Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy
z dnia 2 marca 2015 roku

Dział I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin określa zasady, organizację i tryb działania Samorządu, w tym rodzaje
organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz kompetencje,
a także tryb wyboru przedstawicieli studentów do organów Uniwersytetu i jego
jednostek organizacyjnych.
§2
Ilekroć w przepisach jest mowa o:
a. Samorządzie – należy przez to rozumieć Samorząd Studencki
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
b. Uniwersytecie – należy przez to rozumieć Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy w skrócie UKW;
c. Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku
Prawo o szkolnictwie wyższym.
d. Ordynacji – należy przez to rozumieć Ordynację Wyborczą Samorządu
Studenckiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, która stanowi
załącznik do niniejszego Regulaminu i jest jego integralną częścią;
e. Organach Samorządu – należy przez to rozumieć Organy Samorządu
Studenckiego UKW, które są wyłaniane w drodze wyborów;
f. Parlamencie – należy przez to rozumieć Parlament Samorządu
Studenckiego UKW;
g. Przewodniczącym Samorządu – należy przez to rozumieć
Przewodniczącego Samorządu Studenckiego UKW, który jest
równocześnie Przewodniczącym Parlamentu Samorządu Studenckiego
UKW.
h. Wiceprzewodniczącym Samorządu – należy przez to rozumieć
Wiceprzewodniczącego Samorządu Studenckiego UKW;
i. Samorządzie Wydziału – należy przez to rozumieć Wydziałowy
Samorząd Studencki;
j. Samorządzie Instytutu – należy przez to rozumieć Samorząd Studencki
Instytutu na prawach Wydziału;
k. Komisjach Stałych – należy przez to rozumieć cztery Komisje: Komisję
Socjalną, Komisję ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia, Komisję
Prawną i Komisję ds. Animacji Kultury Studenckiej; powoływane przez
Parlament Samorządu Studenckiego UKW. Zakres ich działania określa
Przewodniczący Samorządu;
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§3
1. Wszyscy studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych
magisterskich Uniwersytetu, bez względu na system kształcenia, tworzą
Samorząd.
2. Samorząd działa na podstawie Ustawy, Statutu UKW oraz niniejszego
Regulaminu.
§4
Do zadań Samorządu należy w szczególności:
a. obrona praw studentów Uniwersytetu;
b. reprezentowanie ogółu studentów Uniwersytetu;
c. prowadzenie na terenie Uniwersytetu działalności w zakresie spraw
studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych studentów Uniwersytetu;
d. współdziałanie z organami Uniwersytetu w sprawach socjalno-bytowych
studentów, w szczególności w sprawach pomocy materialnej oraz nagród za
wyniki w nauce;
e. uczestnictwo w podejmowaniu decyzji w zakresie spraw Uniwersytetu na
zasadach określonych Ustawą, Statutem oraz innymi przepisami;
f. wyrażanie opinii studentów w sprawach związanych z procesem kształcenia
i wychowania;
g. wspieranie i realizacja naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych
inicjatyw studenckich;
h. animacja kultury studenckiej i integracja środowiska studenckiego.
§5
1. Samorząd w zakresie realizacji swoich celów może prowadzić działalność
kulturalną i wydawniczą.
2. Realizację zadań Samorządu wspierają władze Uniwersytetu poprzez
umożliwienie bezpłatnego korzystania z pomieszczeń Uniwersytetu,
niezbędnych urządzeń będących własnością Uniwersytetu oraz poprzez
zapewnienie niezbędnych do realizacji celów środków materialnych.
§6
Rektor uchyla uchwałę organu Samorządu nie zgodną z przepisami prawa Statutem
UKW, Regulaminem Studiów lub niniejszym Regulaminem.
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Dział II
Organy Samorządu
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§7
1. Samorząd prowadzi swoją działalność poprzez Organy wyłaniane w drodze
wyborów.
2. Organy Samorządu
Uniwersytetu.

