
REGULAMIN SENACKIEGO ZESPOŁU WSPÓŁPRACY Z REPUBLIKĄ 

POŁUDNIOWEJ AFRYKI 

§ 1. 

1. Senacki Zespół Współpracy z Republiką Południowej Afryki zwany dalej „Zespołem” 

tworzą senatorowie, którzy zgłosili się do pracy w Zespole i stanowią apolityczną grupę 

zainteresowaną problematyką relacji Polski z Republiką Południowej Afryki.  

2. Celem powołania Zespołu jest wspieranie współpracy gospodarczej, naukowej 

i kulturalnej między Polską i Republiką Południowej Afryki. 

§ 2. 

Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1) promowanie i wspomaganie wymiany dotychczasowych doświadczeń we współpracy 

gospodarczej, naukowej, turystycznej i kulturalnej między Polską i Republiką Południowej 

Afryki, 

2) propagowanie współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami rządowymi, 

pozarządowymi, i przedsiębiorcami obydwu państw, 

3) monitorowanie współpracy rozwojowej pomiędzy Polską i Republiką Południowej Afryki. 

§ 3. 

1. Pracami Zespołu kieruje prezydium Zespołu. 

2. W skład prezydium Zespołu wchodzą: przewodniczący i wiceprzewodniczący. 

3. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Zespołu powoływani i odwoływani są zwykłą  

większością głosów.  

§ 4. 

1. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego lub  

na wniosek co najmniej trzech 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. 

1. Obradami Zespołu kieruje Przewodniczący.  

2. Przewodniczący może zdecydować o poddaniu 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. 

§ 6. 

Decyzje Zespołu podejmowane są w obecności co najmniej połowy członków Zespołu 

i zapadają w drodze konsensu, a jeśli go brakuje – w drodze głosowania zwykłą większością 

głosów.  

§ 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. 

 


