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I. Postanowienia ogólne 

§1 

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:  

1) Regulamin – Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Krakowie; 

2) Regulamin posiedzeń – Regulamin posiedzeń Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie;  

3) Parlament – Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; 

4) Przewodniczący – Przewodniczący Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie; 

5) Prezydium – Prezydium Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Krakowie; 

6) Delegat – Członek Studenckiej Rady Wydziału wybrany do Parlamentu Studenckiego 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; 

7) Sekretarz – Sekretarz Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Krakowie. 

§2 

Regulamin posiedzeń określa organizację i tryb pracy Parlamentu podczas posiedzeń.  

§3 

Do kompetencji Parlamentu należą sprawy wskazane w §28 Regulaminu.  

II. Posiedzenie Parlamentu 

§4 

1. Parlament obraduje na posiedzeniach, które zwołuje Przewodniczący w terminach przez 

siebie określonych, z zastrzeżeniem §29 ust. 3 Regulaminu. 

2. Przewodniczący zawiadamia o posiedzeniu członków Parlamentu, wysyłając w sposób 

zwyczajowo przyjęty informacje zawierająca podstawowe dane organizacyjne (dzień, 

godzinę, miejsce posiedzenia), projekt porządku obrad oraz projekty uchwał i inne 

niezbędne materiały w terminach określonych w §29 ust. 2 i 4 Regulaminu. 

3. Każdy z członków Parlamentu może zgłaszać do Przewodniczącego, nie później niż na 

3 dni przed posiedzeniem, wnioski o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. 

Przyczyny nieuwzględnienia któregokolwiek ze zgłoszonych wniosków wymagają 

wyjaśnienia Przewodniczącego przed przedstawieniem projektu porządku obrad podczas 

ich trwania. 

4. Zawiadomienie o posiedzeniach Parlamentu jest również przekazywane ogółowi 

studentów za pomocą środków elektronicznych. 
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§5 

1. W posiedzeniach Parlamentu uczestniczą Prezydium, Delegaci oraz inne organy 

uprawnione do tego w Regulaminie. 

2. Członków Parlamentu obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach, 

z zastrzeżeniem §27 Regulaminu. 

3. Członek Parlamentu potwierdza swoją obecność na posiedzeniu własnoręcznym 

podpisem na liście obecności. 

4. Podczas posiedzenia nie można korzystać z urządzeń elektronicznych. Uczestnik chcący 

korzystać z tego typu urządzeń powinien uzyskać przed posiedzeniem zgodę 

Przewodniczącego. 

§6 

Posiedzenia Parlamentu są jawne i dostępne dla ogółu studentów, zgodnie z §15 pkt 2 

Regulaminu. 

§7 

1. Z przebiegu posiedzenia Parlamentu Sekretarz sporządza protokół stanowiący jedyny 

obowiązujący dokument przebiegu obrad. 

2. Protokół z posiedzenia obejmuje opis przebiegu obrad, a także w załącznikach – pełne 

teksty podjętych uchwał, przedłożonych sprawozdań, raportów z głosowań z systemu 

elektronicznego i wniosków oraz innych materiałów rozpatrywanych przez Parlament. 

3. Protokół udostępniany jest członkom Parlamentu najpóźniej na 7 dni przed następnym 

posiedzeniem.  

4. Członek Parlamentu oraz każdy uczestnik biorący udział w obradach może zgłosić 

zastrzeżenia lub poprawki nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem następnych obrad po 

udostępnieniu protokołu posiedzenia. Decyzję o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu 

zastrzeżeń lub poprawek podejmuje Parlament w drodze głosowania zwykłą większością 

głosów. 

5. Protokół, do którego nie wniesiono zastrzeżeń lub poprawek, uważa się za przyjęty. 

O fakcie tym informuje Przewodniczący. 

6. Sekretarz, o którym mowa w ust. 1 jest wybierany spośród członków Parlamentu na 

pierwszym posiedzeniu. 

III. Obrady Parlamentu 

§8 

Obrady Parlamentu prowadzi Przewodniczący, z zastrzeżeniem §18 ust. 1, §29 ust. 3 oraz §32 

Regulaminu. Przewodniczący może przekazać innej osobie prowadzenie poszczególnych 

punktów obrad.  

§9 

1. Przewodniczący czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad postanowień Regulaminu oraz 

powagi i porządku na sali posiedzeń. 
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2. Na wniosek Przewodniczącego Parlament ma prawo zwykłą większością głosów, podjąć 

decyzję o wykluczeniu uczestnika posiedzenia, który w rażący sposób zakłóca porządek 

na sali obrad. Uczestnik wykluczony z posiedzenia jest obowiązany natychmiast opuścić 

salę obrad. 

