REGULAMIN
POSELSKIEGO ZESPOŁU NA RZECZ NOWEJ KONSTYTUCJI

§1
1.

Poselski Zespół na rzecz Nowej Konstytucji, zwany dalej „Zespołem” został
utworzony

na

podstawie

art.

17

ust.

3

(art.

17

ust.

1)

ustawy

z dnia 19 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 Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wyrazili akces do
pracy w Zespole i stanowią niepolityczną grupę, zainteresowaną problematyką
przygotowania projektu nowej Konstytucji RP.

3.

Celem powołania Zespołu jest przygotowanie – przy udziale społeczeństwa –
projektu nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

4.

Przynależność do Zespołu jest dobrowolna.

§2
Zadania Zespołu
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1)

Zbieranie opinii obywateli oraz ekspertów na temat obecnych rozwiązań
prawnych wynikających z Konstytucji, w tym w zakresie sądownictwa oraz
systemu wyborczego.

2)

Organizowanie konferencji na temat istniejących i proponowanych rozwiązań
konstytucyjnych.

3)

Organizowanie spotkań z obywatelami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami
na temat proponowanych rozwiązań konstytucyjnych.

4)

Zbieranie wniosków obywateli i organizacji społecznych zmierzających do
zmian Konstytucji i innych ustaw o znaczeniu ustrojowym.

5)

Przedstawianie wniosków z ogólnospołecznej dyskusji nt. Konstytucji na forum
Sejmu.

6)

Opracowywanie – na forum Zespołu, a także we współpracy z posłami i klubami,
projektów ustaw oraz przygotowanie obywatelskiego projektu Konstytucji.

7)

Doprowadzenie do uchwalenia nowej Konstytucji zawierającej rozwiązania
wypracowane w toku działalności Zespołu.

§3
Władze Zespołu
1.

Pracami Zespołu kieruje prezydium Zespołu w składzie: przewodniczący,
zastępca przewodniczącego, sekretarz.

2.

Zasady wyboru i odwoływania władz Zespołu – władze Zespołu wybierane
i odwoływane są w głosowaniu jawnym, na wniosek członka Zespołu, przy
obecności 1/2 członków Zespołu.

3.

Nowych członków Zespołu przyjmuje Zespół w trybie § 5.
§4
Formy pracy Zespołu

1.

Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w terminach ustalonych
przez prezydium Zespołu.

2.

Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu lub jego zastępca.

3.

Posiedzeniom Zespołu przewodniczy przewodniczący Zespołu lub jego zastępca.

4.

W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć zaproszeni posłowie i eksperci.

5.

Inne formy pracy: konferencje, spotkania.
§5
Zasady i tryb podejmowania decyzji przez Zespół

Decyzje podejmowane są w formie uchwał podejmowanych większością głosów
w obecności przewodniczącego, jego zastępcy i co najmniej połowy składu
osobowego Zespołu.
§6
Tryb zmiany niniejszego Regulaminu
Zmiana regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Zespołu podjętej zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu osobowego Zespołu.

