Regulamin Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin określa organizację wewnętrzną i porządek prac Parlamentu
oraz tryb powoływania i działalności jego organów, jak też sposób wykonywania
obowiązków organów Samorządu i ich członków wobec Parlamentu.
§2
Ilekroć w Regulaminie Parlamentu jest mowa o:
1) komisji – rozumie się przez to stałą lub doraźną komisję Parlamentu;
2) Komisji Rewizyjnej – rozumie się przez to Komisję Rewizyjną Samorządu
Studentów Uniwersytetu Warszawskiego;
3) Komisji Wyborczej – rozumie się przez to Komisję Wyborczą Samorządu
Studentów Uniwersytetu warszawskiego;
4) legitymacji poselskiej – rozumie się przez to dokument poświadczający
status posła, zawierający imię i nazwisko posła, nazwę jego jednostki,
numer porządkowy oraz podpis Marszałka umieszczony przy pieczątce
Parlamentu lub Marszałka;
5) Marszałku – rozumie się przez to Marszałka Parlamentu;
6) Parlamencie – rozumie się przez to Parlament Studentów Uniwersytetu
Warszawskiego;
7) pośle – rozumie się przez to posła do Parlamentu Studentów
Uniwersytetu Warszawskiego;
8) Prezydium – rozumie się przez to Prezydium Parlamentu;
9) Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin Samorządu Studentów
Uniwersytetu Warszawskiego;
10) Regulaminie Parlamentu – rozumie się przez to Regulamin Parlamentu
Studentów Uniwersytetu Warszawskiego;
11) Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Samorządu Studentów
Uniwersytetu Warszawskiego.
§3
Przedmiotem obrad na posiedzeniach Parlamentu są w szczególności:
1) sprawy przekazane do kompetencji Parlamentu w § 23 i 24 Regulaminu;
2) projekty uchwał i opinii Parlamentu;
3) sprawy związane z wprowadzaniem w życie i wykonywaniem uchwał
Parlamentu;
4) sprawozdania:
a) Zarządu, o których mowa w § 51 i 52 Regulaminu,
b) Komisji Rewizyjnej, o których mowa w § 67 Regulaminu,
c) Komisji Wyborczej, o którym mowa w § 78 Regulaminu;
5) zapytania poselskie;
6) inne sprawy wniesione pod obrady przez posłów lub uprawnione do tego
podmioty.

Rozdział 2.
Posłowie
§4
Do obowiązków posła należy w szczególności:
1) obecność i czynny udział w posiedzeniach Parlamentu oraz organów
Parlamentu, do których został wybrany;
2) stosowanie się do wynikających z Regulaminu Parlamentu poleceń
Marszałka.
§5
1. Poseł otrzymuje legitymację poselską od Marszałka podczas pierwszego
posiedzenia nowo wybranego Parlamentu.
2. W przypadku gdy poseł jest obecny na posiedzeniu Parlamentu lecz
nie posiada swojej legitymacji poselskiej, Marszałek lub osoba prowadząca
posiedzenie Parlamentu wystawia tymczasową legitymację poselską na czas
posiedzenia.
3. W przypadku utraty legitymacji poselskiej, poseł zobowiązany jest
niezwłocznie zawiadomić o tym Marszałka. Poseł, który utracił legitymację
poselską zobowiązany jest wystąpić o wydanie nowego dokumentu
do Marszałka.
§6
Poseł potwierdza swoją obecność na posiedzeniu Parlamentu podpisem na liście
obecności wykładanej przez Marszałka. Obecność posła potwierdza także podpis
na liście posłów pobierających karty do głosowania.
1.
2.
3.
4.

§7
Posłowie mogą tworzyć w Parlamencie kluby poselskie.
Klub poselski składa się z co najmniej 10 posłów.
Poseł może należeć tylko do jednego klubu poselskiego.
Klub poselski ze swojego grona wybiera przewodniczącego klubu.

