
           
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 25 lipca 2016 r. 

Poz. 1100 

RO ZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 22 lipca 2016 r. 

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 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. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi, zwanego da-

lej „Pełnomocnikiem”. 

2. Pełnomocnikiem jest podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. 

§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności: 

1) inicjowanie, koordynacja i realizacja działań mających na celu uzyskanie przez Rzeczpospolitą Polską i Miasto Łódź 

praw do organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO w 2022 r., zwanej dalej „Wystawą”, w tym przygotowywa-

nie niezbędnych analiz i opracowań wymaganych w procesie ubiegania się o przyznanie praw organizacji Wystawy, 

wskazanych przez Międzynarodowe Biuro Wystaw z siedzibą w Paryżu; 

2) reprezentowanie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w kontaktach z Międzynarodowym Biurem Wystaw z siedzibą 

w Paryżu, w zakresie, o którym mowa w pkt 1; 

3) współpraca z Miastem Łódź w zakresie działań służących organizacji i budowaniu poparcia dla Wystawy, w tym 

w szczególności prac koncepcyjno-analitycznych oraz informacyjno-promocyjnych; 

4) nadzór nad przygotowaniem i realizacją działań prowadzonych przez podmioty, w stosunku do których Pełnomocnik 

wykonuje funkcję koordynacyjną, o której mowa w pkt 1; 

5) współdziałanie z organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz innymi podmiotami uczestniczącymi 

w działaniach mających na celu uzyskanie praw do organizacji Wystawy. 

§ 3. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi 

w realizacji jego zadań. 

§ 4. 1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów coroczne sprawozdania ze swojej działalności, w terminie do dnia 

15 marca danego roku za rok poprzedni. 

2. Pełnomocnik może przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski oraz projekty dokumentów związane 

z realizacją powierzonych mu zadań. 

3. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zidentyfikowanych zagrożeniach realizacji zadań określonych 

w § 2. 

§ 5. Pełnomocnik, w zakresie powierzonych mu zadań, może powoływać zespoły eksperckie lub doradcze oraz zle-

cać przeprowadzanie ekspertyz. 

§ 6. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Mini-

sterstwo Rozwoju. 
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§ 7. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem 

jest Minister Rozwoju, oraz z rezerwy celowej budżetu państwa. 

§ 8. Pełnomocnik działa do czasu wyboru przez Międzynarodowe Biuro Wystaw z siedzibą w Paryżu lokalizacji 

Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło 

 




