jokiel, 

b) przedstawiciele Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych: 

– Bogdan Artymowicz, 

– Artur Kowalski, 

c) zaproszeni eksperci: 

– dr hab. Piotr Bogdanowicz, 

– Barbara Dzieciuchowicz, 

– Renata Dzikowska, 

– dr Mariusz Filipek, 

– dr Anna Górczyńska, 

– Krzysztof Juściński, 

– Balbina Kacprzyk, 

– Agnieszka Krupa, 

– Agnieszka Kurach, 

– prof. Anna Machnikowska, 

– Marcin Przychodzki, 

– Katarzyna Skwierczyńska, 

– Ewa Stankiewicz, 

– Jan Styliński. 
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2. W pracach Zespołu mogą brać udział, w charakterze doradczym, osoby niebędące członkami 

Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do realizacji zadań Zespołu. 

§ 4. 1. Przewodniczący Zespołu koordynuje prace Zespołu, w szczególności: 

1) zwołuje posiedzenia Zespołu; 

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu; 

3) wyznacza sekretarza Zespołu; 

4) zaprasza do udziału w pracach Zespołu osoby, o których mowa w § 3 ust. 2; 

5) ustala plan i harmonogram prac Zespołu, w tym terminy i programy kolejnych posiedzeń, 

z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu; 

6) powołuje grupy robocze do realizacji zadań wskazanych przez Zespół. 

2. W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu zastępuje go wyznaczony przez 

przewodniczącego inny członek Zespołu. 

§ 5. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach. Posiedzenia Zespołu mogą się odbywać za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.  

2. Przewodniczący Zespołu wyznacza posiedzenia Zespołu w zależności od potrzeb, nie rzadziej 

jednak niż raz na kwartał, z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Przewodniczący Zespołu wyznacza posiedzenie Zespołu na wniosek ministra właściwego do 

spraw gospodarki. Przewodniczący Zespołu może wyznaczyć posiedzenie Zespołu na wniosek 

członka Zespołu. 

4. O terminie, miejscu i przedmiocie posiedzenia Zespołu członków Zespołu zawiadamia 

sekretarz Zespołu. 

§ 6. 1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uzgodnienia stanowisk w obecności 

co najmniej połowy członków Zespołu. Kwestie sporne rozstrzyga przewodniczący Zespołu. 

2. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Zespołu.  

3. Zespół może uchwalić regulamin określający szczegółowy tryb jego pracy. Regulamin jest 

uchwalany zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. 

§ 7. Zespół przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wyniki swoich prac, 

w formie pisemnej, w postaci analiz i rekomendacji. 

§ 8. 1. Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Doskonalenia Regulacji 

Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. 

2. Koszty obsługi, o której mowa w ust. 1, pokrywa się z budżetu państwa z części 20 – 

gospodarka, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki. 

§ 9. 1. Za udział w pracach Zespołu członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie. 
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2. W przypadku, gdy posiedzenie Zespołu odbywa się w miejscowości, w której znajduje się 

siedziba urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki osobom, o których mowa w 

§ 3 ust. 2, zamieszkałym poza tą miejscowością, przysługuje, na ich wniosek, zwrot kosztów podróży 

odbytej w celu uczestniczenia w posiedzeniu Zespołu, pokrywanych ze środków przeznaczonych na 

obsługę prac Zespołu. 

3. Zwrot kosztów podróży, o których mowa ust. 2, następuje na podstawie dokumentu 

potwierdzającego poniesione koszty podróży środkami transportu drogowego lub kolejowego oraz 

oświadczenia osoby, o której mowa w § 3 ust. 2, stwierdzającego obecność na posiedzeniu Zespołu, 

poświadczonego przez przewodniczącego Zespołu. 

4. W przypadku gdy osoba, o której mowa w § 3 ust. 2, odbyła podróż z wykorzystaniem 

własnego środka transportu, zwrot kosztów podróży odbywa się według kosztu przejazdu na danej 

trasie środkami transportu kolejowego, w klasie drugiej. 

5. Zwrot kosztów podróży, o których mowa ust. 2, jest pokrywany ze środków przeznaczonych 

na obsługę prac Zespołu ujętych w planie finansowym komórki organizacyjnej zapewniającej obsługę 

tych prac, zgodnie z § 8 ust. 1. 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

MINISTER ROZWOJU, PRACY I 

TECHNOLOGII 

JAROSŁAW GOWIN 
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