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Zarządzenie 

Przewodniczącego 

Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej 

Nr 1/11/2020 

z dnia 3.11.2020 roku 

w sprawie 

zwołania sesji zwyczajnej Zjazdu Delegatów 

Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Na podstawie § 36 ust. 1 i 3 Statutu Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej 

(zwanego dalej Statutem) w związku z uchwałą Rady Studentów Parlamentu Studentów 

Rzeczypospolitej Polskiej nr 2/10/2020 z dnia 24 października 2020 roku Przewodniczący 

Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (zwany dalej Przewodniczącym) zarządza, 

co następuje: 

 

§ 1 

1. Zwołuje się sesję zwyczajną Zjazdu Delegatów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej 

Polskiej (dalej zwanego Zjazdem), która odbędzie się w dniu 28 listopada o godzinie 

10:30 w formie online, gdzie łączność prowadzona będzie za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

2. Wskazuje się, że przedmiotem sesji zwyczajnej Zjazdu, o której mowa w ust. 1,  jest: 

1) przedstawienie przez Przewodniczącego i przyjęcie lub odrzucenie przez delegatów 

na sesję Zjazdu sprawozdania łącznego z działalności Rady Studentów PSRP, Rady 

Wykonawczej PSRP, Rzecznika Praw Studenta PSRP oraz osób wybranych, 

powołanych lub delegowanych przez organy PSRP w kadencji 2019-2020; 
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2) przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PSRP i przyjęcie lub 

odrzucenie przez delegatów na sesję Zjazdu sprawozdania Komisji Rewizyjnej PSRP 

w kadencji 2019-2020; 

3) wybór Przewodniczącego, Rady Studentów PSRP i Komisji Rewizyjnej PSRP na 

kadencję 2021-2022; 

4) zaopiniowanie kandydatów na Wiceprzewodniczących PSRP oraz członków Rady 

Wykonawczej PSRP na kadencję 2021-2022; 

5) inne sprawy wniesione.  

 

§ 2 

Określa się kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 

1. Podaje się do wiadomości uczelnianych samorządów studenckich informację o sile 

głosów przypadającej na poszczególne uczelnie, która została ustalana na podstawie 

§ 61 ust. 8-10 Statutu i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

2. W celach informacyjnych wskazuje się, że: 

1) siła głosu delegata wynosi: jeden głos w przypadku uczelni o liczbie studentów 

wynoszącej od 1 do 500, pięć głosów w przypadku uczelni i liczbie studentów od 501 

do 1000, dziesięć głosów w przypadku uczelni o liczbie studentów 1001 do 4000, 

dwadzieścia głosów w przypadku uczelni o liczbie studentów wynoszącej od 4001 do 

10 000 oraz po dziesięć kolejnych głosów za każde rozpoczęte 10 000 studentów; 

2) uczelnie nadzorowane przez właściwych ministrów, o których mowa w art. 433. ust.1 

Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, liczące do 

1000 studentów uzyskują siłę dziesięciu głosów; 

3) w przypadku nowoutworzonych uczelni, których dane nie są dostępne w Głównym 

Urzędzie Statystycznym, liczba studentów ustalana jest na podstawie zaświadczenia 

wystawionego przez tę uczelnię. 
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§ 4 

1. Określa się wzór zgłoszenia delegata na sesję Zjazdu, który stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego zarządzenia. 

2. W celach informacyjnych wskazuje się, że: 

1) zgłoszenia delegatów na sesję Zjazdu będą przyjmowane przez Prezydium Zjazdu po 

jego powołaniu przez Radę Studentów PSRP; 

2) termin przyjmowania przez Prezydium Zjazdu zgłoszeń delegatów na sesję Zjazdu 

upływa 72 godziny przed rozpoczęciem Zjazdu. 

 

§ 5 

1. Ogłasza się nabór członków Prezydium Zjazdu. Ogłoszenie stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego zarządzenia. 

2. W celach informacyjnych wskazuje się, że Prezydium Zjazdu składa się z członków, 

w liczbie od 3 do 5, powoływanych spośród studentów przez Radę Studentów zwykłą 

większością głosów nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem Zjazdu. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 
 
 

Przewodniczący 

Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej 

Dominik Leżański 

/podpisano podpisem elektronicznym 


