
DZIENNIK URZĘDOWY 
MINISTRA GOSPODARKI 

                 Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. 

Poz. 12 
 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA GOSPODARKI
1)

 

z dnia 6 maja 2015 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu  

organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki 

 

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U.              

z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W załączniku do zarządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki (Dz. Urz. Min. Gosp. poz. 10), 

zwanego dalej „regulaminem”, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 18:  

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

 „3. Departament prowadzi sprawy z zakresu bezpieczeństwa technicznego                           

i przemysłowego niezastrzeżone do właściwości innych departamentów.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Departament bierze udział w pracach komitetów i grup roboczych Komisji 

Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej właściwych merytorycznie dla zakresu zadań 

departamentu.”, 

c) w ust. 4: 

− uchyla się pkt 3 i 8, 

− pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„14) Rozstrzyganie spraw przez Ministra Gospodarki jako organu wyższego stopnia            

w stosunku do decyzji Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.”; 

2) w § 24 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) Zarządzanie środkami pomocy technicznej w PO IiŚ i PO PT;”; 

3) w § 26:  

                                                      
1)

 Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej − gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki    

(Dz. U. poz. 1252). 
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a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Departament Górnictwa odpowiada za realizację zadań wynikających z przyjętej 

przez Radę Ministrów polityki gospodarczej wobec sektora górnictwa węgla kamiennego oraz 

zadań związanych z górnictwem węgla brunatnego, przemysłem koksowniczym i przemysłem 

surowców nieenergetycznych.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Departament współpracuje z innymi departamentami przy kształtowaniu polityki 

energetycznej Polski w zakresie górnictwa węgla kamiennego i brunatnego, w tym                   

z Departamentem Energetyki w zakresie działań na forum UE w sprawach dotyczących 

energii, nośników energii z wyłączeniem energii jądrowej oraz spraw związanych z pracami 

Rady ds. Transportu i Energii.”; 

4)   § 27 otrzymuje brzmienie: 

„§ 27. 1. Departament Handlu i Usług odpowiada za: 

1) sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w kraju, w zakresie określonym 

dla Ministra Gospodarki w obszarze handlu i usług, z wyjątkiem handlu i usług prowadzonych 

w formie elektronicznej; 

2) administrowanie obrotem towarami i usługami, z wyjątkiem obrotu z zagranicą towarami, 

technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym; 

3) administrowanie środkami ograniczającymi nałożonymi w ramach sankcji gospodarczych,      

z wyjątkiem towarów o znaczeniu strategicznym. 

2. Departament prowadzi: 

1) rejestry z zakresu kompetencji departamentu; 

2) sprawy dotyczące przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych oraz przedsiębiorców 

zagranicznych wykonujących działalność gospodarczą w ramach oddziału (w zakresie zakazu 

działalności), w tym przygotowuje projekty aktów prawnych do ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej w tym zakresie; 

3) sprawy związane z funkcjonowaniem CEIDG w zakresie prac legislacyjnych oraz wydawania 

decyzji o wykreśleniu i postanowień o sprostowaniu wpisu w CEIDG na podstawie ustawy     

o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.). 

3. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy: 

1) Udzielanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego;  

2) Prowadzenie rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych;  

3) Udzielanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 

18% alkoholu;  

4) Wydawanie decyzji o dokonaniu wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących 

usługi certyfikacyjne; 

5) Udzielanie pozwoleń na przywóz, wywóz lub pomoc techniczną dotyczącą towarów 

związanych z wykonywaniem kary śmierci i tortur;  

6) Udzielanie pozwoleń na przywóz wyrobów tekstylnych, wyrobów stalowych oraz innych 

wyrobów przemysłowych z krajów trzecich;  
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7) Wydawanie decyzji o zakazie wykonywania działalności przez przedsiębiorcę zagranicznego 

w ramach oddziału lub przedstawicielstwa; 

8) Wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis przedsiębiorcom posiadającym 

status zakładu pracy chronionej.”; 

5)   w § 28 w ust. 3 uchyla się pkt 8; 

6)   w § 29 w ust. 4: 

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) Analiza i ocena funkcjonowania oraz upowszechnianie i promowanie partnerstwa 

publiczno-prywatnego;”, 

b) uchyla się pkt 14; 

7)   w § 31 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) koordynuje udzielanie odpowiedzi na wnioski obywateli przesłane do ministerstwa na 

podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej;”; 

8)    w § 37 w ust. 8 uchyla się pkt 4; 

9)    § 39 otrzymuje brzmienie: 

„§ 39. 1. Departament Wdrażania Programów Operacyjnych realizuje zadania wynikające     

z pełnienia przez ministra funkcji Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu Programem 

Operacyjnym Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 (PO IR), Programem Operacyjnym 

Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (PO IG), Sektorowym Programem Operacyjnym 

Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (SPO-WKP), oraz Instytucji 

Wdrażającej dla działania 4.5 oraz poddziałań 6.2.2 i 6.5.2 PO IG i dla działania 2.2 SPO-WKP.  

2. Departament odpowiada za programowanie, nadzorowanie przygotowania                           

i przeprowadzenia wyboru projektów oraz zawierania umów o dofinansowanie, organizowanie 

naborów i wybór projektów do wsparcia oraz zawieranie umów o dofinansowanie, rozliczanie 

wniosków beneficjenta o płatność, monitorowanie działań i projektów, zarządzanie finansowe, 

monitorowanie i ewaluację programów, kontrolę, pomoc techniczną oraz informację i promocję    

w zakresie działań w ramach PO IR, PO IG i SPO-WKP, za wdrażanie których jest 

odpowiedzialny minister. 

