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REGULANIIN

Parlamentarnego Zespolu ds. InnowacyjnoSci i Informatyzacji
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Parlamentarny Zespol ds. Innorvacyjnodci i Informatyzacjt, zwany daiej Zespolem' zostai

utworzonynapodstawiear t .  lTust .3ustawyzmaja lgg6r .orvykonyrvaniumandatupo-
sla i senato ra zpo2niejsz).rni zmianami (Dz. u. w 22I po2.2199 z7QA3 r.) oraz art' 8 ust'

6 Uchrvaiy Sejmu Rzeciypospotitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992r. (N{onitor Polski z

2002 r. w 23, poz. 398 z po2niejszymi zmianami)

W sklad Zespohr wchodz4Poslowie i Senatororvie Rzeczypospolitej Polskiej, ktorzy riryra-

zili akces do pracy ,1,v Zespole. Stanowi4 oni niepolitycznqgrupe parlamentarzyst6w RP,

zainteresowanych zagadnieniami tworzenia innowacji w polskich podmiotach sektora ba-

dan i rozrvoju (sektora B+R) oraz wdrazania innowacyjnychtozwiqzat'r w polskiej gospo-

darce, ze szczegolnym uwzglEdnieniem zagadnien trvorzenia ipraktycznego wykorzystania

nowoczesnych systemo* i na.zqdzi informatycznych rv gospodarce oraz innych dz'iedzi-

nach zycia.

C el ern p o wo lani a Z esp otu j est pod ej m ow ani e roZnorodnych dzialah na tzecz poprawy po-

ziomu innor,vacyjnoSci potitiej gospodarki oraz wszechstronnego roz"voju informatyzac1i

w Polsce.

PrzyraleznoSc do Zespohu jest dobrowolna'
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Zadania ZesPolu

Do zadan Zespoh,r nale2Y:

1. Monitororvanie u,szelkich dzialaf-r, rv tym zwlaszcza'.inicjatyr'r'ustawodawczych, po-

de1 morv any ch na rzecz popr aw y pozio mu i nnorv acyj no sci po lskiej go spo darki

Z. Monitoroq,anie proces ow z|iqzanychzwdralaniem w Polsce zapis6w tzw' Strategii

Lizbonskiej

3. Monitororvanie wszelkich dzialan, w tlT n zwlaszcza" inicjatylv ustawodawczych' po-

dej mow any ch na rzeczwdrazani a now oczesnych rozwi 4zan informatyczn ych w ad-

ministracji publicznej i innych dziedzinach zycia

4. Wspolorganizowanie spotkafi (seminari6',v, konferencji) osob i podn'riotow uczestni-

czqcych * pro""ru.h wdraZania innorvacji oraz informatyzacji

5. Udzial w przygotowyTvaniu dokumentacji (np. raport6w, sprawozdan) dotyczqcej

dzialan z zakresu wdrazania w Polsce innorvacji oraz nowoczesnych rozrviqzaf in-

formatycznYch

6. Inne zadania przyjqte do realizacj l przezZespol w drodze uchwaty, podejmowanej na

posiedzeni., Z"tpilo zwykl4..viEkszoSciqglosow. Prawo zglaszaniapropozycji takich

zad,anprzystuguje grupie co najmniej trzech czlonk6w Zespohu.
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Wladze Zespolu

1. Pracami Zespolu kieruje Prezydium, skladaj4ce siq z 6 do 10 os6b.

2. W sklad Prezydium wchodzq: Przervodniczqcy, 3 Wiceprzewodnicz4c-vch, Sekretarz,
Skarbnik oraz Czlonkowie.

3. Wybor Prezydium odbyr,va siq na posiedzeniu Zespohu w obecnoSci co najmniej polowy
czlo nko w Zespo tu, w glo sorvaniu j au'nyrn zrykl4rvi qkszo$ ci4 glo s6 w.

4. Odwolanie czlonka Prezydium oraz wybory uzupelniaj4ce sklad Prezydium odbyrvaj4 siq
wg zasad okreSlonych w ust. 3.

5. Czas funkcjonorvania Zespolu pokrpva siE z czasem trwania VI kadencji Sejmu RP.

6. W ramach Zespolu funkcjonuj4 dwie sekcje:

a) sekcja ds. innorvacyjnoSci

b) sekcja ds. informatyzacji

c) sekcja ds. przedsiEbiorczo6ci
'7. 

Pracami sekcji kieruj4 przeu,odnicz4cy, '',v,vbierani u'g zasad okreSlonych dla wyboru
czlonk6w Prezydium Zespotu. Przewodnicz4cy sekcji wchodz4 jako czlonkowie w sklad
Prezydium.

8. Tu,,orzenie nor.vych sekcji oraz likwidacja istniej4cych dotychczasmo|ebyc dokonyrvane
na posiedzeniu Zespohr w obecnoSci co najmniej poiowy czlonk6w Zespotu, w glosowaniu
jawnl.r-n zwykl4 wiEkszoSci4 glos6w lub poprzez uchwalE Prezydium Zespotu, pod1qt4
bezwzglqdnq rviEkszoSci4 glosow skladu Prezydium.

$4

Formy pracy Zespolu

l. Zespol obraduje na posiedzeniach, ktore odbywaj4siE r,v miarq potrzeb, merzadziejjednak
m2 raz na kwartal.

2. Posiedzenie Zespohu zwoluje - w dogodnym termrnie i z co najmniej tygodniowyn wy-
przedzeniem - Przewodnicz4cy Zespotu lub zastqpuj4cy go inny czlonek Prezydium,zini-
cjatpvy wiasnej lub na wniosek co najmniej trzech czlonkow Zespolu.

3. Posiedzeniu Zespohu przewodni czyPrzewodnicz4cy Zespoh-r lub zastEpujEcy go inny czlo-
nek Prezydium.

4. Posiedzenia Zespotu s4jawne. W posiedzeniach Zespofu mogEuczestniczyc parlamenta-
rzy\ci nie bEd4cy czlonkami zespofu oraz - na zaproszenie Prezydium - inne osoby.
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Zasady i tryb podejmowania decyz ji przez Zesp6l

1. Decyzje Zespotu podejmorvane sEw trybie konsensusu.

2. W przypadku wyst4pienia spra"vy spomej przeprowadzane jest glosowanie . Zespolpodej-
muje rv takich sprawach decyzje w,obecnoSci co najmniej polowy czlonkow, w glosowaniu
j arvn;nn zivykl4 rviEkszoSciq glos6w.
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Tryb zmiany Regulaminu Zespolu

1. Zmrana niniejszego regulaminu rnoze nast4pii rv drodze uchwaly podjqtej bezwzglqdn4
'uviEkszoSciq glosorv czlonk6w Zespohu obecnych na posiedzeniu nastqpnym po tyx, na
ktorlm zgioszono propozycjq zrniany Reguiarninu.

2. Prav,'o wniesienia propozycji zrniany Regulaminu przysluguje kazdemu czlonkowi Zespo-
tu.

3. Propozycja zmiany Regulaminu musi byi przedstawiona w formie pisemnej.


