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Załącznik do Uchwały KST IGG 
Nr 132/III/2016 z dnia 31 marca 2016 r. 

 
Wytyczne pracy Zespołów Roboczych (ZR) 

 
Postanowienia ogólne 
 
Wytyczne pracy ZR zostały opracowane na podstawie pkt. 2.2. lit n. dokumentu 
„Standaryzacja techniczna Izby Gospodarczej Gazownictwa z dnia 02 luty 2016 przyjętego 
Uchwałą Nr 1/2016 Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa z dnia 02 luty 2016 r., i § 4 ust. 
4 dokumentu „Regulamin pracy Komitet Standardu Technicznego Izby Gospodarczej 
Gazownictwa, z dnia 22 grudnia 2015 r.” zatwierdzonego Uchwałą Nr 28/2015 Zarządu IGG 
z dnia 22 grudnia 2015 r 
 
 
ZR to grupa specjalistów z firm członkowskich IGG, której zadaniem jest opracowanie 
Dokumentu Standaryzacyjnego IGG (DS). Do prac w ZR mogą być zapraszani specjaliści z 
firm niebędących członkami IGG. 
 
W dokumencie uwzględniono doświadczenia z pracy ZR i KST wypracowane w działalności 
standaryzacyjnej Izby w latach 2007 – 2015. 
 
1. Powoływanie ZR 

 
Sekretariat KST zaprasza firmy członkowskie do zgłaszania kandydatów do ZR. Zgłoszenia 
rejestruje w rejestrze „Wykaz członków ZR Nr...”, a następnie organizuje spotkanie 
inauguracyjne zgłoszonych kandydatów na członków ZR, na którym następuje wyłonienie 
kandydatów na kierownika i zastępcę kierownika ZR. Kandydaci na kierownika i zastępcę 
kierownika ZR mogą otrzymać odpowiednie pełnomocnictwa Dyrektora IGG i kierownika 
Sekretariatu KST do kierowania pracą ZR do czasu wyznaczenia ich na te funkcje przez 
KST. 
KST, na wniosek Sekretariatu KST, podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia składu 
osobowego ZR i wyznaczenia kierownika i zastępcy kierownika ZR oraz postanawia o 
wyznaczeniu Partnera ZR. Kierownik ZR, zastępca kierownika ZR  i Partner ZR otrzymują od 
KST dokument potwierdzający wyznaczenie ich na te funkcje. 
 
2. Uprawnienia/obowiązki kierownika ZR 
 
Kierownik ZR uprawniony jest do: 
a) opracowania koncepcji pracy, harmonogramu i budżetu ZR i wystąpienia z wnioskiem do 

KST o ich zatwierdzenie, 
b) zwoływania spotkań roboczych ZR w miejscu i czasie ustalonym z członkami ZR oraz 

ustalania programu spotkania, 
c) występowania do Sekretariatu KST o niezbędne środki finansowe, zgodnie z budżetem 

lub udzielonym pełnomocnictwem, na prowadzenie prac ZR, w tym m.in. na pokrycie 
kosztów spotkań roboczych, zlecenia prac związanych z opracowaniem projektu DS, 
zakupu norm i ich tłumaczenia, spotkań z ekspertami, firmami, wykonywanymi opiniami, 
wyjazdami studyjnymi czy planowanymi badaniami, 

d) kierowania wniosku do Sekretariatu KST w sprawie zawarcia umowy o dzieło/zlecenia z 
członkiem ZR na wykonanie opracowania niezbędnego do powstania DS; 

e) wyznaczania prac członkom ZR, kontrolowania jej wyników oraz potwierdzenia 
wykonania pracy, zgodnie z koncepcją pracy i harmonogramem ZR, 

f) uzupełnienia składu ZR o nowych członków lub wykreślenia z rejestru „Wykaz członków 
ZR Nr ...”, występując do Sekretariatu KST z odpowiednim wnioskiem,  
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g) wystąpienia z wnioskami do Sekretariatu KST z wnioskami o przeprowadzenie Ankiety 
wśród firm, członków IGG  a następnie o zorganizowanie Konferencji Uzgodnieniowej 
dla projektu DS, 

h) skierowania wniosku do KST w sprawie zatwierdzenia projektu DS, 
i) sprawdzenia poprawności przygotowania DS do druku lub jego formy elektronicznej 

