
DZIENNIK URZĘDOWY 
MINISTRA GOSPODARKI 

                 Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r. 

Poz. 2   
 

ZARZĄDZENIE  

MINISTRA GOSPODARKI
1)

 

 

z dnia 20 grudnia 2013 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Doradczego  

do spraw rozwiązań systemowych w sektorze energetyki 

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) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Nr 4 Ministra Gospodarki z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie powołania 

Zespołu Doradczego do spraw rozwiązań systemowych w sektorze energetyki (Dz. Urz. Min. Gosp. 

Nr 1, poz. 10), wprowadza się następujące zmiany: 

1)  § 2 otrzymuje brzmienie: 

  „§ 2. Do zadań zespołu należy w szczególności: 

1) opracowywanie koncepcji rozwiązań systemowych w sektorze energetyki; 

2) przygotowywanie propozycji priorytetowych kierunków rozwoju sektora energetyki, 

z uwzględnieniem uwarunkowań międzynarodowych; 

3) opiniowanie: 

a) projektów dokumentów strategicznych dotyczących sektora energetyki, 

b) planów działań przewidzianych w projektach, o których mowa w lit. a, 

c) projektu polityki energetycznej państwa, o której mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. − Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).”; 

2)  w § 3:  

      a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. W skład Zespołu wchodzą: 

                                                      
1)

 Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki 
(Dz. U. Nr 248, poz. 1478). 
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1) przewodniczący – Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, 

wyznaczony przez Ministra Gospodarki; 

2) członkowie – pracownicy wyznaczeni przez dyrektorów komórek organizacyjnych 

Ministerstwa Gospodarki: 

a) Departamentu Energetyki, 

b) Departamentu Ropy i Gazu, 

c) Departamentu Energii Odnawialnej, 

d) Departamentu Energii Jądrowej, 

e) Departamentu Górnictwa; 

3) członkowie – pracownicy wyznaczeni na wniosek przewodniczącego Zespołu przez 

dyrektorów  innych  komórek  organizacyjnych  Ministerstwa  Gospodarki  niż wymienione 

w pkt 2; 

4) członkowie powołani przez Ministra Gospodarki na wniosek Przewodniczącego Zespołu 

spośród pracowników naukowych, przedsiębiorców oraz przedstawicieli środowisk 

opiniotwórczych związanych z sektorem energetyki.”, 

      b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

          „3. Członkowie zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 4, oraz osoby, o których mowa w ust. 2, 

pełnią swoje funkcje społecznie.”. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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