
DZIENNIK URZĘDOWY 
MINISTRA GOSPODARKI 

                 Warszawa, dnia 11 czerwca 2015 r. 

Poz. 15 
 

 

ZARZĄDZENIE  

MINISTRA GOSPODARKI
1) 

 

z dnia 29 maja 2015 r.  

 

w sprawie powołania Zespołu do spraw Prawa Gospodarczego 

 

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) zarządza się, co następuje:  

§ 1. 1. Powołuje się Zespół do spraw Prawa Gospodarczego, zwany dalej „Zespołem”.  

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Gospodarki.  

§ 2. Do zadań Zespołu należy wspieranie działań Ministra Gospodarki w zakresie kształtowania 

warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej poprzez: 

1) ocenę efektywności i skuteczności funkcjonowania obowiązujących regulacji, w tym 

identyfikację obszarów, w których niezbędna jest interwencja prawodawcy; 

2) wskazywanie zagadnień, które wymagają podjęcia działań pozalegislacyjnych; 

3) przygotowywanie rekomendacji rozwiązań w kwestiach określonych w pkt 1 lub 2;   

4) opiniowanie projektów aktów normatywnych. 

§ 3. W skład Zespołu wchodzą:  

1)  Przewodniczący: Mariusz Haładyj − Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki;  

2)  Wiceprzewodniczący:  

a) Bartosz Groele − adwokat, 

b) dr hab. Anna Hrycaj − sędzia; 

3)  Sekretarze:  

                                                      
1)  

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej − gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki             

(Dz. U.  poz. 1252). 
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a) Maciej Geromin − aplikant adwokacki, 

b) Katarzyna Skrzek − radca prawny; 

4)  pozostali Członkowie:  

a) Michał Babicz − adwokat,  

b) Michał Bobrzyński − radca prawny, 

c) dr Patryk Filipiak − adwokat,  

d) Rafał Kos − adwokat,  

e) Ewa Malinowska − sędzia,  

f) Zbigniew Miczek − sędzia,  

g) dr Piotr Nazaruk, 

h) Agnieszka Owczarewicz − sędzia,  

i) dr Wojciech Piątek, 

j) Janusz Płoch − sędzia,  

k) dr Marek Porzycki,  

l) Anna Pukszto − radca prawny,  

m) dr Anna Rachwał,  

n) dr Arkadiusz Radwan − adwokat,  

o) Joanna Sauter-Kunach − sędzia,  

p) dr Marcin Smaga,  

r) dr Marcin Spyra,  

s) dr Ewa Szuber-Bednarz − komornik,  

t) Mariusz Tomasik − adwokat,  

u) Adam Wacławczyk − doradca podatkowy,  

w) Kamil Zawicki − adwokat, 

z) Piotr Zimmerman − radca prawny. 

§ 4. 1. Przewodniczący, jeżeli uzna to za celowe, może utworzyć grupę tematyczną.  

2. Przewodniczący określa skład osobowy grupy tematycznej, o której mowa w ust. 1,                 

i wskazuje, spośród Członków Zespołu, koordynatora jej prac oraz zakres realizowanych przez nią 

zadań.  

§ 5. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć także osoby niebędące Członkami Zespołu, 

zaproszone przez Przewodniczącego, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do 

wykonywania zadań Zespołu.  

§ 6. 1. Przewodniczący odpowiada za koordynację i kierowanie pracami Zespołu,                      

w szczególności: 
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1) zwołuje posiedzenia Zespołu; 

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu; 

3) reprezentuje Zespół na zewnątrz; 

4) informuje Ministra Gospodarki, na jego żądanie, o bieżących pracach prowadzonych przez 

Zespół.  

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, wskazany przez niego Wiceprzewodniczący, 

w wyznaczonym zakresie, kieruje pracami Zespołu.  

§ 7. 1. Zespół realizuje swoje zadania na posiedzeniach lub w trybie obiegowym.  

2. Posiedzenia zwołuje się nie rzadziej niż raz na kwartał. 

3. Sekretarz zawiadamia Członków Zespołu o terminie, miejscu i przedmiocie posiedzenia.  

4. Dopuszcza się prowadzenie prac przez Zespół przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej.  

§ 8. 1. Rozstrzygnięcia Zespołu są podejmowane w drodze uzgodnień.  

2. Przewodniczący rozstrzyga kwestie sporne.  

§ 9. 1. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący bądź inna 

osoba, która przewodniczyła posiedzeniu, i Sekretarz.  

2. Protokół z posiedzenia przekazywany jest wszystkim Członkom Zespołu. 

§ 10. Komórki organizacyjne Ministerstwa Gospodarki, w zakresie zrealizowanych przez nie 

zadań, współpracują z Zespołem, w szczególności na wniosek Przewodniczącego udostępniają 

niezbędne informacje.    

§ 11. 1. Obsługę Zespołu zapewnia Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych             

w Ministerstwie Gospodarki.   

2. Koszty obsługi, o której mowa w ust. 1, pokrywa się z budżetu państwa w części, której 

dysponentem jest Minister Gospodarki 

3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Gospodarki.  

§ 12. Za udział w pracach Zespołu jego Członkom oraz osobom, o których mowa w § 5,          

nie przysługuje wynagrodzenie.  

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

           Minister Gospodarki: wz. J.W. Pietrewicz 
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