
REGULAMIN 

Senackiego Zespołu Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Świecie Wirtualnym. 

 

§ 1. 

 Senacki Zespół Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Świecie Wirtualnym, zwany dalej 

„Zespołem”, tworzą senatorowie, którzy zgłosili się do pracy w Zespole i stawiają sobie  

za cel inspirowanie i inicjowanie do opracowania i wdrożenia kompleksowych  

i wieloaspektowych działań edukacyjno-profilaktyczno-terapeutycznych zapewniających 

bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w świecie wirtualnym oraz zwiększenie ich bezpiecznego 

korzystania z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych.  

 

§ 2. 

Do zadań Zespołu należy: 

1) wzbogacanie wiedzy merytorycznej o zagrożeniach wynikających z technologii 

informacyjno-komunikacyjnych i współczesnych mediach cyfrowych, 

2) doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji zagrożeń cyberprzestrzeni  

oraz światów wirtualnych wśród dzieci i młodzieży, 

3) inspirowanie podnoszenia kompetencji społecznych nauczycieli, pedagogów, 

rodziców i przedstawicieli innych instytucji oświatowo-wychowawczych oraz 

profilaktyczno-terapeutycznych, związanych z tymi zagrożeniami, 

4) inspirowanie powoływania wojewódzkich i lokalnych zespołów ds. bezpieczeństwa 

dzieci i młodzieży w świecie wirtualnym, 

5) inspirowanie  do opracowania, wdrożenia i systematycznego doskonalenie strategii dla 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w świecie wirtualnym,  

6) inspirowanie innych przedsięwzięć związanych z edukacją dla bezpieczeństwa  

w przestrzeni wirtualnej w środowiskach oświatowo-wychowawczych m.in.  

w zakresie badań, kształcenia, działań profilaktyczno-terapeutycznych, medycznych, 

prawnych, polityki społecznej,  

7) upowszechnianie wiedzy poprzez działania informacyjno-promocyjne w różnych 

środowiskach zajmujących się m. in. edukacją, wychowaniem, ochroną zdrowia, 

działalnością kulturalną i medialną,  

8) podejmowanie innowacji i wdrażanie dobrych praktyk tworzonych w środowiskach 

lokalnych i organizacjach pozarządowych oraz upowszechnianie ich efektów,  



9) inicjowanie nowych rozwiązań w ramach krajowych i międzynarodowych, projektów 

badawczych, których efekty (wyniki) pozwolą na optymalizowanie działań w tym 

nowym obszarze,  

10)  współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i lokalnymi zajmującymi  

się przedmiotową problematyką w zakresie kreatywnych działań w ww. obszarze, 

powoływanie zespołów eksperckich ze środowisk naukowych, edukacyjnych  

i resortowych o charakterze merytorycznym, konsultacyjnym i doradczym 

wspomagających pracę zespołu. 

§ 3. 

 Prezydium Zespołu tworzą: przewodniczący Zespołu oraz do trzech zastępców 

przewodniczącego. 

 

§ 4. 

Przewodniczący Zespołu: 

1)      ustala terminy i porządek dzienny posiedzeń, 

2)      zawiadamia członków o terminie posiedzeń. 

 

§ 5. 

1. Obradami Zespołu kieruje przewodniczący. W razie nieobecności przewodniczącego 

obradami kieruje jeden z jego zastępców. 

2. Przewodniczący może zdecydować o poddaniu projektu uchwały lub innego 

rozstrzygnięcia Zespołu bez zwoływania posiedzenia, w trybie określonym w ust. 3. 

3. Projekt uchwały lub innego rozstrzygnięcia Zespołu jest przesyłany drogą elektroniczną 

członkom Zespołu i poddany głosowaniu elektronicznemu.  

 

§ 6. 

1.      Posiedzenia Zespołu są zwoływane przez przewodniczącego. 

2.      Na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków przewodniczący obowiązany jest 

zwołać posiedzenie. 

§ 7. 

1. Na posiedzenia Zespołu mogą być zapraszani doradcy, eksperci oraz inne osoby wskazane 

przez przewodniczącego.  



2. W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć inni senatorowie i posłowie, bez prawa 

udziału w głosowaniu. 

3. Posiedzenia Zespołu są jawne. 

§ 8. 

 1. Zespół przygotowuje opinie i podejmuje decyzje, a także może przyjąć do wiadomości 

w drodze podjęcia uchwały przedłożoną mu informację lub stanowisko. 

2. Decyzje Zespołu zapadają zwykłą większością głosów. 

 

§ 9. 

Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Biuro Spraw Senatorskich. 

 


