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Minister Rozwoju  
Mateusz Morawiecki  

Gabinet Polityczny Ministra  
(GP) 

Agata Górnicka  

Biuro Ministra (BM)  
Anna Wójcik  

Dominik Szostak 
• organizacyjne wspomaganie 

Ministra i pozostałych członków 
kierownictwa MR 

• koordynacja współpracy z Sejmem 
i Senatem, w tym w zakresie 
udzielania odpowiedzi 
na interpelacje i zapytania 
poselskie, oświadczenia senatorów 
oraz wystąpienia posłów PE 

• udostępnianie informacji publicznej 
• realizacja obowiązków 

wynikających z ustawy 
o działalności lobbingowej 

Departament Komunikacji  
(DK) 

koordynujący pracą 

Jacek Dworzycki  
• prowadzenie polityki informacyjnej 

MR, w tym koordynowanie 
kontaktów z mediami, zapewnienie 
obsługi medialnej członkom 
kierownictwa MR 

• zarządzanie architekturą informacji 
BIP MR i innymi stronami 
internetowymi Ministerstwa, z 
wyłączeniem stron tematycznych 

• patronaty 

Departament Zarz ądzania 
Projektami (DZP)  
Jadwiga Lesisz  

• wdrażanie jednolitej metodologii i 
kultury zarządzania projektami w MR 
• koordynacja zarządzania 
kluczowymi projektami w MR 

Biuro Obsługi Pełnomocnika do spraw Strategicznej In frastruktury 
Energetycznej (BP)  
Krzysztof Kowalik  

• obsługa Pełnomocnika w zakresie wykonywania uprawnień Skarbu Państwa 
w stosunku do operatorów przesyłowych systemu gazowego i 
elektroenergetycznego oraz Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych 
„Przyjaźń” S.A., oraz w stosunku do innych podmiotów sektora infrastruktury 
energetycznej 

• organizacja i obsługa współpracy międzynarodowej Pełnomocnika z instytucjami 
UE 

Sekretarz Stanu  
Jerzy Kwieci ński  

Departament Bud żetu Rozwoju 
(DBR) 

Jadwiga Romaszko  
Marcin Sobczyński 

Janina Siek 
• realizacja zadań dysponenta części 

budżetowej 34 – Rozwój regionalny 
• prowadzenie spraw w zakresie 

finansowania z budżetu programów 
operacyjnych realizowanych z 
udziałem środków pochodzących z 
budżetu UE i bezzwrotnej pomocy 
państw członkowskich EFTA 

• obsługa finansowo-księgowa 
środków na rachunkach programów 
EWT, EISP 2007-2013, EIS 2014-
2020  

Departament Strategii Rozwoju 
(DSR) 

Piotr Żuber  
Stanisław Sudak 

Renata Calak 
Anna Gmyrek 

Aneta Piątkowska 
• koordynacja prowadzenia polityki 

rozwoju 
• koordynacja strategiczna realizacji 

UP oraz programów operacyjnych, 
renegocjacje UP i koordynacja 
renegocjacji zmian w programach 
operacyjnych 

• prowadzenie krajowej polityki 
regionalnej, przestrzennej 
i miejskiej 

• koordynacja opracowania planu 
działalności Ministra na dany rok 
oraz sprawozdania z jego 
wykonania 

Departament Spraw Europejskich 
(DSE) 

Małgorzata Wenerska-Craps  
Maria Szymańska 

Monika Kusina-Pycińska 
• prowadzenie spójnej polityki 

europejskiej MR, w tym 
prowadzenie horyzontalnej polityki 
rynku wewnętrznego UE 

• prowadzenie spraw związanych z  
członkostwem w UE 

• obsługa udziału przedstawicieli 
Ministra w posiedzeniach KSE 

• monitorowanie transpozycji prawa 
UE 

Podsekretarz Stanu  
Paweł Chor ąży 

Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego (DZF)  