§8
1. Uchwałę o utworzeniu klubu poselskiego, określającą jego nazwę
i wskazującą przewodniczącego klubu, podejmuje co najmniej 10 posłów.
2. Uchwałę, o której mowa w ust. 1 wraz z listą członków klubu i ich podpisami
przewodniczący klubu niezwłocznie dostarcza Marszałkowi.
Rozdział 3.
Organy Parlamentu
Organami Parlamentu są:
1) Marszałek;
2) Prezydium;
3) komisje.

§9

§ 10

Marszałek:
1) kieruje pracami Parlamentu;
2) reprezentuje Parlament na zewnątrz;
3) zwołuje posiedzenia Parlamentu;
4) ustala porządek dzienny obrad Parlamentu;
5) przewodniczy obradom Parlamentu;
6) kieruje pracami Prezydium i przewodniczy jego obradom;
7) nadaje bieg inicjatywom uchwałodawczym oraz wnioskom;
8) koordynuje działalność komisji Parlamentu;
9) wykonuje inne zadania określone w Regulaminie i Regulaminie
Parlamentu.
§ 11

Prezydium Parlamentu:
1) ustala plan prac Parlamentu;
2) opiniuje:
a) projekty porządku dziennego obrad Parlamentu,
b) wnioski dotyczące trybu dyskusji nad poszczególnymi punktami
porządku dziennego obrad Parlamentu,
c) inne sprawy wniesione przez Marszałka;
3) udziela posłom niezbędnej pomocy w ich pracy;
4) informuje posłów o wszystkich wpływających dokumentach i udostępnia
je posłom;
5) przechowuje i zabezpiecza wszelkie dokumenty, materiały i informacje
dotyczące pracy Parlamentu i jego organów;
6) prowadzi stronę internetową Parlamentu;
7) wykonuje inne zadania określone w Regulaminie i Regulaminie
Parlamentu.
§ 12
Komisje są organami powoływanymi do rozpatrywania i przygotowywania
spraw stanowiących przedmiot prac Parlamentu.
§ 13
1. Parlament powołuje komisje stałe:
1) Komisję Budżetu i Finansów – zakres działania komisji obejmuje sprawy
budżetu i finansów Samorządu, w szczególności analizowanie
i opiniowanie projektu budżetu Samorządu przedstawianego przez
Zarząd, stan realizacji budżetu przez Zarząd, sprawozdań Zarządu w
części dotyczącej budżetu Samorządu oraz inne sprawy związane
z dysponowaniem środkami finansowymi i materialnymi przez Zarząd;
2) Komisję Prawno–Regulaminową – zakres działania komisji obejmuje
sprawy legislacyjne, w szczególności opracowywanie projektów uchwał
i opinii w sprawach przekazanych przez Parlament, Marszałka
lub Prezydium oraz opiniowanie aktów prawnych uchwalanych
przez inne organy Samorządu.
2. Parlament powołuje członków komisji stałych na czas swojej kadencji.