3. Departament, w ramach kompetencji, prowadzi sprawy związane z realizacją wsparcia 

finansowego inwestycji ze środków z budżetu państwa na podstawie ustawy o finansowym 

wspieraniu inwestycji. 

4. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy: 

1) Programowanie i opiniowanie dokumentów w zakresie PO IR i PO IG w ramach kompetencji 

Ministra Gospodarki; 

2) Zarządzanie PO IR i PO IG w ramach kompetencji Ministra Gospodarki; 

3) Wdrażanie działania 2.1, projektów pozakonkursowych oraz instrumentów finansowych         

w ramach PO IR, a także działania 4.5, poddziałań 6.2.2 i 6.5.2 oraz projektów 

indywidualnych i systemowych w ramach PO IG; 

4) Zarządzanie finansowe w ramach PO IR i PO IG; 

5) Zarządzanie środkami pomocy technicznej w ramach PO IR i PO IG; 

6) Monitoring, sprawozdawczość i ewaluacja w ramach PO IR i PO IG; 

7) Kontrola realizacji PO IR i PO IG.”; 



Dziennik Urzędowy Ministra Gospodarki – 4 – Poz. 12 

 

10) załącznik do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia dyrektor: 

1) Departamentu Bezpieczeństwa Gospodarczego; 

2) Departamentu Funduszy Europejskich; 

3) Departamentu Górnictwa; 

4) Departamentu Handlu i Usług; 

5) Departamentu Innowacji i Przemysłu; 

6) Departamentu Instrumentów Wsparcia; 

7) Departamentu Komunikacji Społecznej; 

8) Departamentu Spraw Europejskich; 

9) Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych 

– opracuje i przedłoży dyrektorowi generalnemu do zatwierdzenia projekt wewnętrznego regulaminu 

organizacyjnego.  

§ 3. W terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia należy opracować, 

zatwierdzić i wprowadzić w życie kartę procesu, wymagającą dostosowania do postanowień 

regulaminu. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

      Minister Gospodarki: wz. J.W. Pietrewicz 
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Załącznik do zarządzenia Ministra Gospodarki  

z dnia 6 maja 2015 r. (poz. 12) 

 

„Załącznik do regulaminu organizacyjnego  

Ministerstwa Gospodarki 
 

Zestawienie procesów zidentyfikowanych w Ministerstwie Gospodarki 

                           

Procesy 
główne i 

grupy 
procesów 

Nr karty 
procesu 

Procesy główne 
i procesy 

zdekomponowa
ne z grup 
procesów 

Komórki Organizacyjne 

B
A

 

B
D

G
 

B
I 

B
IN

 

B
K

A
 

D
B

F
 

D
B

G
 

D
D

R
 

D
E

 

D
E

J
 

D
E

O
 

D
F

E
 

D
G

A
 

D
G

E
 

D
H

U
 

D
IP

 

D
IW

 

D
K

S
 

D
N

P
 

D
O

F
 

D
P

 

D
P

D
 

D
P

H
 

D
P

O
 

D
R

O
 

D
S

A
 

D
S

E
 

S
M

 

PROCESY PODSTAWOWE 

Koordynacja 
krajowego 
systemu 
notyfikacji 
norm i 
przepisów 
technicznych  

KP-DIP-242 

Notyfikowanie 
Komisji 
Europejskiej 
krajowych 
projektów aktów 
prawnych 
zawierających 
przepisy 
techniczne 

  

                                                      

KP-DIP-241 

Notyfikowanie 
projektów aktów 
prawnych 
zawierających 
przepisy 
techniczne z 
innych państw 
członkowskich 

  

                                                      

Realizacja 
działań na 
rzecz 
konkurencyj
ności 
gospodarki 

KP-DSA-237 

Koordynacja prac 
związanych z 
realizacją 
Krajowego 
Programu Reform 

  

                                                      

KP-DIP-351 

Prowadzenie 
spraw 
wynikających z 
członkostwa 
Polski w 
Europejskiej 
Agencji 
Kosmicznej 

  

                                                      

KP-DIP-316 

Opracowywanie i 
koordynowanie 
wdrażania 
programów 
rozwoju 
gospodarczego w 
obszarze 
innowacyjności, 
przedsiębiorczośc
i, przemysłu i 
transformacji 
niskoemisyjnej 

  

                                                      

Nadzór nad 
realizacją 
zadań 
zleconych 
przez 
Ministra 
podmiotom 
zewnętrzny
m 

KP-DIW-47 
Nadzór na 
realizacją zadań 
zleconych PAIiIZ  

  

                                                     

KP-DIW-17 
Nadzór nad 
realizacją zadań 
zleconych PARP 

  

                                                      

Obsługa 
Ministra w 
zakresie 
funkcjonowa
nia 
jednostek 
nadzorowan
ych i 
podległych 

KP-DSE-105 

Prowadzenie 
spraw 
wynikających z 
nadzoru ministra 
nad merytoryczną 
działalnością 
pionu 
ministerstwa w 
Stałym 
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Przedstawicielstw
ie RP przy UE 

KP-DNP-342 

Realizacja zadań 
wynikających z 
nadzoru Ministra 
nad instytutami 
badawczymi oraz 
wykonywanie 
uprawnień 
Ministra z tytułu 
akcji i udziałów 
posiadanych 
przez 
nadzorowane 
instytuty 
badawcze 

  

                                                      

