Gdańsk, 16.05.2020

Regulamin Komisji Prawno – Rewizyjnej
Samorządu Studentów
Politechniki Gdańskiej
§1.
Komisja Prawno – Rewizyjna, zwana dalej Komisją, działa na zasadach opisanych niniejszym
Regulaminem, zwanym dalej Regulaminem, oraz Regulaminem Samorządu Studentów Politechniki
Gdańskiej, zwanym dalej Regulaminem Samorządu.
§2.
Komisja jest kolegialnym organem opiniująco – doradczym oraz kontrolnym Samorządu Studentów
Politechniki Gdańskiej, zwanego dalej Samorządem.
§3.
Komisja działa niezawiśle od innych organów Samorządu, w ramach swoich kompetencji.
§4.
Skład Komisji określa Regulamin Samorządu.
§5.
1. Komisja, bezzwłocznie po swoim powołaniu, wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego
zwykłą większością głosów.
2. Przewodniczący wyznacza swojego Zastępcę spośród członków Komisji.
§6.
1. W przypadku niezdolności do pełnienia funkcji lub utraty praw studenta przez Przewodniczącego,
obowiązki przejmuje jego Zastępca.
2. W przypadku opisanym w ust. 1, bezzwłocznie zwołuje się posiedzenie Komisji w celu wyboru
nowego Przewodniczącego. Wyboru dokonuje się zgodnie z §5.
§7.
Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący.
§8.
Na wniosek członka Samorządu, Komisja opiniuje lub udziela porady w ciągu 10 dni roboczych
od momentu wpłynięcia wniosku.
§9.
Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego członek Komisji może uczestniczyć
w posiedzeniach każdego organu Samorządu z głosem doradczym.
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§10.
1. Komisja może, zwykłą większością głosów, podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli każdego
z organów Samorządu.
2. Na wniosek Delegata do Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej, Komisja zobowiązana jest
przeprowadzić kontrolę, o której mowa w ust. 1
3. Kontrolowany organ powiadamia się na 7 dni kalendarzowych przed kontrolą.
4. W powiadomieniu określa się zakres kontroli.
5. W uzasadnionych przypadkach, Komisja może, bezwzględną większością głosów, podjąć decyzję
o niestosowaniu ust. 3 i 4.
6. Zakres kontroli, o którym mowa w ust. 4, może zostać poszerzony decyzją Przewodniczącego,
w uzasadnionych przypadkach w trakcie lub przed kontrolą. Nie wymaga to ponownego
powiadomienia.
§11.
1. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, Komisja wzywa organ lub przedstawiciela Samorządu do
ich usunięcia.
2. W przypadku niezastosowania się do wezwania, o którym mowa w ust.1, Parlament na najbliższym
posiedzeniu rozstrzyga sprawę bezwzględną większością głosów, na wniosek Komisji.
§12.
Komisja może bezwzględną większością głosów podjąć decyzję o zwołaniu jednodniowego
nadzwyczajnego posiedzenia Parlamentu.
§13.
1. Komisja, na wniosek Prezydium Parlamentu, może orzec o wygaśnięciu mandatu Delegata do
Parlamentu w przypadku każdej nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu Parlamentu.
2. Od orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie w okresie 7 dni od jego wydania.
3. Odwołanie może zostać uznane przez Komisję lub skierowane pod głosowanie na najbliższym
posiedzeniu Parlamentu.
4. Parlament decyduje w sprawie bezwzględną większością głosów.
§14.
1. Posiedzenie Komisji zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) co najmniej 2 członków Komisji;
2) 1/5 regulaminowego składu organu kolegialnego Samorządu;
3) Przewodniczącego Samorządu.
2. Za wyjątkiem spraw pilnych, posiedzenia Komisji odbywają się poza okresem wolnym od nauki.
3. Przewodniczący powiadamia członków Komisji o posiedzeniu na co najmniej 3 dni przed terminem,
podając jego porządek.
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4. Przewodniczący może zapraszać na posiedzenia Komisji osoby w charakterze obserwatorów. Osoby
te mogą wypowiadać się za zgodą Przewodniczącego.
§15.
Komisja może podejmować uchwały i wydawać orzeczenia w sposób obiegowy, bez zwoływania
posiedzenia.
§16.
1. Podjęcie uchwały wymaga obecności co najmniej połowy członków Komisji.
2. Podjęcie uchwały następuje zwykłą większością głosów, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
3. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, poprzedzonym dyskusją.
4. W wypadku głosowania, w którym liczba głosów za jest równa liczbie głosów przeciw, decydujący
głos ma Przewodniczący.
§17.
Uchwały oraz orzeczenia Komisji podpisuje jej Przewodniczący i powiadamia strony.
§18.
Przebieg posiedzeń jest protokołowany. Protokół podlega zatwierdzeniu przez członków Komisji.
§19.
1. Prace Komisji i wszystkie omawiane przez nią tematy nie są jawne.
2. Zwolnienie z obowiązku zachowania ust. 1 może nastąpić w wyniku:
1) decyzji Przewodniczącego Komisji;
2) uchwały podjętej większością 1/2 składu Komisji;
3) uchwały Parlamentu, podjętej bezwzględną większością głosów, po uprzednim wysłuchaniu
Komisji.
3. Złamanie ust. 1 skutkuje wszczęciem postępowania dyscyplinarnego i może skutkować usunięciem
z Komisji przez Parlament.
§20.
Komisja prowadzi akta swojej działalności, w których zawiera:
1) protokoły posiedzeń;
2) podejmowane uchwały;
3) wydawane orzeczenia;
4) wydawane opinie;
5) inne dokumenty związane z jej działalnością.
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§21.
Regulamin wchodzi w życie dzień po podpisaniu uchwały Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej
przez Przewodniczącego Samorządu.
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