
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. 1. W celu wy∏onienia przedstawicieli partne-
rów spo∏ecznych i gospodarczych wchodzàcych
w sk∏ad Komitetu Sterujàcego Sektorowym Progra-
mem Operacyjnym „Restrukturyzacja i modernizacja
sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój obszarów wiej-
skich”, zwanego dalej „Komitetem Sterujàcym”, ka˝-
dy z partnerów spo∏ecznych i gospodarczych zg∏asza
pisemnie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwane-
mu dalej „Ministrem”, w terminie 15 dni od dnia wej-
Êcia w ˝ycie rozporzàdzenia, po 2 delegatów. 

2. Zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno
zawieraç:

1) nazw´ partnera spo∏ecznego i gospodarczego, ad-
res siedziby, przedmiot dzia∏alnoÊci, form´ praw-
nà oraz informacj´ o liczbie cz∏onków i zasi´g dzia-
∏ania;

2) uzasadnienie udzia∏u partnera w pracach Komitetu
Sterujàcego;

3) imiona i nazwiska delegatów.

3. Do zg∏oszenia do∏àcza si´:

1) kopi´ statutu lub innego dokumentu potwierdzajà-
cego zakres dzia∏ania partnera spo∏ecznego i go-
spodarczego obejmujàcy sprawy z zakresu Sekto-
rowego Programu Operacyjnego „Restrukturyza-
cja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz
rozwój obszarów wiejskich”; 

2) aktualny odpis z w∏aÊciwego rejestru;

3) pisemne oÊwiadczenia o wyra˝eniu zgody na re-
prezentowanie partnera spo∏ecznego i gospodar-
czego.

§ 2. Minister, w terminie 15 dni od dnia, w którym
up∏ynà∏ termin sk∏adania zg∏oszeƒ, organizuje spotka-
nie partnerów spo∏ecznych i gospodarczych, które ma
na celu wybór przedstawicieli partnerów spo∏ecznych
i gospodarczych, zwane dalej „spotkaniem wybor-
czym”. 

§ 3. 1. Wybory przeprowadza trzyosobowa komisja
powo∏ana przez Ministra spoÊród kandydatów zg∏o-
szonych na spotkaniu wyborczym przez partnerów
spo∏ecznych i gospodarczych.

2. Udzia∏ w pracach komisji osób, o których mowa
w ust. 1, wymaga ich zgody.

3. Cz∏onkowie komisji wybierajà spoÊród siebie
przewodniczàcego. 

4. Do zadaƒ komisji nale˝y w szczególnoÊci:

1) sporzàdzanie listy delegatów uczestniczàcych
w spotkaniu wyborczym;

2) przeprowadzanie g∏osowania;

3) ustalanie wyników g∏osowania i podanie ich do
wiadomoÊci Ministrowi.

5. Cz∏onkowie komisji nie mogà kandydowaç
w wyborach na przedstawicieli partnerów spo∏ecz-
nych i gospodarczych. 

§ 4. 1. Delegaci partnerów spo∏ecznych i gospo-
darczych wybierajà spoÊród siebie 8 przedstawicieli
w g∏osowaniu tajnym.

2. Za przedstawicieli partnerów spo∏ecznych i go-
spodarczych wchodzàcych w sk∏ad Komitetu Sterujà-
cego uznaje si´ delegatów, którzy uzyskali kolejno naj-
wi´kszà liczb´ wa˝nych g∏osów. 

3. Przy równej liczbie g∏osów o kolejnoÊci rozstrzy-
ga losowanie przeprowadzone przez komisj´. 

§ 5. Komisja sporzàdza protokó∏ z przeprowadzo-
nych wyborów, który zawiera w szczególnoÊci:

1) list´ delegatów bioràcych udzia∏ w g∏osowaniu;

2) opis sposobu przeprowadzenia g∏osowania
i ewentualnego losowania; 

3) dane i uwagi o przebiegu wszystkich czynnoÊci
wyborczych;

4) wyniki g∏osowania.

§ 6. Po zakoƒczeniu spotkania wyborczego prze-
wodniczàcy komisji niezw∏ocznie przekazuje Ministro-
wi protokó∏ wraz z listà wybranych przedstawicieli
partnerów spo∏ecznych i gospodarczych.

§ 7. 1. W celu wy∏onienia przedstawiciela partne-
rów spo∏ecznych i gospodarczych w zwiàzku z ko-
niecznoÊcià uzupe∏nienia sk∏adu Komitetu Sterujàce-
go, partner spo∏eczny i gospodarczy zg∏asza Ministro-
wi, w terminie 30 dni od dnia wygaÊni´cia cz∏onko-
stwa jego przedstawiciela w Komitecie Sterujàcym,
po 2 delegatów.

2. Do wy∏aniania przedstawiciela partnerów spo-
∏ecznych i gospodarczych, w zwiàzku z koniecznoÊcià
uzupe∏nienia sk∏adu Komitetu Sterujàcego, przepisy
§ 1 ust. 2 oraz § 2—6 stosuje si´ odpowiednio.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia. 
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w sprawie trybu wy∏aniania przedstawicieli partnerów spo∏ecznych i gospodarczych wchodzàcych w sk∏ad
Komitetu Sterujàcego Sektorowym Programem Operacyjnym „Restrukturyzacja i modernizacja 

sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój obszarów wiejskich” 