poprzez zapoznanie się z egzemplarzem próbnym lub wersją elektroniczną i 
możliwością wniesienia poprawek celem likwidacji zauważonych błędów, 

j) przygotowania, na wniosek Sekretariatu KST, interpretacji zapisów zawartych w DS, 
k) występowania do KST z wnioskiem o wyróżnienia i nagrody dla członków ZR za 

efektywną pracę w ZR, 
l) przechowywania i udostępniania dokumentów związanych z pracą ZR, 
m) informowania Partnera ZR o prowadzonych pracach ZR oraz zapraszanie na spotkania 

robocze ZR, 
n) informowania co najmniej raz w roku Sekretariatu KST o przebiegu pracy w ZR, w tym o 

terminowości realizacji harmonogramu pracy ZR. 
 
3. Członek ZR ma następujące prawa i obowiązki, w szczególności do: 

 
a) brania aktywnego udziału w pracach ZR poprzez spotkania robocze, konsultacjach drogą 

elektroniczną i opracowywania materiałów w uzgodnieniu z kierownikiem ZR, 
b) zgłaszania propozycji do opracowywanego projektu DS a wynikających ze stosowania 

odpowiednich procedur i instrukcji roboczych w swojej firmie, 
c) przekazywania na potrzeby pracy ZR dokumentów funkcjonujących w firmie, po 

uzyskaniu zgody przełożonych, 
d) otrzymywania, od przełożonych, delegacji służbowych na spotkania ZR, na zaproszenie 

wystosowane przez kierownika ZR lub Sekretariatu KST, 
e) realizacji umowy o dzieło/zlecenia z Izbą Gospodarczą Gazownictwa, na wykonanie 

opracowania niezbędnego do powstania DS, 
f) otrzymywania nagród i wyróżnień za pracę w ZR, na wniosek kierownika ZR. 
 
4. Współpraca ZR z Partnerem ZR: 

 
ZR współpracuje z Partnerem ZR w zakresie niezbędnym do wykonywania przez niego 
zadań związanych z monitorowaniem pracy ZR na potrzeby KST, mając na uwadze że 
zadaniem  Partnera ZR jest wspieranie ZR w zakresie merytorycznym, normalizacyjnym i 
konsultacyjnym  dla  jak najlepszego opracowania projektów DS. 
 
5. Współpraca z Sekretariatem KST 
 
Sekretariat KST służy radą i pomocą kierownikowi ZR w przygotowaniu organizacyjnym i 
normalizacyjnym pracy ZR.  
 
6. Organizacja pracy ZR 
 
Pracę ZR organizuje i kieruje nią kierownik ZR. ZR pracuje nad tematem pracy 
standaryzacyjnej w formie: 

a) wymiany informacji między członkami ZR, 
b) indywidualnej pracy członków ZR, 
c) podziału pracy na podzespoły lub grupy zadaniowe, 
d) spotkania plenarne ZR. 

 
Każdy zamknięty etap pracy standaryzacyjnej winien być poddany przez kierownika 
akceptacji członkom ZR a informacja o nim winna być przekazana Partnerowi ZR. 
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Spotkania robocze ZR wynikające z harmonogramu pracy są zwoływane przez kierownika 
ZR w formie zaproszenia. Członkowie ZR na spotkania ZR przyjeżdżają w ramach własnych 
delegacji służbowych.   
Ze spotkania roboczego ZR kierownik ZR lub wyznaczony przez niego członek ZR 
sporządza notatkę zawierająca główne ustalenia i listę obecności, którą kierownik ZR 
przesyła do wszystkich członków ZR, obecnych i nieobecnych na spotkaniu. 
 
Korespondencja między członkami ZR odbywa się drogą elektroniczną. 
 
Materiały gromadzone przez kierownika ZR a dotyczące pracy ZR w związku z 
opracowywanym DS, w tym tłumaczone dokumenty, są dostępne dla każdego członka ZR. 
 