Piotr Krasuski  
Anna Mickiewicz 

Monika Groszkowska 
Dorota Bortnowska 
Aleksandra Dmitruk 

• IZ PO KL 2007-2013 
• IZ PO WER 2014-2020 
• zarządzanie Europejskim 

Funduszem Dostosowania do 
Globalizacji 

• koordynacja i wsparcie wdrażania 
FE FS 

Departament Koordynacji 
Wdrażania Funduszy Unii 

Europejskiej (DKF)  
Marek Kalupa  

Radosław Antoszek 
Konstancja Piątkowska 

• koordynacji wdrażania funduszy 
polityki spójności w Polsce 

• IK NSRO i Instytucja do spraw 
koordynacji wdrożeniowej UP 

• administrowanie na poziomie 
aplikacyjnym systemami 
informatycznymi KSI SIMIK 07-13 
i CST 

• obsługa prac Międzyresortowego 
Zespołu ds. Funduszy UE 

Departament Programów 
Pomocowych (DPT)  

Przemysław  Derwich  
Magdalena Iwaniecka-Łabędź 

Małgorzata Zalewska 
• Krajowy Punkt Kontaktowy oraz 

Operator Programu dla 
Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2009-2014 
i Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2009-2014 

• Krajowa Instytucja Koordynująca 
Szwajcarsko-Polski Program 
Współpracy 

• IZ PO PT 2007-2013 
• IZ PO PT 2014-2020 

Podsekretarz Stanu  
Radosław Domagalski-

Łabędzki  

Departament Programów 
Offsetowych (DOF)  
Hubert Królikowski  

• monitorowanie zawartych umów 
offsetowych i przygotowywanie 
projektów aneksów do tych umów  

• realizacja zadań związanych z 
prowadzeniem polityki 
gospodarczo-obronnej 
wynikających z członkostwa Polski 
w UE, NATO, umów bilateralnych, 
multilateralnych oraz z narodowych 
programów i strategii kierowanych 
do sektora bezpieczeństwa 

• promocja przemysłu obronnego 
oraz wsparcie działań 
przedsiębiorców sektora obronnego 
na rynkach trzecich 

Departament Wspierania Małych 
i Średnich Przedsi ębiorstw (DWP)  

kierujący pracą 
Jakub Bednarek  
Tomasz Salomon 

Ewa Swędrowska-Dziankowska 
• realizacja zadań dotycząca 

instrumentów wsparcia małych i 
średnich przedsiębiorstw, w tym 
związanych z konkurencyjnością, 
przedsiębiorczością, inwestycjami 
i promocją 

• planowanie i koordynacja 
wdrożenia działań promujących 
polski eksport 

• nadzór merytoryczny nad PARP 
i PAIiIZ 

Departament Współpracy 
Międzynarodowej (DWM)  

Adam Bro żek 
Wojciech Pobóg-Pągowski  

Adam Orzechowski 
• organizacja i koordynacja 

współpracy gospodarczej 
z zagranicą, w tym sprawy 
dwustronnych umów o współpracy 
gospodarczej i umów o popieraniu 
i wzajemnej ochronie inwestycji 

• wspieranie działalności polskich 
przedsiębiorców na rynkach 
zagranicznych w zakresie eksportu 
i inwestycji zagranicznych 

• współpraca RP 
z międzynarodowymi 
organizacjami gospodarczymi 
i pomocowymi w szczególności 
OECD, UNIDO, UNCTAD 

• realizacja zadań w zakresie 
wymiany handlowej z krajami 
trzecimi 

Podsekretarz Stanu  
Jadwiga Emilewicz  

Departament Informacji 
i Promocji (DIP)  
Patrycja Loose  

Agnieszka Krzemińska 
Robert Sidorowicz 

• K NSRO oraz Instytucja do spraw 
koordynacji wdrożeniowej UP 
w obszarze informacji i promocji, 
w tym zarządzanie architekturą 
informacji serwisów internetowych 
poświęconych FE 

• opracowywanie planów 
i harmonogramów oraz realizacja 
działań informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących FE oraz ich 
monitorowania 

• nadzór merytoryczny nad CPE 
w zakresie Sieci Punktów 
Informacyjnych FE 

Departament Innowacji (DIN)  
Małgorzata Szczepa ńska  

Otylia Trzaskalska-Stroińska 
Jan Staniłko 

Patrycja Zeszutek 
• koordynowanie wdrażania programów 

rozwoju gospodarczego w zakresie 
polityk: przedsiębiorczości, 
innowacyjności oraz przemysłowej 