są

wyłącznym

reprezentantem

ogółu

studentów

3. Organy Samorządu nie podlegają żadnym ponaduczelnianym strukturom.
4. Organy Samorządu w celu realizacji swoich zadań mogą powoływać
pełnomocników oraz komisje doraźne. Pełnomocnictwa wygasają nie później
niż z końcem kadencji organu udzielającego pełnomocnictwa albo nie później
niż z ustaniem członkostwa wszystkich członków tego organu.
§8
1. Organami Samorządu są:
a. Przewodniczący Samorządu Studenckiego UKW;
b. Parlament Samorządu Studenckiego UKW;
c. Wydziałowe Samorządy Studenckie i ich Przewodniczący;
d. Samorządy Instytutów na prawach Wydziału i ich Przewodniczący.
2. Organami Samorządu są również: Komisje Stałe powoływane przez Parlament
na wniosek Przewodniczącego, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński oraz
Odwoławczy Sąd Koleżeński.
§9
Członkowie Organów Samorządu pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za
ich pełnienie wynagrodzenia.
§ 10
1. Do przedstawicieli studentów w innych organach oraz kandydatów na tych
przedstawicieli stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące członków
Organów Samorządu.
2. Do pełnomocników Organów Samorządu stosuje się odpowiednio
postanowienia dotyczące członków Organów Samorządu, z wyjątkiem
przepisów dotyczących wyborów – ordynacji wyborczej.
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Rozdział 2
Uchwały Organów Samorządu
§ 11
1. Uchwały Organów Samorządu, zapadają większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków organu, jednak nie mniej niż trzech osób, o ile
Regulamin nie stanowi inaczej.
2. Uchwały organów samorządów jednostek zapadają większością głosów
w obecności co najmniej połowy członków organu, jednak nie mniej niż trzech
osób, o ile Regulamin, regulamin samorządu jednostki nie stanowi inaczej.
Rozdział 3
Przewodniczący Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
§ 12
1. Przewodniczący Samorządu, jest organem wykonawczym, reprezentuje
Samorząd na zewnątrz.
2. Przewodniczący Samorządu wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie oraz uchwałach Samorządu.
§ 13
Przewodniczący Samorządu w szczególności:
a. wykonuje uchwały Samorządu;
b. reprezentuje interesy studentów przed władzami Uczelni oraz instytucjami
zewnętrznymi;
c. zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Parlamentu z wyjątkiem posiedzeń na
których oceniana jest jego działalność;
d. sporządza i przedstawia do zatwierdzenia Parlamentu roczne sprawozdania ze
swojej działalności;
e. wydaje zarządzenia i komunikaty;
f. może powołać pełnomocników i komisje doraźne, określając ich zakres
działania;
g. koordynuje pracę członków Parlamentu;
h. może zawiesić Przewodniczących Komisji Stałych do czasu odwołania przez
Parlament;
i. składa wniosek o przekazanie sprawy do Sądu Koleżeńskiego zgodnie z art. 214
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
j. może złożyć wniosek do Komisji Rewizyjnej o zawieszenie członka
Wydziałowego Samorządu Studenckiego lub Instytutowego Samorządu
Studenckiego.
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k. przedstawia Rektorowi sprawozdanie z rozdziału środków finansowych
i rozliczenie tych środków na podstawie art. 202 ust. 6 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym;
l. jest organem właściwym, na podstawie art. 104 ust. 2 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym w zakresie uzgadniania przyznawania stypendiów dla
studentów z własnego funduszu stypendialnego Uczelni.
m. podejmuje wszelkie decyzje w sprawach wyraźnie nie zastrzeżonych dla innych
organów Samorządu, z wyjątkiem decyzji o charakterze nadzorczo-kontrolnym.
§ 14
Przewodniczący Samorządu składa Parlamentowi
działalności, nie rzadziej niż raz w roku akademickim.

sprawozdanie

ze

swojej

§ 15
1. Przewodniczący Samorządu ustala liczbę, oraz podaje kandydatów na
Wiceprzewodniczących, a także określa ich obowiązki.
2. Przewodniczący Samorządu może upoważniać Wiceprzewodniczących, oraz
członków Parlamentu, w tym Przewodniczących Komisji Stałych, do
załatwiania określonych spraw i wykonywania niektórych kompetencji w jego
imieniu w ustalonym zakresie.
§ 16
1. Wiceprzewodniczącego wybiera Parlament spośród
z kandydatów zaproponowanych przez Przewodniczącego.