7. Opracowanie koncepcji pracy, harmonogramu i budżetu ZR 

 
Koncepcja pracy, harmonogram i budżet ZR dla zatwierdzonego przez KST tematu pracy 
standaryzacyjnej, opracowywane są  przez kierownika i zastępcę kierownika ZR, w 
uzgodnieniu z członkami ZR. Dokumenty te przed skierowaniem do KST są weryfikowane 
przez Sekretariat KST. 
 
a) koncepcja pracy ZR 
 
Koncepcja pracy powinna zawierać informacje, które pozwolą na opisanie pracy ZR nad 
opracowaniem tematu pracy standaryzacyjnej i ukazać główne kroki wynikające z etapów 
prac standaryzacyjnych oraz winny być, zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 1. 
 
b) harmonogram pracy ZR 
 
Harmonogram pracy powinien pokazywać główne kroki milowe pracy ZR w taki sposób, aby 
można było kontrolować przebieg i efekty pracy ZR oraz dokonywać zebrania wymaganych 
opinii, przeprowadzenia konsultacji i uzgodnień w odpowiednich następstwach czasowych, 
zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 2. 
 
c) budżet ZR 
 
Budżet powinien zawierać środki niezbędne do wykonania pracy standaryzacyjnej ZR 
zakończonej zatwierdzeniem projektu DS. Środki finansowe pokazane w budżecie pochodzić 
będą z budżetu IGG przeznaczonego na działalność standaryzacyjną. Wydatkowanie 
zapisanych kwot możliwe jest po wystąpieniu kierownika ZR z wnioskiem do Sekretariatu 
KST. Wzory umów o dzieło, umów zlecenia i wzór rachunku za wykonanie pracy kierownik 
otrzymuje drogą elektroniczną. Przesyłanie, w formacie PDF, podpisanych umów i 
rachunków może także się odbywać drogą elektroniczną. W Załączniku Nr 3 zawarty jest 
wzór budżetu.  
 
8. Opracowywanie Dokumentu Standaryzacyjnego w ZR 
 
Opracowywanie Dokumentu Standaryzacyjnego w ZR winno, w szczególności, zawierać 
następujące etapy: 
 
a)  prace i studia literaturowe obejmujące: 

 wybór przepisów i norm technicznych, literatury specjalistycznej związanych z 
opracowywanym DS, 

 zakup i tłumaczenie wybranych norm technicznych, 

 analiza przetłumaczonych materiałów, wybór dokumentów wzorcowych, ustalenie 
aktualnego stanu wiedzy technicznej i prawnej, 
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b) opracowanie założeń DS (spis treści), 
c) przeprowadzenie badań, w przypadkach koniecznych, 
d) opracowanie roboczego projektu DS, 
e) zebranie opinii w ramach Ankiety opracowanego projektu DS wśród firm, członków IGG, 
f) zestawienie zebranych opinii z Ankiety i ich weryfikacja merytoryczna,  z podziałem na 

przyjęte i nieuwzględnione – dlaczego?, 
g) organizacja warsztatów, konferencji technicznej dla weryfikacji proponowanego  projektu 

DS, (fakultatywnie), 
h) opracowanie redakcyjne projektu roboczego DS z uwzględnieniem uwag z Ankiety i 

warsztatów, konferencji technicznej, 
i) uzyskanie opinii dotyczącej opracowanego projektu DS przez uznanego specjalistę, 

eksperta, 
j) przedłożenie na Konferencję Uzgodnieniową projektu DS wraz wykazem uwag 

uwzględnionych i nieuwzględnionych  
k) przygotowanie przez ZR końcowego projektu DS i wystąpienie kierownika ZR do KST z 

wnioskiem o jego zatwierdzenie, 
 
9. Weryfikacja DS/aktualizacja DS 

 
Weryfikację/aktualizację DS przeprowadza ZR opracowujący DS, po upływie 3 lat od 
momentu ustanowienia, po poinformowaniu przez Sekretariat KST firm członkowskich o 
przystąpieniu do weryfikacji/aktualizacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach KST 
może zlecić  ZR wcześniejszą weryfikację/aktualizację opracowanego DS. 
 
Kierownik ZR opracowuje harmonogram weryfikacji/aktualizacji wraz z budżetem i 
przekazuje do Sekretariatu KST uwzględniając zasadę, że tryb opracowywania i 
ustanawiania znowelizowanego DS w procesie weryfikacji/aktualizacji jest taki sam jak dla 
nowego opracowanego DS. Po zweryfikowaniu otrzymanych dokumentów Sekretariat KST 
akceptuje dokumenty i przekazuje kierownikowi ZR do stosowania.  
 
W przypadku, gdy podczas weryfikacji DS, na podstawie badania oceny aktualnego poziomu 
techniki i dokumentów normalizacyjnych, ZR stwierdzi dezaktualizację DS, kierownik ZR 
kieruje do KST wniosek o jego wycofanie. Tryb postepowania z wnioskiem kierownika ZR o 
wycofanie DS jest taki sam jak w przypadku zatwierdzania nowego opracowanego DS. 
 
