REGULAMIN
PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU ROZWOJU DRÓG WODNYCH
§ 1.
Parlamentarny Zespół Rozwoju Dróg Wodnych, zwany dalej „Zespołem”, tworzą posłowie
i senatorowie, którzy zgłosili się do pracy w Zespole i stanowią grupę zainteresowaną
problematyką dróg wodnych i turystyki wodnej.
§ 2.
1. Celami Zespołu są:
1) podejmowanie tematyki związanej ze stanem dróg wodnych, diagnozowaniem
problemów, pracami nad rozwiązaniami legislacyjnymi, koncepcjami, studiami
i innymi działaniami mającymi na celu ich wszechstronny rozwój,
2) dążenie do wykorzystywania potencjału żeglugowego dróg wodnych, w tym m.in.:
transportowego, komunikacyjnego, pasażerskiego, turystycznego i sportowego,
3) podejmowanie działań na rzecz:
a) wykorzystywania walorów hydroenergetycznych dróg wodnych,
b) poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
c) dbałości o walory przyrodnicze środowiska wodnego i nadrzecznego,
d) zwiększania retencji wody i przeciwdziałania stepowieniu,
e) zagospodarowania obszarów nadrzecznych,
f) inicjowania i popierania działań sprzyjających rozwojowi dróg wodnych.
2. Przedmiot

zainteresowania

Zespołu

obejmuje

przede

wszystkim

istniejące

i projektowane:
a) śródlądowe drogi wodne stanowiące polską część sieci Międzynarodowych
Dróg Wodnych (MDW);
b) drogi wodne powiązane z MDW;
c) drogi wodne mające znaczenie żeglugowe;
d) szlaki przybrzeżne.
§ 3.
1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, który reprezentuje go na zewnątrz.
2. W skład władz Zespołu wchodzą: przewodniczący i od jednego do trzech zastępców
przewodniczącego, stanowiący prezydium Zespołu.
3. Wybór przewodniczącego Zespołu oraz jego zastępców następuje większością głosów
w obecności co najmniej połowy członków Zespołu.

§ 4.
1. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego.
2. Obradami Zespołu kieruje przewodniczący. W razie nieobecności przewodniczącego
obradami kieruje jeden z jego zastępców.
3. Posiedzenia Zespołu są jawne. Za zgodą przewodniczącego mogą w nich uczestniczyć
przedstawiciele instytucji, organizacji społecznych i zawodowych, których działalność
zbliżona jest do celów Zespołu. W posiedzeniach mogą też uczestniczyć inne osoby
zaproszone przez przewodniczącego Zespołu.
4. Przewiduje się utworzenie zespołu ekspertów, honorowo wspierających Zespół,
składającego się z osób niebędących parlamentarzystami. Zespół akceptuje listę
ekspertów na wniosek przewodniczącego.
§ 5.
1. Zespół przygotowuje opinie i podejmuje uchwały, a także może przyjmować
do wiadomości, w drodze uchwały, przedkładane mu informacje lub stanowiska.
2. Uchwały Zespołu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równowagi
decyduje głos przewodniczącego lub jego zastępcy prowadzącego posiedzenie.
3. Przewodniczący może zdecydować o poddaniu pod głosowanie projektu uchwały
lub innego rozstrzygnięcia zespołu bez zwoływania posiedzenia, w trybie określonym
w ust. 4–6.
4. Projekt uchwały lub innego rozstrzygnięcia zespołu jest przesyłany drogą
elektroniczną członkom zespołu z informacją, że niezgłoszenie uwag w terminie 7 dni
od dnia otrzymania projektu uznaje się za jego aprobatę.
5. Uchwałę lub inne rozstrzygnięcie zespołu uważa się za przyjęte, jeśli uwagi zgłosi
nie więcej niż 50% członków zespołu.
6. Jeśli uwagi, o których mowa w ust. 5, zgłosi ponad 50% członków zespołu,
przewodniczący może odstąpić od projektu albo rozesłać nowy projekt uchwały
lub innego rozstrzygnięcia, uwzględniając zgłoszone uwagi.
§ 6.
Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Biuro Spraw Senatorskich.

