
REGULAMIN PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU 

ds. Spraw Weteranów, Kombatantów i Osób Represjonowanych 

 

§ 1 

1. Parlamentarny Zespół do. Spraw Weteranów, Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, zwany dalej „Zespołem”, został utworzony na podstawie 
art. 17 ust. 3 ustawy z dnia9 maja 1996r. o wykonywaniu mandatu posła i 
senatora (Dz.U. z 2015 r. poz. 1605) oraz  
art. 8 ust. 6 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – 
Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2002 r. Nr 23,  
poz. 398 ze zm.). 

2. Zespół tworzą posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy 
wyrazili akces do pracy w Zespole i stanowią niepolityczną grupę, 
zainteresowaną sprawami weteranów, kombatantów, osób represjonowanych. 

3. Celem powołania Zespołu jest wspieranie działań na rzecz weteranów, 
kombatantów i osób represjonowanych. 

4.  Przynależność do Zespołu jest dobrowolna. 

 

§ 2 

Zadania Zespołu 

Do zadań Zespołu należą w szczególności: 

1) Współpraca z instytucjami, organizacjami zrzeszającymi i działającymi na 
rzecz weteranów, kombatantów, osób represjonowanych, 

2) Pomoc weteranom, kombatantom, osobom represjonowanym, 
3) Upamiętnianie  wydarzeń historycznych, ochrona pamięci narodowej, opieka 

nad miejscami pamięci narodowej. 
 

§ 3 

Władze Zespołu 

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu, reprezentując go także  
na zewnątrz. 

2. W skład prezydium Zespołu wchodzą: przewodniczący oraz dwóch 
wiceprzewodniczących. Przewodniczący Zespołu oraz pozostałe władze Zespołu są 
wybierani na okres kadencji Sejmu i Senatu przez członków Zespołu w głosowaniu 



jawnym, bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej jednej 
czwartej liczby członków Zespołu. 

3. Odwołanie członka prezydium Zespołu oraz uzupełniające wybory odbywać się 
będą według zasad określonych w ust.3. 

 

§ 4 

Formy pracy Zespołu 

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeby. 
Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący Zespołu. 

2. Posiedzeniom Zespołu przewodniczy przewodniczący Zespołu lub podczas jego 
nieobecności, jeden z wiceprzewodniczących Zespołu. 

3. W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć zaproszeni goście. 

 

§ 5 

Zasady i tryb podejmowania decyzji przez Zespół 

Zespół podejmuje uchwały i stanowiska zwykłą większością głosów. 

 

§ 6 

Tryb zmiany niniejszego Regulaminu 

Zmiana Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Zespołu, podjętej bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu. 

 