• realizacja projektów systemowych i 
indywidualnych w ramach PO IG 
2007-2013 oraz prowadzenie spraw 
związanych z przygotowaniem 
i realizacją projektów 
pozakonkursowych w ramach PO IR 
2014-2020 

• prowadzenie spraw z zakresu 
własności przemysłowej, polityki 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw i nowej szansy 

• nadzór merytoryczny nad Urzędem 
Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej 

Departament Jednostek 
Nadzorowanych i Podległych (DNP)  

Tomasz Pisula  
Izabela Żmudka 

• nadzór, w tym w zakresie 
organizacyjno-kadrowym, nad 
organami oraz jednostkami 
organizacyjnymi podległymi Ministrowi 
lub przez niego nadzorowanymi, we 
współpracy z KO wykonującymi 
nadzór nad działalnością 
merytoryczną 

• wykonywanie uprawnień w zakresie 
praw z akcji i udziałów Skarbu 
Państwa 

• obsługa spraw wynikających 
z wypełniania przez Ministra 
ustawowych zadań ministra 
właściwego do spraw fundacji; 

• realizowanie zadań wynikających 
z podległości WPHI 
ambasad/konsulatów RP oraz 
wydziałów/zespołów w stałych 
przedstawicielstwach RP przy 
organizacjach międzynarodowych za 
granicą w zakresie organizacyjno-
kadrowym i finansowo-
administracyjnym 

Departament Programów Wsparcia 
Innowacji i Rozwoju (DIR)  

Marcin Łata  
Anita Wesołowska 
Monika Przybyła 

Agnieszka Kręcisz-Borowiec 
• IZ PO IG oraz IZ PO IR 
• zamknięcie SPO WKP 

Podsekretarz Stanu  
Mariusz Haładyj  

Departament Handlu i Usług  
(DHU) 

Beata Gorajek  

Wojciech Paluch 
• prowadzenie spraw dot. 

działalności gospodarczej 
w obszarze handlu krajowego 

• administrowanie obrotem towarami 
i usługami, z wyłączeniem 
materiałów wybuchowych, broni 
i amunicji do użytku cywilnego 

• interpretowanie przepisów 
i podejmowanie prac legislacyjnych 
dotyczących funkcjonowania 
CEIDG oraz wydawanie decyzji 
o wykreśleniu przedsiębiorcy 
z CEIDG i postanowień 
o sprostowaniu wpisu w CEIDG 

Departament Doskonalenia 
Regulacji Gospodarczych (DDR)  

Joanna Sauter-Kunach  
Armen Artwich 

Luiza Modzelewska 
• podejmowanie lub realizacja 

inicjatyw, w tym legislacyjnych na 
rzecz poprawy warunków 
podejmowania i wykonywania 
działalności gospodarczej 

• prawo techniczne, w szczególności 
system oceny zgodności, miar 
i metrologii oraz probiernictwa 

• nadzór merytoryczny nad: 
Głównym Urzędem Miar, Polskim 
Centrum Akredytacji oraz Biurami 
Informacji Gospodarczej 

Departament Oceny Ryzyka 
Regulacyjnego (DOR)  

Tomasz Nowacki  
• obsługa udziału członków 

kierownictwa MR w posiedzeniach 
RM oraz SKRM 

• wskazywanie właściwych KO 
w ramach procesu uzgodnień 
projektów aktów normatywnych 
i dokumentów rządowych, 
przekazywanych Ministrowi przez 
członków RM 

• przygotowanie propozycji 
i monitorowanie realizacji wykazu 
prac legislacyjnych RM oraz 
wykazu prac legislacyjnych 
Ministra 

• opiniowanie TR i OSR lub 
wspomaganie procesu 
przygotowania TR i OSR 

Departament Prawny (DP)  
Dorota Chlebosz  
Bożena Łukasik 

• obsługa prawna Ministra 
• wykonywanie zastępstwa 

procesowego 
• koordynacja procesu 

legislacyjnego 
• ocena legalności decyzji 

nacjonalizacyjnych 

 

