REGULAMIN ZJAZDU
P ARLAMENTU S TUDENTÓW R ZECZYPOSPOLITEJ P OLSKIEJ
przyjęty przez Zjazd PSRP 6 marca 2010 r.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1 – Sesje i posiedzenia
Zjazd Parlamentu Studentów RP, zwany dalej Zjazdem, obraduje na sesjach
zwyczajnych i nadzwyczajnych. Sesje mogą składać się z jednego lub

kilku

posiedzeń, w zaleŜności od potrzeby.

Art. 2 – Porządek Obrad
1. Projekt porządku obrad ustala Prezydium i przedstawia Zjazdowi do zatwierdzenia.
2. Projekty uchwał oraz wnioski w sprawie proponowanego porządku obrad,
przewodniczący organów uchwałodawczych samorządów studenckich składają
w Biurze PSRP w formie pisemnej, nie później niŜ na 7 dni przed rozpoczęciem sesji.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, nie uwzględnione przez Prezydium są
przedmiotem rozstrzygnięcia Zjazdu przy zatwierdzaniu porządku obrad.
4. Projekt uchwały prezentuje podczas Zjazdu wnioskodawca.
5. Prezydium, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek delegata, moŜe
zaproponować w trakcie posiedzenia zmianę porządku obrad.

Art. 3 – Przedmiot sesji Zjazdu
Przedmiotem sesji Zjazdu jest w szczególności:
1) wybór komisji skrutacyjnej,
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2) sprawozdania z działalności: Przewodniczącego Parlamentu Studentów RP,
członków

Rady

Wykonawczej,

członków

Rady

Studentów

oraz

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
3) uwagi Komisji Rewizyjnej do sprawozdań i działalności oraz wnioski
w przedmiocie

absolutorium

dla

ustępujących:

Przewodniczącego

Parlamentu Studentów RP, członków Rady Wykonawczej oraz członków Rady
Studentów,
4) głosowanie nad udzieleniem absolutorium Przewodniczącemu PSRP,
członkom Rady Wykonawczej, Rady Studentów i Komisji Rewizyjnej,
5) wybór Przewodniczącego Parlamentu Studentów RP - zgodnie z Ordynacją
Wyborczą PSRP,
6) wybór członków: Rady Wykonawczej, Rady Studentów i Komisji Rewizyjnej –
zgodnie z Ordynacją Wyborczą PSRP,
7) rozpatrzenie projektów uchwał Zjazdu,
8) rozpatrzenie zmian do Statutu PSRP,
9) rozpatrzenie spraw wniesionych.

Art. 4 – Otwarty charakter obrad, wyjątki
1. Posiedzenia Zjazdu mają charakter otwarty i moŜe w nich uczestniczyć kaŜdy
zainteresowany jako obserwator. Obserwator nie ma prawa głosu, z zastrzeŜeniem
art. 8 ust. 5.
2. Część sali obrad przeznaczona dla obserwatorów powinna być dostatecznie
wyodrębniona.
3. Przewodniczący Prezydium zwraca uwagę obserwatorowi, jeśli uzna, Ŝe narusza
on porządek na sali obrad. JeŜeli czynność ta nie odniosła skutku, Przewodniczący
Prezydium nakazuje obserwatorowi natychmiastowe opuszczenie sali.
4. Na wniosek 10 delegatów, Przewodniczącego PSRP, Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej lub 5 członków Rady Studentów, Prezydium moŜe zarządzić głosowanie
nad utajnieniem konkretnego punktu porządku obrad.
5. Utajniony porządek obrad jest rozpatrywany w obecności wszystkich delegatów,
władz statutowych PSRP, Prezydium Zjazdu oraz osób wskazanych przez Prezydium
Zjazdu.

Art. 5 – Protokół
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1. Z przebiegu sesji Zjazdu sporządza się protokół.
2. Protokół obejmuje opis przebiegu obrad, a takŜe w załącznikach – pełne teksty
podjętych uchwał, przedłoŜonych sprawozdań i wniosków oraz innych materiałów
rozpatrywanych przez Zjazd.
3. Protokół podpisuje Przewodniczący Prezydium oraz protokolant.
4. Osobą odpowiedzialną za sporządzenie protokołu jest Dyrektor Biura PSRP.

Rozdział II
OBRADY ZJAZDU

Art. 6 – Uprawienia Prezydium i Przewodniczącego Prezydium
1. Prezydium Zjazdu czuwa nad przestrzeganiem Statutu PSRP, Ordynacji Wyborczej
i Regulaminu Zjazdu PSRP.
2. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Prezydium lub Wiceprzewodniczący
Prezydium wskazany przez Przewodniczącego Prezydium, o czym Przewodniczący
Prezydium informuje Zjazd PSRP. Przewodniczący Prezydium w kaŜdej chwili moŜe
przejąć

dalsze

przewodniczenie

do Przewodniczącego

Prezydium

posiedzenia.
naleŜy

Przepisy

odnoszące

odpowiednio

się

stosować

do Wiceprzewodniczącego wskazanego zgodnie z niniejszym ustępem.
3. Przewodniczący Prezydium odpowiada za porządek na sali obrad oraz
za sprawność procedowania.
4. Przewodniczący Prezydium moŜe zwrócić uwagę delegatowi, który w wystąpieniu
odbiega od punktu obrad. Po dwukrotnym upomnieniu, Przewodniczący Prezydium
odbiera przemawiającemu głos.
5. Przewodniczący Prezydium moŜe zwrócić uwagę delegatowi, jeŜeli uzna,
Ŝe zakłóca on porządek na sali obrad. JeŜeli delegat dopuścił się kolejnego
powaŜnego naruszenia porządku na sali obrad, Przewodniczący Prezydium zgłasza
do protokołu zachowanie uczestnika.
6. JeŜeli czynności, o których mowa w ust. 5, nie odniosły skutku, Prezydium moŜe
wnioskować o wykluczenie delegata z obrad i pozbawienie mandatu.
7. Wniosek Prezydium rozpatruje Zjazd bezwzględną większością głosów.

