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DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA GOSPODARKI
Warszawa, dnia 21 maja 2015 r.
Poz. 13
ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 6 maja 2015 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw instytucjonalnego przygotowania
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do wdrażania programów operacyjnych

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 instytucjonalnego przygotowania Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanej dalej „PARP”, do wdrażania programów operacyjnych, zwany
dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Gospodarki.
§ 2. Do zadań Zespołu należy:
1) rekomendowanie Ministrowi Gospodarki inicjatyw wynikających z Planu działań związanych
z przygotowaniem PARP do wdrażania programów operacyjnych, zwanego dalej „Planem
działań”;
2) opiniowanie założeń i koncepcji działań wynikających z Planu działań;
3) opiniowanie dokumentów dotyczących PARP, których przygotowanie wynika z Planu
działań;
4) proponowanie rozwiązań mających na celu jak najlepsze przygotowanie PARP do wdrażania
programów operacyjnych.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący − Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki pełniący nadzór
merytoryczny nad działalnością PARP;
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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2) Zastępca Przewodniczącego − Dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych;
3) członkowie − dyrektor lub zastępca dyrektora departamentu Ministerstwa Gospodarki,
naczelnik wydziału lub pracownik departamentu, wyznaczeni przez dyrektora departamentu,
będący przedstawicielami:
a) Departamentu Instrumentów Wsparcia,
b) Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych,
c) Departament Strategii i Analiz,
d) Departament Innowacji i Przemysłu,
e) Sekretariatu Ministra;
4) sekretarz – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych.

2. W skład Zespołu wchodzi po dwóch przedstawicieli departamentów, o których mowa
w ust. l pkt 3, z których przynajmniej jeden zajmuje stanowisko dyrektora lub zastępcy dyrektora.
3. W przypadku niepełnej obsady kadrowej kierownictwa departamentów, o których mowa
w ust. 1 pkt 3, przedstawicielem może być naczelnik wydziału.
4. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami
Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne
do wykonywania zadań Zespołu, w szczególności przedstawiciele organów administracji publicznej.
§ 4. 1. Przewodniczący Zespołu:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu;
2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3) dokonuje podziału pracy między członków Zespołu;
4) informuje Ministra Gospodarki o bieżącej działalności Zespołu;
5) ustala harmonogram prac Zespołu, w tym terminy i porządek kolejnych posiedzeń.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu, posiedzenia zwołuje oraz
przewodniczy im Zastępca Przewodniczącego.
§ 5. 1. Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
2. Posiedzenia Zespołu odbywają się przy obecności większości osób wchodzących w jego
skład.
3. Rozstrzygnięcia zapadają w drodze uzgodnienia stanowisk osób wchodzących w skład
Zespołu.
4. W przypadku, gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, projekt rozstrzygnięcia może
być, z inicjatywy Przewodniczącego, poddany głosowaniu. Rozstrzygnięcia, w drodze głosowania,
zapadają zwykłą większością głosów, w obecności osób wymienionych w ust. 2, a w razie równej
liczby głosów – rozstrzyga głos Przewodniczącego.
5. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół, który zatwierdza
Przewodniczący Zespołu albo Zastępca Przewodniczącego.
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§ 6. Zespół może uchwalić regulamin określający szczegółowy tryb pracy Zespołu.
§ 7. Obsługę organizacyjną i administracyjną Zespołu zapewnia Departament Wdrażania
Programów Operacyjnych.
§ 8. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§ 9. Zespół zakończy pracę w dniu akceptacji przez Ministra Gospodarki sprawozdania z jego
działalności wskazującego na zakończenie wdrażania Planu działań.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Gospodarki: wz. J.W. Pietrewicz