§ 14
Realizując zadania, o których mowa w § 13, komisje:
1) rozpatrują sprawy przekazane przez Parlament, Marszałka
lub Prezydium;
2) przygotowują własne projekty uchwał i opinii Parlamentu w sprawach,
które należą do kompetencji Parlamentu, w szczególności w sprawach
określonych w § 24 pkt 2 Regulaminu.
§ 15
1. Parlament może powoływać komisje doraźne. W uchwale o powołaniu
komisji doraźnej określa się nazwę, zakres przedmiotowy, cel, zasady i tryb
działania komisji oraz okres, na jaki jest powoływana.
2. Komisje doraźne działają nie dłużej niż do końca kadencji Parlamentu.
§ 16
1. Parlament wybiera członków komisji ze swojego grona większością głosów.
Liczbę członków komisji określa uchwała Parlamentu o powołaniu komisji.
2. Do odwołania członków komisji postanowienia ust. 1 stosuje się
odpowiednio.
§ 17
1. Marszałek zwołuje pierwsze posiedzenie komisji na dzień przypadający
w ciągu siedmiu dni od dnia jej wyboru.
2. Marszałek
otwiera
pierwsze
posiedzenie
i
zarządza
wybór
przewodniczącego komisji.
§ 18
1. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego komisji.
2. Przewodniczący komisji jest wybierany bezwzględną większością głosów
członków komisji.
3. Komisja może ustanowić inne organy komisji, w szczególności
wiceprzewodniczącego komisji. W uchwale o powołaniu innego organu
komisji określa się nazwę oraz zakres zadań organu. Postanowienia ust. 2
stosuje się odpowiednio.
§ 19
1. Przewodniczący komisji kieruje pracami komisji oraz reprezentuje ją
na zewnątrz.
2. Do kompetencji przewodniczącego komisji należy w szczególności:
1) przygotowywanie planu prac komisji;
2) przygotowywanie porządku dziennego obrad komisji;
3) prowadzenie obrad komisji;
4) koordynowanie prac członków komisji;
5) reprezentowanie komisji w kontaktach z innymi organami Parlamentu
i Samorządu, o ile komisja nie wyznaczy innej osoby reprezentującej
komisję w danej sprawie.

§ 20
1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych.
2. Posiedzenia komisji są jawne.
3. Komisja może uchwalić większością 3/5 głosów tajność posiedzenia lub jego
części, co jest jednoznaczne z wykluczeniem z udziału w posiedzeniu osób
innych niż członkowie komisji oraz Marszałek, chyba że komisja postanowi
inaczej. Z tajnej części posiedzenia nie sporządza się protokołu.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

§ 21
Przewodniczący komisji zwołuje posiedzenia zwyczajne komisji, proponuje
ich porządek i im przewodniczy.
Przewodniczący komisji zwołuje posiedzenia zwyczajne z własnej inicjatywy
lub na wniosek co najmniej dwóch członków komisji lub Marszałka.
Posiedzenia zwyczajne komisji są zwoływane nie później niż na trzy dni
przed dniem posiedzenia zwyczajnego komisji.
Posiedzenie zwyczajne komisji jest zwoływane niezwłocznie po wpłynięciu
wniosku, o którym mowa w ust. 2. Posiedzenie odbywa się nie później
niż w ciągu siedmiu dni od dnia wpłynięcia wniosku.
W przypadku, gdy przewodniczący komisji nie zwoła posiedzenia
zwyczajnego w terminie, o którym mowa w ust. 4, posiedzenie komisji
zwołuje Marszałek. Posiedzenie odbywa się nie później niż w ciągu siedmiu
dni od dnia upłynięcia terminu, o którym mowa w ust. 4.
Zwołanie
posiedzenia
zwyczajnego
komisji
następuje
poprzez
zawiadomienie członków komisji oraz Marszałka o czasie i miejscu
posiedzenia oraz o porządku dziennym obrad, na zasadach i w trybie
przyjętym przez członków komisji.
Informacja o miejscu i czasie oraz o porządku dziennym obrad jest
przekazywana Marszałkowi i niezwłocznie umieszczana na stronie
internetowej Parlamentu.

§ 22
1. Marszałek zwołuje posiedzenia nadzwyczajne komisji podczas posiedzenia
Parlamentu w celu rozpatrzenia sprawy związanej z przedmiotem obrad.
2. Marszałek informuje wszystkich obecnych na posiedzeniu członków komisji
o zwołaniu posiedzenia nadzwyczajnego komisji. Posiedzenie nadzwyczajne
rozpoczyna się niezwłocznie w miejscu, w którym odbywa się posiedzenie
Parlamentu.
1.
2.
3.
4.
5.

§ 23
Komisja podejmuje decyzje w formie uchwał.
Komisja wyraża zdanie w formie uchwał i opinii.
Uchwały komisji zapadają większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków komisji, jednak nie mniej niż trzech osób.
Opinie komisji uchwalane są większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów decydujący głos ma przewodniczący
komisji.

