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Prerydium n(Vll Ziazdu Delegatów
Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 9listopada 2O22r.
w sprawie organizacii

Ąazdu oraiz rej€stracji uczestników

Dział ając na podstawie §40 ust. 1 pkt 3 i 4 Statutu Parlamentu Studentów RP z dnia 24
listopada 2018 r., mając na uwadze otwarry charaker sesji Zjazdu, w któĘ moż e

uczestniczyć kazdy zainteresowany jako obserwator, przy uurzględnieniu koniecznoś ci
zapewnienia poządku obrad w trakcie sesji Zjazdu orazz uwagi na moż liwoś citechniczne,
Prezydium postanawia co następuje:

Obsenratorzy

§t

1.

2.

W sesji Zjazdu poza delegatami oraz osobami wskazanymi w §5, mogą uczestniczyć
zarejestrowani obserwatorzy.
Rejestracja obserwatora następuje

za poś rednictwemelektronicznego

formularza,

zamieszczonego na stronie internetowej PSRą doZ?listopada 2022r. do godz. 17:00,
§2

1.

2.
3.

Ze względu na ograniczenie techniczne podczas posiedzeniaĄazdu, maksymalna liczba

zarejestrowanych obserwatorów nie moż e przekroczyć 50 (pięć dziesięciu) osób.

Ę estracjiw charakterze obserwatora decyduje kolejnoś ć zgł oszeń.
Pierwszeństwo uczestnictwa w obradach w charakteze obserwatora mają osoby ze

O

statusem studenta. Zgł oszenia obsenruatorów spoza grona osób posiadających status
studenta będą umieszczane na odrębnej liś cierezerwowej, a ich uczestnictwo będzie

4,

rozpatrywane po wyczerpaniu listy rezenł owej osób posiadających status studenta.
Maksymalna liczba obserwatorów będących studentamitej samej uczelniwynosi 2.

PARLAMENT STUOEXrÓW
RZECZYPOSPOLlTEJ POLSKlEJ
ul. Bracka 1Bl16,00-028 WarszaWa

tel. 506 1 88 8B0
mail: sekretariat@psrp.org. pl
NlP: 5252524863
https://psrp.org.pll
e-

parlament studentów
Rzeczypos pol itej Polskiej

5.

6.
7.

Osoba dokonująca rejestracjijako obserwator otrzyma potwierdzenie Ę estracji w formie

wiadomoś ci e-mail.

Po wypeł nieniu okreś lonego w u§t. 1 lub 4 limitu, Prezydium odmówi rejestracji w
charakterze obserwatora, wpisując daną osobę na odpowiednią listę rezerwową.
W przypadku rezygnacji obserwatora lub zwiększenia decyzją Prezydium liczby, o której

mowa w ust. 1, Prezydium zarejestruje kolejne osoby

8.

z listy

rezerwowej, zgodnie z

kolejnoś cią zgtoszeń.

W przypadku

niewypeł nienia maksymalnej liczby obserwatorów przy dostępnych

warunkach technicznych oraz w zgodzie

z limitem ustanowionym w ust. 1 powyż ej,

Prezydium moze dopuś cić Ę estrację obserwatorów

z

pominięciem ustanowionego

limitu w ust.4 powyż ej,

§3

1.
2,

Osoby niezarejestrowane w charakterze obserwatora nie zostaną wpuszczone na salę
obrad, ze względu na koniecznoś ćzapewnienia bezpieczeństwa i porządku na sali.

Zarejestrowani obserwaloęy przed wejś ciem na salę obrad zobowiązani są do okazania
dowodu tozsamoś ci i potwierdzają swój udział w sesji Ąazdu poprzez podpis na liś cie

3.
4.

obecnoś ci.
Osoby nie posiadające przy sobie dowodu toż samoś ci,odmawiające jego okazania lub
zł oż enia podpisu na liś cieobecnoś cinie zostaną wpuszczone na salę obrad.
Obserwator w czasie obecnoś cina Sali obrad zobowiązany jest do noszenia otrzymanego
identyfikatora w widocznym miejscu.

