Uchwała nr 1
Prezydium XXVI Zjazdu Delegatów
Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie: organizacji Zjazdu, rejestracji uczestników oraz porządku obrad.

Działając na podstawie §40 ust. 1 pkt 3 i 4 Statutu Parlamentu Studentów RP z dnia 24 listopada
2018 r., mając na uwadze otwarty charakter sesji Zjazdu, w której może uczestniczyć każdy
zainteresowany jako obserwator, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia porządku obrad
w trakcie sesji Zjazdu oraz z uwagi na możliwości techniczne, Prezydium postanawia co następuje:

Obserwatorzy
§1
1. W sesji Zjazdu poza delegatami oraz osobami wskazanymi w §5, mogą uczestniczyć
zarejestrowani obserwatorzy.
2. Rejestracja

obserwatora

następuje

za

pośrednictwem

elektronicznego

formularza

zamieszczonego na stronie internetowej PSRP do 25 listopada 2020 r. do godz. 10.30.

§2
1. Ze względu na ograniczenie techniczne podczas posiedzenia Zjazdu, maksymalna liczba
zarejestrowanych obserwatorów nie może przekroczyć stu osób.
2. O rejestracji w charakterze obserwatora decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Osoba dokonująca rejestracji jako obserwator otrzyma potwierdzenie rejestracji w formie
wiadomości e-mail.

1

4. Po wypełnieniu określonego w ust. 1 limitu, Prezydium odmówi rejestracji w charakterze
obserwatora, wpisując daną osobę na listę rezerwową.
5. W przypadku rezygnacji obserwatora lub zwiększenia decyzją Prezydium liczby, o której mowa
w ust. 1, Prezydium zarejestruje kolejne osoby z listy rezerwowej, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
6. Wstęp na obrady Zjazdu mają tylko osoby zarejestrowane. Zabrania się przekazywania lub
udostępniania linku do obrad Zjazdu.

§3
1. Obserwatorzy mogą brać udział w obradach Zjazdu jedynie poprzez transmisję udostępnioną
przez otrzymany indywidualny link.
2. W razie przypadku zakłócania porządku obrad, obserwator może zostać usunięty z transmisji.
§5
Wstęp na obrady poza delegatami i obserwatorami mają członkowie władz statutowych PSRP,
członkowie Prezydium Zjazdu, pracownicy Biura PSRP, protokolanci oraz obsługa techniczna.

Delegaci
§6
1. Zgłoszenia delegatów zawierające braki uniemożliwiające zarejestrowanie delegata, mogą zostać
poprawione, nie później jednak niż do upływu terminu rejestracji delegata na Zjazd.
2. Prezydium Zjazdu będzie wskazywało na dostrzeżone braki. Dotyczy to jednak wyłącznie
zgłoszeń, które wpłynęły na 24 godziny przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.
3. Wstęp na sesję Zjazdu mają tylko pomyślnie zarejestrowani Delegaci. Zabrania się przekazywania
oraz udostępniania linku do sesji Zjazdu osobom trzecim.
4. Delegaci mają obowiązek uruchamiania kamery w momencie zabierania głosu podczas sesji
Zjazdu.
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§8
1. Dane do logowania na platformie do głosowania wysyłane są delegatowi po pomyślnej rejestracji
oraz zweryfikowaniu statusu studenta w systemie POL-on.
2. Delegat odpowiada za powierzone dane i zobowiązuje się do niewysyłania i nieudostępniania
tych danych.
3. Delegat uprawniony jest do weryfikacji siły głosu przypisanego do powierzonego mu urządzenia.

Postanowienia końcowe
§10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/---/
Jakub Bator
Przewodniczący Prezydium
XXVI Zjazdu Delegatów PSRP
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