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DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA GOSPODARKI
Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r.
Poz. 16

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 9 czerwca 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do zbadania ofert offsetowych oraz
przeprowadzenia negocjacji w celu zawarcia umowy offsetowej związanej z dostawą 70 sztuk
śmigłowców dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pozyskiwanych w oparciu
o wspólną platformę bazową wraz z pakietem logistycznym i zintegrowanym systemem
szkolenia oraz pakietem szkoleniowym
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 Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania
Zespołu do zbadania ofert offsetowych oraz przeprowadzenia negocjacji w celu zawarcia umowy
offsetowej związanej z dostawą 70 sztuk śmigłowców dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
pozyskiwanych w oparciu o wspólną platformę bazową wraz z pakietem logistycznym
i zintegrowanym systemem szkolenia oraz pakietem szkoleniowym (Dz. Urz. Min. Gosp. z 2015 r.
poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 1:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zastępca przewodniczącego Zespołu – naczelnik Wydziału Analiz i Strategii Przemysłu
Obronnego oraz Monitorowania Programów Offsetowych w Departamencie Programów
Offsetowych w Ministerstwie Gospodarki;”,
b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) zastępca przewodniczącego Zespołu – główny specjalista w Wydziale Analiz i Strategii
Przemysłu Obronnego oraz Monitorowania Programów Offsetowych w Departamencie
Programów Offsetowych w Ministerstwie Gospodarki;”,
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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c) w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) pięciu przedstawicieli Ministra Gospodarki,”;
2) uchyla się § 6.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Gospodarki: wz. J.W. Pietrewicz

