
 

 

REGULAMINU 

ZESPOŁU PARLAMENTARNEGO 

NA RZECZ 

POLITYKI I KULTURY PRORODZINNEJ 

 

 

§ 1 

1. Zespół Parlamentarny na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej, zwany dalej 

„Zespołem”, został utworzony na podstawie art. 17 ust. 3 (art. 17 ust. 1) ustawy 
z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz. U. z 2003 

r. Nr 221 poz. 2199 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 6 uchwały Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulaminu Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2002 r. Nr 23, poz. 398 z późn. zm.). 

2. Zespół tworzą posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej (posłowie 

Rzeczypospolitej Polskiej), którzy wyrazili akces do pracy w Zespole i stanowią 

niepolityczną grupę, zainteresowaną problematyką życia społecznego w zakresie 

spraw dotyczących rodzin. 

3. Celem powołania Zespołu jest poprawa sytuacji rodzin w aspekcie kulturowym, 

społecznym i ekonomicznym. 

4. Przynależność do Zespołu jest dobrowolna. 

 
§ 2 

Zadania Zespołu 

Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1) Podejmowanie inicjatyw społecznych i legislacyjnych w zakresie polityki 

i kultury prorodzinnej. 

2) Współpraca z instytucjami publicznymi mającymi wpływ na politykę i kulturę 

prorodzinną. 

3) Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dobra 

rodziny. 

4) Współpraca międzynarodowa w zakresie polityki i kultury prorodzinnej. 



 

 

 
§ 3 

Władze Zespołu 

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności 

Wiceprzewodniczący lub Członek Zespołu wskazany przez Przewodniczącego. 

2. W skład Zespołu wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Członkowie 

Zespołu. 

3. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje się zwykłą 

większością głosów Członków Zespołu.  

4. Odwołanie Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego może nastąpić na 

wniosek minimum 1/3 Członków Zespołu. Do odwołania wymagana jest 

bezwzględna większość głosów Członków Zespołu. 

 
§ 4 

Formy pracy Zespołu 

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej 2 razy w roku. 

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący. 

3. Posiedzeniom Zespołu przewodniczy Przewodniczący, a w przypadku jego 

nieobecności Wiceprzewodniczący lub Członek Zespołu wskazany przez 

Przewodniczącego. 

4. W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez 

Przewodniczącego. 

 
§ 5 

Zasady i tryb podejmowania decyzji przez Zespół 

Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu 

Członków Zespołu. 

 
§ 6 

Tryb zmiany niniejszego Regulaminu 

Zmiana regulaminu może nastąpić, na wniosek Przewodniczącego lub minimum 1/3 

Członków Zespołu, bezwzględną większością głosów.  