KP-DNP-88 

Nadzór nad 
realizacją zadań 
wynikających z 
podległości 
wydziałów 
promocji handlu i 
inwestycji 
ambasad i 
konsulatów RP 
(WPHI) oraz 
wydziałów/zespoł
ów w stałych 
przedstawicielstw
ach RP przy 
organizacjach 
międzynarodowyc
h za granicą                                                          

KP-DPD-71 

Nadzór nad 
działalnością 
merytoryczną 
WPHI                                                         

KP-DNP-93 

Realizacja zadań 
wynikających z 
nadzoru Ministra 
nad Urzędem 
Patentowym RP i 
Prezesem 
Głównego Urzędu 
Miar                                                          

KP-DNP-318 

Realizacja zadań 
wynikających z 
podległości 
Ministrowi: 
Agencji Rezerw 
Materiałowych, 
Polskiej Agencji 
Rozwoju 
Przedsiębiorczoś
ci, Urzędu Dozoru 
Technicznego 
oraz nadzoru 
Ministra nad 
Polskim Centrum 

Akredytacji                                                         

KP-DIW-42 

Nadzór 
merytoryczny nad 
działalnością 
PARP                                                         

KP-DNP-319 

Realizacja zadań 
wynikających z 
nadzoru Ministra 
nad Zakładem 
Unieszkodliwiania 
Odpadów 
Promieniotwórczy
ch                                                         

KP-DEJ-338  

Prowadzenie 
spraw 
wynikających z 
członkostwa 
Polski w Agencji 
Energii Atomowej 
OECD                                                         

KP-DEJ-320 
Nadzór nad 
działalnością 
ZUOP                                                         



Dziennik Urzędowy Ministra Gospodarki – 7 – Poz. 12 

 

Realizacja 
zadań 
związanych 
z 
przyznawani
em dotacji 
celowych 
udzielanych 
w celu 
zapewnienia 
bezpieczeńs
twa 
jądrowego i 
ochrony 
radiologiczn
ej kraju przy 
stosowaniu 
promieniowa
nia 
jonizującego 

KP-DEJ-322  

Realizacja zadań 
związanych z 
przyznawaniem 
dotacji celowych 
udzielanych w 
celu zapewnienia 
bezpieczeństwa 
jądrowego i 
ochrony 
radiologicznej 
kraju przy 
stosowaniu 
promieniowania 
jonizującego 

                                                        

Obsługa 
Ministra w 
zakresie 
funkcjonowa
nia  
podmiotów, 
w stosunku 
do których 
Minister 
posiada 
stosowne 
uprawnienia 

KP-DNP-87 

Realizacja zadań 
wynikających z 
wykonywania 
praw z akcji i 
udziałów Skarbu 
Państwa w 
spółkach 

  

                                                      

KP-DNP-86 

Realizacja zadań 
związanych z 
powoływaniem i 
odwoływaniem 
członków 
organów spółek i 
innych 
podmiotów, w 
stosunku do 
których Minister 
posiada stosowne 
uprawnienia  

  

                                                      

Opiniowanie 
projektów 
dokumentów 
rządowych, 
umów 
międzynarod
owych oraz 
stanowisk 
Ministra do 
umów 
międzynarod
owych 

KP-SM-13 

Opiniowanie 
projektów 

dokumentów 
rządowych, umów 
międzynarodowyc
h oraz stanowisk 
Ministra do umów 
międzynarodowyc
h 

  

                                                      

Opracowani
e propozycji 
do planu 
pracy RM i 
KRM oraz 
monitorowan
ie realizacji 
zadań 

KP-DDR-144 

Opracowanie 
propozycji do 
Wykazu prac RM 
oraz 
monitorowanie 
realizacji zadań 

  

                                                      

Promocja 
partnerstwa 
publiczno-
prywatnego 

KP-DIW-37 

Analiza i ocena 
funkcjonowania 
oraz 
upowszechnianie 
i promowanie 
partnerstwa 
publiczno-
prywatnego 

  

                                                      

Komunikacja 
zewnętrzna 

KP-DKS-139 
Komunikacja 
zewnętrzna 

                                                        

Prowadzenie 
spraw 
dotyczących 
problematyki 
gospodarczo 
– obronnej 
rozpatrywan
ej w ramach 
Zespołu 
Trójstronneg
o ds. 
Społeczno – 
Gospodarcz
ych 
Warunków 
Restrukturyz
acji 

KP-DOF-207 

Prowadzenie 
spraw 
dotyczących 
problematyki 
gospodarczo – 
obronnej 
rozpatrywanej w 
ramach Zespołu 
Trójstronnego ds. 
Społeczno – 
Gospodarczych 
Warunków 
Restrukturyzacji 
Zakładów 
Przemysłowego 
Potencjału 
Obronnego                                                         
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Zakładów 
Przemysłow
ego 
Potencjału 
Obronnego 

Monitorowan
ie górnictwa 
węgla 
kamiennego 
i 
finansowani
e zadań 

KP-DGA-339  

Monitorowanie 
górnictwa węgla 
kamiennego i 
finansowanie 
zadań 

  

                                                      

Prowadzenie 
działań w 
zakresie 
przemysłu 
niewęgloweg
o 

KP-DGA-166 

Finansowanie 
zadań 
realizowanych 
przez jednostki 
sektora 
niewęglowego i 
Centralną 
Pompownię 
"Bolko" Sp. z o.o. 

