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DZIENNIK URZĘDOWY
Ministra Rozwoju
Warszawa, dnia 20 września 2016 r.
Poz. 47
ZARZĄDZENIE Nr 50
MINISTRA ROZWOJU1)
z dnia 19 września 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego
Ministerstwa Rozwoju
Na podstawie art. 39 ust. 6 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. W zarządzeniu nr 11 Ministra Rozwoju z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia
regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju (Dz. Urz. Min. Roz. poz. 8), w załączniku
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Strukturę organizacyjną Ministerstwa tworzy Gabinet Polityczny Ministra (GP) oraz
następujące komórki organizacyjne:

1)

1)

Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

DZK;

2)

Departament Budżetu Gospodarki

DBG;

3)

Departament Budżetu Rozwoju

DBR;

4)

Departament Certyfikacji i Desygnacji

DCD;

5)

Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych

DDR;

6)

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

DZF;

7)

Departament Gospodarki Elektronicznej

DGE;

8)

Departament Handlu i Usług

DHU;

9)

Departament Informacji i Promocji

DIP;

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 oraz z 2016 r. poz. 1359).
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10) Departament Informatyki

DI;

11) Departament Innowacji

DIN;

12) Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych

DNP;

13) Departament Komunikacji

DK;

14) Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej

DKF;

15) Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw

DMP;

16) Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego

DOT;

17) Departament Oceny Ryzyka Regulacyjnego

DOR;

18) Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

DPA;

19) Departament Polityki Eksportowej

DPE;

20) Departament Polityki Inwestycyjnej

DDI;

21) Departament Prawny

DP;

22) Departament Programów Infrastrukturalnych

DPI;

23) Departament Programów Pomocowych

DPT;

24) Departament Programów Ponadregionalnych

DPP;

25) Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju

DIR;

26) Departament Regionalnych Programów Operacyjnych

DRP;

27) Departament Rozwoju Cyfrowego

DRC;

28) Departament Spraw Europejskich

DSE;

29) Departament Strategii Rozwoju

DSR;

30) Departament Współpracy Międzynarodowej

DWM;

31) Departament Współpracy Terytorialnej

DWT;

32) Departament Zarządzania Projektami

DZP;

33) Biuro Administracyjne

BA;

34) Biuro Dyrektora Generalnego

BDG;

35) Biuro Kontroli

BK;

36) Biuro Ministra

BM;

37) Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury

2)

Energetycznej

BP;

38) Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

BZL.”;

w § 14 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) sporządzania Oceny Skutków Regulacji (OSR), powinny uzyskać również opinię
Departamentu Oceny Ryzyka Regulacyjnego.”;

3)

w § 20 w ust. 1:
a)

w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) opracowują projekty dokumentów rządowych i dokumentów należących do
właściwości Ministra, w tym projekty założeń projektów ustaw i projekty aktów
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normatywnych wraz z OSR, z uwzględnieniem prawa europejskiego i zobowiązań
międzynarodowych Polski,”,
b)

w pkt 6:
- lit. h otrzymuje brzmienie:
„h) współpracują z Gabinetem Politycznym Ministra oraz Departamentem Oceny Ryzyka
Regulacyjnego przy realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005
r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), w tym zadań określonych we właściwych
aktach wewnętrznych w Ministerstwie,”,
- lit. j otrzymuje brzmienie:
„j) wykonują

zadania

w

zakresie

bezpieczeństwa

informacji,

ochrony danych

osobowych i informacji niejawnych, określone odrębnymi przepisami i właściwymi
aktami wewnętrznymi w Ministerstwie,”,
c)

w pkt 7 lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie:
„- w ramach nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych podległych
ministrowi lub przez niego nadzorowanych odpowiadają za terminowe opracowanie
przez organ lub jednostkę organizacyjną planów działalności, sprawozdań z ich
realizacji oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej,”,

d)

pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) związane z prowadzeniem spraw w zakresie:
a) wykonywania

zastępstwa

procesowego

przed

sądami

administracyjnymi,

z wyłączeniem spraw, w których na wniosek komórki organizacyjnej Departament
Prawny wykonuje to zastępstwo, przy czym wykonywanie zastępstwa procesowego
przez Departament Prawny jest ograniczone do przypadków gdy komórka
organizacyjna nie korzysta z obsługi kancelarii prawnych,
b) postępowania egzekucyjnego w administracji;”,
e)

w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
„11) związane z przygotowywaniem i przekazywaniem do Prokuratorii Generalnej Skarbu
Państwa, przez komórkę organizacyjną, stanowiska Ministra w sprawach, w których
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa wykonuje zastępstwo procesowe za Skarb
Państwa reprezentowany przez Ministra.”;

