
REGULAMIN 

PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU KOCIEWSKIEGO 

 

§ 1. 

 

Parlamentarny Zespół Kociewski, zwany dalej „Zespołem” tworzą posłowie 

i senatorowie którzy wyrazili akces do pracy w Zespole i stanowią apolityczną grupę 

zainteresowaną problematyką regionalną – w szczególności Kociewia i całego Pomorza.   

 

§ 2. 

 

Zadaniami Zespołu są w szczególności: 

1) inicjowanie działań Sejmu i Senatu na rzecz poprawy jakości aktów normatywnych 

dotyczących problematyki regionalnej - w szczególności Kociewia jak i całego 

Pomorza, 

2) inicjowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju gospodarczego, kulturowego  

i społecznego Kociewia, regionów ościennych, jak i Pomorza, 

3) wspieranie działań propagujących wśród przedsiębiorców i obywateli postawy 

proekologiczne na Kociewiu, 

4) rozwijanie i wspieranie myśli społecznej, politycznej oraz inicjatyw proregionalnych, 

5) dbanie o zachowanie walorów środowiska naturalnego Kociewia oraz promowanie 

turystyki, agroturystyki i krajoznawstwa w Regionie, 

6) popularyzowanie wartości regionalnych oraz rozwój edukacji regionalnej, 

7) współpraca z odpowiednimi grupami parlamentarnymi innych państw. 

 

§ 3. 

1. Pracami Zespołu kieruje Prezydium, w skład którego wchodzą: przewodniczący i zastępca 

przewodniczącego. 

2. Wybór Prezydium odbywa się na posiedzeniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zespołu. 

3. Odwołanie władz Zespołu moŜe nastąpić na wniosek co najmniej 4 członków Zespołu  

na zasadach określonych w pkt. 2. 

 

 



§ 4. 

1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego, 

z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej 3 członków Zespołu. 

2. Posiedzeniom Zespołu przewodniczy przewodniczący, zastępca przewodniczącego lub w 

ich zastępstwie inny członek Zespołu. 

4. W posiedzeniach Zespół mogą uczestniczyć parlamentarzyści nie będący członkami 

Zespołu a takŜe na zaproszenie Prezydium, przedstawiciele rządu, samorządu, eksperci i 

przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

 

§ 5. 

1. Decyzje podejmowane są w drodze konsensusu opartego na wcześniejszej dyskusji 

dotyczącej omawianego zagadnienia. 

2. W sprawach spornych przeprowadzane jest głosowanie. Decyzje podejmuje się  wówczas 

zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków 

Zespołu. 

 

§ 6.  

 

Zmiana regulaminu moŜe nastąpić w drodze uchwały Zespołu, podjętej bezwzględną 

większością głosów na posiedzeniu następującym po posiedzeniu, na którym przedstawiono 

projekt zmian w regulaminie. 

 

§ 7. 

 

Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Biuro Spraw Senatorskich. 


