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MINISTRA GOSPODARKI
Warszawa, dnia 2 października 2013 r.
Poz. 17
ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 23 września 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod
rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej
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. 1. Powołuje się Zespół do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod
rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej, zwany dalej
„Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Gospodarki.

1)
2)

§ 2. Do zadań Zespołu należy:
dokonanie oceny potrzeby wprowadzenia zmian legislacyjnych dotyczących polubownych metod
rozwiązywania sporów gospodarczych oraz przygotowanie rekomendacji tych zmian;
przygotowanie rekomendacji działań pozalegislacyjnych w zakresie upowszechnienia polubownych metod
rozwiązywania sporów gospodarczych.
§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1)

przewodniczący − podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki;

2)

sekretarz − dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Gospodarki
lub osoba przez niego wskazana spośród członków Zespołu;

3)

członkowie:

1)

a)

Jarosław Banasik – konsultant ds. restrukturyzacji, likwidacji i upadłości,

b)

Maciej Bobrowicz – radca prawny,

c)

Ks prof. dr hab. Włodzimierz Broński,

d)

Benedykt Fiutowski – radca prawny,

e)

dr Ewa Gmurzyńska – mediator,

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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f)

Bartosz Groele − adwokat,

g)

dr hab. Paweł Grzegorczyk,

h)

Rafał Janowicz – konsultant ds. dialogu społecznego,

i)

Rafał Kos − adwokat,

j)

Jacek Kosuniak – radca prawny,

k)

dr Małgorzata Kożuch – adwokat,

l)

Zbigniew Miczek − sędzia,
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m) dr Rafał Morek − mediator,
n)

Piotr Pełczyński − sędzia,

o)

Sylwester Pieckowski − adwokat,

p)

Katarzyna Przyłuska-Ciszewska − adwokat,

q)

dr Arkadiusz Radwan – ekspert,

r)

Agnieszka Rękas − sędzia,

s)

Łukasz Rozdeiczer − adwokat,

t)

Marcin Waląg − adwokat,

u)

Kamil Zawicki − adwokat,

v)

Andrzej Zwara − adwokat.

2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć także osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez
przewodniczącego, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu,
w szczególności:
1)

przedstawiciele organów administracji publicznej;

2)

przedstawiciele organizacji zawodowych, społecznych i samorządowych oraz innych instytucji;

3)

eksperci z dziedzin omawianych w ramach prac Zespołu.
§ 4. Zespół podejmuje decyzje w formie uzgodnienia stanowisk.
§ 5. 1. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

1)

zwoływanie posiedzeń Zespołu − nie rzadziej niż raz na 2 miesiące;

2)

przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;

3)

reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

4)

występowanie do osób niebędących członkami Zespołu oraz do właściwych jednostek organizacyjnych
o udzielenie pomocy przy wykonywaniu zadań Zespołu;

5)

informowanie Ministra Gospodarki o bieżącej działalności Zespołu.

2. Przewodniczący, w przypadku swojej nieobecności, wskazuje osobę spośród członków Zespołu, która
zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zespołu.
3. Przewodniczący wysyła członkom Zespołu zawiadomienie o terminie posiedzenia Zespołu wraz
z porządkiem obrad co najmniej 14 dni roboczych przed terminem wyznaczonego posiedzenia.
4. W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący może, w razie potrzeby, powoływać zespoły robocze,
wyznaczając przewodniczących tych zespołów.
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§ 6. 1. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz.
2. Przewodniczący przekazuje protokół z posiedzenia Zespołu Ministrowi Gospodarki.
§ 7. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§ 8. 1. Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych
w Ministerstwie Gospodarki.
2. Koszty obsługi, o której mowa w ust. 1, pokrywa się z budżetu państwa w części, której dysponentem
jest Minister Gospodarki.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Gospodarki: z up. J.W. Pietrewicz