10. Rozwiązywanie ZR 
 
ZR ulega rozwiązaniu po zakończeniu procesu pierwszej weryfikacji DS. Stosowną uchwałę 
podejmuje KST. Sekretariat KST informuje członków ZR o jego rozwiązaniu. 
 
KST może podjąć decyzję o rozwiązaniu ZR w przypadku, gdy projekt DS nie został przez 
kierownika ZR przedstawiony KST do zatwierdzenia w terminie określonym w 
harmonogramie oraz nie wpłynął wniosek kierownika ZR o zatwierdzenie zmiany 
harmonogramu.  
 
11. Ocena pracy ZR 
 
Kompetencje w zakresie oceny pracy ZR posiada Prezydium KST. 
 
Opracowanie: Sekretariat KST 
20 stycznia 2016 r. 
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Załącznik Nr 1 
 

 
 

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU ROBOCZEGO NR ... KST IGG 
 

Temat pracy standaryzacyjnej:  

                  Zastosowanie ...... 

 

I. CEL PRACY ZESPOŁU 

Opracowanie tematu pracy standaryzacyjnej „Zastosowanie ....”  ustalonego przez Komitet 
Standardu Technicznego / Wytycznych Technicznych Izby Gospodarczej Gazownictwa 
Uchwałą Nr ...... z dnia ...... roku z uwzględnieniem aktualnego poziomu techniki oraz stanu 
prawnego i normalizacyjnego, jako Standardu Technicznego / Wytycznych Technicznych. 

 

II. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Opracowanie koncepcji pracy Zespołu Roboczego, harmonogramu i budżetu 
realizacji tematu. 

2. Wybór przepisów i norm technicznych związanych z tematem pracy standaryzacyjnej.  
3. Zakup i tłumaczenie wybranych norm i standardów. 
4. Studia literaturowe – analiza przepisów prawa oraz projektów ustaw – wybór dok. 

wzorcowych. 
5. Opracowanie założeń DS (spisy treści) oraz słownika terminów i definicji używanych 

w projektowanym DS. 
6. Przeprowadzenie badań (w przypadkach koniecznych) 
7. Wyjazd szkoleniowy do .... celem praktycznego zapoznania się z tematyką związaną 

z tematem pracy standaryzacyjnej (fakultatywnie) 
8. Opracowanie roboczego  projektu DS. 
9. Ankieta opracowanego projektu DS wśród firm, członków IGG – zebranie opinii. 
10. Organizacja warsztatów nt. projektu DS, uzupełnienie i przyjęcie projektów DS 

(fakultatywnie). 
11.  Badania terenowe na sieci gazowej dla sprawdzenia poprawności regulacji 

zawartych w projekcie DS (fakultatywnie) 
12. Konferencja Uzgodnieniowa nieuwzględnione uwagi i propozycje z Ankiety. 
13. Uzyskanie opinii eksperta o zawartych regulacjach w projekcie DS. 
14. Przygotowanie projektu końcowego i przedstawienie KST wniosku o zatwierdzenie. 

 

III. ORGANIZACJA PRAC ZESPOŁU 

1. Ustalenie formy opracowania. 
2. Podział zakresu pracy na podzespoły. 
3. Analiza informacji dot. materiałów źródłowych oraz dostępnej literatury. 
4. Praca indywidualna oraz w zespole zadaniowym wg określonego zakresu. 
5. Spotkania robocze członków zespołu. 
6. Weryfikacja opracowań z udziałem zaproszonych specjalistów, uzyskanie opinii 

ekspertów. 
7. Redakcja projektu DS 
8. Występowanie z wnioskami do Sekretariatu KST w sprawach związanych z pracą ZR. 
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IV. PROPONOWANY TRYB KONSULTACJI I UZGODNIEŃ 

1. Konsultacje między członkami Zespołu odbywać się będą głównie przez wymianę 
emailową, wg wewnętrznych ustaleń ZR oraz na posiedzeniach roboczych 
podzespołów lub zespołu w czasie całego okresu pracy. 