  

                                                      

KP-DGA-167  

Prowadzenie 
działań w 
zakresie 
przemysłu 
siarkowego 

  

                                                      

Pozamilitarn
e 
przygotowan
ia obronne 

KP-DBG-258 
Pozamilitarne 
przygotowania 
obronne 

  

                                                      

Prowadzenie 
działań z 
zakresu 
zarządzania 
kryzysowego 

KP-DBG-312 
Zarządzanie 
kryzysowe 

  

                                                      

Prowadzenie 
kontroli 
zewnętrznyc
h 

KP-BKA-5  

Kontrola 
działalności 
organów, 
urzędów i 
jednostek 
podporządkowan
ych Ministrowi 
Gospodarki oraz 
jednostek, w 
stosunku do 
których Minister 
Gospodarki 
uzyskał 
uprawnienia 
kontrolne na 
podstawie 
odrębnych 
przepisów                                                         

KP-DBG-10 

Kontrola 
zgodności obrotu 
towarami, 
technologiami i 
usługami o 
znaczeniu 
strategicznym z 
wymogami 
prawnymi  

  

                                                      

KP-DOF-4 

Prowadzenie 
kontroli 
prawidłowości 
realizacji 
zobowiązań 
offsetowych  

  

                                                      

KP-DBG-209 

Kontrola 
przedsiębiorców 
wykonujących 
działalność 
gospodarczą w 
zakresie 
wytwarzania i 
obrotu 
materiałami 
wybuchowymi, 
bronią, amunicją 
oraz wyrobami i 
technologią o 
przeznaczeniu 
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wojskowym lub 
policyjnym 

Prowadzenie 
spraw 
związanych 
z 
zawieraniem 
i 
monitorowan
iem realizacji 
umów 
offsetowych 

KP-DOF-1 
Zawieranie 
umowy offsetowej  

  

                                                      

KP-DOF-3 
Monitorowanie 
realizacji umowy 
offsetowej  

  

                                                      

KP-DOF-2 

Obsługa 
organizacyjna 
Komitetu do 
Spraw Umów 
Offsetowych 

  

                                                      

Prowadzenie 
spraw 
związanych 
z systemem 
oceny 
zgodności 

KP-DIP-243 

Autoryzacja i  
notyfikacja 
jednostek oceny 
zgodności 

  

                                                      

Prowadzenie 
spraw z 
zakresu 
przepisów 
techniczno-
budowlanyc
h 
dotyczących 
baz, stacji 
paliw i 
rurociągów 
do 
transportu 
ropy 
naftowej i 
produktów 
naftowych 
oraz sieci 
gazowych. 

KP-DRO-343 

Prowadzenie 
spraw z zakresu 
przepisów 
techniczno-
budowlanych 
dotyczących baz, 
stacji paliw i 
rurociągów do 
transportu ropy 
naftowej i 
produktów 
naftowych oraz 
sieci gazowych 

          

                                              

Przygotowy
wanie analiz, 
diagnoz, 
ocen, 
prognoz i 
informacji  

KP-DSA-247 

Przygotowywanie 
analiz, diagnoz, 
ocen, prognoz i 
informacji 

                                                        

Przygotowy
wanie oraz 
opiniowanie 
stanowisk, 
wniosków, 
materiałów i 
opracowań 

KP-DBG-208 

Opiniowanie 
wniosków o 
wydanie/zmianę 
koncesji na 
wytwarzanie i 
obrót materiałami 
wybuchowymi, 
bronią, amunicją 
oraz wyrobami i 
technologią o 
przeznaczeniu 
wojskowym lub 
policyjnym 

  

                                                      

KP-DIW-18 

Opiniowanie 
wniosków o 
udzielenie 
gwarancji lub 
poręczenia 
Skarbu Państwa                                                         

KP-DIW-31 

Współtworzenie 
systemu 
kształcenia 
zawodowego w 
formach 
szkolnych w 
odniesieniu do 
zawodów 
mieszczących się 
w dziale 
"gospodarka" 
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KP-DIW-20 

Prowadzenie 
spraw 
związanych z 
Funduszem 
Kredytu 
Technologiczneg
o 

  

                                                      

KP-DNP-85 

Realizacja 
uprawnień 
Ministra w 
sprawach 
wnioskowania o 
nadanie 
odznaczeń 
państwowych, 
honorowych 
odznak 
resortowych oraz 
innych wyróżnień  

  

                                                      

KP-DGE-220 

Przygotowanie 
stanowisk MG 
oraz materiałów 
informacyjnych 
związanych z 
udziałem Ministra 
w posiedzeniach 
Komitetu Rady 
Ministrów do 
spraw Cyfryzacji 
(KRMC) oraz 
zespołów 
zadaniowych 
KRMC 

  

                                                      

KP-DIP-248 

Przygotowywanie 
postanowień  
Ministra 
Gospodarki w 
zakresie 
wynikającym z 
ustawy o 
obszarach 
morskich 
Rzeczypospolitej 
Polskiej i 
administracji 
morskiej 

  

                                                     

Przygotowy
wanie 
projektów 
aktów 
prawnych 

KP-DP-134 
Przygotowywanie 
projektów aktów 
prawnych 

                                                        

Prowadzenie 
działań w 
zakresie 
energetyki 

KP-DE-275 

Pozyskiwanie, 
gromadzenie i 
prezentowanie 
danych 
dotyczących 
sektora 
energetycznego                                                        

KP-DE-278 

Zapewnienie 
realizacji 
zobowiązań 
nałożonych na 
Ministra 
Gospodarki w 
odniesieniu do 
sektora 
energetycznego                                                         

KP-DEO-324 

Zapewnienie 
realizacji 
zobowiązań 
nałożonych na 
Ministra 
Gospodarki w 
odniesieniu do 
sektora 
odnawialnych 
źródeł energii, w 
tym 
biokomponentów i 
biopaliw ciekłych 
oraz jakości paliw 
ciekłych                                                        

