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VII KADENCJA (2009-2014)

WRZESIEŃ 2009 r.

POSIEDZENIA INAUGURACYJNE DELEGACJI MIĘDZYPARLAMENTARNYCH1

oOo

PROCEDURA OBOWIĄZUJĄCA NA POSIEDZENIACH INAUGURACYJNYCH

Art. 191 i 198 Regulaminu,
z odesłaniem do art. 12, 13, 14, 168, 169, 187 w myśl art. 195 i 196 oraz Załącznika I

oOo

1. OTWARCIE POSIEDZENIA POD PRZEWODNICTWEM POSŁA 

SPRAWUJĄCEGO CZASOWO FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCEGO

Poseł sprawujący czasowo funkcję przewodniczącego

1. (ewentualnie upewnia się, że ustępujący przewodniczący lub w razie jego braku 

jeden z ustępujących wiceprzewodniczących w porządku pierwszeństwa, lub też w 

razie ich braku poseł sprawujący swój urząd najdłużej nie chcą przewodniczyć)

2. ogłasza otwarcie posiedzenia

3. przypomina 

a) cel posiedzenia: ustanowienie prezydium delegacji poprzez wybór 

przewodniczącego oraz od jednego do trzech wiceprzewodniczących zgodnie 

z art. 191 i 198 Regulaminu

b) porządek wyboru

. przewodniczący

                                               
1 Odnosi się do delegacji międzyparlamentarnych, delegacji do wspólnych 
komisji parlamentarnych, delegacji do komisji współpracy parlamentarnej oraz 
delegacji do wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych
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. wiceprzewodniczący

4. stwierdza zastępstwa (art.187)

2. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO POD PRZEWODNICTWEM POSŁA 

SPRAWUJĄCEGO CZASOWO FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCEGO

A: Czynności wstępne

Poseł sprawujący czasowo funkcję przewodniczącego

1. stwierdza kworum (1/4 posłów) (art. 195 ust. 2)

2. wyczytuje kandydatury na przewodniczącego i sprawdza czy:

a) zostały zgłoszone przez grupę polityczną lub co najmniej 5% ogółu 

członków (bez zastępców) (art. 13 ust. 1);

b) kandydat lub kandydaci wyrażają zgodę na kandydowanie (w razie 

nieobecności kandydata, może on wyrazić zgodę na piśmie) (art. 13 ust. 1);

c) kandydat lub kandydaci wypełnili oświadczenie o korzyściach 

finansowych (Załącznik I, art. 1 ust. 2 oraz art. 2)

B: Wybór przez aklamację

Jeśli jest tylko jeden kandydat – i o ile jedna szósta członków delegacji nie złoży 

wniosku o przeprowadzenie głosowania tajnego (art. 191 ust.2, akapit drugi) – poseł 

sprawujący czasowo funkcję przewodniczącego ogłasza, że kandydat ten został 

wybrany przez aklamację (art. 191 ust. 2, akapit pierwszy).

Poseł sprawujący czasowo funkcję przewodniczącego zaprasza wybranego 

przewodniczącego do zajęcia jego miejsca.

Przewodniczący przechodzi natychmiast do punktu 3.
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C: Głosowanie tajne

Jeśli jest kilku kandydatów – lub na wniosek jednej szóstej członków delegacji –

poseł sprawujący czasowo funkcję przewodniczącego zarządza wybór w 

głosowaniu tajnym (art. 191 ust. 2, akapit drugi).

Poseł sprawujący czasowo funkcję przewodniczącego

1. przypomina, że każdy członek delegacji dysponuje wyłącznie jednym głosem 

oraz że wyboru dokonuje się:

- bezwzględną większością oddanych głosów1, do których zalicza się głosy „za” 

i głosy „przeciw” (art. 191 ust. 2, akapity trzeci i czwarty);

a) w przypadku tylko jednej kandydatury (niezależnie od tury głosowania) 

(art. 191 ust. 2. akapit trzeci);

b) w pierwszej turze (niezależnie od liczby kandydatów) (art. 191 ust. 2, 

akapit czwarty);

- zwykłą większością głosów: w przypadku kilku kandydatur w drugiej turze (przy 

równej liczbie głosów wybrany zostaje kandydat najstarszy wiekiem) (art. 191 

ust. 2, akapit czwarty);

2. ogłasza zastępstwa

3. informuje członków o możliwości przeprowadzenia wyboru przewodniczącego 

na drodze głosowania tajnego z zastosowaniem urn bądź elektronicznego 

systemu głosowania (art. 168 ust. 1).