3. Sytuacja, o której mowa w ust. 2, powinna zostać odnotowana w protokole. 

§10 

1. Posiedzenie Parlamentu otwiera Przewodniczący wypowiadając formułę: „Otwieram 

posiedzenie Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”. 

2. Na początku posiedzenia Przewodniczący, na podstawie listy obecności, stwierdza 

quorum, a w razie jego braku wyznacza nowy termin posiedzenia Parlamentu i zamyka 

obrady, polecając jednocześnie odnotowanie w protokole przyczyn, dla których 

posiedzenie się nie odbyło. 

3. Quorum stanowi nie mniej niż 51% ogółu członków Parlamentu. 

4. Po stwierdzeniu quorum, Parlament przystępuje do głosowania nad porządkiem obrad. 

5. Porządek obrad Parlament przyjmuje w drodze głosowania zwykła większością głosów. 

§11 

1. Przewodniczący prowadzi obrady w kolejności ustalonej porządkiem obrad. 

2. Przewodniczący zarządza przerwę w obradach z własnej inicjatywy lub na wniosek 

członka Parlamentu poparty zwykłą większością głosów. 

3. Przewodniczący udziela głosu uczestnikom posiedzenia Parlamentu w sprawach objętych 

porządkiem obrad. 

4. Uczestnicy posiedzenia, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym 

punktem porządku obrad sygnalizują to poprzez podniesienie ręki lub za pomocą systemu 

elektronicznego głosowania. 

5. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszenia. Jako pierwsza wypowiada 

się osoba referująca dany punkt porządku obrad. Przewodniczący może ustalić inna 

kolejność mówców. 

§12 

1. Poza porządkiem obrad Przewodniczący udziela głosu jedynie dla zgłoszenia wniosku 

formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianej lub nieściśle przytoczonej 

wypowiedzi. 

2. Wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie spraw będących przedmiotem porządku 

obrad i przebiegu danego posiedzenia. 

3. Do wniosków formalnych zalicza się jedynie wnioski o: 

1) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia; 

2) odroczenie lub zamknięcie dyskusji; 

3) głosowanie bez dyskusji; 

4) zmianę sposobu prowadzenia dyskusji; 

5) zmianę sposobu przeprowadzania głosowania; 

6) zmianę porządku obrad; 

7) ograniczenie czasu przemówień; 
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8) stwierdzenie quorum; 

9) powtórne przeliczenie głosów; 

10) reasumpcję głosowania. 

4. Wniosek o którym mowa w ust. 3 pkt 10 może złożyć 

1) Przewodniczący; 

2) 1/3 członków Parlamentu. 

5. Wniosek formalny powinien zawierać żądanie i zwięzłe uzasadnienie. 

6. Wniosek formalny nie podlega dyskusji. 

7. O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku formalnego Parlament rozstrzyga w głosowaniu po 

wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku rozstrzyga 

w głosowaniu. Przeciwnika wniosku, który ma zabrać głos, wskazuje Przewodniczący. 

8. Przyjęcie wniosku formalnego następuje zwykłą większością głosów, z pominięciem 

ust. 3 pkt 10. 

§13 

1. Przewodniczący decyduje o liczbie i długości przemówień uczestników dyskusji. 

2. Przewodniczący udziela głosu członkom Prezydium oraz osobie referującej dany punkt 

porządku obrad ilekroć uzna to za stosowne, bez względu na kolejność zgłoszeń. 

3. Przewodniczący może zwrócić uwagę uczestnikowi, który w swoim wystąpieniu 

zdecydowanie odbiega od zakresu danego punktu porządku obrad. Po dwukrotnym 

bezskutecznym zwróceniu uwagi może odebrać mówcy prawo kontynuowania 

wypowiedzi. 

§14 

Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący oznajmia, że Parlament przystępuje do głosowania. 

Od tego momentu do wezwania przez Przewodniczącego do głosowania można zgłosić 

jedynie wniosek formalny o którym mowa w §12 ust. 3 pkt 5. 

§15 

1. Członek Parlamentu planujący opuścić posiedzenie przed jego oficjalnym zakończeniem 

jest zobowiązany zgłosić ten fakt, przed rozpoczęciem obrad Przewodniczącemu.  

2. Sekretarz niezwłocznie powiadamia Przewodniczącego o spadku liczby uczestników 

posiedzenia poniżej minimum wymaganego dla przeprowadzenia ważnego głosowania. 

3. W przypadku stwierdzenia braku quorum, o którym mowa w §10 ust. 3, w trakcie 

posiedzenia Parlamentu Przewodniczący zawiesza obrady wypowiadając formułę: 

„Zawieszam posiedzenie Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Krakowie”, polecając odnotowanie w protokole przyczyn, dla których posiedzenie 

zostało zawieszone. Wyznacza jednocześnie termin dokończenia zawieszonego 

posiedzenia. 

