
 

 

 

 

REGULAMIN 
Parlamentarnego Zespołu ds. Młodzieży 

 
§ 1 

 
1. Parlamentarny Zespół ds. Młodzieży, zwany dalej „Zespołem”, został utworzony na podstawie 

art. 17 ust. 3 Ustawy z dnia 19 maja 1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 
1966 r. Nr 73 poz. 350 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 6 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2010 
r. Nr 39, poz. 542 i Nr 57, poz. 771 oraz  2011 r. Nr 6, poz. 62 z późn. zm.). 

2. Zespół tworzą posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wyrazili akces do pracy 
w Zespole, zainteresowanych problematyką dotyczącą młodzieży oraz osoby zaproszone do 
współpracy na zasadach określonych w §6 i §7 niniejszego regulaminu. 

3. Pod pojęciem młodzież rozumie się osoby w wieku od 17 do 26 roku życia.   
4. Celem Zespołu jest wypracowywanie rozwiązań prawnych, programowych i innych oraz opi-

niowanie różnych aktów prawnych i opracowań  mających wpływ na życie młodzieży. 
5. Przynależność do Zespołu jest dobrowolna. 
 
 

§ 2 
Zadania Zespołu 

 
Do zadań Zespołu należy w szczególności: 
1. Wypracowywanie i prezentowanie stanowisk w sprawie rozwiązań legislacyjnych dotyczących 

młodzieży. 
2. Przeprowadzanie konsultacji z reprezentantami grup młodzieży w sprawie ustawodawstwa 

proponowanego przez Sejm i Senat RP. 
3. Współpraca z Komisjami Sejmu i  Senatu RP w zakresie realizacji celów Zespołu. 
4. Współpraca z reprezentantami młodzieży w zakresie realizacji celów Zespołu. 
5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz młodzieży.  
6. Wspieranie inicjatyw społecznych podejmowanych przez młodzież. 
7. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie debaty nad sytuacją młodzieży, w szczególności  

w sferach: edukacyjnej, ekonomicznej, społecznej i kulturowej. 
8. Podejmowanie problematyki edukacji prawno-obywatelskiej wśród młodzieży. 
 

§ 3 
Władze Zespołu 

 
1. Pracami Zespołu  kieruje przewodniczący, reprezentując go także na zewnątrz. 
2. W skład Prezydium Zespołu wchodzą: przewodniczący, od jednego do czterech wiceprzewod-

niczących oraz sekretarz. 
3. Przewodniczący Zespołu oraz pozostałe władze Zespołu są wybierani na okres kadencji Sejmu 

RP przez członków Zespołu na pierwszym zebraniu w kadencji, w głosowaniu jawnym, bez-
względną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Zespołu. 

4. Odwołanie członka Prezydium Zespołu oraz uzupełniające wybory odbywać się będą według 
zasad określonych w ust. 3. 

 
 



 

 

 

 

§ 4 
Formy pracy Zespołu 

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz 
na sześć miesięcy. 

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Zespołu. 
3. Posiedzeniom Zespołu przewodniczy przewodniczący Zespołu lub podczas jego nieobecności, 

jeden z wiceprzewodniczących Zespołu. 
4. W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć zaproszeni goście. 
 

§ 5 
Zasady i tryb podejmowania decyzji przez Zespół 

1. Zespół podejmuje uchwały i stanowiska zwykłą większością głosów. W przypadku równowagi 
decyduje głos przewodniczącego lub jego zastępcy prowadzącego posiedzenie.  

2. Przewodniczący może zdecydować o poddaniu pod głosowanie 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 człon-
kom 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 
50% członków zespołu.  

5. Jeśli uwagi, o których mowa w ust. 5, zgłosi ponad 50% członków zespołu, przewodniczący mo-
że odstąpić od projektu albo rozesłać nowy projekt uchwały lub innego rozstrzygnięcia, 
uwzględniając zgłoszone uwagi.  

 
§ 6 

Grupa  Ekspercka 
 

1. Przy Zespole działa społecznie Grupa Ekspercka, składająca się z osób niebędących parlamenta-
rzystami.  

2. Kandydatów do Grupy Eksperckiej zgłaszać mogą członkowie Zespołu oraz Rady Młodzieżowej, 
a decyzję o powołaniu podejmuje się w głosowaniu.  

 
§ 7 

Rada Młodzieżowa 
 

1. Przy Zespole działa społecznie Rada Młodzieżowa na zasadach określonych w Regulaminie  
Rady Młodzieżowej, przyjętego przez Zespół. 

2. Prezydium Rady Młodzieżowej współpracuje z Zespołem, a szczególnie z Prezydium Zespołu. 
3. Rada Młodzieżowa ma charakter doradczy, ma prawo zgłaszania inicjatyw – w tym legislacyj-

nych, które Prezydium Zespołu odrzucić może tylko w drodze głosowania zwykłą większością 
głosów.   

 
 
 
 



 

 

 

 

§ 8 
Postanowienie końcowe 

Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Biuro Spraw Senatorskich.  