                                               
1 Pierwsza liczba naturalna przewyższająca połowę wszystkich oddanych głosów
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1) Pierwsza tura wyborów

Urny

Poseł sprawujący czasowo funkcję przewodniczącego

1. wybiera w drodze losowania dwóch do ośmiu posłów w celu obliczenia głosów 

(art. 169 ust. 4, akapit pierwszy) (UWAGA: kandydaci nie mogą dokonywać 

liczenia głosów, art. 169 ust. 4, akapit drugi);

2. ogłasza kandydatury

3. zarządza rozdanie kart do głosowania zawierających nazwisko(a) 

kandydata(kandydatów);

4. otwiera głosowanie wyczytując imiennie w porządku alfabetycznym każdego z 

członków delegacji; członkowie wrzucają kartę do głosowania do urny i 

podpisują listę głosowania;

5. po zakończeniu głosowania zawiesza posiedzenie w celu obliczenia głosów.

Liczenia głosów dokonują wybrani w tym celu posłowie (art. 169 ust. 4, akapit 

pierwszy).

6. ogłasza wyniki:

. liczba głosujących

. liczba głosów nieważnych

. liczba oddanych głosów (nie wlicza się głosów nieważnych)

. wymagana większość

. liczba głosów uzyskanych przez każdego z kandydatów:

. jeżeli jakiś kandydat otrzymał bezwzględną większość oddanych głosów, 

poseł sprawujący czasowo funkcję przewodniczącego ogłasza, że został 

on wybrany na przewodniczącego i prosi go o zajęcie jego miejsca;
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Przewodniczący przechodzi natychmiast do punktu 3.

. w przeciwnym przypadku poseł sprawujący czasowo funkcję 

przewodniczącego zarządza przeprowadzenie drugiej tury wyborów  

(zobacz poniżej „2) Druga tura wyborów”).

Głosowanie elektroniczne (w przypadku maksymalnie dwóch kandydatów na 

stanowisko do obsadzenia)

Poseł sprawujący czasowo funkcję przewodniczącego

1. sprawdza czy wszyscy członkowie delegacji i zastępcy uczestniczący w głosowaniu 

posiadają swoje karty do głosowania  

2. jeśli któryś członków bądź zastępców uczestniczących w głosowaniu nie ma 

swojej karty do głosowania, wskazuje, że należałoby dokonać wyboru z 

zastosowaniem urn (i stosuje procedurę przewidzianą powyżej „Urny”)

3. w przypadku gdy wszyscy stali członkowie oraz zastępcy uczestniczący w 

głosowaniu mają swoje karty do głosowania, ogłasza, że przeprowadzone zostanie 

głosowanie elektroniczne

4. ogłasza kandydatury

5. podaje przypisane kandydatom przyciski (w porządku alfabetycznym)

przycisk zielony: kandydat nr 1

przycisk czerwony: kandydat nr 2

przycisk biały: wstrzymanie się od głosu/głos nieważny

(UWAGA: w przypadku nominacji pod uwagę bierze się tylko oddane głosy)
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6. przypomina głosującym, że w przypadku błędnego wyboru wystarczy nacisnąć 

jednocześnie dwa przyciski aby móc głosować powtórnie

7. oświadcza, że jest to głosowanie tajne

8. ogłasza otwarcie głosowania  

9. ogłasza zakończenie głosowania

10. ogłasza wyniki:

. liczba głosujących

. liczba oddanych głosów (nie wlicza się głosów nieważnych)

. wymagana większość

. liczba głosów uzyskanych przez każdego z kandydatów

. jeżeli jakiś kandydat otrzymał bezwzględną większość oddanych głosów, 

poseł sprawujący czasowo funkcję przewodniczącego ogłasza, że został 

on wybrany na przewodniczącego i prosi go o zajęcie jego miejsca;

Przewodniczący przechodzi natychmiast do punktu 3.

