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DZIENNIK URZĘDOWY
Ministra Rozwoju
Warszawa, dnia 20 września 2016 r.
Poz. 45
ZARZĄDZENIE Nr 41
MINISTRA ROZWOJU1)
z dnia 8 września 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw Organizacji Narodów Zjednoczonych
do spraw Rozwoju Przemysłowego

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 spraw Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju
Przemysłowego, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Rozwoju.
§ 2.
Do zadań Zespołu należy:
1) przedstawianie opinii w sprawach dotyczących stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej
na posiedzenia Konferencji Generalnej, Komitetu Programu i Budżetu oraz Rady Rozwoju
Przemysłowego Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego,
zwanej dalej „UNIDO”;

1)

Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895 oraz z 2016 r. poz. 1359).
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w projekty
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propozycji

kierunków

pomocy technicznej
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zaangażowania

administrowane

Rzeczypospolitej

przez UNIDO,

z

Polskiej

uwzględnieniem

obowiązującej strategii w zakresie polskiej współpracy rozwojowej;
3) przygotowywanie

propozycji

wniosków

dotyczących

działań

związanych

z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w pracach UNIDO;
4) dokonywanie oceny zgodności stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej prezentowanego na
forum

UNIDO

ze

stanowiskiem

prezentowanym

na

forum

innych

organizacji

międzynarodowych;
5) przedstawianie propozycji innych działań związanych z wykonywaniem zadań wynikających
z uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w UNIDO.
§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju nadzorujący
merytorycznie sprawy związane z UNIDO;

2) członkowie – po jednym przedstawicielu wskazanym przez:
a)

Ministra Spraw Zagranicznych,

b)

Ministra Finansów,

c)

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

d)

Ministra Środowiska,

e)

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

3) sekretarz

Zespołu

–

przedstawiciel

Departamentu

Współpracy

Międzynarodowej

w Ministerstwie Rozwoju.

2. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami
Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą
być przydatne do wykonywania zadań Zespołu.
§ 4.
1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu, który w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu;
2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3) ustala harmonogram prac Zespołu, w tym terminy i programy kolejnych posiedzeń,
z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;
4) wyznacza osobę prowadzącą posiedzenia Zespołu, w przypadku swojej nieobecności;
5) zwraca się do członków Zespołu, zgodnie z ich kompetencjami, o przygotowanie opinii
i propozycji wniosków, będących przedmiotem prac Zespołu.
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W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy albo na wniosek
członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze z udziałem członków Zespołu oraz osób
zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.

3.

Przewodniczący Zespołu może zlecać wykonywanie opracowań, analiz, raportów
lub ekspertyz.
§ 5.

1.

Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uzgodnienia stanowisk, w obecności co najmniej
połowy członków Zespołu.

2.

Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od zaistniałych potrzeb, nie rzadziej jednak
niż raz do roku.

3.

Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju.

4.

Z posiedzenia Zespołu sporządzane jest sprawozdanie, w którym streszcza się przebieg
posiedzenia, w tym wskazuje się główne tezy wystąpień oraz treść podjętych rozstrzygnięć.
Sprawozdanie podpisane przez przewodniczącego Zespołu albo wyznaczonego przez niego
zastępcę otrzymują wszyscy członkowie Zespołu.
§ 6.
Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin przyjęty przez Zespół na pierwszym

posiedzeniu.
§ 7.
Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§ 8.
1.

Obsługę organizacyjną prac Zespołu zapewnia Departament Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwa Rozwoju.

2.

Koszty obsługi, o której mowa w ust. 1, pokrywa się z budżetu państwa z części 20, której
dysponentem jest Minister Rozwoju.

§ 9.
Traci moc zarządzenie Nr 11 Ministra Gospodarki z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia
Zespołu do spraw Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO)
(Dz. Urz. Min. Gosp. poz. 11).
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§ 10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Rozwoju: M. Morawiecki
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