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DZIENNIK URZĘDOWY
Ministra Rozwoju
Warszawa, dnia 8 września 2016 r.
Poz. 42
ZARZĄDZENIE Nr 47
MINISTRA ROZWOJU1)
z dnia 8 września 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu do opracowania rekomendacji w zakresie projektu przepisów
regulujących prostą spółkę akcyjną

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) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Zespół do opracowania rekomendacji w zakresie projektu przepisów
regulujących prostą spółkę akcyjną, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Rozwoju.
§ 2. 1. Zadaniem Zespołu jest wsparcie działań Ministra Rozwoju przez opracowanie
rekomendacji w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną, na podstawie
„Zarysu koncepcji Prostej Spółki Akcyjnej (PSA)”, przygotowanego w Ministerstwie Rozwoju
w czerwcu 2016 r.
§ 3. W skład Zespołu wchodzą:
1)

Koordynator Zespołu: Mariusz Haładyj – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, zwany
dalej „Koordynatorem Zespołu”;

2)

Zastępca Koordynatora Zespołu: Luiza Modzelewska – Zastępca Dyrektora Departamentu
Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju;

3)

na prawach Członka Zespołu, zwani dalej „Członkami Zespołu”:
a)

1)

prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet,

Minister Rozwoju kieruje działami administracji rządowej: gospodarka oraz 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).
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b)

prof. UAM dr hab. Maciej Mataczyński,

c)

prof. dr hab. Adam Opalski,

d)

prof. UJ dr hab. Krzysztof Oplustil,

e)

dr hab. Arkadiusz Radwan,

f)

prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński,

g)

prof. UAM dr hab. Tomasz Sójka,

h)

prof. dr hab. Andrzej Szumański,

i)

dr hab. Andrzej W. Wiśniewski,

j)

Artur Granicki – radca prawny,

k)

Krzysztof Libiszewski – radca prawny,

l)

dr Marcin Mazgaj,
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m) Marcin Pilch – adwokat,

4)

n)

Michał Przychoda,

o)

Katarzyna Reszczyk-Król – adwokat,

p)

dr Ewelina Stobiecka,

r)

Radzym Wójcik – adwokat;

Sekretarz Zespołu: pracownik Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych
w Ministerstwie Rozwoju wskazany przez Koordynatora Zespołu lub jego Zastępcę.
§ 4. 1. Koordynator Zespołu kieruje pracami Zespołu i organizuje je, w szczególności:

1)

zwołuje posiedzenia Zespołu;

2)

przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

3)

reprezentuje Zespół na zewnątrz;

4)

informuje Ministra Rozwoju, na jego żądanie, o bieżących pracach prowadzonych przez
Zespół.
2. W przypadku nieobecności Koordynatora Zespołu, zadania określone w ust. 1 wykonuje

jego Zastępca lub inna osoba upoważniona przez Koordynatora Zespołu.
§ 5. 1. W ramach Zespołu tworzy się następujące sekcje tematyczne:
1)

Sekcja ds. zawiązania, likwidacji i przekształcenia prostej spółki akcyjnej;

2)

Sekcja ds. struktury majątkowej prostej spółki akcyjnej;

3)

Sekcja ds. struktury organizacyjnej prostej spółki akcyjnej;

4)

Sekcja ds. praw akcjonariuszy i obrotu akcjami prostej spółki akcyjnej.
2. Koordynator Zespołu wskazuje, spośród Członków Zespołu posiadających tytuł naukowy

doktora habilitowanego, koordynatorów prac sekcji tematycznych, o których mowa w ust. 1,
zwanych dalej „Koordynatorami Sekcji”, oraz ustala – wspólnie z Koordynatorami Sekcji – zakres
realizowanych przez sekcje tematyczne zadań.
3. W spotkaniach sekcji tematycznych może uczestniczyć Sekretarz Zespołu lub
przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju wskazany przez Koordynatora Zespołu.
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§ 6. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć także osoby niebędące Członkami Zespołu,
zaproszone przez Koordynatora Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne
do wykonywania zadań Zespołu.
§ 7. 1. Zespół realizuje swoje zadania na posiedzeniach lub w trybie obiegowym.
2. Posiedzenia Zespołu zwołuje się nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. O terminie, miejscu i przedmiocie posiedzenia Sekretarz Zespołu zawiadamia Członków
Zespołu.
4. Dopuszcza się prowadzenie prac przez Zespół przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.
§ 8. 1. Rozstrzygnięcia Zespołu są podejmowane w drodze uzgodnień.
2. Kwestie sporne rozstrzyga Koordynator Zespołu w porozumieniu z Koordynatorami Sekcji.
§ 9. 1. Z posiedzenia Zespołu sporządza się notatkę, którą podpisuje Koordynator Zespołu
lub inna osoba, która przewodniczyła posiedzeniu.
2. Notatka z posiedzenia przekazywana jest Ministrowi Rozwoju.
§ 10. Komórki organizacyjne Ministerstwa Rozwoju, w zakresie realizowanych przez nie
zadań, współpracują z Zespołem, w szczególności udostępniają, na wniosek Koordynatora
Zespołu, niezbędne informacje.
§ 11. 1. Obsługę Zespołu zapewnia Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych
w Ministerstwie Rozwoju.
2. Koszty obsługi, o której mowa w ust. 1, pokrywa się z części 20 – gospodarka, której
dysponentem jest Minister Rozwoju.
§ 12. 1. Za udział w pracach Zespołu Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 6,
nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 6, zamieszkałym poza miejscem,
w którym odbywa się posiedzenie, przysługuje na ich wniosek, zwrot kosztów przejazdów, w tym
prywatnym samochodem osobowym, dojazdów oraz noclegów poniesionych w związku
z uczestnictwem w posiedzeniu na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży
służbowej (Dz. U. poz. 167). Koszty te pokrywa się z części 20 – gospodarka, której dysponentem
jest Minister Rozwoju.
§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Rozwoju: M. Morawiecki