Podsekretarz Stanu  
Adam Hamryszczak  

Departament Współpracy 
Terytorialnej (DWT)  

Anita Ryng  
Marta Pietrzyk 

Magdalena Bednarczyk-Sokół 
Rafał Baliński 

• IZ oraz Koordynator Krajowy dla 
programów EWT 2007-2013 

• IZ oraz Koordynator EWT dla 
programów EWT 2014-2020 

• Krajowy Punkt Kontaktowy dla 
programów transnarodowych 
i programów współpracy 
międzyregionalnej EWT 2007-2013 
oraz EWT 2014-2020 

• IZ dla EISP oraz IZ Instytucja 
Krajowa dla programów EIS 

Departament Programów 
Ponadregionalnych (DPP)  

Małgorzata Wierzbicka  
Agneta Bukowska 

Magdalena Jasińska 
• IZ PO RPW 2007-2013 
• IZ PO PW 2014-2020 

Departament Regionalnych 
Programów Operacyjnych (DRP)  

Piotr Zygadło  
Marta Leśniak 

Michał Ptaszyński 
• IK NSRO i Instytucja do spraw 

koordynacji wdrożeniowej UP 
w zakresie 16 RPO 

Podsekretarz Stanu  
Tadeusz Ko ściński  

Departament Gospodarki 
Elektronicznej (DGE)  
Sebastian Christow  

Marianna Sidoroff 
• gospodarka elektroniczna 
• „usługi zaufania” 
• poprawa warunków prowadzenia 

działalności gospodarczej 
w obszarze technologii 
teleinformatycznych 

• obsługa przedstawicieli ministra 
w KRMC 

• obsługa techniczna systemu 
teleinformatycznego Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG) 

Departament Obrotu Towarami 
Wrażliwymi i Bezpiecze ństwa 

Technicznego (DOT)  
Krzysztof Majewski  

Monika Barycza 
• kontrola obrotu z zagranicą 

towarami, technologiami i usługami 
o znaczeniu strategicznym dla 
bezpieczeństwa państwa, a także 
dla utrzymania międzynarodowego 
pokoju i bezpieczeństwa 

• prowadzenie spraw z zakresu 
bezpieczeństwa technicznego  
i przemysłowego 

• realizacja zadań związanych 
z wykonywaniem działalności 
gospodarczej w zakresie 
wytwarzania i obrotu materiałami 
wybuchowymi, amunicją oraz 
wyrobami i technologiami 
specjalnymi 

• nadzór merytoryczny nad Urzędem 
Dozoru Technicznego 

Departament Rozwoju Cyfrowego 
(DRC) 

Rafał Sukiennik  
Aleksandra Kwiatkowska 

• IZ PO PC 2014-2020 

Departament Wsparcia Du żych 
Inwestycji (DDI)  

Grażyna Ciurzy ńska 
Katarzyna Kowalska 

• przygotowanie, wdrożenie 
i monitorowanie działań 
wspierających inwestorów 
i inwestycje istotne dla realizacji 
polityk publicznych i rozwoju 
gospodarczego Polski 

• planowanie i koordynacja użycia 
dostępnych funduszy i środków 
wsparcia ułatwiających 
inwestowanie w obszary istotne dla 
rozwoju kraju 

• kontakty z instytucjami 
zagranicznymi w zakresie planu 
Junckera 

Podsekretarz Stanu  
Witold Słowik  

Departament Programów 
Infrastrukturalnych (DPI)  

Jarosław Orli ński 
Małgorzata Zielińska 
Marcin Szymański  

Barbara Baka 
Anna Tołubińska 
Paweł Szwajgier 

• IZ PO IiŚ 2007-2013 
• IZ PO IiŚ 2014-2020 
• IZ „Strategią wykorzystania 

Funduszu Spójności 2004-2006” 
• organ wdrażający instrument - 

„Łącząc Europę” w sektorze 
transportu 

• prowadzenie spraw związanych 
z pomocą publiczną w ramach PO 
IiŚ 2007-2013 i PO IiŚ 2014-2020 

Departament Partnerstwa 
Publiczno-Prywatnego (DPA)  

Paweł Szaciłło  
Robert Kałuża 

Michał Piwowarczyk 
• realizacja zadań w zakresie 

partnerstwa publiczno-prywatnego 
• projekty generujące dochód 

i hybrydowe 
• koordynacja inicjatywy JASPERS 
• koordynacja przygotowania 

i monitoringu realizacji 
strategicznych projektów 
rządowych 

• plan Junckera – koordynacja 

Sekretarz Stanu w KPRM - Piotr Naimski  
Pełnomocnik Rz ądu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetyczne j 

Dyrektor Generalny – Magdalena Tarczewska -Szymańska  

Departament Bezpiecze ństwa 
i Zarządzania Kryzysowego (DZK)  

Jacek Orzeł  
Paweł Potyra 

• sprawy zarządzania kryzysowego, obronności, 
bezpieczeństwa państwa, obrony cywilnej 

• zapewnienie bezpieczeństwa na terenie 
nieruchomości będących w trwałym zarządzie MR 

• ochrona informacji niejawnych w MR 
• obsługa Pełnomocnika do spraw ochrony 

informacji niejawnych 
• Kancelaria Tajna i Kancelaria Tajna 

Międzynarodowa 

Departament Bud żetu Gospodarki (DBG)  
Elżbieta Paradowska  

• realizacja zadań dysponenta części budżetowej 
20 – Gospodarka 

• obsługa finansowo-księgowa środków ze źródeł 
zagranicznych przypisanych do części 
budżetowej 20 – Gospodarka 

Departament Certyfikacji i Desygnacji (DCD)  
Sylwester Zaj ąc 
Beata Pałucka 

Dominika Tyter-Niedbała 
• Instytucja Certyfikująca PO 2007-2013, 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego 2009-2014 
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-
2014, Europejskiego Funduszu Dostosowania do 
Globalizacji 

• desygnacja w ramach perspektywy finansowej 
2014-2020 

Departament Informatyki (DI)  
Małgorzata Kozyra  

Paweł Bakierski 
• budowa, rozwój, utrzymanie oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i 
łączności telefonicznej w MR 

• utrzymanie i rozwój KSI SIMIK 07-13 oraz CST 
• koordynacja polityki ochrony cyberprzestrzeni 

RP w zakresie zadań MR 

Biuro Administracyjne (BA)  
Tomasz Sztonyk  

Waldemar Kuczmierowski 
Marek Kucharski 

• realizacja zadań administracyjno-logistycznych 
w obszarze zapewnienia sprawnego 
funkcjonowania Ministerstwa 

• gospodarowanie mieniem MR 
• prowadzenie kancelarii głównej oraz archiwum 

zakładowego MR 

Biuro Dyrektora Generalnego (BDG)  
Grzegorz Borowiec  
Tomasz Konieczny 

• realizacja zadań w zakresie organizacji MR 
• zapewnienie obsługi prawnej MR, w zakresie 

spraw będących we właściwości dyrektora 
generalnego 

• realizacja zadań dysponenta środków budżetu 
państwa III stopnia 

• zamówienia publiczne 

Biuro Kontroli (BK)  

koordynujący pracą 

Marcin Sobejko  

• realizacja zadań związanych z kontrolą 
wewnętrzną w MR oraz kontrolą organów 
i jednostek nadzorowanych lub podległych 

• koordynacja organizacji kontroli zewnętrznych 
prowadzonych w MR przez organy kontrolne 

• koordynację rozpatrywania skarg i wniosków 
oraz petycji 

• koordynacja procesu zarządzania ryzykiem 
w MR 

Biuro Zarz ądzania Zasobami Ludzkimi (BZL)  
Joanna Czarnecka  

• realizacja zadań dyrektora generalnego oraz 
Ministra w obszarze dokonywania czynności 
z zakresu prawa pracy oraz realizacji polityki 
personalnej wobec osób zatrudnionych w MR 

• organizowanie praktyk studenckich, staży 
absolwenckich i wolontariatu 

• BHP 


