
REGULAMIN 

PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU DO SPRAW DZIECI 

 

§ 1.  

Parlamentarny Zespół Do Spraw Dzieci zwany dalej „Zespołem” tworzą posłowie  

i senatorowie, którzy wyrazili akces do pracy w Zespole i stanowią grupę zainteresowaną 

sprawami dzieci.  

 

§ 2. 

 

Do zakresu działania Zespołu naleŜą następujące zagadnienia: 

1) wydatki budŜetu państwa na populację wieku rozwojowego; środki pochodzące z 

sektora finansów  publicznych przeznaczone na potrzeby dzieci, 

2) polityka gospodarcza, bieŜąca i perspektywiczna, w odniesieniu do kształtowania 

stosunków własnościowych i przekształceń własnościowych szkół, przedszkoli, 

Ŝłobków i obiektów ochrony zdrowia dla dzieci, 

3) kultura i sztuka dla dzieci, 

4) system kształcenia i wychowania populacji wieku rozwojowego, 

5) system doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

6) poradnictwo zawodowe dla młodzieŜy oraz przygotowanie absolwentów szkół 

średnich i wyŜszych do zatrudnienia, 

7) kultura fizyczna i sport  populacji wieku rozwojowego, 

8) organizacja instytucji oświatowych, 

9) zapewnienie bezpieczeństwa dzieci na wypadek konfliktu zbrojnego o 

10) sytuacja dzieci Ŝołnierzy biorących udział w misjach zagranicznych, 

11) prawa dziecka i ich przestrzeganie, 

12) prawna ochrona rodziny, miejsce dziecka w rodzinie, 

13) polityka socjalna państwa wobec dziecka i rodziny, 

14) problemy dzieci niepełnosprawnych, 

15) sytuacja dziecka na wsi, 

16) wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze wsi, 

17) równe prawa do opieki medycznej dzieci z obszarów wiejskich, 

18) zachowanie i rozwój toŜsamości kulturowej dzieci mniejszości narodowych, 

etnicznych i językowych oraz ochrona ich praw, 



19) bezpieczeństwo i sytuacja prawna dzieci rodziców Polaków i osób polskiego 

pochodzenia zamieszkałych zagranicą, 

20) reprezentacja Polski w organach Unii Europejskiej obejmujących swoją właściwością  

sprawy populacji wieku rozwojowego (np. EAP), 

21) wpływ środowiska na kształtowanie się i rozwój młodego organizmu, 

22) problematyka legislacyjna i spójności prawa w odniesieniu do przepisów dotyczących 

dzieci, 

23) promocja zdrowia, profilaktyka, system organizacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwo 

zdrowotne w odniesieniu do dzieci. 

§ 3. 

 

Pracami Zespołu kieruje Prezydium liczące do czterech osób, w tym przewodniczący, 

wybierane w głosowaniu jawnym na czas trwania kadencji.  

 

§ 4.  

 

1. Zespół jest reprezentowany przez Przewodniczącego lub - działającego z jego 

upowaŜnienia - członka Prezydium. 

2. Zespół obraduje na posiedzeniach i zajmuje stanowisko w formie uchwał podejmowanych 

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej członków. 

3. Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej dwa razy w roku. 

 

§ 5.  

 

1. Na posiedzenia Zespołu mogą być zapraszani przedstawiciele organów państwowych, 

organizacji i stowarzyszeń. 

2. W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć takŜe przedstawiciele organizacji 

społecznych i zawodowych działających na rzecz dzieci, a takŜe inne osoby w celu 

przedstawienia informacji i wyjaśnień w sprawach będących przedmiotem obrad lub badań 

Zespołu. 

3. W posiedzeniach mogą teŜ uczestniczyć inne osoby zaproszone przez przewodniczącego 

Zespołu. 

§ 6. 

 

Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Biuro Spraw Senatorskich. 


