REGULAMIN
SENACKIEGO ZESPOŁU STRAŻAKÓW

§ 1.
Senacki Zespół Strażaków zwany dalej „Zespołem” tworzą senatorowie, którzy zgłosili się do
pracy w Zespole i stanowią grupę zainteresowaną problematyką pożarniczą.
§ 2.
Do podstawowych zadań Zespołu należy:
1) dbanie o sprawy bezpieczeństwa pożarowego Państwa sprawowanego przez
państwowe służby ochrony przeciwpożarowej oraz służby niezawodowe - Ochotnicze
Straże Pożarne,
2) ustawiczne rozpoznawanie i ocenianie potrzeb w przedmiocie inicjatyw legislacyjnych
regulujących status funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i członków
Ochotniczych Straży Pożarnych,
3) współpracowanie w szczególności z zarządami Państwowej Straży Pożarnej
i Ochotniczych Straży Pożarnych, odpowiednimi strukturami rządu, Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, producentami na rzecz ochrony
przeciwpożarowej,
4) utrzymywanie

bieżących

kontaktów

z

terenowymi

jednostkami

ochrony

przeciwpożarowej w tym udział w spotkaniach, uroczystościach i wizytacjach,
5) podejmowanie działań zmierzających do zwiększania efektywności ochrony
przeciwpożarowej i bezpieczeństwa cywilnego,
6) przedstawianie Senatowi i jego organom wniosków lub propozycji dotyczących
projektów ustaw i uchwał w sprawach ochrony przeciwpożarowej i Krajowego
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
§ 3.
Prezydium zespołu tworzą; przewodniczący zespołu, do trzech zastępców przewodniczącego
oraz dwóch członków prezydium.

§ 4.
Prezydium Zespołu:
1) opracowuje roczne plany pracy Zespołu,
2) ustala terminy i porządek dzienny posiedzeń,
3) zawiadamia członków o terminie posiedzeń,
4) opracowuje sprawozdanie i bieżące informacje z prac prezydium i całego Zespołu.
§ 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 - 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.
Posiedzenie Zespołu odbywają się w terminach określonych w planie pracy Zespołu.
Na wniosek jednej czwartej ogólnej liczby członków przewodniczący obowiązany jest zwołać
posiedzenie w celu rozpatrzenia sprawy.

§ 7.
1. Na posiedzenia Zespołu mogą być zapraszani przedstawiciele organów państwowych
organizacji i stowarzyszeń.

2. W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć także przedstawiciele organizacji
społecznych i zawodowych działających na rzecz ochrony przeciwpożarowej, a także inne
osoby w celu złożenia informacji i wyjaśnień w sprawach będących przedmiotem obrad lub
badań Zespołu.
3. W posiedzeniach Zespołu, na zaproszenie jego przewodniczącego, mogą uczestniczyć inni
senatorowie i posłowie, bez prawa udziału w głosowaniu.
4. W posiedzeniach Zespołu, na zaproszenie jego przewodniczącego, mogą uczestniczyć
doradcy i eksperci z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
5. Posiedzenie 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.