Prowadzenie 
spraw 
związanych 

KP-DRO-185 
Wdrażanie 
strategii w 
zakresie 
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z nadzorem 
Ministra 
Gospodarki 
nad 
bezpieczeńs
twem 
dostaw ropy 
naftowej, 
produktów 
naftowych i 
gazu 
ziemnego 

przemysłu 
naftowego 

KP-DRO-186 

Monitorowanie 
bezpieczeństwa 
zaopatrzenia 
rynku w paliwa 

  

                                                      

KP-DRO-232 

Nadzór nad 
systemem 
zapasów 
interwencyjnych 
ropy naftowej i 
produktów 
naftowych 

  

                                                      

KP-DRO-346 

Monitorowanie 
bezpieczeństwa 
dostaw, 
zarządzanie 
kryzysowe w 
sektorze gazu 
ziemnego oraz 
przygotowanie 
sprawozdania z 
wyników 
monitorowania 
bezpieczeństwa 
dostaw paliw 
gazowych  

  

                                                      

KP-DRO-347 

Przygotowanie i 
aktualizacja 
dokumentów 
związanych z 
zapewnieniem 
bezpieczeństwa 
dostaw gazu 
ziemnego 

  

                                                     

KP-DRO-348 

Planowanie 
działań 
zapobiegawczych 
oraz zarządzanie 
kryzysowe w 
sektorze ropy 
naftowej 

  

                                                     

Realizacja 
programów 
operacyjnyc
h 

KP-DFE-354 

Programowanie i 
opiniowanie 
dokumentów w 
zakresie PO IiŚ w 
ramach 
kompetencji 
Ministra 
Gospodarki 

  

                                                     

KP-DFE-356 

Zarządzanie PO 
IiŚ w ramach 
kompetencji 
Ministra 
Gospodarki 

  

                                                     

KP-DPO-352 

Wdrażanie 
działania 2.1, 
projektów 
pozakonkursowyc
h oraz 
instrumentów 
finansowych w 
ramach PO IR, a 
także działania 
4.5, poddziałań 
6.2.2 i 6.5.2 oraz 
projektów 
indywidualnych i 
systemowych w 
ramach PO IG 

  

                                                      

KP-DFE-358 
Zarządzanie 
finansowe w PO 
IiŚ 

  

                                                      

KP-DFE-360 

Zarządzanie 
środkami pomocy 
technicznej w PO 
IiŚ i PO PT 

  

                                                      

KP-DFE-362 

Monitoring, 
sprawozdawczoś
ć i ewaluacja PO 
IiŚ 

  

                                                      

KP-DFE-364 
Kontrola realizacji 
PO IiŚ 
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KP-DFE-300 
Wdrażanie 
projektów w 
ramach PO IiŚ 

  

                                                      

KP-DPO-353 

Programowanie i 
opiniowanie 
dokumentów w 
zakresie PO IR i 
PO IG w ramach 
kompetencji 
Ministra 
Gospodarki 

  

                                                      

KP-DPO-355 

Zarządzanie PO 
IR i PO IG w 
ramach 
kompetencji 
Ministra 
Gospodarki 

  

                                                      

KP-DPO-357 

Zarządzanie 
finansowe w 
ramach PO IR i 
PO IG 

  

                                                      

KP-DPO-359 

Zarządzanie 
środkami pomocy 
technicznej w 
ramach PO IR i 
PO IG 

  

                                                      

KP-DPO-361 

Monitoring, 
sprawozdawczoś
ć i ewaluacja w 
ramach PO IR i 
PO IG 

  

                                                      

KP-DPO-363 
Kontrola realizacji 
PO IR i PO IG 

  
                                                      

Realizacja 
wieloletnich 
programów 
gospodarczy
ch 

KP-DIW-46 

Koordynowanie 
realizacji 
wieloletniego 
programu 
gospodarczego 
bezpiecznego 
wycofywania z 
użytkowania 
wyrobów 
zawierających 
azbest 

  

                                                      

Rozpatrywa
nie i 
załatwianie 
skarg i 
wniosków 

KP-BKA-6 
Rozpatrywanie i 
załatwianie skarg 
i wniosków 

                                                        

Tworzenie i 
utrzymywani
e rezerw 
strategiczny
ch 

KP-DBG-259 

Prowadzenie 
polityki państwa w 
zakresie rezerw 
strategicznych 

  

                                                      

Wspieranie 
przedsiębior
ców i 
przedsiębior
czości 

KP-DSE-341 
Centrum Solvit 
Polska 

  

                                                      

KP-DSE-279 

Koordynacja, 
nadzór i obsługa 
Systemu 
Wymiany 
Informacji na 
Rynku 
Wewnętrznym IMI 

  

                                                      

KP-DPH-195 

Postępowania 
ochronne - 
antydumpingowe, 
antysubsydyjne i 
przed 
nadmiernym 
importem 

  

                                                      

KP-DPH-190  
Modyfikacja 
unijnej ochrony 
celnej 

  

                                                      

KP-DPH-263 

Koordynacja 
wypracowania 
rozwiązań 
wielostronnych 
dotyczących 
zasad w zakresie 
dostępu i handlu 
surowcami 

  

                                                      

KP-DSE-286  

Prowadzenie 
Punktu 
Kontaktowego ds. 
Produktów 
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KP-DOF-260 

Wspieranie 
działań 
restrukturyzacyjny
ch podmiotów 
przemysłowego 
potencjału 
obronnego w 
oparciu o środki z 
prywatyzacji 
spółek ppo 

  

                                                      

