DECYZJA Nr 9/2016
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU RADY MINISTRÓW DO SPRAW CYFRYZACJI
z dnia 12 września 2016 r.
w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego „Forum kontraktowe”
Na podstawie § 17 zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu
Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (M.P. poz. 379) zarządza się, co następuje:
§ 1. Tworzy się Zespół zadaniowy „Forum kontraktowe”, zwany dalej „Zespołem”.
§ 2. Do zadań Zespołu należy:
1) opracowanie i promocja kodeksu dobrych praktyk realizacji umów wdrożeniowych w IT;
2) zorganizowanie
forum
spotkań
i
współpracy
firm
sektora
technologicznego
z przedstawicielami zamawiających;
3) zorganizowanie grupy roboczej do spraw mediacji w zakresie sporów wynikających z realizacji umów
IT;
4) opracowanie klauzul dotyczących polubownego rozwiązywania sporów w zakresie umów IT,
w tym mediacji oraz regulaminu funkcjonowania ośrodka mediacyjnego.
§ 3. W skład Zespołu wchodzą:
1) Kierownik Zespołu – Marcin Maruta
2) Zastępca Kierownika Zespołu – Katarzyna Prusak – Górniak
3) Zastępca Kierownika Zespołu - Adam Marciniak.
§ 4. Kierownik Zespołu, na wniosek członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze. W skład grupy roboczej
mogą wchodzić eksperci spoza Zespołu posiadający wiedzę z zakresu spraw będących przedmiotem prac grupy
roboczej.
§ 5. Wymiana korespondencji między członkami Zespołu może odbywać się za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej.
§ 6. 1. Posiedzenia Zespołu są zwoływane przez Kierownika Zespołu. Każdy z członków Zespołu może
wnioskować do Kierownika Zespołu o zwołanie posiedzenia.
2. Posiedzenia grup roboczych zwołują członkowie Zespołu.
§ 7. Kierownik Zespołu przedkłada Komitetowi Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji sprawozdanie z realizacji
zadań Zespołu co najmniej raz na trzy miesiące.
§ 8. Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Prawny w Ministerstwie Cyfryzacji.
§ 9. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji bądź w innym miejscu wyznaczonym
przez Kierownika Zespołu.
§ 10. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
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