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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 9 marca 2001 r.

w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
si´biorczoÊci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci
nadaje si´ statut stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdze-
nia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 9 marca 2001 r.
(poz. 216)

STATUT POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSI¢BIORCZOÂCI

§ 1. Polska Agencja Rozwoju Przedsi´biorczoÊci,
zwana dalej „Agencjà”, dzia∏a na podstawie ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsi´biorczoÊci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158),
zwanej dalej „ustawà”, oraz niniejszego statutu.

§ 2. W stosunkach z zagranicà Agencja mo˝e pos∏u-
giwaç si´ t∏umaczeniem swojej nazwy na j´zyk angiel-
ski w brzmieniu ”Polish Agency for Enterprise Deve-
lopment”.

§ 3. 1. Prezes Agencji, zwany dalej „Prezesem”, kie-
ruje pracà Agencji i reprezentuje jà na zewnàtrz.

2. Prezes dzia∏a przy pomocy zast´pców Prezesa,
g∏ównego ksi´gowego, dyrektorów zespo∏ów oraz dy-
rektorów oddzia∏ów.

3. Prezes wykonuje czynnoÊci z zakresu prawa pra-
cy w stosunku do pracowników Biura Agencji oraz dy-
rektorów oddzia∏ów.

§ 4. 1. Aparatem wykonawczym Prezesa jest Biuro
Agencji.

2. W sk∏ad Biura Agencji wchodzà nast´pujàce ko-
mórki organizacyjne:
1) Zespó∏ Zarzàdzania Programami,
2) Zespó∏ Szkoleƒ, Doradztwa i Informacji,
3) Zespó∏ Planowania i Monitorowania,
4) Zespó∏ Studiów i Analiz,
5) Zespó∏ Promocji,
6) Zespó∏ Administracyjno-Ekonomiczny,
7) Zespó∏ Kontroli Wewn´trznej.

3. Szczegó∏owà organizacj´ Biura Agencji, zakres
zadaƒ zast´pców, zadania komórek organizacyjnych
i ich dyrektorów okreÊla regulamin organizacyjny Biu-
ra Agencji, nadawany przez Prezesa po zasi´gni´ciu
opinii Rady Nadzorczej Agencji, zwanej dalej „Radà”.

§ 5. 1. Oddzia∏ Agencji mo˝na utworzyç w przypad-
ku, gdy:
1) w danym regionie nie funkcjonujà podmioty dzia-

∏ajàce na rzecz  rozwoju przedsi´biorczoÊci, za po-
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Êrednictwem których Agencja mog∏aby realizowaç
swoje zadania, lub

2) dzia∏alnoÊç podmiotów, okreÊlonych w pkt 1, za po-
mocà których Agencja realizuje swoje zadania, jest
nieefektywna.

2. Oddzia∏ tworzy Prezes za zgodà Rady i po zasi´-
gni´ciu opinii w∏aÊciwego miejscowo marsza∏ka woje-
wództwa.

3. Akt Prezesa w sprawie utworzenia oddzia∏u po-
winien okreÊlaç:

1) dat´ utworzenia oddzia∏u, jego siedzib´ i obszar te-
rytorialny dzia∏ania,

2) zadania oddzia∏u,

3) sk∏adniki majàtkowe przekazane do oddzia∏u,

4) sposób prowadzenia ewidencji finansowo-ksi´go-
wej,

5) zasady wspó∏pracy z Biurem Agencji.

4. Za realizacj´ zadaƒ oddzia∏u odpowiada dyrektor
oddzia∏u, powo∏ywany i odwo∏ywany przez Prezesa.

5. Dyrektor oddzia∏u, w imieniu Prezesa, wykonuje
czynnoÊci z zakresu prawa pracy w stosunku do pra-
cowników zatrudnionych w oddziale.

6. Szczegó∏owà organizacj´ oddzia∏u okreÊla regu-
lamin organizacyjny oddzia∏u, nadawany przez Preze-
sa.

§ 6. 1. Prezes mo˝e udzielaç swoim zast´pcom, dy-
rektorom komórek organizacyjnych Biura Agencji, dy-
rektorom oddzia∏ów i innym osobom pe∏nomocnictw
ogólnych i szczególnych do dokonywania czynnoÊci
prawnych w imieniu Agencji.

