
REGULAMIN SENACKIEGO ZESPOŁU 

DO SPRAW SANACJI  

SYSTEMU OSKARŻANIA PUBLICZNEGO  

W POLSCE 

 

§1. 

1. Senacki Zespół do Spraw Sanacji Systemu Oskarżania Publicznego w Polsce, 

zwany dalej ,,Zespołem" tworzą na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 

1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora 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. Senator może przystąpić do Zespołu za zgodą Zespołu wyrażoną w drodze 

uchwały. 

§2. 

1. Celem działania Zespołu jest przygotowanie założeń kompleksowej reformy 

prawa o prokuraturze oraz przegląd i weryfikacja organów, które pełnią lub 

mogą pełnić funkcję oskarżyciela publicznego lub podmiotu prowadzącego 

postępowanie przygotowawcze.  

2. Zespół realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

a) przegląd aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

kompetencji organów, które pełnią lub mogą pełnić funkcję 

oskarżyciela publicznego lub podmiotu prowadzącego postępowanie 

przygotowawcze; 

b) analizę i ocenę funkcjonalności istniejących rozwiązań legislacyjnych; 

c) proponowanie nowych rozwiązań; 

d) przygotowywanie projektów stosownych ustaw; 

e) organizowanie konferencji, spotkań z udziałem przedstawicieli 

organów, pełniących lub mogących pełnić w przyszłości funkcję 

oskarżyciela publicznego; 

3. Ustalenia dokonane przez Zespół udostępniane są w szczególności opinii 

publicznej oraz kierowane pod adresem organów władzy publicznej. 



§ 3. 

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

2. Prezydium Zespołu tworzą: Przewodniczący i dwóch Wiceprzewodniczących.  

3.Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Zespołu następuje 

większością głosów członków zespołu 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 związana jest z przedmiotem działalności zespołu. 

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. 