4. W przypadku wyczerpania porządku obrad nie stosuje się przepisów ust. 2. 

§16 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka posiedzenie Parlamentu słowami 

„Zamykam posiedzenie Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Krakowie”. 
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§17 

Przewodniczący ma prawo bieżącego rozstrzygania wątpliwości dotyczących przebiegu 

posiedzenia Parlamentu w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie posiedzeń. 

IV. Głosowanie i podejmowanie uchwał 

§18 

1. Przewodniczący przed pierwszym głosowaniem wskazuje spośród członków Parlamentu 

kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, którą następnie akceptuje Parlament w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku nie używania systemu do 

elektronicznego głosowania. 

2. W głosowaniu nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej nie stosuje się przepisu §24 ust. 1 

pkt 1.  

3. Komisja Skrutacyjna liczy głosy i przekazuje wyniki głosowania Przewodniczącemu. 

§19 

1. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący niezwłocznie po otrzymaniu ich od Komisji 

Skrutacyjnej. Są one ostateczne i nie podlegają dyskusji, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku, kiedy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Parlament może 

podjąć uchwałę o ponownym przeliczeniu głosów lub reasumpcji głosowania.  

3. Wniosek o ponowne przeliczenie głosów lub reasumpcję głosowania może być zgłoszony 

niezwłocznie po ogłoszeniu wyniku głosowania, a przed kolejnym głosowaniem.  

4. Parlament rozstrzyga o reasumpcji głosowania bezwzględną większością głosów. 

§20 

1. Wszyscy członkowie Parlamentu uczestniczą w głosowaniu wyłącznie osobiście. Nie jest 

możliwe oddawanie głosów przed zarządzeniem głosowania. 

2. Posiadającemu prawo głosu uczestnikowi posiedzenia nie wolno uchylić się od 

głosowania. 

§21 

1. Przewodniczący przed poddaniem wniosku lub uchwały pod głosowanie przedstawia 

i objaśnia jego treść uczestnikom posiedzenia. 

2. Projekty uchwał mogą zostać przyjęte:  

1) w całości bez poprawek;  

2) w całości z poprawkami, zaproponowanymi przez członka Parlamentu lub 

Przewodniczącego. 

3. Jeżeli zgłoszono poprawki do projektu, głosowanie najpierw odbywa się nad 

poprawkami.  

4. Nad każdą poprawkę głosuje się osobno, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się 

poprawki, od których zależą inne poprawki.  

5. Po zakończeniu głosowania nad wszystkimi poprawkami, głosuje się nad całością 

projektu.  
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§22 

Sposób podejmowania uchwał określa §16 ust. 4 Regulaminu. 

§23 

1. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki albo oddanie głosu za pomocą 

systemu elektronicznego głosowania.  

2. Głosowanie tajne odbywa się poprzez oddanie głosu na karcie do głosowania albo za 

pomocą systemu elektronicznego głosowania. Głos popierający uchwałę lub kandydata 

oddaje się poprzez postawienie znaku X w polu oznaczonym słowem „za”, a głos 

przeciwny uchwale lub kandydatowi poprzez postawienie znaku X w polu oznaczonym 

słowem „przeciw”, natomiast głos wstrzymujący się poprzez postawienie znaku X w polu 

oznaczonym słowami „wstrzymuję się”. 

3. Oddawanie głosów za pomocą systemu elektronicznego głosowania odbywa się poprzez 

wciśnięcie odpowiedniego przycisku – „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się” -  na pilocie 

do głosowania. 

4. Głos jest nieważny, jeżeli został oddany na karcie innej niż dostarczona głosującym przez 

Komisję Skrutacyjną albo, jeżeli karta do głosowania lub dokonana czynność głosowania 

nie odpowiadają wymogom, o których mowa w ust. 2. 

§24 

1. Głosowanie tajne zarządza się:  

1) w sprawach osobowych; 

2) na wniosek co najmniej jednego członka Parlamentu; 

3) gdy przepis szczególny tak stanowi.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 jest niezwłocznie poddawany głosowaniu. 

3. Zgłaszania kandydatów do głosowań o których mowa w ust. 1 pkt 1 dokonują wyłącznie 

członkowie Parlamentu. Członek Parlamentu ma prawo sam zgłosić swoją kandydaturę. 

4. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, Przewodniczący obrad sprawdza czy 

wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 

§25 

Podjęte uchwały są publikowane niezwłocznie po ich sporządzeniu za pośrednictwem strony 

internetowej Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jednak nie 

później niż w ciągu 14 dni od ich uchwalenia. 

V. Przepisy końcowe 

§26 

Zmiana, uchylenie, bądź uchwalenie nowego Regulaminu posiedzeń dokonywane jest przez 

Parlament bezwzględną większością głosów.  
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§27 

Decyzje w sprawach nieujętych w Regulaminie posiedzeń podejmuje Przewodniczący. 

§28 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 


