
REGULAMIN  

PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU  KULTURY, TRADYCJI I DZIEDZICTWA 

MAŁYCH OJCZYZN 

  

§ 1. 

Parlamentarny Zespół Kultury, Tradycji i Dziedzictwa Małych Ojczyzn, zwany dalej 

„Zespołem” tworzą posłowie i senatorowie, którzy zgłosili się do pracy w Zespole i są 

zainteresowani rozwojem kultury oraz zachowaniem tradycji lokalnej.  

 

§ 2. 

1. Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1) propagowanie działalności twórców i animatorów kultury w  lokalnych środowiskach, 

2) organizowanie konferencji naukowych, edukacyjnych i okolicznościowych 

promujących dziedzictwo Małych Ojczyzn, 

3) inicjowanie przedsięwzięć środowisk związanych z mediami regionalnymi 

zmierzających do ożywiania i upowszechniania lokalnego dziedzictwa kulturowego. 

2. Zespół dąży do stworzenia w Polsce kompleksowego systemu wspierania małych 

centrów kulturalnych.  

§ 3. 

1. Pracami Zespołu kieruje Prezydium. 

2. Prezydium składa się z Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących.  

3. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących następuje większością głosów  

w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. 

 

§ 4. 

1. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego lub 

Wiceprzewodniczącego z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej 

członków Zespołu.  

2. Posiedzenia Zespołu są jawne. Za zgodą Przewodniczącego mogą w nich uczestniczyć 

przedstawiciele instytucji, organizacji społecznych i zawodowych, których działalność 

dotyczy zadań Zespołu. W posiedzeniach mogą też uczestniczyć inne osoby zaproszone przez 

Przewodniczącego Zespołu. 

§ 5. 



Decyzje Zespołu zapadają w obecności co najmniej połowy członków Zespołu 

 w drodze konsensu, a jeśli go brakuje – w drodze głosowania, zwykłą większością głosów.  

§ 6. 

1. Obradami Zespołu kieruje Przewodniczący. W razie nieobecności Przewodniczącego 

obradami kieruje jeden z  Wiceprzewodniczących. 

2. Przewodniczący może zdecydować o rozpatrzeniu projektu uchwały lub innego 

rozstrzygnięcia zespołu bez zwoływania posiedzenia, w trybie określonym w ust. 3 - 5. 

3. 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.  

4. Uchwałę lub inne rozstrzygnięcie zespołu uważa się za przyjęte, jeśli uwagi zgłosi nie 

więcej, niż 1/5 członków zespołu. 

5. Jeśli uwagi, o których mowa w ust. 3, zgłosi ponad 1/5 członków zespołu, Przewodniczący 

może odstąpić od projektu albo przygotować nowy projekt uchwały lub innego 

rozstrzygnięcia, uwzględniając zgłoszone uwagi. 

 

§ 7. 

Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić w drodze uchwały podjętej bezwzględną 

większością głosów na posiedzeniu, następującym po posiedzeniu, na którym przedstawiono 

projekt zmiany w regulaminie. 

§ 8. 

Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Biuro Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu. 

 

 


