
Na podstawie art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb wy∏aniania przed-
stawicieli partnerów spo∏ecznych i gospodarczych,
którzy wejdà w sk∏ad Komitetu Sterujàcego dla Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006
przyj´tego rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyj´cia Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006
(Dz. U. Nr 166, poz. 1742).

§ 2. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regio-
nalnego, zwany dalej „ministrem”, zamieszcza
w dzienniku o zasi´gu krajowym oraz na stronie inter-
netowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy og∏oszenie
o przystàpieniu do procedury wy∏aniania przedstawi-
cieli partnerów spo∏ecznych i gospodarczych, zwa-
nych dalej „partnerami”, do udzia∏u w pracach Komi-
tetu Sterujàcego Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2004—2006, zwanego dalej „Komitetem
PO-PT”.

2. Og∏oszenie powinno zawieraç w szczególnoÊci:

1) zaproszenie do zg∏oszenia uczestnictwa w pracach
Komitetu PO-PT, wraz z informacjà o maksymalnej
liczbie miejsc przeznaczonych dla partnerów
w Komitecie PO-PT;

2) informacj´ o treÊci zg∏oszenia;

3) informacj´ o terminie i miejscu sk∏adania zg∏osze-
nia.

3. W zg∏oszeniu nale˝y zamieÊciç nazw´ organiza-
cji, adres siedziby, przedmiot dzia∏alnoÊci, oznaczenie
formy prawnej, informacj´ o liczbie cz∏onków oraz
o zasi´gu oddzia∏ywania spo∏ecznego.

4. Do zg∏oszenia do∏àcza si´:

1) uzasadnienie udzia∏u partnera w pracach Komitetu
PO-PT;

2) kopi´ statutu lub innego dokumentu potwierdzajà-
cego zakres dzia∏ania partnera obejmujàcy zagad-
nienia zwiàzane z programem, o którym mowa
w § 1;

3) w przypadku podmiotów podlegajàcych wpisowi
do w∏aÊciwego rejestru — aktualny odpis z tego
rejestru.

§ 3. 1. Minister w terminie 7 dni od wyznaczonego
terminu sk∏adania zg∏oszeƒ dokonuje ich oceny for-
malnej oraz przedstawia do rekomendacji:

1) list´ przedstawicieli organizacji pozarzàdowych —
Radzie Dzia∏alnoÊci Po˝ytku Publicznego;

2) list´ przedstawicieli organizacji przedsi´biorców
i pracodawców, zwiàzków zawodowych oraz sa-
morzàdów zawodowych — Trójstronnej Komisji
do Spraw Spo∏eczno-Gospodarczych;

3) list´ przedstawicieli jednostek naukowych — Ra-
dzie G∏ównej Szkolnictwa Wy˝szego.

2. Rekomendacja, o której mowa w ust. 1, dokony-
wana jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania list
przedstawicieli przez podmioty wskazane w ust. 1.

3. Po otrzymaniu rekomendacji minister, dà˝àc do
zachowania w∏aÊciwej reprezentacji w sk∏adzie Komi-
tetu PO-PT przedstawicieli partnerów, dokonuje ich
ostatecznego wyboru.

4. Minister niezw∏ocznie przesy∏a partnerom pi-
semnà informacj´ o dokonanym wyborze.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Gospodarki i Pracy: w z. J. Piechota

Dziennik Ustaw Nr 183 — 12712 — Poz. 1886

1886

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 16 sierpnia 2004 r.

w sprawie trybu wy∏aniania przedstawicieli partnerów spo∏ecznych i gospodarczych do uczestnictwa 
w pracach Komitetu Sterujàcego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006

———————
1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).


