
 

MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 

 
  

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2019 r. 

 

Poz. 11 

Z A R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  I N W E S T Y C J I  I  R O Z W O J U
1) 

z dnia 18 kwietnia 2019 r. 

w sprawie powołania Rady do spraw monitorowania procesu wdrażania Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)   

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, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271) zarządza się, co 

następuje:  

§ 1. 1. Powołuje się Radę do spraw monitorowania procesu wdrażania Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), zwaną dalej „Radą”.  

2. Rada jest organem pomocniczym Ministra Inwestycji i Rozwoju, zwanego dalej „Ministrem”, 

odpowiedzialnego za przygotowanie oraz bieżące zarządzanie procesem wdrażania Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 r. (z perspektywą do 2013 r.), zwaną dalej „Strategią”, 

mającym charakter konsultacyjno-doradczy.  

§ 2. 1. Do zadań Rady należy przygotowywanie opinii, rekomendacji lub zaleceń w sprawach 

związanych z procesem wdrażania Strategii, w szczególności:  

1) bieżącym diagnozowaniem i oceną procesu wdrażania Strategii, w tym wskazanych w tej 

strategii projektów strategicznych i flagowych; 

2)  analizą i oceną funkcjonowania poszczególnych dziedzin gospodarki oraz zamierzeń 

rozwojowych kraju; 

3)  formułowaniem wniosków i rekomendacji do propozycji merytorycznych rozstrzygnięć w 

sprawach dotyczących Strategii z zakresu rozwoju gospodarczego kraju; 

                                                           
1)

  Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 

2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 

Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175). 



Dziennik Urzędowy Ministra Inwestycji i Rozwoju – 2 – Poz. 11 

 

 

4) definiowaniem wyzwań i wskazywaniem zagrożeń dla rozwoju kraju; 

5) oceną realizacji celów strategicznych oraz metod ich osiągania w kluczowych dziedzinach 

funkcjonowania kraju;  

6) identyfikowaniem kluczowych obszarów wymagających przeprowadzenia zmian 

umożliwiających rozwój kraju; 

7) oceną projektów rządowych strategii i programów rozwoju pod kątem ich zgodności ze 

strategicznymi celami rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. 

2. Rada współpracuje z Zespołem do spraw monitorowania procesu wdrażania Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), zwanym dalej „Zespołem”, 

powołanym na podstawie zarządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 kwietnia 2019 r. w 

sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania procesu wdrażania Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (Dz. Urz. Min. Inw. i Rozw. 

poz. 12), w celu usprawnienia wykonywania zadań realizowanych przez Ministra, związanych z 

koordynacją wdrażania Strategii. 

3. Rada wyznacza kierunki prac Zespołu.  

§ 3. 1. W skład Rady wchodzą:  

1) Przewodniczący - Minister Inwestycji i Rozwoju;  

2) Członkowie Rady: 

        a) przedstawiciele środowisk naukowych i eksperckich, 

        b) Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju; 

3) Sekretarz - osoba zatrudniona w Departamencie Strategii Rozwoju. 

2. Przewodniczący, na czas swojej nieobecności wyznacza swojego Zastępcę. 

3. Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek Członka Rady, zapraszać do 

udziału w pracach Rady, z głosem doradczym inne osoby nie będące Członkami Rady, jeżeli udział 

tych osób jest uzasadniony zakresem tematycznym prac Rady.  

4. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powoływane są przez Przewodniczącego. 

 § 4. Przewodniczący Rady w szczególności:  

1) kieruje pracami Rady;  

2) zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im.  

§ 5. 1. Rada w toku prac wypracowuje konkluzje w drodze konsensusu.  
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2. Z każdego posiedzenia Rady, Sekretarz Rady sporządza na piśmie wypracowane konkluzje, 

które po zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Rady, przesyłane są Członkom Rady oraz do 

wiadomości Przewodniczącemu Zespołu.  

§ 6. 1. Za udział w pracach Rady Członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie. 

2. Członkom Rady oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 3, 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 34 budżetu państwa – rozwój regionalny, 

której dysponentem jest Minister Inwestycji i Rozwoju. 

§ 7. Obsługę Rady, w tym prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z jej 

pracami, zapewnia Departament Strategii Rozwoju. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

MINISTER INWESTYCJI  

I ROZWOJU  
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