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REGLlLAMIN
PARI,AMENTARNEGO ZESPOLU

ds. BEZPIECZEŃsrw,ą. PRoMoc]JI I RoZwoJU TI']RYSTYCZNE'GO
.TURY I PODBESKIDZ,IA

Przyjęty na po';iedzeniu Ze'społu w dniu 22 styczniu 2009r

Ań .  l .
Podstawa prawna i załoienia ogólne.

Parlamentamy Zespół ań. Bezpieczeństwa' Promocji i Rozwoju Turystycznego Jury i
Podbeskidzia zwany dalej Zespołem BR.f' został ulworzony na podstawie ań. 17 ust.
1-3 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu marrdatu posła i Senatora" ań. 8
ust. 6 Regulaminu Sejmu oraz art. 21 ust. ó Regulaminu Senatu.
Zespół BRT tworzą posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wyrazili
formalny akces do pracy w Zespole i Stanowiąc niepolityczną grupę, pragną działaó na
rzecz wspierania wszęlkich inicjatyw ntających na cclu zwiększanie bezpieczeńslwa.
promooji oraz rozwoju Jury i Podbęskidzia-

3. Zespół BRT powołany został na czas trwania V kadencji Sejmu RP i VI Kadencji
Senatu RP.

4. Przynaleinośó do Zespołu BRT jest dobrowolna.

t .

Art. .2.
Cele Zespołu BR1..

Wspieranie procesu pozytywnych przenrian na Jurze i obs:łarach górskich.
prowadzących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. promocji i rozwoj u
gospodarczego tych obszarów (w interesie zarówno turystów jak i staĘch
mieszkńców rejonów skupiających szczególną uwagę Zespołu BRT)
Inicjowanie i promowanie działan Sejmu i Senatu w szczcgólności w zakresie pilnic
oczekiwanych zmian obowiązująccgo prawa.
Inicjowanie i promowanie działan Rządu RP oraz samorządu na poziomic
wojewódzkim i powiatowym fla rzęcz konJ<retnej poprawy dotychczasowego stanu
tzęczy.
Współpraca z krajowymi i zagrancznymi organizacjami i instytucjami zajmującymi
się zarządzaniem' promocją i bezpieczeństwem jurajskich i podbeskidzkich obszarów
turystycznych.
Wspieranie i podejmowanie działań na rzccz poprawy bezpieczeństwa promocji
i rozwoj u tych obszarów poprzez koordynowanie' organizowanic i patronowanic
inicjatywom słuŻącym poprawie obecnej sytuaoji.
Występowanic z wnioskami oraz nawiązy.rł,rrnic współpracy z odpowiednimi
komisjami parlamentamymi' orgarrizmami rządortrymi. administracja państwową oraz
samorządami w celu wspólnych dzialaIi ni] rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz
promotj i irozwtlju t1ch obsirarów.
Współpraca z organiz-acjami pozarządtlr,r,1,rrli. środtlrviskami opiniotwórczymi.
mcdiami i instytucjami edukacyjnymi działająci.nri n^ r/ec7 poprawy bezpicczeńst\'",a.
prtlmocji i rt'zrłoju t1eh obszarórt,'
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8. Trvorzenie ltarunków do rv-rrnianv poglątlów idrrśrviat]czcń polniędzy insty'1uc.iami

r-tpływającymi na stan bezpieczcńStwa. promocji i rozwoju w/w obszarów w tym

ułatwianie wymiany doświadczeń na poziomie międzynarodowym.

Ań .  3 .
Władze Zespołu BR'I.

l. Zespół BR.I.w],biera Ze swego składu Prezydium. W skład Prezydium wchcldzą:

Przewodniczący Zespołu BRT. którym stajc się z załoŻenia pomysbdawca i iLrrimator

Zcspołu oraz Wiceprzewodniczący a także członkolt'ie Prezydium.

Liczbę Wiceprzewodniczących oraz członków Prezydium reguluje na biciąco Zespół

BR,I.w miarę potrzeb i w zaleiności od ilości członków w Zespolc.

2. Przewodniczący' Wiceprzewodniczący oraz członkowie Prezydium wybierani są

prz'ez Zespó| BRT w gtosowaniu jawnym na cizas trwania kadencj i parlamentu.

3' Posiedzeniom Zespofu BR.I. przcwodniczy Przewodniczący lub w jego Zastępstwie

irrny, wskazany przez Przewodniczącego członek Prezydium.
4. Na zewnątrz Zespół BRT reprez-entujc .iednoosobowt.l Przewodniczący lub wskazany

przez niego członek Zespołu.
5. Przewodńczący, Wiceprzewodniczący oraz członkowie Prezydium mogą byc

odwołani przez fespół BRT na uzasadniony wniclsek co najmniej Il2 członków

Zespołu BR'I . gdy wniosek ten uzyska kwalifikorvaną większośc głosów.

Art. 4.
lomry Pracy Zespołu BR1.

l. Zespól BRT obraduje na posiedzeniach, które odbylvają się w miarę potrzeby' nie

rzadziej jednak nii raz na kwartał. Ze względu na problematykę, której dotyczy,

Zespół BRT może odbywać posiedzenia wyjazdowe.

2. Posiedzenia Zespofu zwołuic Przewodniczący w dogodnym terminie i z tygodniowym
wyprzedzenienr z inicjatywy własnej |ub na uzasadniony wniosek co najmniej 3

członków Zespofu BRT,
3. W ramach Zespotu BRT mogą być tworzone grupy problemowe.

4. Inicjatywa u, sprawie utworzenia grupy problemowej przysługuje kaŻdemu z

członków Zespotu BR.f. Wniosek w Ę sprawie powinien określać cel i zasady

działania grupy problemowej. o powołaniu i rozwiązaniu grupy problemowc.j

decyduje Prezydium Zespolu Bll.1'.
5. W posiedzeniach Zespołu BRT mogą uczcstniczyć inni parlanlentarzyści. a także na

zaproszenie Przewodniczpego przcdstawiciclc vądu, samorządu, eksperci'
przedstawiciclc przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych.

Ań. 5.
T.asadv i tryb pode_imowania dccyzji

l. Dccyzje Zespotu BR.l.po<lcjnloł'ane są na posicdzcniach w drodzc konscnsusu.
2. \\lsprawach sponrych Przewodniczącv przeprorr'adza głosorvarric. Decyzje podejmuje

się wówczas zltrykłą większością g,łtlstirv. W przypadku równc'j i|rlści gtosrilr' dccydujc
gkls Przewtrdniozącego.
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Art. Ó.
Obsługę techniczno-biurclwą Zespołu BRT zapewnia Karrcelaria Se.jniu.

Ań. 7.
'l 

ryb zmiany niniejszego Regulaminu.
Znriana niniejszego Rcgulaminu może nastąlić na wniosek Prezydium ZespoŁu BR'l. lub co
najrnniej połowy jego członków rv drodze uchrvały Zespofu BPR, podjętqj bezwzględną
r,viększością głosów na posiedzeniu następującym po posiedzeniu. na który,nl przedstawitrno

uzasadniony pro.ickt zmian w Regulaminie.


