
Regulamin Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki Morskiej 

§  1. 

1. Parlamentarny Zespół ds. Gospodarki Morskiej, zwany dalej „Zespołem", został 
utworzony na podstawie art. 17 ust.3 ustawy z 9 maja 1996 roku o wykonywaniu 
mandatu posła i senatora oraz art.8 ust.6 uchwały Sejmu Rzeczpospolitej z dnia 30 
lipca 1992 roku - Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Zespół tworzą posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wyrazili 
akces do pracy w Zespole i stanowią niepolityczną grupę, zainteresowaną 
problematyką gospodarki morskiej. 

3. Celem powołania Zespołu jest: 
 

a) promowanie problematyki związanej z gospodarką morską a więc transportu 
morskiego, przemysłu stoczniowego, ochrony brzegów morskich, sportów 
wodnych oraz szkolnictwa związanego z tymi dziedzinami; 

b) wpływ na ustawodawstwo w dziedzinach związanych z gospodarką morską; 
c) działanie na rzecz promocji znaczenia gospodarki morskiej dla życia gospodarczego 

Polski; 
d) nawiązywanie kontaktów z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w kraju i za 

granicą działającymi w tym obszarze tematycznym w celu wymiany doświadczeń. 
4. Przynależność do zespołu jest dobrowolna. 

§ 2. 

Do zadań Zespołu należy w szczególności: 
1. Wspieranie inicjatyw ustawodawczych ułatwiających funkcjonowanie 

gospodarki morskiej. 
2. Organizowanie przedsięwzięć z instytucjami rządowymi i pozarządowymi dla 

realizacji celów Zespołu; 
3. Wypracowanie stanowisk i opinii o rozwiązaniach prawnych wpływających na 

gospodarkę morską w kraju i poza jego granicami; 
4. Realizacja projektów związanych z celami Zespołu. 

§ 3. 

1. Pracami zespołu kieruje trzyosobowe Prezydium; 
2. W skład prezydium wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz; 



3. Skład Prezydium wybierany jest przez członków Zespołu na okres kadencji Sejmu RP 
i Senatu RP; 

4. Wybory przeprowadza się podczas pierwszego posiedzenia Zespołu; 
5. Wybory przeprowadza się w głosowaniu jawnym, chyba, że członkowie Zespołu 

zadecydują inaczej; 
6. Wybrani zostają członkowie Zespołu, którzy otrzymali bezwzględną większość 

głosów; 
7. Wybrane Prezydium Zespołu konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu; 
8    Odwołanie członka Prezydium przed upływem kadencji może nastąpić na wniosek co 

najmniej 1/5 członków, w głosowaniu tajnym, w którym wzięła udział co najmniej 
połowa członków Zespołu. Uchwała o odwołaniu członka Prezydium musi zostać 
powzięta bezwzględną większością głosów. 

§ 4. 

l    Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej 
jednak niż raz na trzy miesiące; 

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje - w dogodnym terminie i z tygodniowym 
wyprzedzeniem Przewodniczący lub zastępujący go inny członek Prezydium, 
z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej 2 członków Zespołu; 

3. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący lub w jego zastępstwie inny członek 
Prezydium; 

4. Posiedzenia Zespołu są jawne. W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć inni 
parlamentarzyści, także na zaproszenie Prezydium - przedstawiciele rządu, doradcy, 
przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

§ 5. 

1. Uchwały Zespołu podejmowane są w drodze konsensusu; 
2. W sprawach spornych przeprowadzane jest głosowanie. Uchwały podejmowane są 

wówczas zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym; 
3    Zespół może podejmować uchwały na posiedzeniach, w których wzięła udział co 

najmniej połowa członków Zespołu. 

§ 6. 

1.   Zmiana mniejszego Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały podjętej 
bezwzględną większością głosów członków Zespołu na następnym posiedzeniu, na 
którym przedstawiono projekt zmian w Regulaminie; 

2.    Zmiana Regulaminu wymaga zaopiniowania przez Komisję Regulaminową i Spraw    
Poselskich, po wcześniejszym spełnieniu warunku z § 6. pkt l. 