4)

w § 22 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)

koordynację spraw z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz ochronę informacji
niejawnych w Ministerstwie, w tym obsługę Pełnomocnika do spraw ochrony informacji
niejawnych;”;

5)

w § 25 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3)

prowadzenie kontroli krzyżowych pomiędzy programami operacyjnymi i pomiędzy
okresami programowania 2004-2006, 2007-2013 oraz 2014-2020.”;
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w § 26:
a)

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) podejmowanie lub realizację inicjatyw, w tym legislacyjnych, na rzecz poprawy
warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, z wyłączeniem
zadań realizowanych przez właściwe komórki
organizacyjne;”,

b)

pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru merytorycznego Ministra nad realizacją
zadań Prezesa Głównego Urzędu Miar, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
Polskiego Centrum Akredytacji oraz biur informacji gospodarczej.”;

7)

w § 28 uchyla się pkt 5;

8)

w § 29 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6)

prowadzenie spraw w zakresie giełd towarowych określonych ustawą z dnia
26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 719, z późn. zm.).”;

9)

w § 32:
a)

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) realizację zadań związanych z opracowywaniem i koordynowaniem wdrażania
programów rozwoju gospodarczego w zakresie polityk innowacyjności oraz
przemysłowej;”,

b)

w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) polityki nowej szansy,”,

c)

pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) realizację zadań zleconych przez Instytucję Zarządzającą w zakresie działania 2.1
PO IR, działania 4.5, poddziałania 6.2.2 i poddziałania 6.5.2 PO IG oraz działania
2.2

Sektorowego

Programu

Operacyjnego

Wzrost

Konkurencyjności

Przedsiębiorstw (SPO WKP);”,
d)

w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9) koordynację

zagadnień

dotyczących

pomocy

publicznej

w

Ministerstwie,

z wyłączeniem pomocy publicznej udzielanej w ramach środków europejskich.”;
10) w § 34 uchyla się pkt 4;
11) po § 35 dodaje się § 35a w brzmieniu:
„§ 35a. Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw (DMP)
Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw odpowiada za:
1)

realizację zadań Ministra dotyczących instrumentów wsparcia małych i średnich
przedsiębiorstw, w szczególności związanych z konkurencyjnością i przedsiębiorczością;

2)

realizację zadań związanych z opracowywaniem i koordynowaniem wdrażania
programów rozwoju gospodarczego w zakresie polityki przedsiębiorczości;
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współtworzenie systemu kształcenia zawodowego w formach szkolnych w odniesieniu
do zawodów mieszczących się w dziale administracji rządowej – gospodarka;

4)

koordynowanie

realizacji

wieloletniego

programu

gospodarczego

dotyczącego

bezpiecznego wycofywania z użytkowania wyrobów zawierających azbest;
5)

prowadzenie spraw dotyczących pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych
w wyniku powodzi;

6)

wdrażanie projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną
odpowiedzialność biznesu” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;

7)

realizację zadań Ministra dotyczących procesu włączania kwalifikacji do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji i przeglądu kwalifikacji funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji wynikających z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010);

8)

prowadzenie spraw wynikających z nadzoru merytorycznego Ministra nad realizacją
zadań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

9)

koordynację zaangażowania Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiego Funduszu
Rozwoju S.A., Agencji Rozwoju Przemysłu oraz innych instytucji w zakresie wspierania
rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.”;

12) w § 37:
a)

pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) realizację zadań związanych z przygotowaniem propozycji i monitorowaniem
realizacji wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, wykazu prac
legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów oraz wykazu prac legislacyjnych Ministra;”,

b)

pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) opiniowanie OSR lub wspomaganie procesu przygotowania OSR – w ramach
procesu

przeprowadzania

oceny

skutków

społeczno-gospodarczych

(oceny

wpływu) na potrzeby działań legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie;”,
c)

w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) realizację obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa.”;

