
DZIENNIK URZĘDOWY 
 

Ministra Rozwoju 

 

Warszawa, dnia 29 czerwca 2016 r. 

Poz. 31 
 

ZARZĄDZENIE Nr 33 

MINISTRA ROZWOJU1) 

z dnia 24 czerwca 2016 r. 

w sprawie powołania Zespołu do spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym 

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 Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, zwany dalej 

„Zespołem”. 

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Rozwoju. 

§ 2. 1. Do zadań Zespołu należy: 

1)  określenie szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron Rzeczypospolitej Polskiej 

w kontekście transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym; 

2)  wypracowywanie stanowiska do inicjatyw Unii Europejskiej dotyczących transformacji 

w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym; 

3)  opracowanie planu działania w zakresie wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym 

w Rzeczypospolitej Polskiej, określającego w szczególności cele i priorytety działania wraz 

z ich horyzontem czasowym oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację; 

4)    monitorowanie wdrażania planu działania, o którym mowa w pkt 3. 

2. Zadania określone w ust. 1 Zespół może realizować w szczególności poprzez: 

1)     przegląd rozwiązań regulacyjnych i dobrych praktyk, w tym między innymi dotyczących kwestii 

uznanych za priorytetowe w stanowisku Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do Komunikatu 

Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 

                                                      
1)

 Minister Rozwoju kieruje działami 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). 
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Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pn. „Zamknięcie obiegu plan działań UE 

dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym”, to jest innowacyjności, rynku surowców 

wtórnych, jakości surowców wtórnych, zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz sektora 

usług; 

2)     przegląd kompetencji poszczególnych organów administracji rządowej w zakresie dotyczącym 

transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym; 

3)     konsultacje z partnerami gospodarczymi, naukowymi i społecznymi. 

§ 3.  1. W skład Zespołu wchodzą: 

1) przewodniczący Zespołu – podsekretarz stanu nadzorujący merytorycznie komórkę 

organizacyjną Ministerstwa Rozwoju właściwą do spraw gospodarki o obiegu zamkniętym; 

2) zastępca przewodniczącego Zespołu – przedstawiciel Ministra Środowiska w randze 

sekretarza stanu albo podsekretarza stanu; 

3)    członkowie: 

a) po dwóch przedstawicieli: 

- Ministra Rozwoju, 

- Ministra Środowiska, 

b) po jednym przedstawicielu: 

- Ministra Edukacji Narodowej, 

- Ministra Energii, 

- Ministra Infrastruktury i Budownictwa,  

- Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

- Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

- Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

- Ministra Zdrowia; 

4)  sekretarz Zespołu – pracownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Rozwoju właściwej do 

spraw gospodarki o obiegu zamkniętym. 

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 przynajmniej raz na kwartał posiedzenie Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek 

członka Zespołu; 

2)  przewodniczy posiedzeniom Zespołu; 

3)  planuje i organizuje pracę Zespołu, w tym ustala terminy i program kolejnych posiedzeń 

Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu; 

4)  może powierzać członkom Zespołu wykonanie określonych zadań służących realizacji celów 

Zespołu. 
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2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu, wyznaczony przez niego członek 

Zespołu, zwołuje posiedzenia i przewodniczy jego obradom. 

3. W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy albo na 

wniosek członka Zespołu, może: 

1)  tworzyć grupy robocze z udziałem członków Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału 

w pracach Zespołu; 

2)  zlecać wykonanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz na potrzeby prac Zespołu. 

§ 5. 1. W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Zespół podejmuje uchwały zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu. W przypadku równej 

liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Zespołu. 

2. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca 

posiedzeniu Zespołu oraz sekretarz Zespołu. 

§ 6.  1. Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa 

Rozwoju właściwa do spraw gospodarki o obiegu zamkniętym. 

2. Koszty związane z obsługą, o której mowa w ust. 1, pokrywa się z budżetu państwa, 

z części 20, której dysponentem jest Minister Rozwoju. 

§ 7.  Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny. 

§ 8.  Zespół tworzy się na okres realizacji zadań, o których mowa w § 2 ust. 1. 

§ 9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Minister Rozwoju: wz. Jerzy Kwieciński 
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