1.
2.
3.
4.

§ 24
Przebieg posiedzenia komisji utrwalany jest w formie protokołu.
Protokół sporządza się nie później niż w terminie do dnia następnego
posiedzenia komisji.
Protokół, do którego nie wniesiono zastrzeżeń, uważa się za przyjęty.
Protokół po zatwierdzeniu podpisuje przewodniczący komisji i przekazuje
do Marszałka.

§ 25
Przewodniczący komisji na koniec kadencji Parlamentu składa do Marszałka
sprawozdanie z rocznej działalności komisji. Sprawozdanie umieszcza się
na stronie internetowej Parlamentu.
Rozdział 4.
Obrady Parlamentu
§ 26
1. Parlament obraduje na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych.
2. Posiedzenia Parlamentu są jawne.
3. Jeżeli wymaga tego dobro społeczności studenckiej Uniwersytetu, Parlament
może uchwalić bezwzględną większością głosów tajność posiedzenia lub jego
części, co jest jednoznaczne z wykluczeniem z udziału w posiedzeniu osób
innych niż posłowie, chyba że Parlament postanowi inaczej. Z tajnej części
posiedzenia nie sporządza się protokołu.
1.
2.
3.

4.

§ 27
Posiedzenia Parlamentu odbywają się w terminach ustalonych przez
Marszałka lub uchwałą Parlamentu.
Marszałek nie później niż na siedem dni przed dniem posiedzenia
Parlamentu zawiadamia posłów o dacie, godzinie i porządku dziennym
obrad.
Informacje, o których mowa w ust. 2 Marszałek przekazuje posłom:
1) za pomocą poczty elektronicznej;
2) telefonicznie albo wiadomościami tekstowymi SMS;
3) na stronie internetowej Parlamentu.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 2
może ulec skróceniu.

§ 28
1. Posiedzenia zwyczajne odbywają się co najmniej raz w miesiącu,
z wyłączeniem lipca, sierpnia i września.
2. Posiedzenia zwyczajne zwołuje Marszałek według kalendarza posiedzeń,
który podaje do wiadomości w ciągu czternastu dni od dnia wyboru.
3. W przypadku zmiany terminu posiedzenia zwyczajnego Marszałek
zawiadamia o tym posłów co najmniej na siedem dni przed nowym
terminem posiedzenia.

§ 29
1. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje Marszałek z własnej inicjatywy
lub na wniosek:
1) Prezydium;
2) Zarządu;
3) Komisji Rewizyjnej;
4) Komisji Wyborczej;
5) grupy co najmniej dziesięciu posłów.
2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Parlamentu zawiera
proponowany porządek dzienny obrad.
3. Posiedzenia nadzwyczajne zwoływane są na dzień przypadający w ciągu
czternastu dni od dnia wpłynięcia wniosku.
1.
2.
3.
4.

§ 30
Porządek dzienny obrad ustala Marszałek po zasięgnięciu opinii Prezydium.
Wniosek formalny w sprawie zmiany porządku dziennego obrad składa się
do Marszałka nie później niż do momentu rozpoczęcia posiedzenia.
Jeżeli do momentu rozpoczęcia posiedzenia nie zostanie złożony wniosek,
o którym mowa w ust. 2, porządek dzienny obrad uważa się za przyjęty.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Marszałek z własnej inicjatywy
lub na wniosek grupy co najmniej sześciu posłów może zgłosić wniosek
formalny o zmianę porządku dziennego obrad w toku posiedzenia
Parlamentu.