. w przeciwnym przypadku poseł sprawujący czasowo funkcję 

przewodniczącego zarządza przeprowadzenie drugiej tury wyborów  

(zobacz poniżej „2) Druga tura wyborów”).
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2) Druga tura wyborów

Głosowanie przeprowadza się w ten sam sposób, jak w pierwszej turze, tj.:

1. stwierdzenie kworum (art. 195 ust. 2)

2. wyczytanie kandydatur

3. głosowanie

- z zastosowaniem urn

UWAGA: posłowie liczący głosy są ci sami, co w pierwszej turze (jeśli jeden lub 

więcej posłów nie mogą dokonać liczenia głosów, przeprowadza się losowanie 

wyłącznie posłów, którzy ich zastąpią)

- elektroniczne

4. ogłoszenie wyników

. liczba głosujących

. głosy nieważne

. oddane głosy

. liczba głosów uzyskanych przez każdego z kandydatów:

. wybrany zostaje:

- w przypadku tylko jednej kandydatury wyboru dokonuje się 

bezwzględną większością oddanych głosów

- w przypadku kilku kandydatur kandydat, który otrzymał największą 

liczbę głosów; 

- przy równej liczbie głosów wybrany zostaje kandydat najstarszy 

wiekiem (art. 191 ust. 2, akapit czwarty);

Poseł sprawujący czasowo funkcję przewodniczącego zaprasza wybranego 

przewodniczącego do zajęcia jego miejsca.

Przewodniczący przechodzi natychmiast do punktu 3.
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3. WYBÓR WICEPRZEWODNICZĄCYCH POD PRZEWODNICTWEM 

PRZEWODNICZĄCEGO

A: Czynności wstępne

Przewodniczący przeprowadza wybór od jednego do trzech wiceprzewodniczących.

Przewodniczący wyczytuje kolejno i oddzielnie kandydatury na stanowiska pierwszego, 

drugiego i trzeciego wiceprzewodniczącego i sprawdza, czy:

1) zostały zgłoszone przez grupę polityczną lub co najmniej 5% członków (bez 

zastępców) (art. 13 ust. 1); 

2) kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie (w razie nieobecności kandydata, może 

on wyrazić zgodę na piśmie) (art. 13 ust. 1); 

3) kandydaci wypełnili oświadczenie o korzyściach finansowych (Załącznik I, art. 1 

ust. 2 i art. 2) 

B: Wybór przez aklamację

Jeżeli liczba kandydatów odpowiada liczbie miejsc do obsadzenia– i o ile jedna szósta 

członków delegacji nie złoży wniosku o przeprowadzenie głosowania tajnego (art. 191 ust. 

2, akapit drugi) – przewodniczący ogłasza, że kandydat(kandydaci) został(li) wybrany(i) 

przez aklamację (art. 191 ust. 2, akapit pierwszy).

Przewodniczący zaprasza wiceprzewodniczących do zajęcia miejsca obok niego.

C: Głosowanie tajne

Jeżeli liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc do obsadzenia lub na wniosek jednej 

szóstej członków delegacji przewodniczący przeprowadza wybór w głosowaniu tajnym

(art. 191 ust. 2 akapit drugi).
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Przewodniczący przeprowadza kolejno i w odrębnych głosowaniach wybór każdego z 

wiceprzewodniczących (art. 191 ust. 1).

Wybór każdego z wiceprzewodniczących odbywa się według zasad przewidzianych 

przy wyborze przewodniczącego (patrz pkt 2 C powyżej).

UWAGA: posłowie liczący głosy są ci sami, co przy wyborze przewodniczącego (jeśli jeden 

lub więcej skrutatorów nie mogą dokonać liczenia głosów, przeprowadza się losowanie 

wyłącznie posłów, którzy ich zastąpią).

Po zamknięciu każdego z głosowań przewodniczący zaprasza wybranego 

wiceprzewodniczącego do zajęcia miejsca obok niego.