swojego

grona

2. Wiceprzewodniczący wybierany jest zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy regulaminowej liczby członków Parlamentu w drodze
głosowania tajnego.
3. Wiceprzewodniczący pełni funkcję Przewodniczącego Samorządu jednej
z czterech Komisji stałych.
4. Wiceprzewodniczący przejmuje kompetencje Przewodniczącego Samorządu
w przypadku jego nieobecności, niemożności pełnienia funkcji na czas
określony lub w przypadku utraty mandatu do czasu wyborów uzupełniających.
5. W przypadku, gdy liczba Wiceprzewodniczących jest większa niż jeden
kompetencje Przewodniczącego Samorządu przejmuje najstarszy wiekiem
Wiceprzewodniczący.
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§ 17
Przewodniczący Samorządu z urzędu pełni funkcję przedstawiciela studenckiego do
Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, delegata Samorządu Studenckiego
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego do Porozumienia Samorządów Studenckich
Uczelni Bydgoskich, na zjazd delegatów Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej
Polskiej oraz na Zjazd Forum Uniwersytetów Polskich, a także wszystkie konferencje,
których tematyka jest związana z pełnieniem funkcji Przewodniczącego.
Rozdział 4
Parlament Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
§ 18
1. Parlament
Samorządu
Studenckiego
i uchwałodawczym Organem Samorządu.

UKW,

jest

najwyższym

2. Parlament jest organem kolegialnym na szczeblu Uniwersytetu.
§ 19
Parlament składa się z:
a. Przewodniczącego Samorządu Studenckiego UKW, który równocześnie jest
Przewodniczącym Parlamentu Samorządu Studenckiego;
b. Przewodniczących Samorządów Wydziału oraz Przewodniczących
Samorządów Instytutów na prawach wydziału;
c. Członków wybranych spośród wydziałowych członków Samorządu,
zgodnie z ordynacją wyborczą.
§ 20
Do wyłącznych kompetencji Parlamentu należy:
a. uchwalanie Regulaminu i jego zmian;
b. wyrażanie zgody na treść Regulaminu Studiów na UKW;
c. opiniowane kandydatury na Prorektora właściwego ds. studenckich,
d. wybór przedstawicieli studenckich do innych organów Uniwersytetu na
szczeblu uczelni lub kandydatów do tych organów;
e. wybór kandydatów do komisji dyscyplinarnych, o których mowa
w Ustawie i Statucie;
f. wybór członków Studenckiej Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz
studenckich Okręgowych Komisji Wyborczych;
g. wybór Przewodniczących, zaproponowanych przez Przewodniczącego
Parlamentu, czterech Komisji Stałych;
h. wybór członków Komisji Stałych, komisji doraźnych, grup roboczych oraz
pełnomocników zaproponowanych przez Przewodniczącego;
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i. wybór członków Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu
Koleżeńskiego;
j. udzielanie Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącym absolutorium;
k. ustalanie trybu oraz wybór elektorów studenckich;
l. uchwalanie Regulaminu Rad Mieszkańców i jego zmian;
m. decydowanie o podjęciu ogólnouniwersyteckiej akcji protestacyjnej, w tym
strajku, o którym mowa w art. 206 Ustawy; w przypadkach i warunkach
określonych w Ustawie oraz Statucie;
n. decydowanie o przeprowadzeniu ogólnouniwersyteckiego referendum;
o. podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach
szczególnych;
p. zatwierdzenie rocznych sprawozdań Przewodniczącego, Przewodniczących
Samorządów Wydziału i Instytutu, Przewodniczących czterech Komisji
Stałych.
§ 21
Do kompetencji Parlamentu należy w szczególności:
a. uchylanie niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności Statutem,
Regulaminem Studiów na UKW lub Regulaminem, uchwał innych organów
Samorządu;
b. nadzór nad działalnością organów Samorządu powoływanych przez Parlament
oraz członków tych organów.
§ 22
1. Parlament składa się członków wybieranych w trybie określonym
w Ordynacji.
2. Członek nie może być odwołany, chyba, że działa na szkodę uczelni lub uchyla
się od wykonywania swoich obowiązków.
§ 23
1. Członkowie zobowiązani są stawić się na pierwszym posiedzeniu Parlamentu
w dniu jego rozpoczęcia.
2. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, członek
zobowiązany jest w ciągu czternastu dni od dnia rozpoczęcia pierwszego
posiedzenia
złożyć
do
Przewodniczącego
Parlamentu
pisemne
usprawiedliwienie swojej nieobecności.
3. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 2 jest równoznaczne ze
zrzeczeniem się mandatu członka Parlamentu.
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4. Do członka wybranego w wyborach uzupełniających postanowienia ust. 1–3
stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że pierwsze posiedzenie, na którym
zobowiązany jest się stawić odbywa się, co najmniej czternaście dni po dniu
uprawomocnienia się wyborów uzupełniających.
5. Utrata praw studenta w jednostce, z której student uzyskał mandat, skutkuje
wygaśnięciem mandatu członka Parlamentu.
§ 24
1. Zebranie zwyczajne Parlamentu zwołuje Przewodniczący, co najmniej raz
w miesiącu. O terminie zwyczajnego zebrania Parlamentu winien jest
poinformować członków Parlamentu na 7 dni przed planowanym terminem
zebrania drogą elektroniczną.
2. Zebranie nadzwyczajne Parlamentu zwołuje Przewodniczący z własnej
inicjatywy lub niezwłocznie na wniosek:
a. Rektora UKW,
b. Komisji Rewizyjnej Samorządu UKW,
c. 1/3 członków Parlamentu.
3. O terminie zebrania nadzwyczajnego Przewodniczący winien jest
poinformować na co najmniej 24 godziny przed planowanym terminem
zebrania drogą elektroniczną.
4. W posiedzeniach Parlamentu,
uczestniczyć zaproszeni goście.