13) po § 38 dodaje się § 38a i § 38b w brzmieniu:
„§ 38a. Departament Polityki Eksportowej (DPE)
Departament Polityki Eksportowej odpowiada za:
1)

przygotowywanie, wdrożenie i monitorowanie realizacji polityki eksportowej;

2)

planowanie, koordynację i realizację działań promujących polski eksport, w tym
przygotowanie i realizację udziału Polski w wystawach EXPO;

3)

prowadzenie

prac

związanych

z

przygotowaniem

i

realizacją

projektów

pozakonkursowych w ramach III osi priorytetowej PO IR oraz utrzymanie trwałości
projektów w ramach VI osi priorytetowej PO IG;
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prowadzenie spraw wynikających z nadzoru merytorycznego Ministra nad realizacją
zadań Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w zakresie
promocji eksportu i polskich inwestycji za granicą;

5)

współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze promocji
eksportu w kraju i za granicą, w tym organami UE, Polskim Funduszem Rozwoju
S.A.,

Korporacją

Ubezpieczeń

Kredytów

Eksportowych

S.A.,

Bankiem

Gospodarstwa Krajowego;
6)

wykonywanie zadań i uprawnień Ministra, z wyłączeniem wykonywania praw z akcji
Skarbu Państwa, w stosunku do Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych
S.A. (KUKE S.A.) wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych
przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. 2016 poz. 714 i 888);

7)

prowadzenie spraw wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie
problematyki offsetowej, w tym monitorowanie zawartych umów offsetowych
i przygotowywanie projektów aneksów do tych umów oraz obsługa Komitetu do
spraw Umów Offsetowych;

8)

realizację zadań związanych z prowadzeniem polityki gospodarczo-obronnej, w tym
wynikających z członkostwa Polski w UE, NATO oraz krajowych strategii
i programów rozwoju sektora obronnego.

§ 38b. Departament Polityki Inwestycyjnej (DDI)
Departament Polityki Inwestycyjnej odpowiada za:
1)

przygotowywanie, wdrożenie i monitorowanie realizacji polityki inwestycyjnej;

2)

budowanie długoterminowych relacji z inwestorami, w szczególności poprzez
wspieranie procesów inwestycyjnych w ramach dostępnych instrumentów wsparcia
oraz utrzymywanie kontaktu na etapie poinwestycyjnym;

3)

prowadzenie spraw wynikających z nadzoru merytorycznego Ministra nad Polskim
Funduszem Rozwoju S.A. i podmiotami z grupy Spółki,
w tym Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w zakresie
pozyskiwania i obsługi projektów inwestycyjnych w kraju oraz współpracy
z inwestorami;

4)

koordynację zaangażowania Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiego Funduszu
Rozwoju S.A. i innych instytucji w obszarze użycia dostępnych funduszy i środków
wsparcia w zakresie kluczowych projektów rozwojowych;

5)

współpracę z instytucjami polskiego i międzynarodowego rynku finansowego
i kapitałowego w zakresie działalności inwestycyjnej;

6)

prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem instrumentem
specjalnych stref ekonomicznych.”;

14) uchyla się § 41;
15) w § 46 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
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„3) prowadzenie spraw związanych z udziałem przedstawicieli Ministra w KRMC.”;
16) uchyla się § 49;
17) uchyla się § 50;
18) w § 51 uchyla się pkt 6;
19) w § 57:
a)

pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) udzielanie odpowiedzi, we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi,
na wnioski przesłane do Ministerstwa na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001
r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r.
o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;”,

b)

uchyla się pkt 4,

c)

w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) prowadzenie

spraw

z

zakresu

polityki

społecznej

odpowiedzialności

przedsiębiorstw.”;
20) w § 58:
a)

użyte w tytule oraz w zadaniu wprowadzającym wyrazy „Biuro Obsługi Pełnomocnika
do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej" zastępuje się wyrazami „Biuro
Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej”,

b)

pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) organizację i obsługę współpracy międzynarodowej Pełnomocnika.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Rozwoju: M. Morawiecki