KP-DIW-337 

Przygotowywanie 
jednolitej opinii 
Ministra 
Gospodarki w 
zakresie 
gwarantowanych 
przez Skarb 
Państwa 
ubezpieczeń 
eksportowych                                                         

KP-DIW-26 

Akceptacja 
projektów 
zezwoleń 
wydawanych 
przez 
zarządzających 
specjalnymi 
strefami 
ekonomicznymi 
na realizację 
inwestycji 
opisanych we 
wnioskach 
Ministra 
Gospodarki do 
Rady Ministrów o 
zmianę granic 
stref 

  

                                                      

KP-DIW-27 

Monitorowanie 
efektów 
funkcjonowania 
specjalnych stref 
ekonomicznych 

  

                                                      

KP-DIW-25 

Udzielenie 
wsparcia nowej 
inwestycji z 
Funduszu 
Strefowego 

  

                                                      

KP-DIW-35 

Nadzór nad 
realizacją 
projektów Phare 
SSG 
skierowanych do 
sektora MSP 

  

                                                      

KP-DIW-53 

Pomoc publiczna 
na realizację 
przedsięwzięć w 
zakresie promocji 
i wspierania 
eksportu w 
formule de 
minimis 

  

                                                      

KP-DIW-49 

Nagrody Ministra 
Gospodarki dla 
polskich firm za 
szczególne 
osiągnięcia w 
działalności 
eksportowej 

  

                                                      

KP-DIW-33 

Wspieranie 
udziału 
organizacji 
przedsiębiorców 
w pracach 
międzynarodowyc
h grup lub 
organizacji 
branżowych 

  

                                                      

KP-DIW-30 

Wspieranie 
przedsiębiorców 
w ramach 
programów 
wieloletnich 
wsparcia 
finansowego 
projektów 
inwestycyjnych 
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KP-DIW-246 

Przygotowanie i 
realizacja udziału 
Polski w 
Światowych 
Wystawach 
EXPO 

  

  

      

  

          

                                  

KP-DIW-39 

Organizacja 
krajowej fazy  
konkursu 
"Europejskiej 
Nagrody 
Przedsiębiorczoś
ci"                                                         

KP-DIW-311 

Promocja 
zaawansowanych
, krajowych 
rozwiązań 
innowacyjnych z 
wykorzystaniem 
elektronicznej 
bazy wiedzy                                                           

KP-DPD-281 

Nadzór 
merytoryczny nad 
realizacją 
Programów 
Promocji przez 
polskie placówki 
zagraniczne, w 
których nie 
funkcjonują 
Wydziały 
Promocji Handlu i 
Inwestycji                                                         

KP-DDR-328 

Działania 
Ministerstwa 
Gospodarki w 
zakresie 
doskonalenia 
regulacji 
prawnych                                                         

KP-DGE-334 
Prowadzenie 
Punktu 
Kontaktowego                                                         

KP-DGE-329 

Wdrażanie usług 
administracji 
publicznej 
świadczonych 
drogą 
elektroniczną                             

KP-DIW-335 

Wsparcie 
przedsiębiorców 
w ramach 
„Programu 
wspierania 
inwestycji o 
istotnym 
znaczeniu dla 
gospodarki 
polskiej na lata 
2011-2020”                                                        

Współpraca 
międzynarod
owa 

KP-DSE-301 

Przygotowywanie 
lub udział w 
przygotowywaniu 
projektów 
stanowisk w 
sprawach 
prowadzonych 
przez Komisję 
Europejską oraz 
w sprawach 
prowadzonych 
przed Trybunałem 
Sprawiedliwości 
UE lub 
Trybunałem 
EFTA 

  

                                                      

KP-DPD-154 

Przygotowywanie 
i realizacja sesji 
dwustronnych 
Komisji 
Mieszanych ds. 
Współpracy 
Gospodarczej 
oraz konsultacji i 
rozmów 
gospodarczych 
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KP-DPD-155 

Przygotowywanie 
materiałów 
informacyjnych i 
opracowań z 
zakresu 
dwustronnej 
współpracy 
gospodarczej 

  

                                          

  

    

  

    

KP-DPD-153 
Zawieranie umów 
międzynarodowyc
h  

  

                                                      

KP-DBG-55 

Realizacja 
postanowień 
Konwencji o 
zakazie broni 
chemicznej  

  

                                                     

KP-DBG-12 

Współpraca 
międzynarodowa 
w zakresie 
kontroli obrotu 
towarami i 
technologiami o 
znaczeniu 
strategicznym 

  

                                                      

KP-DSE-100 

Prowadzenie 
spraw 
związanych z 
uczestnictwem 
Polski w pracach 
IMAC 

  

                                                      

KP-DSE-79 

Udział członka 
kierownictwa MG 
w posiedzeniach 
KSE 

  

                                                      

KP-DPH-266  

Prowadzenie 
spraw z zakresu 
regulacji UE i 
WTO 
dotyczących 
unijnej polityki 
handlowej oraz 
regulacji 
krajowych w 
zakresie polityki 
handlowej 

  

                                                     

KP-DPH-272 

Koordynowanie 
współdziałania w 
wypracowaniu 
projektów UNIDO, 
mających na celu 
wspomagania 
procesów 
industrializacji w 
krajach 
rozwijających się 
oraz koordynacja 
projektów 
realizowanych 
przez Polskę w 
ramach UNIDO 

  

                                                      

KP-DPH-273  

Prowadzenie 
spraw z zakresu 
przeglądu 
wybranych 
aspektów 
gospodarki 
polskiej i 
formułowanych 
zaleceń na forum 
OECD 

  

                                                     