na

wniosek

Przewodniczącego,

mogą

§ 25
1. Parlament podejmuje decyzje i wyraża zdanie w formie uchwał.
2. Uchwały Parlamentu podejmowane są kwalifikowana większością głosów
w obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby członków, o ile
Regulamin nie stanowi inaczej.
§ 26
Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
a. Przewodniczącemu Parlamentu;
b. grupie co najmniej czterech członków Parlamentu;
c. grupie co najmniej ośmiu członków Samorządu Studenckiego;
d. Komisji Rewizyjnej;
e. Komisji Wyborczej;
f. Komisjom Stałym.
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Rozdział 5
Wydziałowy Samorząd Studencki i Samorząd Studencki Instytutu na prawach
Wydziału
§ 27
1. Samorząd Wydziału, jest organem kolegialnym na szczeblu Wydziału.
2. Samorząd Instytutu, jest organem kolegialnym na szczeblu Instytutu na
prawach wydziału.
§ 28
1. Samorząd Wydziału lub Instytutu składa się z:
a. Przewodniczącego;
b. Wiceprzewodniczącego;
c. Sekretarza;
d. Co najmniej jednego członka.
2. Przewodniczący Wydziału koordynuje pracę Samorządu Wydziału lub
Instytutu oraz reprezentuje go wobec władz wydziału i reprezentuje Samorząd
Wydziału lub Instytutu w Parlamencie.
3. Wiceprzewodniczący, przejmuje kompetencje Przewodniczącego Samorządu
Wydziału lub Instytutu w przypadku jego nieobecności, niemożności pełnienia
funkcji lub utraty mandatu do czasu wyborów uzupełniających.
4. Sekretarz prowadzi dokumentację Samorządu Wydziału lub Instytutu.
5. Członek wypełnia statutowe zadania Samorządu Wydziału lub Instytutu.
§ 29
Do zadań statutowych Samorządu Wydziału lub Instytutu należy:
a. reprezentowanie studentów wydziału lub instytutu wobec organów
Wydziału lub Instytutu i podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących
społeczności studenckiej Wydziału lub Instytutu;
b. opiniowanie kandydatury na prodziekana właściwego ds. studenckich;
c. występowanie z wnioskiem do Dziekana o powołanie przedstawicieli
studenckich do Uczelnianej Komisji Stypendialnej z danego Wydziału lub
Instytutu;
d. określenie trybu wyboru przedstawicieli studenckich w Radzie Wydziału
lub Radzie Instytutu.
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§ 30
Tryb pracy Samorząd Wydziału lub Instytutu określa we własnym zakresie.
§ 31
1. Od uchwał Samorządu Wydziału lub Instytutu przysługuje każdemu
studentowi danego wydziału lub instytutu prawo odwołania się do Parlamentu.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Przewodniczącego Wydziału lub
Instytutu w terminie 7 dni od podjęcia uchwały.
Rozdział 6
Komisje Stałe
§ 32
1. Komisje stałe, zwane dalej Komisjami, powoływane są nie później niż w dniu
pierwszego posiedzenia Parlamentu wybranego w nowych wyborach.
2. Kadencja Komisji jest zgodna z kadencją Samorządu.
3. Przewodniczących Komisji wybiera Parlament na wniosek Przewodniczącego
Samorządu.
§ 33
Celem powołania Komisji Stałych jest wykonywanie zadań Samorządu związanych z:
a. dydaktyką i jakością kształcenia;
b. sprawami socjalnymi;
c. regulacjami prawnymi powiązanymi z działalnością Samorządu;
d. animacją kultury studenckiej.
§ 34
Do kompetencji Przewodniczącego Komisji należy:
a. przedstawienie składu Komisji członkom Parlamentu nie później niż 30 dni
od dnia jego wyboru;
b. kierowanie pracami Komisji;
c. przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Komisji nie później niż
do 30 listopada.
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§ 35
Parlament
na
wniosek
Przewodniczącego
Samorządu
może
odwołać
Przewodniczącego Komisji w trakcie trwania jego kadencji z powodu działania na
szkodę Uniwersytetu lub uchylania się od obowiązków wymienionych w § 34.
Rozdział 7
Komisja Rewizyjna
§ 36
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Samorządu.
2. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność organów Samorządu z punktu
widzenia legalności, gospodarności i rzetelności.
3. Komisja Rewizyjna przedstawia Parlamentowi sprawozdanie ze swojej
działalność nie później niż do 30 listopada każdego roku.
§37
1. Komisja Rewizyjna jest organem kolegialnym, który składa się z co najmniej
trzech członków.
