
DZIENNIK URZĘDOWY 
 

Ministra Infrastruktury 

          Warszawa, dnia 16 maja 2022 r. 

Poz. 11 

 
Z A R Z Ą D Z E N I E  N R  6  

M I N I S T R A  I N F R A S T R U K T U R Y 1) 

z dnia 12 maja 2022 r. 

 

w sprawie powołania Zespołu doradczego Ministra Infrastruktury do spraw opracowania projektu 

programu wieloletniego rozwijającego „Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku” 

 

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192, 1535 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 655 i 857) zarządza się,  co następuje: 

§ 1. 1. Powołuje się Zespół doradczy Ministra Infrastruktury do spraw opracowania projektu 

programu wieloletniego rozwijającego „Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku”, 

przyjętego uchwałą Nr 100 Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu 

pod nazwą „Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku” (M.P.  poz. 1016), zwany 

dalej „Zespołem”. 

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, 

zwanego dalej „Ministrem”.  

§ 2. Do zadań Zespołu należy wsparcie Ministra w sprawie opracowania projektu programu 

wieloletniego rozwijającego „Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku”, zwanego 

dalej „Programem wieloletnim”, w szczególności: 

1) pozyskanie od podmiotów zarządzających portami morskimi, organów administracji morskiej 

oraz innych podmiotów informacji dotyczących ukształtowania i priorytetyzacji potrzeb 

                                                      
1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 

Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937). 
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w ramach Programu wieloletniego oraz analiza tych propozycji z uwzględnieniem światowych 

kierunków rozwoju portów morskich; 

2) pozyskanie informacji w zakresie możliwych źródeł finansowania aktualizacji Programu 

wieloletniego, z uwzględnieniem środków: budżetu państwa, Unii Europejskiej oraz środków 

własnych zainteresowanych podmiotów oraz ustalenie trybu pozyskania finansowania; 

3) przygotowanie konsultacji społecznych i środowiskowych w zakresie projektu Programu 

wieloletniego; 

4) opracowanie projektu Programu wieloletniego;  

5) opracowanie projektów innych dokumentów niezbędnych do przyjęcia Programu wieloletniego.  

§ 3. W skład Zespołu wchodzą: 

1) Przewodniczący – Pan Maciej Styczyński, Naczelnik w Departamencie Gospodarki Morskiej 

w Ministerstwie Infrastruktury;  

2) pozostali członkowie Zespołu: 

a) Pani Monika Bielska, główny specjalista w Departamencie Gospodarki Morskiej 

w Ministerstwie Infrastruktury,  

b) Pan Piotr Gmurczyk, Naczelnik w Departamencie Gospodarki Morskiej w Ministerstwie 

Infrastruktury, 

c) Pani Aneta Karasek, starszy specjalista w Departamencie Gospodarki Morskiej 

w Ministerstwie Infrastruktury,  

d) Pani Paulina Kmita, główny specjalista w Departamencie Gospodarki Morskiej 

w Ministerstwie Infrastruktury, 

e) Pan Paweł Krekora, główny specjalista w Departamencie Gospodarki Morskiej 

w Ministerstwie Infrastruktury,  

f) Pani Agnieszka Kuraszyk, główny specjalista w Departamencie Gospodarki Morskiej 

w Ministerstwie Infrastruktury, 

g) Pani Wiesława Niegodzisz, główny specjalista w Departamencie Gospodarki Morskiej 

w Ministerstwie Infrastruktury. 

§ 4. 1. Przewodniczący:  

1) zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, określając 

równocześnie porządek obrad Zespołu; 

2) kieruje pracami Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz; 

3) przedstawia Ministrowi sprawozdanie końcowe z działalności Zespołu. 
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2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez 

niego członek Zespołu. 

3. Członkowie Zespołu są obowiązani uczestniczyć w pracach Zespołu i przedstawiać  

w zakresie i terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego informacje i dokumenty niezbędne 

do prac Zespołu. 

§ 5. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach.  

2. Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej raz w miesiącu. 

§ 6. Komórki organizacyjne Ministerstwa Infrastruktury, jednostki podległe oraz nadzorowane 

przez Ministra współdziałają i udzielają Zespołowi pomocy w realizacji jego zadań, w tym 

przedstawiają w zakresie oraz w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego informacje 

i dokumenty niezbędne do prac Zespołu. 

§ 7. Obsługę Zespołu w zakresie organizacyjno – technicznym zapewnia Departament 

Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Infrastruktury. 

§ 8. Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie. 

§ 9. Pierwsze posiedzenie Zespołu Przewodniczący zwołuje w terminie 14 dni od dnia wejścia 

w życie zarządzenia. 

§ 10. Przewodniczący przedstawia Ministrowi sprawozdanie końcowe z realizacji zadań, 

o których mowa w § 2, niezwłocznie po zakończeniu prac Zespołu, nie później jednak niż w terminie 

14 dni od dnia ich zakończenia. 

§ 11. Z dniem przyjęcia przez Radę Ministrów Programu wieloletniego: 

1)  znosi się Zespół; 

2)  zarządzenie traci moc. 

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk 
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