KP-DOF-211 

Prowadzenie 
spraw 
dotyczących 
NSIP – 
wspieranie 
udziału polskich 
przedsiębiorców 
w przetargach 
organizowanych 
przez NATO 

  

                                                      

KP-DIP-315 

Posiedzenia 
wybranych 
komitetów i grup 
roboczych KE, 
Rady UE, OECD 
oraz ONZ, dla 
których DIP pełni 
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rolę wiodącą 

KP-DRO-219 

Prowadzenie 
spraw 
wynikających z 
członkostwa 
Polski w 
Międzynarodowej 
Agencji 
Energetycznej 

  

                                                      

KP-DEJ-307 

Międzynarodowe 
Ramy 
Współpracy w 
zakresie Energii 
Jądrowej 

  

                                                     

KP-DEJ-305 

Prowadzenie 
spraw 
wynikających z 
członkostwa 
Polski w 
Międzynarodowej 
Agencji Energii 
Atomowej  

  

                                                      

KP-DEJ-308 

Współpraca 
międzynarodowa 
w ramach 
Europejskiego 
Forum Energii 
Jądrowej 

  

                                                      

KP-DEJ-309 

Współpraca 
miedzynarodowa 
w ramach 
Międzynarodowe
go Projektu 
Innowacyjnych 
Reaktorów 
Jądrowych i 
Cyklów 
Paliwowych 
(INPRO) 

  

                                                      

KP-DSE-340 
Podejmowanie 
decyzji w Radzie 
UE 

  

                                                    

KP-DRO-344 

Współpraca 
wynikająca z 
udziału Polski w 
Traktacie 
Wspólnoty 
Energetycznej  

  

                                                      

KP-DRO-345 

Współpraca 
wynikająca z 
udziału Polski w 
Traktacie Karty 
Energetycznej 

  

                                                     

Wydawanie 
decyzji 
administracy
jnych 

KP-DHU-62 

Udzielanie zgody 
na 
przemieszczanie 
materiałów 
wybuchowych 
przeznaczonych 
do użytku 
cywilnego  

  

                                                      

KP-DHU-56 

Prowadzenie 
rejestru 
przedstawicielstw 
przedsiębiorców 
zagranicznych  

  

                                                      

KP-DHU-64 

Udzielanie 
zezwoleń na 
obrót hurtowy w 
kraju napojami 
alkoholowymi o 
zawartości 
powyżej 18% 
alkoholu  

  

                                                      

KP-DHU-58 

Wydawanie 
decyzji o 
dokonaniu wpisu 
do rejestru 
kwalifikowanych 
podmiotów 
świadczących 
usługi 
certyfikacyjne 
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KP-DHU-63 

Udzielanie 
pozwoleń na 
przywóz, wywóz 
lub pomoc 
techniczną 
dotyczącą 
towarów 
związanych z 
wykonywaniem 
kary śmierci i 
tortur  

  

                                                      

KP-DHU-67 

Udzielanie 
pozwoleń na 
przywóz wyrobów 
tekstylnych, 
wyrobów 
stalowych oraz 
innych wyrobów 
przemysłowych z 
krajów trzecich  

  

                                                      

KP-DHU-57 

Wydawanie 
decyzji o zakazie 
wykonywania 
działalności przez 
przedsiębiorcę 
zagranicznego w 
ramach oddziału 
lub 
przedstawicielstw
a 

  

                                                      

KP-DBG-330 

Wydawanie 
zezwoleń, 
certyfikatów 
importowych oraz 
poświadczeń 
oświadczenia 
końcowego 
użytkownika  

  

                                                      

KP-DBG-54 

Wydawanie 
pozwoleń na 
prowadzenie 
działalności z 
wykorzystaniem 
toksycznych 
związków 
chemicznych  

  

                                                      

KP-DNP-84 

Wydawanie 
decyzji 
nadających lub 
pozbawiających 
przedsiębiorców 
statusu centrum 
badawczo-
rozwojowego  

  

                                                      

KP-DIW-28 

Decyzja w 
sprawie zmiany, 
cofnięcia, 
wygaszenia lub 
unieważnienia 
zezwolenia na 
działalność w 
specjalnej strefie 
ekonomicznej  

  

                                                     

KP-DP-69 

Wydawanie 
decyzji 
administracyjnych 
w sprawach 
prowadzonych w 
DP 

  

                                                      

KP-DBG-285 

Rozstrzyganie 
spraw przez 
Ministra 
Gospodarki jako 
organu wyższego 
stopnia w 
stosunku do 
decyzji Prezesa 
Urzędu Dozoru 
Technicznego 

  

                                                      



Dziennik Urzędowy Ministra Gospodarki – 18 – Poz. 12 

 

KP-DRO-271 

Wydawanie 
decyzji 
administracyjnych 
Ministra 
Gospodarki na 
podstawie ustawy 
o zapasach ropy 
naftowej, 
produktów 
naftowych i gazu 
ziemnego oraz 
zasadach 
postępowania w 
sytuacjach 
zagrożenia 
bezpieczeństwa 
paliwowego 
państwa i 
zakłóceń na rynku 
naftowym 

  

                                                      

KP-DIP-265 

Rozpatrywanie 
wniosku o 
oznaczenie 
nowego nawozu 
znakiem "Nawóz 
WE" 

  

                                                      

KP-DGA-168  

Uzgodnienie 
wniosku o 
udzielenie 
koncesji na 
działalność 
gospodarczą w 
zakresie 
wydobywania 
kopalin ze złóż 

  

                                                      

