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DZIENNIK URZĘDOWY
Ministra Rozwoju
Warszawa, dnia 15 kwietnia 2016 r.
Poz. 20
ZARZĄDZENIE Nr 18
MINISTRA ROZWOJU1)
z dnia 11 kwietnia 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw Doskonalenia Regulacji Gospodarczych

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 oraz z 2015 r. poz. 1064) w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 4 września
1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 812, z późn. zm. 2)) zarządza się,
co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Zespół do spraw Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, zwany dalej
„Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Rozwoju.
§ 2. 1. Celem Zespołu jest zapewnienie Ministrowi Rozwoju wsparcia przy realizacji zadania
polegającego na kształtowaniu oraz polepszaniu warunków podejmowania i wykonywania
działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Do zadań Zespołu należy:
1)

analiza

przepisów

gospodarczej

w

prawa
celu

regulujących

identyfikowania

podejmowanie
barier

prawnych

i

wykonywanie
rozwoju

działalności

przedsiębiorczości

i formułowanie propozycji działań, służących likwidacji lub ograniczeniu tych barier, w tym
proponowanie zmian regulacji prawnych;

1)

2)

Minister Rozwoju kieruje działami administracji rządowej – gospodarka i rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, 1269, 1960 i 2281
oraz z 2016 r. poz. 34, 64, 65 i 266.
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wskazywanie obszarów działań organów administracji rządowej wymagających zmian
pozalegislacyjnych, w celu poprawy warunków podejmowania i wykonywania działalności
gospodarczej;

3)

zgłaszanie propozycji w zakresie poprawy jakości regulacji prawnych, w szczególności
poprzez rozwijanie systemu Oceny Skutków Regulacji;

4)

proponowanie rozwiązań w zakresie dialogu obywatelskiego, w szczególności mających
na celu poprawę regulacji gospodarczych.
§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1)

przewodniczący Zespołu - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju nadzorujący
merytorycznie sprawy związane z doskonaleniem regulacji gospodarczych;

2)

po jednym przedstawicielu, zaproszonym przez przewodniczącego Zespołu do udziału
w pracach Zespołu, na prawach członka, wskazanym przez:

3)

a)

Business Centre Club,

b)

Konfederację Lewiatan,

c)

Krajową Izbę Gospodarczą,

d)

Krajową Izbę Radców Prawnych,

e)

Krajową Izbę Doradców Podatkowych,

f)

Naczelną Organizację Techniczną,

g)

Naczelną Radę Adwokacką,

h)

Polską Radę Biznesu,

i)

Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,

j)

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców,

k)

Związek Rzemiosła Polskiego;

sekretarz Zespołu - dyrektor albo wyznaczony pracownik departamentu właściwego do spraw
doskonalenia regulacji gospodarczych albo oceny ryzyka regulacyjnego w Ministerstwie
Rozwoju.
2. W

pracach

Zespołu

mogą

uczestniczyć

także

inne

osoby

zaproszone

przez

przewodniczącego Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą przyczynić się do efektywnego
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. 1. Przewodniczący Zespołu:

1)

zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy - nie rzadziej niż raz na pół roku albo
na umotywowany wniosek co najmniej 1/3 liczby przedstawicieli, o których mowa w § 3 ust. 1
pkt 2;
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2)

przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

3)

reprezentuje Zespół na zewnątrz.
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2. Przewodniczący Zespołu wyznacza termin posiedzenia Zespołu nie później niż 14 dni od
dnia zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
3. W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu, posiedzenia zwołuje oraz im
przewodniczy sekretarz Zespołu.
§ 5. Przewodniczący Zespołu może tworzyć w ramach Zespołu grupy robocze, w tym
z udziałem osób, o których mowa w § 3 ust. 2.
§ 6.

1.

Z

posiedzenia

Zespołu

sporządzana

jest

notatka

podpisywana

przez

przewodniczącego Zespołu i sekretarza Zespołu.
2. Notatka jest przekazywana przez przewodniczącego Zespołu Ministrowi Rozwoju.
§ 7. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§ 8. 1. Obsługę organizacyjną prac Zespołu zapewnia Ministerstwo Rozwoju.
2. Koszty związane z obsługą, o której mowa w ust. 1, pokrywa się z budżetu państwa
z części 20, której dysponentem jest Minister Rozwoju.
§ 9. Traci moc zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie powołania
Zespołu do spraw Doskonalenia Regulacji Gospodarczych (Dz. Urz. Min. Gosp. poz. 16).
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Rozwoju: M. Morawiecki