§ 31
1. Marszałek otwiera posiedzenie Parlamentu w obecności co najmniej 1/10
regulaminowej liczby posłów.
2. Marszałek odracza lub zamyka posiedzenie Parlamentu przed zamknięciem
wszystkich punktów porządku dziennego obrad na przyjęty przez Parlament
wniosek formalny.
3. Punkty porządku dziennego obrad niezamknięte na posiedzeniu zwyczajnym
są dołączane do porządku dziennego obrad następnego posiedzenia
zwyczajnego.
Punkty porządku
dziennego obrad niezamknięte
na posiedzeniu nadzwyczajnym są dołączane do porządku dziennego obrad
następnego posiedzenia Parlamentu.
§ 32
1. Marszałek udziela głosu w sprawach objętych porządkiem dziennym obrad.
2. Posłowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym
punktem porządku dziennego obrad, zapisują się do głosu u członka
Prezydium prowadzącego listę mówców.
3. Marszałek udziela głosu posłom według kolejności zapisu. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach Marszałek może ustalić inną kolejność
mówców.

§ 33
1. Przemówienia posłów w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż pięć minut.
Marszałek może ustalić inny czas przemówień i przedstawić go
do zatwierdzenia Parlamentowi.
2. W dyskusji nad daną sprawą poseł może zabrać głos tylko dwa razy.
Powtórne przemówienie posła w tej samej sprawie trwa nie dłużej niż trzy
minuty.
3. O przedłużeniu czasu przemówienia lub o udzieleniu posłowi głosu
dodatkowo decyduje Marszałek.
§ 34
1. Marszałek udziela głosu poza kolejnością w trybie sprostowania błędnie
zrozumianego lub nieściśle przytoczonego stwierdzenia mówcy
albo sprostowania niezgodnego z prawdą stwierdzenia mówcy.
2. Marszałek nie udziela głosu w trybie sprostowania w odniesieniu do innego
głosu w tym trybie.
§ 35
Marszałek udziela głosu członkom Zarządu, Przewodniczącemu Komisji
Rewizyjnej i Przewodniczącemu Komisji Wyborczej bez względu na kolejność
mówców zapisanych do głosu.
§ 36
Osobom innym niż posłowie oraz osoby wymienione w § 35 Marszałek może
udzielić głosu w uzasadnionych przypadkach.
§ 37
1. Marszałek czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad postanowień
Regulaminu Parlamentu oraz porządku i powagi na sali obrad.
2. Marszałek może zwrócić uwagę mówcy, który w swoim wystąpieniu odbiega
od przedmiotu określonego w porządku dziennym obrad, przywołaniem
mówcy „do rzeczy”. Po dwukrotnym bezskutecznym przywołaniu „do rzeczy”
Marszałek może odebrać mówcy głos.
3. Marszałek po uprzednim zwróceniu uwagi ma prawo przywołać posła
„do porządku”, jeżeli uniemożliwia on prowadzenie obrad.
4. W przypadku niezastosowania się przez posła do polecenia Marszałka,
o którym mowa w ust. 3, Marszałek ma prawo ponownie przywołać posła
„do porządku”, stwierdzając, że uniemożliwia on prowadzenie obrad.
5. Marszałek ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu posła z posiedzenia
Parlamentu, jeżeli poseł nadal uniemożliwia prowadzenie obrad i na tym
samym posiedzeniu został już upomniany w trybie ust. 4. Poseł wykluczony
z posiedzenia Parlamentu niezwłocznie opuszcza salę obrad. Jeżeli poseł
nie opuści sali obrad Marszałek zarządza przerwę w obradach w celu
wyprowadzenia posła z sali obrad.
6. Marszałek może pominąć postanowienia ust. 3 wobec:
1) posła, który dopuścił się ciężkiego naruszenia powagi lub porządku
na sali obrad;
2) osoby, która nie jest posłem.

