
Regulamin 
Parlamentarnego Zespołu ds. Opieki nad Osobami Niesamodzielnymi 

 
 
 

I. Zasady pracy Zespołu 
 

1. Parlamentarny Zespół ds. Opieki nad Osobami Niesamodzielnymi zwany dalej 
„Zespołem” utworzony jest na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o 
wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. 2015 r., poz. 1605, j.t.) oraz art. 8 ust. 
6 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski 2012 r., poz. 32 j.t.)  

2. Zespół tworzą posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wyrazili akces 
do pracy w Zespole i pragną działać na rzecz poprawy dostępności i jakości opieki nad 
osobami niesamodzielnymi (niezdolnymi do samodzielnej egzystencji) w duchu 
poszanowania godności tych osób.  

3. Przynależność do Zespołu jest dobrowolna. 
4. Zespół powołany zostaje na czas trwania VIII kadencji Sejmu i IX kadencji Senatu. 

 
II. Cele Zespołu 

 
1. Monitorowanie sytuacji osób niesamodzielnych w celu identyfikacji barier 

utrudniających możliwość uzyskania wsparcia w zakresie usług opiekuńczych oraz 
skali zapotrzebowania na te usługi. 

2. Inicjowanie działań Parlamentu oraz Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, mogących 
poprawić sytuację osób niesamodzielnych i ich rodzin, w zakresie zapewnienia 
właściwej pomocy i opieki.  

3. Popularyzowanie i inicjowanie badań dotyczących sytuacji osób niesamodzielnych i 
ich bliskich oraz warunków uzyskiwania przez nich pomocy opiekuńczej. 

4. Współpraca z samorządami terytorialnymi, kościołami i związkami wyznaniowymi 
oraz organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi w niesieniu pomocy osobom 
niesamodzielnym. 

5. Wspieranie propozycji ustawowych zmierzających do stworzenia w Polsce 
kompleksowego systemu wsparcia dla osób niesamodzielnych i ich bliskich oraz 
innych zmian legislacyjnych mogących poprawić sytuację w tej dziedzinie. 

6. Wspieranie działań zmierzających do budowy wspólnej reprezentacji środowisk, 
organizacji i instytucji zainteresowanych poprawą dostępności i jakości usług 
opiekuńczych. 
 
III.   Władze Zespołu 

 
1. Pracami Zespołu kieruje prezydium. 
2. W skład prezydium wchodzą: przewodniczący, 1-3 wiceprzewodniczących i sekretarz.  
3. Wybór prezydium odbywa się na posiedzeniu Zespołu w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej 1/3 składu Zespołu.  
4. Odwołanie prezydium Zespołu lub poszczególnych jego członków odbywa się na 

posiedzeniu Zespołu na wniosek co najmniej połowy członków Zespołu lub na 



wniosek zainteresowanych, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy 
obecności co najmniej ½ składu Zespołu. 

5. Obrady prezydium dotyczące organizacji pracy Zespołu mogą odbywać się z 
wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.  
 

IV. Formy pracy Zespołu 
 

1. Zespół obraduje na posiedzeniach nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
2. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący lub zastępujący go członek prezydium, z 

tygodniowym wyprzedzeniem. Posiedzenie może być zwołane również na wniosek co 
najmniej trzech członków Zespołu. 

3. Posiedzeniom Zespołu przewodniczy przewodniczący lub inny członek prezydium, 
któremu prowadzenie zleci przewodniczący. 

4. W posiedzeniach mogą uczestniczyć parlamentarzyści nie będący członkami Zespołu, 
a także zaproszeni przez przewodniczącego przedstawiciele rządu, samorządu, 
eksperci, przedstawiciele organizacji pozarządowych, kościołów i związków 
wyznaniowych oraz mediów. 

5. Na posiedzeniach Zespół realizuje tematy określone w rocznym  lub wieloletnim 
planie pracy przyjętym przez Zespół oraz tematy zaproponowane przez 
przewodniczącego lub wniesione przez co najmniej trzech członków Zespołu. 
 

V.   Zasady i tryb podejmowania decyzji przez Zespół 
 

1. Decyzje Zespołu podejmowane są w drodze konsensusu. 
2. W sprawach spornych prowadzone jest głosowanie. Decyzje podejmowane są 

wówczas zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 składu Zespołu. 
3. W sprawach nie cierpiących zwłoki decyzje Zespołu mogą być podejmowane  w trybie 

obiegowym, z zachowaniem zasad określonych w ust. 2, z wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej. 

 
VI. Tryb zmiany niniejszego Regulaminu 

 
Zmiany regulaminu mogą następować w drodze uchwały Zespołu, podjętej bezwzględną 
większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 składu Zespołu. 
 

VII. Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Biuro Spraw Senatorskich.  


