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Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r.

Poz. 376

ZARZĄDZENIE NR 31
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie Zespołu Doradców Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Zespół Doradców Prezesa Rady Ministrów, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – Jan Vincent-Rostowski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej;

2) pozostali członkowie, w tym sekretarz Zespołu – powoływani i odwoływani przez Prezesa Rady Ministrów, na wnio-
sek przewodniczącego.

§ 3. Do zadań Zespołu należy:

1) dokonywanie oceny sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju;

2) przedstawianie propozycji dotyczących celów strategii rozwoju gospodarczego i społecznego kraju w formie długofa-
lowych planów działania Rządu.

§ 4. 1. Przewodniczący:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom;

3) ustala harmonogram prac Zespołu, terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków 
zgłaszanych przez członków Zespołu;

4) wyznacza zastępcę spośród członków Zespołu.

2. Zastępca przewodniczącego zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom Zespołu w przypadku nieobecności prze-
wodniczącego.

§ 5. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez 
przewodniczącego.

§ 6. 1. W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu może 
tworzyć grupy robocze i zespoły doradcze złożone z członków Zespołu oraz z osób zaproszonych do udziału w pracach 
Zespołu.
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2. Członkowie Zespołu mogą wyznaczać do udziału w grupach roboczych i zespołach doradczych pracowników swoich 
urzędów.

3. Przewodniczący może zlecać wykonywanie opinii lub ekspertyz.

§ 7. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu.

§ 8. Przewodniczący składa Prezesowi Rady Ministrów, nie rzadziej niż raz na kwartał, sprawozdania z realizacji zadań 
Zespołu.

§ 9. Obsługę prac Zespołu zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 10. 1. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

2. Członkom Zespołu oraz osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu przysługują diety, zwrot kosztów prze-
jazdu oraz zwrot kosztów noclegu, na zasadach określonych w przepisach dotyczących ustalania należności przysługują-
cych pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbo-
wej na obszarze kraju.

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

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz




