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Regulamin

Senackiego Zespołu Spółdzielczego

§ 1.

1. Senacki Zespół Spółdzielczy zwany dalej: „Zespołem” został
utworzony na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 1996r. o
wykonywaniu mandatu posła i senatora (test jednolity Dz. U. z 2011r. Nr
7, poz. 29) oraz art. 21 pkt 6 Uchwały Senatu RP z dnia 23 listopada
1990r. – Regulamin Senatu (tekst jednolity M.P. z  2010r. Nr 39, poz.
542 z późn. zm.).
2. W skład Senackiego Zespołu Spółdzielczego wchodzą senatorowie
zainteresowani problematyką spółdzielczą.
3. Przynależność do Zespołu jest dobrowolna.

§ 2.

Zespół został utworzony w celu:
1) promocji spółdzielczości,
2) wspierania modernizacji polskiego sektora spółdzielczego w

kontekście harmonijnego rozwoju gospodarczego kraju,
3) wspierania rozwoju legislacji przyjaznej sektorowi spółdzielczemu,
4) ochrony interesów przedsiębiorstw spółdzielczych.

§ 3.

Zespół współpracuje w szczególności z:
1) właściwymi komisjami Sejmu, Senatu i Parlamentu
Europejskiego,
2) Radą Ministrów i innymi organami administracji rządowej,
3) jednostkami samorządu terytorialnego,
4) Krajową Radą Spółdzielczą i Międzynarodowym Związkiem
Spółdzielczym,
5) środowiskami naukowymi, uczelniami wyższymi i organizacjami
spółdzielczymi,
6) organizacjami pozarządowymi.

§ 4.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) wspieranie działań na rzecz rozwoju spółdzielni w Polsce,
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2) promocja i upowszechnianie wiedzy o spółdzielczych formach
gospodarowania,

3) monitorowanie wprowadzanych w życie nowych regulacji prawnych
dotyczących szeroko pojętej tematyki spółdzielczej,

4) wypracowywanie i przedstawianie Senatowi RP oraz innym
organom rozwiązań dotyczących spraw wymienionych w §4 pkt 1-
3.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący i reprezentuje go na
zewnątrz.
2. W skład Zespołu wchodzą: przewodniczący i dwóch zastępców,
którzy stanowią prezydium Zespołu.
3. Wybór przewodniczącego Zespołu oraz jego zastępcy następuje
większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu.
4. Odwołanie władz Zespołu może nastąpić na wniosek co najmniej 4 (?)
członków Zespołu na zasadach określonych w punkcie poprzedzającym.

§ 6.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach i zajmuje stanowisko w formie
uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej 1/3 członków Zespołu.
2. Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
3. Posiedzenia Zespołu prowadzi przewodniczący, a pod jego
nieobecność zastępca przewodniczącego.
4. Pomiędzy posiedzeniami Zespołu jego bieżącymi pracami kieruje
prezydium.

§ 7.

1. W posiedzeniach Zespołu, na zaproszenie jego przewodniczącego,
mogą uczestniczyć inni senatorowie, bez prawa udziału w głosowaniu.
2. W posiedzeniach Zespołu, na zaproszenie jego przewodniczącego,
mogą uczestniczyć doradcy i eksperci z branży spółdzielczej oraz inne
osoby zaproszone przez przewodniczącego Zespołu.

§ 8.

Zespół realizuje swoje cele poprzez:
1) przedstawianie opinii na temat propozycji dokumentów
rządowych,
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2) zajmowanie stanowiska w sprawach bieżących, wiążących się z
zakresem działania Zespołu,
3) występowanie z inicjatywą niezbędnych działań do organów i
jednostek wymienionych w § 3.

§ 9.

Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Biuro Spraw Senatorskich


