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Regulamin 

Parlamentarnego Zespołu Krzewienia Idei Roberta Schumana 
 

 

Preambuła 

Popierając zatracaną przez obecną Wspólnotę Europejską, propagowaną przez Roberta 

Schumana, koncepcję integracji przy zachowaniu fundamentalnych wartości jakie 

przyświecały Ojcom Założycielom Wspólnoty tj.: chrześcijaństwo, wolność, solidarność, 

różnorodność i patriotyzm, w celu przypomnienia „głosu Schumana” i powrotu do korzeni 

tj. filarów Wspólnoty Narodów Europy oraz zjednoczenia ludzi dobrej woli wokół 

faktycznych celów i podejścia Roberta Schumana, my posłowie i senatorowie Rzeczpospolitej 

Polskiej tworzymy Parlamentarny Zespół Krzewienia Idei Roberta Schumana.  

§1 

1. Parlamentarny Zespół Krzewienia Idei Roberta Schumana, zwany dalej: „Zespołem”, 

został utworzony na podstawie art. 17 ust. 3 ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu 

mandatu posła i senatora (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1510 z późn. zm.), art. 8 ust. 6 i 7 

Uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu 

Rzeczpospolitej Polskiej (t.j.: M.P. z 2012 r. poz. 32, z pózn. zm.) oraz art. 21 ust. 6 i 7 

Uchwały Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. Regulamin Senatu 

(t.j.: M.P. z 2016 r. poz. 824 z późn. zm).  

2. Zespół tworzą posłowie i senatorowie Rzeczpospolitej Polskiej, którzy dobrowolnie 

wyrazili akces do pracy w Zespole i stanowią grupę osób zainteresowanych problematyką 

krzewienia idei Roberta Schumana.  

§ 2 

Cele Zespołu obejmują w szczególności: 

a) prowadzenie działań zmierzających do urzeczywistniania myśli i celów propagowanych 

przez Roberta Schumana, 

b) popularyzacja rozumienia polityki jako roztropnej służby dobru wspólnemu, 

c) wspieranie rozwoju relacji między obywatelami różnych państw w sferach kultury, 

edukacji, nauki, gospodarki, religii i życia społecznego, 

d) wspieranie ograniczania wpływów ponadnarodowych korporacji, z zachowaniem praw 

suwerenności prawnej wszystkich państwa Wspólnoty, 

e) wspieranie kształtowania fundamentalnej dla kultury europejskiej chrześcijańskiej 

postawy światopoglądowej, kultury i tradycji chrześcijańskiej, zmierzającej do 

zagwarantowania każdemu człowiekowi niezbywalnego, naturalnego prawa do życia. 

f) wspieranie rozwoju relacji ekonomicznych między narodami Europy opartych 

o solidarność gospodarczą. 
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§ 3 

Do zadań zespołu należy w szczególności:  

a) wspieranie inicjatyw ustawodawczych, uchwałodawczych i innych, zgodnych z ideą 

Roberta Schumana, 

b) przeciwstawianie się różnego rodzaju przedsięwzięciom stojącym w sprzeczności 

z ideą Roberta Schumana, 

c) organizowanie samodzielne lub z innymi osobami różnego rodzaju przedsięwzięć 

mających na celu propagowanie idei Roberta Schumana, a także udział 

w przedsięwzięciach organizowanych przez inne podmioty, 

d) podejmowanie stanowisk, apeli i rezolucji do władz krajów i instytucji krajowych oraz 

międzynarodowych w sprawie respektowania idei Roberta Schumana, w tym 

w szczególności zachowania fundamentalnych wartości jakie przyświecały Ojcom 

Założycielom Wspólnoty tj.: chrześcijaństwa, wolności, solidarności, różnorodności 

i patriotyzmu, 

e) organizowanie konferencji, spotkań, wykładów, pielgrzymek, koncertów, wystaw, 

projekcji itp., dla osiągnięcia celów Zespołu, 

f) wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz problematyki będącej 

przedmiotem działań Zespołu, 

g) podejmowanie różnego rodzaju innych działań dla osiągnięcia celów Zespołu. 

 

§ 4 

1. Pracami zespołu kieruje Prezydium. 

2. W skład Prezydium wchodzą: Przewodniczący i 2 Wiceprzewodniczących.  

3. Prezydium wybierane jest przez członków Zespołu na okres kadencji Sejmu i Senatu 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Wyboru prezydium przeprowadza się w głosowaniu jawnym, chyba, że członkowie 

Zespołu zdecydują o głosowaniu tajnym. 

5. Wybór na poszczególne funkcje w prezydium następuje bezwzględną większością 

głosów członków Zespołu obecnych na posiedzeniu. 

6. Odwołanie z funkcji przed upływem kadencji może nastąpić na wniosek co najmniej 

1/5 Zespołu, bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym, w którym 

wzięła udział co najmniej połowa Zespołu. 

7. W przypadku zrzeczenia się członkostwa w Zespole, funkcji w Prezydium lub utraty 

mandatu posła lub senatora, członek Prezydium przestaje z mocy prawa pełnić swoją 

funkcję.  

§ 5 

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

upoważnienia - członka Prezydium. 

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

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej członków. 
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3. Przewodniczący może zdecydować o poddaniu 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 1/5 członków zespołu. 

6. Jeśli uwagi, których mowa w ust. 4, zgłosi ponad 1/5 członków zespołu, przewodniczący 

może odstąpić od projektu albo przygotować nowy projekt uchwały lub innego 

rozstrzygnięcia, uwzględniając zgłoszone uwagi. 

7. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół lub notatkę w formie ustaleń.  

8. Obsługę administracyjną zespołu zapewnia Biuro Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu.  

§ 6 

Zespół może przekazywać prasie, radiu, telewizji oraz portalom internetowym i innym 

środkom masowego komunikowania się informacje dotyczące swojej działalności oraz 

publicznie wyrażać opinie i stanowiska, a także przeprowadzić akcje promocyjne. 

§ 7 

Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały podjętej bezwzględną 

większością głosów członków Zespołu na następnym posiedzeniu po tym, na którym złożono 

wniosek Prezydium lub 1/3 członków zespołu i przedstawiono projekt zmian w Regulaminie. 

§ 8 

Niniejszy Regulamin uchwalono w Warszawie, dnia 26 lipca 2017 r. na zebraniu 

założycielskim Parlamentarnego Zespołu Krzewienia Idei Roberta Schumana. 