7. Od decyzji Marszałka o przywołaniu „do porządku” lub wykluczeniu
z posiedzenia można odwołać się do Prezydium, które rozpatruje odwołanie
niezwłocznie. W przypadku gdy osoba została wykluczona z posiedzenia,
nie bierze udziału w posiedzeniu do czasu rozstrzygnięcia odwołania.
8. Postanowienia ust. 3–7 stosuje się odpowiednio do innych osób
przebywających na sali obrad.
§ 38
1. Przebieg posiedzeń Parlamentu utrwalany jest w formie protokołu.
2. Protokół przyjęty przez Parlament i podpisany przez Marszałka stanowi
oficjalne stwierdzenie przebiegu obrad Parlamentu.
3. Protokół z posiedzenia zawiera:
1) numer protokołu;
2) datę posiedzenia;
3) szczegółowy zapis przebiegu obrad;
4) informację w sprawie podjętych uchwał i opinii.
4. Do protokołu załącza się:
1) nośnik magnetyczny lub cyfrowy z zapisem fonograficznym przebiegu
obrad;
2) pełny tekst przedłożonych sprawozdań, zapytań poselskich, odpowiedzi
na zapytania poselskie, wniosków oraz innych materiałów
rozpatrywanych przez Parlament;
3) listę obecnych na posiedzeniu posłów wraz z ich własnoręcznym
podpisem.
5. W ciągu czternastu dni od dnia posiedzenia Marszałek podaje do wiadomości
posłów projekt protokołu.
6. Posłowie oraz inne osoby zabierające głos na posiedzeniu mogą zgłosić
poprawki do protokołu w ciągu siedmiu dni od dnia podania do wiadomości
projektu protokołu.
7. W ciągu trzech dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 6 Prezydium
głosuje nad przyjęciem proponowanych poprawek.
8. Parlament przyjmuje protokół na najbliższym posiedzeniu.
Rozdział 5.
Wnioski formalne
§ 39
1. Wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie spraw będących przedmiotem
porządku dziennego obrad i przebiegu posiedzenia w danym dniu.
2. Do wniosków formalnych należą jedynie wnioski o:
1) przerwanie, odroczenie albo zamknięcie posiedzenia;
2) zmianę porządku dziennego obrad;
3) głosowanie bez dyskusji;
4) zmianę sposobu prowadzenia dyskusji;
5) ograniczenie lub przedłużenie czasu przemówień;
6) uchwalenie tajności posiedzenia;
7) zamknięcie listy mówców;
8) zamknięcie dyskusji;
9) odesłanie sprawy do komisji;

10) zmianę w sposobie przeprowadzenia głosowania;
11) stwierdzenie kworum;
12) reasumpcję głosowania.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 2 pkt 1–4 mogą być rozpatrywane jedynie
pomiędzy zakończeniem rozpatrywania punktu porządku dziennego obrad,
a rozpoczęciem rozpatrywania kolejnego punktu porządku dziennego obrad
Parlamentu.
1.
2.
3.
4.
5.

§ 40
Wniosek formalny, poparty przez co najmniej sześciu posłów, składa się
do Marszałka.
Marszałek z własnej inicjatywy może zgłosić wniosek formalny o zmianę
w sposobie przeprowadzenia głosowania.
Marszałek udziela posłowi głosu poza porządkiem dziennym obrad w celu
uzasadnienia wniosku formalnego.
Parlament rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy
i, jeżeli jest, jednego głosu przeciwnego
Wystąpienie w sprawie wniosku formalnego trwa nie dłużej niż dwie minuty.
Rozdział 6.
Głosowanie

§ 41
Po zamknięciu dyskusji Parlament przystępuje do głosowania. Od tej chwili
zabierają głos tylko posłowie w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku
formalnego o zmianę w sposobie prowadzenia głosowania, jednak nie później
niż do momentu wezwania posłów przez Marszałka do głosowania.
§ 42
Głosowanie jest jawne i odbywa się przez podniesienie legitymacji poselskiej.
§ 43
1. Na wniosek Marszałka lub grupy co najmniej sześciu posłów, uchwała
lub opinia Parlamentu oraz wniosek formalny, mogą być przyjęte
przez aklamację, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.
2. Uchwałę lub opinię Parlamentu oraz wniosek formalny uznaje się za przyjęte
przez aklamację, jeżeli nikt z obecnych nie jest przeciwko przyjęciu.
§ 44

Głosowanie tajne zarządza się:
1) podczas przeprowadzania wyborów dokonywanych przez Parlament,
z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 36 ust. 2 Regulaminu;
2) gdy zostanie uchwalony wniosek formalny o zmianę w sposobie
przeprowadzenia głosowania;
3) gdy przepis szczególny tak stanowi.

