DZIENNIK URZĘDOWY
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Warszawa, dnia 27 września 2017 r.
Poz. 30
ZARZĄDZENIE Nr 28
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji działań realizowanych w Ministerstwie
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w związku z obchodami Setnej Rocznicy
Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

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) zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Zespół do spraw koordynacji działań realizowanych w Ministerstwie
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zwanym dalej „Ministerstwem”, związanych
z zaangażowaniem Ministerstwa w obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości
Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Zespołem”.
§ 2. Do zadań Zespołu należy:
1)

koordynacja działań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Ministerstwa
związanych z obchodami Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej
Polskiej, w tym m.in.:
a)

1)

przygotowanie i nadzorowanie realizacji rejsu żaglowca „Dar Młodzieży” dookoła świata,

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).
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b)
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przygotowanie i realizacja konkursu wiedzy o morzu oraz odzyskaniu niepodległości
przez Rzeczpospolitą Polską, w którym nagrodą będzie udział w rejsie żaglowca „Dar
Młodzieży” dookoła świata,

c)

przygotowanie działań promujących udział Ministerstwa w obchodach Setnej Rocznicy
Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej,

d)

przygotowanie i realizacja innych zadań Ministerstwa związanych z obchodami Setnej
Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej;

2)

formułowanie rekomendacji i wniosków w zakresie realizacji zadań wymienionych w pkt 1.
§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1)

Podsekretarz Stanu nadzorujący Departament Edukacji Morskiej – Przewodniczący Zespołu;

2)

Dyrektor Generalny – zastępca Przewodniczącego Zespołu ;

3)

Członkowie Zespołu:

4)

a)

Dyrektor Departamentu Edukacji Morskiej,

b)

Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej,

c)

Dyrektor Departamentu Gospodarki Morskiej,

d)

Dyrektor Departamentu Prawnego,

e)

Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego,

f)

Dyrektor Biura Prasowego,

g)

Dyrektor Biura Ministra;

Sekretarz Zespołu – pracownik Ministerstwa wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu.
2. Sekretarz Zespołu wykonuje zadania wyznaczone przez Przewodniczącego Zespołu lub jego

zastępcę.
§ 4. 1. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem
doradczym, inne osoby, niebędące jego członkami, których wiedza będzie przydatna do realizacji
zadań Zespołu.
2. Sekretarzowi Zespołu, oraz osobom o których mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo
do udziału w głosowaniach.
§ 5. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
3. Rozstrzygnięcia Zespołu zapadają w drodze uzgodnienia.
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4. W przypadkach, w których osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, projekt rozstrzygnięcia
może być z inicjatywy Przewodniczącego Zespołu poddany głosowaniu. Rozstrzygnięcia w drodze
głosowania zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków
Zespołu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu.
§ 6. Szczegółowe zadania i tryb pracy Zespołu określa regulamin przyjęty przez Zespół
na pierwszym posiedzeniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego
członków.
§ 7. Obsługę Zespołu zapewnia Departament Edukacji Morskiej.
§ 8. 1. Członkom Zespołu oraz osobom, o którym mowa w § 4 ust. 1 nie przysługuje
dodatkowe wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2. Osobom, o których mowa w § 4 ust. 1, niebędącym pracownikami Ministerstwa,
przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju w związku z udziałem
w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i warunkach 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. z 2013 r. poz. 167).
3. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 21 gospodarka morska.
§ 9. Zespół powołuje się na czas realizacji zadań określonych w § 2.
§ 10. Zespół rozwiązuje się na posiedzeniu podczas którego zostanie przyjęta przez
Przewodniczącego Zespołu informacja o zrealizowaniu zadań określonych w § 2.
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER
GOSPODARKI MORSKIEJ
I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
M. GRÓBARCZYK

