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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY
z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie trybu wy∏aniania przedstawicieli partnerów spo∏ecznych i gospodarczych do uczestnictwa
w pracach komitetów sterujàcych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Rozwój Zasobów Ludzkich 2004—2006
Na podstawie art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb wy∏aniania przedstawicieli partnerów spo∏ecznych i gospodarczych,
którzy wejdà w sk∏ad komitetów sterujàcych dla priorytetów albo dzia∏aƒ w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
2004—2006 przyj´tego rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyj´cia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich 2004—2006 (Dz. U. Nr 166,
poz. 1743).
§ 2. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy, zwany
dalej „ministrem”, zamieszcza w dzienniku o zasi´gu
krajowym oraz na stronie internetowej Ministerstwa
Gospodarki i Pracy og∏oszenie o przystàpieniu do procedury wy∏aniania przedstawicieli partnerów spo∏ecznych i gospodarczych, zwanych dalej „partnerami”,
do udzia∏u w pracach komitetów sterujàcych dla priorytetów albo dzia∏aƒ w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
2004—2006, zwanych dalej „Komitetami Sterujàcymi
SPO RZL”.
2. Og∏oszenie powinno zawieraç w szczególnoÊci:
1) zaproszenie do zg∏oszenia uczestnictwa w pracach
Komitetów Sterujàcych SPO RZL wraz z informacjà o maksymalnej liczbie miejsc przeznaczonych
dla przedstawicieli partnerów w Komitetach Sterujàcych SPO RZL;
2) informacj´ o treÊci zg∏oszenia;
3) informacj´ o terminie i miejscu sk∏adania zg∏oszeƒ.
3. W zg∏oszeniu nale˝y zamieÊciç nazw´ organizacji, adres siedziby organizacji, przedmiot dzia∏alnoÊci,
oznaczenie formy prawnej, informacj´ o liczbie cz∏onków, zasi´g oddzia∏ywania spo∏ecznego oraz imienne
wskazanie kandydata na przysz∏ego cz∏onka i jego zast´pc´ w danym Komitecie Sterujàcym SPO RZL.

2) kopi´ statutu lub innego dokumentu potwierdzajàcego zakres dzia∏ania partnera obejmujàcy zagadnienia zwiàzane z Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich 2004—2006;
3) w przypadku podmiotów podlegajàcych wpisowi
do w∏aÊciwego rejestru — aktualny odpis z tego
rejestru.
§ 3. 1. Minister w terminie 7 dni od dnia up∏ywu
wyznaczonego terminu sk∏adania zg∏oszeƒ dokonuje
ich oceny formalnej oraz przedstawia do rekomendacji:
1) list´ przedstawicieli organizacji pozarzàdowych —
Radzie Dzia∏alnoÊci Po˝ytku Publicznego;
2) list´ przedstawicieli organizacji przedsi´biorców
i pracodawców oraz list´ przedstawicieli zwiàzków
zawodowych i samorzàdów zawodowych — Trójstronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych;
3) list´ przedstawicieli jednostek naukowych w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o Komitecie Badaƒ Naukowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39,
poz. 335) — Radzie G∏ównej Szkolnictwa Wy˝szego.
2. Rekomendacja dokonywana jest w terminie
14 dni od dnia otrzymania list.
3. Po otrzymaniu rekomendacji, majàc na wzgl´dzie zachowanie równych proporcji w sk∏adzie Komitetu Sterujàcego SPO RZL przedstawicieli partnerów,
minister dokonuje ostatecznego wyboru przedstawicieli partnerów do udzia∏u w pracach Komitetu Sterujàcego SPO RZL.
4. Minister niezw∏ocznie przesy∏a partnerom pisemnà informacj´ o wynikach wyboru.
§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

4. Do zg∏oszenia do∏àcza si´:
1) uzasadnienie udzia∏u partnera w pracach w∏aÊciwego Komitetu Sterujàcego SPO RZL;
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