2. Wybór członków Komisji Rewizyjnej określa Ordynacja.
3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem organów
Samorządu.
4. Wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje w przypadku
opisanym w §22 ust. 2 w wyniku odwołania przez Parlament Samorządu lub
w przypadku opisanym w §23 w ust. 5.
§38
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu;
b. sprawowanie kontroli nad bieżącą działalnością organów Samorządu UKW;
c. kontrolowanie sposobu wydatkowania przez organy Samorządu UKW
środków przekazanych przez organy UKW do dyspozycji Samorządu
UKW;
d. opiniowanie, na wniosek Parlamentu, sprawozdań Samorządu UKW;
e. dokonywanie wiążącej Samorząd UKW wykładni przepisów niniejszego
Regulaminu;
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f. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między organami Samorządu
UKW;
g. wnioskowanie do Parlamentu o uchylenie decyzji Przewodniczącego
niezgodnej z przepisami niniejszego Regulaminu lub sprzecznych
z interesem społeczności studenckiej;
h. występowanie z wnioskiem do Rektora UKW o uchylenie decyzji
Parlamentu sprzecznej z Regulaminem lub sprzecznych z interesem
społeczności studenckiej;
i. wnioskowanie do Parlamentu o odebranie mandatu przedstawiciela
Samorządu UKW.
§39
1. Datę pierwszego zebrania Komisji Rewizyjnej wyznacza Przewodniczący
Samorządu w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty wyboru jej członków.
2. Komisja Rewizyjna na pierwszym zebraniu wybiera spośród swoich członków
Przewodniczącego.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kieruje jej pracami i reprezentuje ją na
zewnątrz.
4. Komisja Rewizyjna we własnym zakresie ustala tryb pracy.
§40
Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę z własnej inicjatywy, na wniosek
Przewodniczącego Samorządu, 1/3 Parlamentu lub każdego studenta Uniwersytetu.
Rozdział 5
Sąd Koleżeński
§41
1. Sąd
Koleżeński
oraz
Odwoławczy
Sąd
Koleżeński,
orzekają
o odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów w zakresie określonym
w Ustawie i innych przepisach prawa.
2. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory powstałe między studentami oraz między
studentami a organami Samorządu na wniosek tych podmiotów i za ich zgodą.
Odwoławczy Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od rozstrzygnięć Sądu
Koleżeńskiego.
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§42
1. W skład Sądu Koleżeńskiego oraz Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego
wchodzą po trzy osoby wybierane przez Parlament.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego nie
mogą wchodzić w skład innych organów Samorządu.
3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego i Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego są
niezawiśli w zakresie swojej działalności.
§43
1. Sąd Koleżeński oraz Odwoławczy Sąd Koleżeński wybierają ze swojego grona
Przewodniczących.
2. Przewodniczący wybierani są w drodze wyborów tajnych zwykłą większością
głosów.
§44
1. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego kieruje pracami Sądu Koleżeńskiego oraz
reprezentuje go na zewnątrz.
2. Przewodniczący Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego kieruje pracami
Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego oraz reprezentuje go na zewnątrz.
§45
1. Sąd Koleżeński może wymierzyć karę dyscyplinarną:
a. upomnienia;
b. nagany;
c. nagany z ostrzeżeniem.
§46
Do postępowania przed Sądem Koleżeńskim oraz Odwoławczym Sądem Koleżeńskim
stosuje odpowiednio się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w art. 224 Ustawy.
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Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§47
1. Uchwałę o zmianie Regulaminu Samorządu uchwala Parlament kwalifikowaną
większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy regulaminowej liczby
członków Parlamentu.
2. Zmiany w Regulaminie uchwala Parlament kwalifikowaną większością 2/3
głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby członków
Parlamentu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Senat.
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