
Regulamin  

Parlamentarnego Zespołu do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

 

 

§ 1. 

 

1. Parlamentarny Zespół do spraw współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, zwany 

dalej „Zespołem”, został utworzony na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja  

1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. 2011 r. Nr. 7, poz. 29 ze zm.), 

art. 8 ust. 6. Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – 

Regulamin Sejmu (M. P. 2009 r. Nr. 5, poz. 47 ze zm.) oraz art. 21 ust. 6 uchwały Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu (M. P. 2010 r. 

Nr 39, poz. 542 ze zm.). 

2. W skład Zespołu wchodzą posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy 

zainteresowani są podejmowaniem działań na rzecz organizacji pozarządowych. 

3. Przynależność do Zespołu jest dobrowolna. 

 

§ 2. 

 

Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i Radą Działalności Pożytku Publicznego. 

2) Monitorowanie ustawodawstwa dotyczącego organizacji pozarządowych. 

3) Wspieranie działań na rzecz dialogu obywatelskiego. 

4) Usuwanie barier w działalności organizacji pozarządowych. 

 

§ 3. 

 

1. Pracami Zespołu kieruje sześcioosobowe Prezydium. 

2. Prezydium tworzą: przewodniczący, czterej wiceprzewodniczący oraz sekretarz. 

3. Skład Prezydium wybierany jest spośród członków Zespołu zwykłą większością głosów  

w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu. 

4. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba, że Zespół postanowi inaczej. 

5. Czas pracy Zespołu pokrywa się z kadencją Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 



§ 4. 

 

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. 

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje z tygodniowym wyprzedzeniem przewodniczący lub 

zastępujący go inny członek Prezydium, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 

trzech członków Zespołu. 

3. Posiedzenia Zespołu prowadzi przewodniczący lub w jego zastępstwie inny członek 

Prezydium. 

4. Posiedzenia Zespołu są jawne. Mogą w nich uczestniczyć w szczególności posłowie  

i senatorowie nie będący członkami Zespołu, przedstawiciele rządu, organizacji 

pozarządowych i eksperci. 

 

§ 5. 

 

1. Decyzje Zespołu podejmowane są w drodze konsensu. 

2. W przypadku niemożliwości uzyskania konsensu przeprowadza są głosowanie. Decyzje 

podejmowane są wówczas zwykłą większością  głosów w obecności co najmniej połowy 

liczby członków Zespołu. 

 

§ 6. 

 

Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić w drodze uchwały podjętej bezwzględną 

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

projekt zmiany w regulaminie.   

 

  

 

 

  