Art.7 – Prowadzenie dyskusji
1. Przewodniczący Prezydium udziela głosu w sprawach objętych porządkiem obrad.
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2. Delegaci, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem
porządku obrad, zapisują się u Prezydium.
3. Przewodniczący Prezydium udziela głosu według kolejności zapisu. Prezydium
moŜe ustalić inną kolejność mówców.
4. Przewodniczący Prezydium moŜe udzielić głosu delegatowi poza listą mówców
w celu sprostowania błędnie zrozumianego lub nieściśle przytoczonego stwierdzenia
tego delegata. Wystąpienie w tym zakresie nie moŜe trwać dłuŜej niŜ 1 minutę.
5. Przewodniczący Prezydium określa czas do zakończenia zapisów do wzięcia
udziału w dyskusji, nie krótszy niŜ 5 minut.

Art.8 – Zabieranie głosu
1. Przemówienia delegata w dyskusji nie moŜe trwać dłuŜej niŜ 2 minuty.
2. Prezydium moŜe ustalić inny czas przemówień i przedstawić go do zatwierdzenia
Zjazdowi.
3. W debacie nad daną sprawą delegat moŜe zabrać głos tylko dwa razy. Powtórne
przemówienie w tej samej sprawie nie moŜe trwać dłuŜej niŜ 1 minuty.
4. O przedłuŜenie czasu przemówienia lub udzieleniu delegatowi głosu dodatkowo
decyduje Przewodniczący Prezydium.
5. W wyjątkowych sytuacjach, Przewodniczący Prezydium moŜe udzielić głosu
obserwatorowi na zasadach określonych w ust. 1- 4.

Art. 9 – Wnioski formalne
1. Przewodniczący Prezydium udziela głosu poza listą mówców dla zgłoszenia
wniosku formalnego. Wystąpienie nie moŜe trwać dłuŜej niŜ 1 minutę.
2. Wnioski formalne mogą dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad
i przebiegu sesji.
3. Do wniosków formalnych zalicza się jedynie wnioski o:
a) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia,
b) zamknięcie listy mówców,
c) zamknięcie dyskusji
d) głosowanie bez dyskusji
e) zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji,
f) ograniczenia czasu przemówień,
g) stwierdzenie quorum,
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h) powtórne przeliczenie głosów lub reasumpcję głosowania.
4. Wnioski formalne wymienione w ust. 3 lit. a wolno zgłaszać jedynie między
ogłoszeniem przez Przewodniczącego Prezydium zakończenia rozpatrywania punktu
porządku dziennego, a rozpoczęciem rozpatrywania kolejnego punktu porządku
dziennego.

Art. 10 – Zabieranie głosu przez członków organów statutowych PSRP
Przewodniczący Prezydium udziela głosu Przewodniczącemu PSRP, członkom Rady
Wykonawczej, Rady Studentów i Komisji Rewizyjnej poza kolejnością mówców
zapisanych do głosu, ilekroć uzna to za stosowne.

Rozdział III
GŁOSOWANIE

Art. 11 – Przyjęcie projektu uchwały
Zgłoszony projekt uchwały moŜe zostać przyjęty:
a) w całości,
b)ze zmianami zaproponowanymi przez delegata lub delegatów, członków władz
statutowych lub członków Prezydium Zjazdu, jeśli Zjazd zaaprobuje zmiany zwykłą
większością głosów.

Art. 12 – Procedura głosowania
1. Po zamknięciu dyskusji, Przewodniczący Prezydium poddaje punkt porządku obrad
pod głosowanie. Od tej chwili moŜna zabrać glos wyłącznie w celu zgłoszenia
lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania
i to jedynie przed wezwaniem delegatów przez Przewodniczącego Prezydium
do głosowania.
2. Głosowania podczas Zjazdu mogą odbywać się w formie kartkowej, elektronicznej
albo przez podniesienie mandatu. O formie głosowania decyduje Zjazd.
3. Głosowanie jest jawne.
4. Głosowanie tajne zarządza się:
a) w sprawach personalnych,
b) gdy przepis szczególny tak stanowi.
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5. Na pisemny wniosek poparty przez co najmniej 20 delegatów, Zjazd moŜe
zadecydować o zarządzeniu głosowania tajnego w innych przypadkach niŜ
określone w ust. 4.
6. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Prezydium. Są one ostateczne i nie
mogą być przedmiotem dyskusji, z zastrzeŜeniem art. 13.

Art. 13 – Ponowne przeliczenie głosów i reasumpcja głosowania
1. W przypadku, kiedy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Zjazd moŜe
podjąć uchwałę o ponownym przeliczeniu głosów lub reasumpcji głosowania.
2. Wniosek o ponowne przeliczenie głosów lub o reasumpcję głosowania moŜe być
zgłoszony Prezydium Zjazdu niezwłocznie po ogłoszeniu wyników głosowania,
a przed kolejnym głosowaniem.
3. Zjazd rozstrzyga o reasumpcji głosowania bezwzględną większością głosów
na pisemny wniosek co najmniej 30 delegatów.

Rozdział IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 14 – Wejście w Ŝycie
Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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