
REGULAMIN SENACKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW SPÓŁKI 

GETBACK S.A.  

 

 

§1. 

1. Senacki Zespół do Spraw Spółki GETBACK S.A. zwany dalej ,,Zespołem" 

tworzą na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu 

mandatu posła i senatora (Dz. U. 2016 r. poz. 1510 i 2074 oraz 2017 r. poz. 38) 

oraz art. 21 ust.6 i 7 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 

listopada 1990 r. - Regulamin Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, senatorowie 

obecni na posiedzeniu założycielskim Zespołu. 

2. Uzupełnienie składu Zespołu może nastąpić poprzez wyrażenie woli 

przystąpienia do Zespołu przez senatora zainteresowanego udziałem w pracach 

Zespołu - na drugim posiedzeniu Zespołu, które zostanie zwołane w terminie nie 

krótszym niż 14 dni od posiedzenia założycielskiego Zespołu. 

3. Senator może przystąpić do Zespołu za zgodą Zespołu wyrażoną w drodze 

uchwały. 

 

 

§2. 

1. Celem działania Zespołu jest: 

- przeanalizowanie dotychczasowej działalności Organów i Instytucji 

Państwowych oraz podmiotów organizujących rynek finansowy wobec Spółki 

GETBACK S.A. podmiotów oferujących jej papiery wartościowe oraz ją 

audytujących, 

-  bieżące monitorowanie działalności w/w organów i instytucji Państwowych w 

sprawie Spółki GETBACK S.A. 

 

2. Zespół realizuje swoje cele w szczególności poprzez analizę informacji: 



1) zgłaszanych Zespołowi przez obywateli, samorządy, organizacje 

pozarządowe i inne organizacje; 

2) przekazywanych w formie pisemnej na prośbę Zespołu przez organy 

władzy publicznej; 

3) wyjaśnień składanych w trakcie posiedzenia Zespołu przez 

przedstawicieli władzy publicznej; 

4) wynikających z doniesień medialnych. 

3. Ustalenia dokonane przez Zespół udostępniane są w szczególności opinii 

publicznej oraz organom władzy publicznej. 

4. Zespół nie wykonuje funkcji kontrolnej wobec organów władzy publicznej. 

§ 3. 

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, który reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Prezydium Zespołu tworzą: przewodniczący i wiceprzewodniczący w liczbie 

do czterech. 

3. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Zespołu następuje 

większością głosów senatorów obecnych na posiedzeniu założycielskim. 

§ 4. 

1. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego. 

2. Obradami Zespołu kieruje przewodniczący. W razie nieobecności 

przewodniczącego obradami kieruje jeden z jego wiceprzewodniczących. 

3. Posiedzenia Zespołu są jawne. Za zgodą przewodniczącego mogą w nich 

uczestniczyć przedstawiciele instytucji, organizacji społecznych i zawodowych, 

których działalność dotyczy praworządności. W posiedzeniach uczestniczą 

również inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Zespołu. 

§ 5. 

1. Zespół przygotowuje opinie i podejmuje uchwały, a także może przyjmować         

do wiadomości, w drodze uchwały, przedkładane mu informacje lub stanowiska. 

2. Uchwały Zespołu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy członków zespołu. W przypadku równowagi decyduje głos 

przewodniczącego. 



3. Przewodniczący może zdecydować o poddaniu pod głosowanie projektu 

uchwały lub innego rozstrzygnięcia Zespołu bez zwoływania posiedzenia,          

w trybie określonym w ust. 4. 

4. 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. 

§ 6. 

Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Biuro Spraw Senatorskich 

Kancelarii Senatu. 

 