2. Przekazywanie informacji do Partnera ZR. 
3. Przekazanie projektu roboczego DS do Sekretariatu KST celem poddania Ankiecie 

wśród firm, członków IGG. 
4. Uwagi otrzymane z Ankiety a nieuwzględnione w projekcie DS poddane będą 

uzgodnieniu na Konferencji Uzgodnieniowej organizowanej przez Sekretariat KST. 
5. Warsztaty – konferencja techniczna dla weryfikacji proponowanych regulacji i 

rozwiązań technicznych zawartych w projekcie DS (fakultatywnie). 
6. Badania terenowe na sieci gazowej dla sprawdzenia poprawności regulacji zawartych 

w projekcie DS (fakultatywnie). 
7. Konsultacje zewnętrzne poprzez zlecenie opracowania opinii projektu DS, przez co 

najmniej dwóch ekspertów.  
 

V. TERMIN REALIZACJI TEMATU 

Planowany okres realizacji tematu: ......... (podać miesiąc i rok od do) 

 

VI. OPRACOWUJĄCY  

 

........................................ ..................- Kierownik ZR Nr .... KST IGG 

      ...........................................................- Zastępca kierownika ZR Nr .... KST IGG 

 

......................................,  data.............................. 

 
 
 
Uwaga: 
Proponowany wzór może być modyfikowany przez ZR tak, aby odpowiadał zamiarom i wizji 
pracy nad tematem, na podstawie wniosków i uwag zgłaszanych przez członków ZR i 
Partnera ZR. 
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Załącznik Nr 2  
 

HARMONOGRAM REALIZACJI TEMATU PRACY STANDARYZACYJNEJ ZESPOŁU 
ROBOCZEGO NR .... KST IGG  

           
 
Zastosowanie .... 
 

 

Lp. ZADANIA Odpowiedzialny Termin Uwagi 

1.  
Opracowanie budżetu i 
harmonogramu realizacji 
zadania 

Jan Jankowski 
Paweł Pawlicki 

 czerwiec  2013 
zebranie opinii zespołu 
informacja do Partnera 

ZR 

2.  

Wybór przepisów i norm 
technicznych. 
związanych z 
opracowywanym DS. 

Jan Jankowski 
Paweł Pawlicki 

lipiec 2013 zebranie opinii zespołu 

3.  

Zakup i tłumaczenie 
wybranych norm i 
standardów 

Jan Jankowski 
Paweł Pawlicki 
Sekretariat KST  

wrzesień 2013 
Informacja do Partnera 

ZR 

4.  

Studia literaturowe - 
analiza 
przetłumaczonych 
materiałów, wybór 
dokumentów 
wzorcowych 

Zespół wykonawczy październik 2013  

5.  

Wyjazd szkoleniowy do 
......celem 
zaznajomienia się 
praktycznego z 
zasadami stosowania 
.... 

Zespół wykonawczy październik 2013  

6.  
Opracowanie założeń 
DS (spis treści) 

Zespół wykonawczy listopad 2013 akceptacja zespołu 

7.  Przeprowadzenie badań  Zespół wykonawczy luty-kwiecień 2014 
akceptacja zespołu 
informacja do Partnera 

ZR 

8.  
Opracowanie 
roboczego projektu DS. 

Zespół wykonawczy czerwiec 2014 
akceptacja zespołu 
informacja do Partnera 

ZR 

9.  

Ankieta opracowanego 
projektu DS wśród firm, 
członków IGG – 
zebranie opinii 

Jan Jankowski 
Paweł Pawlicki 
Sekretariat KST 

lipiec 2014  

10.  

Zestawienie zebranych 
opinii z Ankiety i ich 
weryfikacja 
merytoryczna 

Jan Jankowski 
Paweł Pawlicki 

sierpień 2014  akceptacja zespołu 

11.  

Organizacja warsztatów 
- konferencji technicznej 
dla weryfikacji 
proponowanego  
projektu DS. 

Jan Jankowski 
Paweł Pawlicki 
Sekretariat KST 

wrzesień 2014 
informacja do Partnera 

ZR 

12.  

Opracowanie 
redakcyjne projektu 
roboczego DS z 
uwzględnieniem uwag z 

Zespół redakcyjny październik 2014 akceptacja zespołu 
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Sporządził:  
 

 

........................................ ..................- Kierownik ZR Nr .... KST IGG 

      ...........................................................- Zastępca kierownika ZR Nr .... KST IGG 

 

......................................,  data................................... 

