
REGULAMIN 

SENACKIEGO ZESPOŁU DS. SKUTKÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ DLA POLSKI 

§  1 .  

Senacki Zespół ds. Skutków II Wojny Światowej dla Polski, zwany dalej „Zespołem" 

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

zainteresowaną problematyką najnowszej historii Polski, w tym szczególnie okresem II wojny 

światowej i jej skutkami dla Polski i Polaków. 

§ 2. 

Do zadań Zespołu należą w szczególności: 

1) studia nad przebiegiem II wojny światowej w aspekcie jej negatywnych skutków dla 

Polski i Polaków; także następstw wieloletnich, odłożonych w czasie; 

2) przegląd stosowanych prawnych procedur finalizacji konfliktów zbrojnych oraz ich użycia 

w przypadku zakończenia II wojny światowej; 

3) charakterystyka prawnej i faktycznej, powojennej sytuacji Polski, szczególnie w stosunkach 

z jej sąsiadami, jako jednego z uczestników II wojny światowej; 

4) opis obecnej pozycji i stanowiska państw sąsiadujących z Polską, w świetle ich 

zaangażowania i postawy w czasie II wojny światowej; 

5) analiza istniejących aktów prawnych w zakresie ich skuteczności odnoszącej się do 

szacowania strat wojennych oraz do związanych z nimi odszkodowań i reparacji; 

6) wspieranie działań zmierzających do ustalenia wysokości strat - terytorialnych, 

biologicznych, materialnych, w elicie narodowej, w dobrach kultury i sztuki, w 

archiwaliach - spowodowanych działaniami sił obcych w czasie II wojny światowej na 

terytorium Rzeczypospolitej; 

7) przedstawienie dostępnych możliwości zaspokojenia słusznych i sprawiedliwych roszczeń 

Polski i Polaków, wynikłych ze strat poniesionych wskutek II wojny światowej; 

8) współpraca z podmiotami publicznymi i niepublicznymi działającymi na rzecz obliczenia, 

dokumentacji oraz publikacji wysokości strat poniesionych przez Polskę i Polaków w 

czasie II wojny światowej. 



§ 3. 

Formami pracy Zespołu są: 

1) posiedzenia Zespołu, przeprowadzane także w formie zdalnej przy pomocy środków 

komunikacji elektronicznej; 

2) zajmowanie stanowisk w formie uchwał lub innych rozstrzygnięć, przyjmowanych 

również w trybie obiegowym przy pomocy środków komunikacji elektronicznej; 

3) przygotowanie, uzgadnianie treści oraz publikowanie: rezolucji, oświadczeń, apeli, 

deklaracji, opinii lub komunikatów; 

4) organizowanie i udział w konferencjach prasowych; 

5) przygotowywanie projektów ustaw oraz uchwał Senatu RP; 

6) organizowanie: odczytów, wykładów, paneli dyskusyjnych, debat, seminariów, 

projekcji filmowych i promocji; 

7) organizowanie: konferencji naukowych, edukacyjnych i okolicznościowych; 

8) włączanie się w przygotowywanie: okolicznościowych wystaw, pokazów, programów 

edukacyjnych oraz konkursów; 

9) inicjowanie obchodów ważnych rocznic historycznych oraz udział w obchodach 

uroczystości państwowych; 

10) współpraca z organami i instytucjami państwowymi oraz innymi podmiotami 

działającymi w zakresie zadań Zespołu. 

§ 4. 

1) W skład władz Zespołu wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz, 

stanowiący Prezydium Zespołu. 

2) Przewodniczący kieruje pracami Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz. 

3) Wiceprzewodniczący zastępuje Przewodniczącego Zespołu w trakcie jego nieobecności. 

4) Sekretarz prowadzi dokumentację Zespołu, sporządza protokół z każdego jego 

posiedzenia oraz przesyła korespondencję Zespołu. 

5) Wybór Przewodniczącego Zespołu, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza następuje na 

czas trwania kadencji Senatu RP w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów 

w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. 



§ 5. 

1. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu 

przynajmniej raz na kwartał z inicjatywy własnej. 

2. Temat, porządek i formę posiedzenia proponuje Przewodniczący Zespołu. 

3. Posiedzenia Zespołu z reguły są jawne. W uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach 

tajność obrad Zespołu może zarządzić Przewodniczący Zespołu z inicjatywy własnej lub 

na wniosek członka Zespołu. 

4. Posiedzenia Zespołu prowadzi Przewodniczący lub pod jego nieobecność 

Wiceprzewodniczący. 

5. W posiedzeniach Zespołu, za zgodą jego Przewodniczącego, mogą uczestniczyć 

przedstawiciele organów państwowych, instytucji publicznych, stowarzyszeń i innych 

organizacji społecznych, których działalność dotyczy zadań Zespołu. W posiedzeniach 

mogą też brać udział inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu. 

6. Projekt protokołu z posiedzenia Zespołu jest przygotowywany przez Sekretarza do 

akceptacji przez członków Zespołu na kolejnym posiedzeniu. 

§ 6. 

1. Zespół zajmuje stanowiska w formie uchwał podejmowanych w głosowaniu jawnym 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej członków Zespołu. 

2. Przewodniczący może zdecydować o przyjęciu uchwały (w szczególności: rezolucji, 

oświadczenia, apelu, deklaracji, opinii lub komunikatu) albo innego rozstrzygnięcia 

Zespołu bez zwoływania posiedzenia, w trybie obiegowym - przy pomocy środków 

komunikacji elektronicznej - określonym w ust. 3-5. 

3. Projekt uchwały lub innego rozstrzygnięcia Zespołu jest przesyłany przez 

Przewodniczącego drogą elektroniczną członkom zespołu z informacją, że niezgłoszenie 

do jego treści uwag w terminie określonym od dnia otrzymania projektu uznaje się za jego 

akceptację. 

4. Uchwałę lub inne rozstrzygnięcie Zespołu uważa się za przyjęte jednomyślnie, jeśli uwag 

nie zgłosi żaden z członków Zespołu albo zgłoszone uwagi zostaną uwzględnione przez 

Przewodniczącego. 



5. Jeśli uwagi zgłoszone przez członków Zespołu nie zostaną uwzględnione przez 

Przewodniczącego, może on je poddać pod głosowanie przy pomocy środków 

komunikacji elektronicznej albo może odstąpić od projektu. 

§ 7 

Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Biuro Spraw Senatorskich. 

§ 8 

Zmiana Regulaminu Zespołu może nastąpić w drodze uchwały podjętej w głosowaniu 

jawnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków 

Zespołu. 