§ 45
1. Porządek głosowania zgłoszonych wniosków w sprawie projektów uchwał
jest następujący:
1) głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości;
2) głosowanie wniosku formalnego o odesłanie projektu do komisji;
3) głosowanie poprawek do projektu, przy czym w pierwszej kolejności
głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga
o innych poprawkach;
4) głosowanie projektu w całości w brzmieniu zaproponowanym przez
wnioskodawcę
lub
komisję,
ze
zmianami
wynikającymi
z przegłosowanych poprawek.
2. Porządek głosowania poprawek ustala Marszałek.
3. Dopuszczalne jest głosowanie łączne nad całością lub częścią poprawek.
§ 46
1. Głosowania przeprowadza Komisja Skrutacyjna Parlamentu.
2. Komisja Skrutacyjna Parlamentu składa się z od siedmiu do dziewięciu
posłów wybranych przez Parlament na pierwszym posiedzeniu.
3. Każdy poseł może oddać tylko jeden głos na kandydata do Komisji
Skrutacyjnej Parlamentu.
4. Do Komisji Skrutacyjnej Parlamentu postanowienia § 16–19 stosuje się
odpowiednio.
5. W przypadku, gdy na posiedzeniu Parlamentu jest obecnych mniej niż trzech
członków Komisji Skrutacyjnej Parlamentu, Parlament uzupełnia na czas
posiedzenia skład Komisji Skrutacyjnej Parlamentu o brakującą liczbę
posłów spośród grona posłów obecnych na posiedzeniu.
§ 47
1. Każdy kandydat na członka organu Samorządu na szczeblu Uniwersytetu
lub na przedstawiciela studentów w innych organach wybieranego
przez Parlament może zgłosić męża zaufania.
2. Postanowienia Regulaminu dotyczące mężów zaufania stosuje się
odpowiednio.
§ 48
Wyniki głosowania ogłasza Marszałek na podstawie protokołu z głosowania.
§ 49
1. W przypadku, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości,
Parlament może dokonać reasumpcji głosowania.
2. Wniosek formalny o reasumpcję głosowania może być zgłoszony wyłącznie
po ogłoszeniu wyniku głosowania, a przed kolejnym głosowaniem.

Rozdział 7.
Zapytania poselskie
§ 50
1. Zapytania poselskie składa się w sprawach dotyczących sprawowanej przez
adresata zapytania funkcji.
2. Zapytania poselskie mogą być kierowane do:
1) Zarządu;
2) przewodniczących komisji Zarządu;
3) Komisji Rewizyjnej;
4) Komisji Wyborczej;
5) senatorów studenckich;
6) elektorów studenckich.
3. Poseł informuje Marszałka nie później niż na trzy dni przed dniem
posiedzenia o ogólnej tematyce zapytania poselskiego i jego adresacie.
Marszałek niezwłocznie informuje o tym adresata zapytania.
4. Rozpatrzenie przez Parlament zapytania obejmuje ustne sformułowanie
treści zapytania poselskiego, które trwa nie dłużej niż dwie minuty,
oraz bezpośrednią odpowiedź adresata zapytania.
5. Nad zapytaniem i udzieloną odpowiedzią nie przeprowadza się dyskusji
Rozdział 8.
Postanowienia końcowe
§ 51
Uchwałę o zmianie Regulaminu Parlamentu uchwala Parlament bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby
posłów.

