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MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU
Warszawa, dnia 11 maja 2018 r.
Poz. 15
ZARZĄDZENIE
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 10 maja 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej
Odpowiedzialności Przedsiębiorstw
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 oraz z 2015 r. poz. 1064) w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia
4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 888, z późn. zm.2))
zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Zespół do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej
Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Inwestycji i Rozwoju.
3. Celem Zespołu jest wsparcie Ministra Inwestycji i Rozwoju w kształtowaniu odpowiednich
warunków w dążeniu do zrównoważonego rozwoju kraju poprzez upowszechnianie zasad społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw, dalej: „CSR”.
§ 2. Do zadań Zespołu należy:
1)

prowadzenie dialogu, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między administracją publiczną,
biznesem, partnerami społeczno-gospodarczymi, środowiskiem akademickim oraz organizacjami
pozarządowymi i instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie zrównoważonego rozwoju i
CSR;

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).

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1086, 1566, 1909, 2180 i
2494 oraz z 2018 r. poz. 138 i 379 .
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oraz

odpowiedzialnego

prowadzenia

działalności biznesowej;
3)

kształtowanie relacji pomiędzy konkurencyjnością gospodarki, dbałością o środowisko naturalne
oraz jakością życia poprzez wypracowywanie rekomendacji dotyczących kierunków wdrażania
zasad CSR w politykach publicznych na potrzeby efektywnej realizacji celów Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju;

4)

upowszechnianie konceptu społecznej odpowiedzialności w administracji publicznej.
§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1)

Przewodniczący Zespołu – Minister Inwestycji i Rozwoju;

2)

Szef Gabinetu Politycznego Ministra Inwestycji i Rozwoju;

3)

Koordynator Zespołu - Dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju;

4)

Przedstawiciele organów administracji rządowej w randze Dyrektora/Zastępcy dyrektora;

5)

Zaproszeni przez Przewodniczącego na prawach członka:
a) przedstawiciele instytucji publicznych,
b) przedstawiciele organizacji pracodawców,
c) przedstawiciele organizacji branżowych,
d) przedstawiciele samorządu gospodarczego,
e) przedstawiciele związków zawodowych
f) przedstawiciele organizacji pozarządowych
g) przedstawiciele środowiska akademickiego i naukowego,
h) przedstawiciele organizacji zrzeszających administrację samorządową.
2. Brak reprezentacji któregokolwiek z ww. środowisk w Zespole nie stanowi przeszkody dla

prac Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu na prawach członka
lub z głosem doradczym, także inne osoby, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do
wykonywania zadań Zespołu.
§ 4. 1. Przewodniczący Zespołu:
1)

zwołuje posiedzenia Zespołu;

2)

przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

3)

zaprasza do udziału w pracach Zespołu osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2;

4)

ustala plan i harmonogram prac Zespołu, w tym terminy i programy kolejnych posiedzeń, z
uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu.
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2. W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu, czynności, o których mowa w ust. 1,
wykonuje Szef Gabinetu Politycznego Ministra Inwestycji i Rozwoju, Koordynator Zespołu lub inna
osoba wyznaczona przez przewodniczącego Zespołu.
§ 5. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
4. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisują osoba przewodnicząca
posiedzeniu Zespołu oraz Koordynator Zespołu.
5. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony przez Zespół na pierwszym
posiedzeniu zwykłą większością głosów.
§ 6. 1. Prace Zespołu pomiędzy posiedzeniami mogą być prowadzone w grupach roboczych
Grupy robocze zostaną powołane na pierwszym posiedzeniu Zespołu, zgodnie z przyjętymi
kierunkami prac Zespołu.
2. Możliwe jest powołanie grup ad hoc zwykłą większością głosów na wniosek co najmniej 3
członków Zespołu, reprezentujących różne środowiska.
3. Grupy robocze przedkładają na posiedzeniu Zespołu sprawozdanie z bieżących działań
prowadzonych przez grupę w okresie od poprzedniego posiedzenia Zespołu.
§ 7. 1. Grupy robocze przygotowują pisemne sprawozdanie z rocznej działalności, które
przedkładają – Koordynatorowi Zespołu.
2. Koordynator Zespołu przedkłada przewodniczącemu Zespołu sprawozdanie z rocznej
działalności Zespołu.
§ 8. 1. Obsługę organizacyjną, w tym sekretariat Zespołu zapewnia Biuro Ministra w
Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
2. Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.
§ 9. Traci moc zarządzenie nr 53 Ministra Rozwoju z dnia 21 września 2016 r. w sprawie
powołania Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności
Przedsiębiorstw (Dz. Urz. Min. Roz. poz. 49).
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Inwestycji i Rozwoju: J. Kwieciński