 
 
 
Uwaga: 
Proponowany wzór może być modyfikowany przez ZR tak, aby odpowiadał zamiarom i wizji 
pracy nad tematem, na podstawie wniosków i uwag zgłaszanych przez członków ZR i 
Partnera ZR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ankiety i warsztatów 

13.  

Konferencja 
Uzgodnieniowa 
nieuwzględnionych 
uwag i propozycji z 
Ankiety 
 

Jan Jankowski 
Paweł Pawlicki  
Partner ZR  
Sekretariat KST 

listopad 2014 prowadzi Partner ZR 

14.  

Uzyskanie opinii do 
opracowanego projektu 
DS uznanego 
specjalisty, eksperta 

Jan Jankowski 
Paweł Pawlicki 
Sekretariat KST 

listopad 2014 
informacja do członków 
zespołu 
informacja do Partnera 
ZR 

15.  

Przygotowanie  projektu  
DS i przedstawienie 
KST wniosku o 
zatwierdzenie 

Jan Jankowski 
Paweł Pawlicki 
Sekretariat KST 

grudzień 2014 
akceptacja zespołu 
informacja do Partnera 

ZR 
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Załącznik Nr 3 
BUDŻET ZESPOŁU ROBOCZEGO NR .... KST IGG   

Temat pracy standaryzacyjnej:  

                Zastosowanie .... 

Lp. ZADANIA Wykonawca Termin Koszt 
wykonania 

[zł] 

1.   
Wybór przepisów i norm 
technicznych związanych z 
opracowywanym DS. 

Zespół 
wykonawczy 

do końca  
lipca 2013 

X 

2.   
Zakup i tłumaczenie 
wybranych norm i 
standardów 

Sekretariat KST 
do końca 
września  2013 

X 

3.  

Studia literaturowe - analiza 
przetłumaczonych 
materiałów, wybór 
dokumentów wzorcowych 

Zespół 
wykonawczy 

do końca 
października 
2013 

X 

4.  

Wyjazd szkoleniowy do … 
celem zaznajomienia się 
praktycznego z zasadami 
stosowania... 

 

Zespół 
wykonawczy 

do końca 
października 
2013 

X 

5.  
Opracowanie założeń DS 
(spis treści) 

Zespół 
wykonawczy 

do końca  
listopada 2013 

X 

6.  Przeprowadzenie badań 
Zespół 

wykonawczy luty-kwiecień 2014 X 

7.   
Opracowanie  roboczego 
projektu DS. 

Zespół 
wykonawczy 

do końca  
czerwca 2014 

X 

8.  
Zestawienie zebranych opinii 
z Ankiety i ich weryfikacja 
merytoryczna 

Zespół 
wykonawczy 

sierpień 2014 X 

9.  
Organizacja warsztatów – 
konferencji technicznej  nt 
opracowanego DS. 

Sekretariat KST wrzesień  2014  X 

10.  

Opracowanie redakcyjne 
projektu roboczego DS z 
uwzględnieniem uwag z 
Ankiety i warsztatów 

Zespół redakcyjny 
do końca 
października 
2014 

X 

11.  
Konferencja Uzgodnieniowa 
nieuwzględnionych uwag i 
propozycji z Ankiety 

Sekretariat KST listopad 2014 X 

12.  

Uzyskanie opinii  uznanego 
specjalisty, eksperta do 
opracowanego projektu DS  
,  
 
eksperta 

Sekretariat KST do końca  
listopada 2014 

X 

13.   
Przygotowanie  projektu  DS i 
przedstawienie KST wniosku 
o  zatwierdzenie 

Zespół 
wykonawczy 

grudzień 2014 X 

14.   
Organizacja spotkań roboczych 
zespołu 

Kierownik/zastępca 
kierownika ZR 

Sekretariat KST 

zgodnie z planem 
wewnętrznym ZR 

X 

RAZEM X 
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Sporządził:  
 

 

........................................ ..................- Kierownik ZR Nr .... KST IGG 

      .......................................................... - Zastępca kierownika ZR Nr .... KST IGG 

 

......................................,  data............................................... 

 
 
 
Uwaga: 
Proponowany wzór może być modyfikowany przez ZR tak, aby odpowiadał zamiarom i wizji 
pracy nad tematem, na podstawie wniosków i uwag zgłaszanych przez członków ZR i 
Partnera ZR. 
 
 
 
 
Opracowanie: Sekretariat KST 
20 stycznia 2016 r. 
 