2. Szczególne pe∏nomocnictwo jest wymagane do
dokonywania nast´pujàcych czynnoÊci prawnych:

1) wszelkie czynnoÊci prawne rozporzàdzajàce lub 
zobowiàzujàce, których przedmiotem jest prawo
o wartoÊci przewy˝szajàcej równowartoÊç 
10 000 EURO,

2) zawarcie, zmiana lub rozwiàzanie umowy obowià-
zujàcej przez okres d∏u˝szy ni˝ 1 rok,

3) zawarcie, zmiana lub rozwiàzanie umowy z osobà
zagranicznà,

4) zawarcie ugody w sprawach majàtkowych,

5) obj´cie, nabycie, zastawienie lub zbycie akcji lub
udzia∏ów w spó∏kach kapita∏owych,

6) obj´cie, nabycie, zastawienie lub zbycie obligacji.

3. Prezes udziela pe∏nomocnictw na piÊmie, w for-
mie wymaganej do wa˝noÊci czynnoÊci prawnej.

4. W sprawach nieuregulowanych w statucie do
udzielania pe∏nomocnictw stosuje si´ przepisy Kodek-
su cywilnego.

§ 7. 1. Rada wykonuje zadania okreÊlone w przepi-
sach ustawy.

2. Posiedzenia Rady odbywajà si´ nie rzadziej ni˝
raz na dwa miesiàce.

3. Posiedzenia Rady odbywajà si´ w siedzibie
Agencji, w siedzibie jej oddzia∏u lub innym miejscu
okreÊlonym przez Przewodniczàcego Rady.

4. Posiedzenia Rady zwo∏uje jej Przewodniczàcy
z w∏asnej inicjatywy, na wniosek ministra w∏aÊciwego
do spraw gospodarki lub Prezesa.

5. Zawiadomienie o posiedzeniu, wraz z porzàd-
kiem obrad ustalonym przez Przewodniczàcego Rady,
powinno byç dor´czone cz∏onkom Rady z 7-dniowym
wyprzedzeniem.

6. W posiedzeniach Rady, oprócz jej cz∏onków, mo-
gà uczestniczyç, bez prawa g∏osu, inne osoby zapro-
szone przez Przewodniczàcego Rady.

7. Przewodniczàcy Rady mo˝e upowa˝niç zast´pc´
Przewodniczàcego do wykonywania kompetencji okre-
Êlonych w ust. 4—6.

8. Z posiedzenia Rady sporzàdza si´ protokó∏ za-
wierajàcy w szczególnoÊci porzàdek obrad, nazwiska
osób bioràcych udzia∏ w posiedzeniu, teksty podejmo-
wanych uchwa∏, wyniki przeprowadzonych g∏osowaƒ
nad poszczególnymi uchwa∏ami oraz zdania odr´bne.
Protokó∏ podpisujà wszyscy cz∏onkowie Rady obecni
na posiedzeniu.

§ 8. 1. Rada mo˝e podejmowaç uchwa∏y, gdy
wszyscy cz∏onkowie Rady zostali zawiadomieni o po-
siedzeniu i bierze w nim udzia∏ co najmniej 5 cz∏on-
ków Rady, w tym Przewodniczàcy lub jego zast´pca.
W sprawach nieobj´tych porzàdkiem obrad uchwa∏y
mogà byç podejmowane tylko wówczas, gdy obecni
sà wszyscy cz∏onkowie Rady i ˝aden z nich nie zg∏osi
sprzeciwu.

2. Uchwa∏y Rady sà podejmowane bezwzgl´dnà
wi´kszoÊcià g∏osów cz∏onków Rady obecnych na po-
siedzeniu.

3. Uchwa∏y Rady sà podejmowane w g∏osowaniu
jawnym, chyba ˝e cz∏onek Rady obecny na posiedze-
niu z∏o˝y wniosek o przeprowadzenie g∏osowania taj-
nego.

4. Cz∏onek Rady obecny na posiedzeniu mo˝e zg∏o-
siç zdanie odr´bne do podj´tej uchwa∏y Rady.

5. Rada, w sprawach pilnych, mo˝e podejmowaç
uchwa∏y w trybie obiegowym, z zastrze˝eniem ust. 6.

6. Nie jest dopuszczalne podj´cie uchwa∏y w trybie
obiegowym:

1) w sprawach okreÊlonych w art. 12 ust. 1 pkt 1, 2 i 4
ustawy,

2) w innych sprawach — je˝eli cz∏onek Rady zg∏osi
sprzeciw wobec trybu podejmowania uchwa∏y.

7. Uchwa∏y Rady podejmowane w trybie obiego-
wym zapadajà bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów
wszystkich cz∏onków Rady.