5,

Osoby nieposiadające identyfikatora mogą zostać zobowiązane do opuszczenia sali
obrad.

§4

1.
2.

3.

Obserwatorzy w czasie obrad nie mogą przebywać w częś cisali wyodrębnionej dla
delegatów.
W przypadku niezastosowania się do ust. 1 powyż ej, obserwator będzie zobowiązany do

opuszczenia sali obrad.
Przewodniczący Prezydium, w przypadku naruszenia przez obserwatora porządku na sali
obrad, zobowiązuje go do jej opuszczenia.
pARLAMENT stuoENrów
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKlEJ
ul. Bracka 18/16, 00,028 Warszawa

-'lBB

tel. 506
BB0
e-mail: sekretariat@psrp.org. pl
NlP: 5252524863
https://psrp.org.pl/

e.,il

parlament studentów
Rzeczypospol itej Pol skiej

§5

1.

Wstęp na obrady poza delegatami i obserwatorami mają czlonkowie wł adz statutowych
PSRP, czł onkowie Prezydium Ąazdu, pracownicy Biura PSRĘ protokolancioraz obsł uga

2.

techniczna.

Prezydium Zjazdu moż e dopuś cićdo uczestnictwa

w

obradach takż e osoby,

niewymienione w ust. 1 powyż ej.

Delegaci

§6

1.

Zgł oszenia delegatów zawieĘ ące braki uniemozliwiające zaĘ estrowanie delegata,
mogą zostać poprawione, nie póź niejjednak niZ Oo uptywu terminu rejestracji delegata

2.
3.
4.

naZjazd.
Prezydium 7iazdu będzie wskazywał o na dostzeż one braki. Dotyczyto jednak wył ącznie
zgł oszeń, które wpł ynęł na 2Ą godziny przed uŃwem terminu, o hórym mowa w ust. 1.
Wstęp na sesję 7jazdu mają tylko pomyś Inie zarejestrowani Delegaci.
Delegat w czasie obecnoś ci na sali obrad zobowiązany je§t do noszenia w widocznym
miejscu identyfikatora otrzymanego w czasie Ę estracji.

§7

1.

Delegaci pzed wejś ciem na salę obrad zobowiązani są do dokonania rejestracji na
obrady poprzez peedstawienie waż nej legitymacji studenckiej, zł oż enia podpisu na liś cie

obecnoś ci oraz zł oż eniaoryginał u zgł oszenia delegata, chyba ź e dokument te został

2.
3.

dostarczony do biura PSRP pzed dniem Ąazdu.

Delegaci nieposiadający plzy sobie waż nej legitymacji studenckiej nie zostaną

zarejestrowani iwpuszczeni na salę obrad.
Dokumentem, który moż e zastąpić waż ną legitymację studencką, jest zaś wiadczenie o
statusie studenta wydane w semestrze zimowym roku akademickiego 2g22l"O23 prze7

4.

odpowiedni organ uczelni.
W pzypadku nieprzedstawienia oryginał u delegacji Delegat nie zostanie wpuszczony na

salę i dopuszc7ony do udział u w posiedzeniu.
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§8

1.

Elektroniczne urządzenia do gł osowania

3.
4.

dokonaniu

o któĘ

mowa w §7 oraz po ponownym okazaniu waż nej legitymacji
studenckiej, z zaslrzeż eniem § 7 ust. 3.
Delegat odpowiada za powiezone urządzenie i zobowiązany jest do pokrycia szkody
rejestracji,

2.

są wydawane delegatowi do

wynikł ejwskutek uszkodzenia lub zagubienia uządzenia, bez względu na przyczynę.
Delegat pzed opuszczeniem Sali lub na polecenie Prezydium jest zobowiązany do zwrotu

uządzenia, o którym mowa w ust. 1 powyż ej.
Delegat uprawniony jest do weryfikacji si}y gł osu przypisanego do powierzonego mu

uządzenia
postanowienia kor{cowe
§9
Uchwał a wchodziw ż ycie z dniem podjęcia.

LŃ 1,-

David kukuł ka

Przewodniczący Prezyd um
i
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