KP-DDR-245 

Wydawanie 
decyzji 
administracyjnych 
zatwierdzających 
regulaminy biur 
informacji 
gospodarczych 

  

                                                     

KP-DBG-203 

Ochrona 
obowiązkowa 
obszarów, 
obiektów, 
urządzeń i 
transportów 
ważnych dla 
obronności, 
interesu 
gospodarczego 
państwa, 
bezpieczeństwa 
publicznego i 
innych ważnych 
interesów 
państwa 

  

                                                      

Wydawanie 
zaświadczeń 

KP-DHU-66 

Wydawanie 
zaświadczeń o 
udzielonej 
pomocy de 
minimis 
przedsiębiorcom 
posiadającym 
status zakładu 
pracy chronionej  

  

                                                      

KP-DP-182 

Wydawanie 
zaświadczeń w 
sprawie 
postępowań 
prowadzonych w 
DP 

  

                                                      

Zarządzanie 
strategiczne 
w 
Ministerstwie 
Gospodarki 

KP-DSA-76  

Zarządzanie 
strategiczne w 
dziale 
"godpodarka" 

  

                                                      

KP-DSA-331 
Przygotowanie i 
monitorowanie 
strategii rozwoju                                                         

PROCESY POMOCNICZE 

Ochrona 
informacji 
niejawnych  

KP-BIN-264 
Ochrona 
informacji 
niejawnych 
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Ochrona  
osób i 
mienia 
Ministerstwa 

KP-BIN-156 
Ochrona  osób i 
mienia 
Ministerstwa 

      

                                                  

Prowadzenie 
audytu 
wewnętrzne
go 

KP-BKA-7 
Prowadzenie 
audytu 
wewnętrznego 

  

                                                      

Prowadzenie 
kontroli 
wewnętrznyc
h 

KP-BKA-8 
Prowadzenie 
kontroli 
wewnętrznej 

  

                                                      

Zarządzanie 
budżetem i 
finansami 

KP-DBF-9 

Przygotowanie 
planu rzeczowo-
finansowego oraz 
monitorowanie 
jego realizacji, w 
tym dokonywanie 
korekt i zmian  

  

                                                      

KP-DBF-151 
Prowadzenie 
obsługi finansowo 

- księgowej 

  

                                                      

KP-DBF-152 

Realizacja zadań 
z zakresu prawa 
pracy, 
ubezpieczeń 
społecznych i 
podatku 
dochodowego od 
osób fizycznych 

  

                                                      

Prowadzenie 
działań z 
zakresu 
statystyki 
publicznej 

KP-DSA-145  

Prowadzenie 
działań z zakresu 
statystyki 
publicznej 

  

                                                      

Realizacja 
działań z 
zakresu 
obrony 
cywilnej 

KP-BIN-158 
Realizacja działań 
z zakresu obrony 
cywilnej 

  

                                                      

Prowadzenie 
ewaluacji w 
Ministerstwie 
Gospodarki 

KP-BKA-332 

Prowadzenie 
ewaluacji w 
Ministerstwie 
Gospodarki 

  

                                                      

Kontrola 
zarządcza w 
dziale 
„gospodarka
” 

KP-BDG-313 

Kontrola 
zarządcza w 
dziale 
„gospodarka” 

  

                                                      

Prowadzenie 
obsługi 
administracy
jno-
technicznej 

KP-BA-142 

Zarządzanie 
nieruchomościami
, planowanie i 
realizacja 
inwestycji                                                         

KP-BA-125 

Gospodarowanie 
pomieszczeniami 
oraz 
wyposażeniem 
stanowisk pracy                                                         

KP-BA-123 

Konserwacja oraz 
utrzymanie 
standardu 
pomieszczeń i 
wyposażenia 
technicznego                                                         

KP-BA-122 
Zapewnienie 
usług  

                                                        

KP-BA-124 
Zapewnienie 
ciągłości dostaw 

                                                        

Prowadzenie 
obsługi 
organizacyjn
ej 

KP-BDG-141 

Opracowywanie 
wewnętrznych 
aktów 
normatywnych 

  

                                                      

KP-BDG-83 

Obsługa 
organizacyjna 
kontroli 
zewnętrznych 
oraz Rzecznika 
Dyscyplinarnego i 
Komisji 
Dyscyplinarnej 
MG 
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KP-SM-148 
Obsługa 
protokolarna  

  

                                                      

Realizacja 
umów w MG 

KP-BDG-349 
Realizacja umów 
w MG 

  

                                                      

Zapewnienie 
ciągłości 
działania w 
sytuacjach 
awaryjnych 

KP-BIN-157 

Zapewnienie 
ciągłości działania 
w sytuacjach 
awaryjnych 

  

                                                      

Zarządzanie 
systemami i 
sieciami 
informatyczn
ymi 

KP-BI-109 
Planowanie i 
rozwój IT   

  
    

    
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

KP-BI-110 
Utrzymanie i 
administrowanie 
IT                                                          

KP-BI-108 

Rozwiązywanie i 
usuwanie 
problemów 
informatycznych                                                         

KP-DGE-333 
Obsługa Systemu 
Teleinformatyczn
ego CEIDG 

                                                        

Zarządzanie 
zasobami 
ludzkimi 

KP-BDG-350 
Rekrutacja i 
rozwój zawodowy 
pracowników MG  

  

                                                      

KP-BDG-129 
Realizacja zadań 
z zakresu prawa 
pracy  

  

                                                      

                      

       
komórka organizacyjna wiodąca w procesie, ze względu na 
umiejscowienie w niej jego właściciela             

                                 

       
komórka organizacyjna biorąca udział  
w realizacji procesu”                
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