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REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO 

CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE 
 

z dnia 2 grudnia 2019 r. 
 
 
 
 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1. 

 
W Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, zwanej dalej Akademią lub ChAT, wszyscy 
studenci tworzą Samorząd Studencki, zwany dalej Samorządem. 
 

§ 2. 
 
1. Samorząd działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Statutu Akademii oraz niniejszego 
Regulaminu. 
2. Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Akademii. 
3. Decyzje organów Samorządu są prawomocne, jeżeli w ich posiedzeniach bierze udział ponad połowa 
jego członków, o ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej. 
4. Organy Samorządu podejmują decyzje zwykłą większością głosów, jeżeli inne postanowienia 
Regulaminu nie stanowią inaczej. 
5. Decyzje w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym. 
6. Samorząd jest apolityczny. 
7. Organy Samorządu w swoich działaniach kierują się wartościami chrześcijańskimi i humanistycznymi. 

 
§ 3. 

 
1. Zadaniami organów Samorządu są w szczególności: 
 1) obrona praw studentów; 
 2) reprezentacja studentów wobec władz Akademii oraz poza nią; 
 3) zabieganie o godziwe warunki studiowania; 
 4) współdecydowanie o organizacji i przebiegu procesu dydaktycznego, na  warunkach 
określonych odrębnymi przepisami; 
 5) współdecydowanie o treści regulaminu studiów, na warunkach określonych  odrębnymi 
przepisami; 
 6) współdecydowanie o rozdziale funduszu pomocy materialnej dla studentów, a  także 
środków przeznaczonych przez organy Akademii na cele studenckie, na  warunkach określonych 
odrębnymi przepisami; 
 7) wspieranie działalności studentów w zakresie ruchu naukowego, kulturalnego oraz 
 sportowo-rekreacyjnego. 

 
§ 4. 

 
Samorząd, aby realizować swoje regulaminowe zadania, ma prawo korzystać ze środków materialnych i 
urządzeń należących do Akademii, szczególnie z pomieszczeń i urządzeń poligraficznych, na zasadach 
określonych przez Rektora Akademii. 
 

§ 5. 
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1. Każdy student ma prawo wyrażania opinii w sprawach należących do właściwości Samorządu, 
kierowania pod adresem jego organów wniosków i propozycji. 
2. Wszystkie posiedzenia organów Samorządu są otwarte dla studentów. 
3. Organy Samorządu mają prawo do informowania studentów Akademii o swojej działalności, w tym 
poprzez zwoływanie zebrań i zgromadzeń. 
4. W celu realizacji swoich statutowych zadań Samorząd może prowadzić działalność wydawniczą. 
5. Wszystkie organy Samorządu mogą powoływać stałe lub doraźne komisje problemowe. 
 

§ 6. 
 
Nie można łączyć mandatów członka organów samorządu na szczeblu uczelnianym. 

 
 

Rozdział II 
ORGANY SAMORZĄDU I ICH KOMPETENCJE 

 
§ 7. 

 
Kolegialnymi organami Samorządu są: 

1) Zarząd Samorządu Studenckiego ChAT; 
2) Uczelniana Komisja Rewizyjna Samorządu Studenckiego ChAT; 
3) Uczelniany Sąd Koleżeński Samorządu Studenckiego ChAT; 

 
§ 8. 

 
1. W skład Zarządu Samorządu Studenckiego ChAT wchodzą członkowie wybierani w wyborach 
bezpośrednich, w których prawo uczestnictwa posiadają wszyscy studenci Akademii; 
2. Członkowie, o których mowa w ust. 1 wybierani są w liczbie 8, po 4 z każdego Wydziału z 
zachowaniem parytetów dotyczących sekcji teologicznych Wydziału Teologicznego, aby każda z sekcji 
była reprezentowana przez co najmniej jednego studenta.  
3. W skład Uczelnianej Komisji Rewizyjnej Samorządu Studenckiego ChAT wchodzą 3 osoby wybierane 
w wyborach bezpośrednich, w których prawo uczestnictwa posiadają wszyscy studenci Akademii. W 
skład organu wchodzi co najmniej jeden student z każdego Wydziału. 
4. W skład Uczelnianego Sądu Koleżeńskiego Samorządu Studenckiego ChAT wchodzą 3 osoby 
wybierane w wyborach bezpośrednich, w których prawo uczestnictwa posiadają wszyscy studenci 
Akademii. W skład organu wchodzi co najmniej jeden student z każdego Wydziału. 

 
§ 9. 

 

Do kompetencji Zarządu Samorządu Studenckiego ChAT należy: 
 1) uchwalanie regulaminu Samorządu oraz jego zmian; 
 2) wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Zarządu Samorządu 
Studenckiego ChAT; 
 3) delegowanie przedstawicieli studentów do Senatu, rad wydziałów, Kolegium Elektorów i 
innych organów Akademii zgodnie z odrębnymi przepisami; 
 4) powoływanie Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu i wybór jej Przewodniczącego; 

5) delegowanie przedstawicieli studentów Akademii do komisji stypendialnej oraz odwoławczej 
komisji stypendialnej; 

6) opiniowanie programów nauczania i planów studiów realizowanych w Akademii; 
 7) podejmowanie decyzji w sprawie akcji protestacyjnej; 
 8) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązującego prawa; 
 9) powoływanie komisji stałych; 
 10) zajmowanie stanowisk w sprawie powołania prorektora i prodziekanów do spraw 
studenckich. 
  

§ 10. 
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1. Do kompetencji Uczelnianej Komisji Rewizyjnej Samorządu Studenckiego ChAT należy: 
 1) badanie przestrzegania przez Zarząd Samorządu Studenckiego postanowień regulaminu; 
 2) badanie zgodności uchwał Zarządu Samorządu Studenckiego z regulaminem i aktami 
nadrzędnymi; 
 3) badanie celowości działań Przewodniczącego Zarządu Samorządu Studenckiego i innych 
organów samorządu; 
 4) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy organami Samorządu; 
 5) rozpoznawanie protestów wyborczych i rozstrzyganie o ważności wyborów; 
 6) wybór Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rewizyjnej. 
2. Rektor Akademii uchyla prawomocne orzeczenie Uczelnianej Komisji Rewizyjnej wydane z 
naruszeniem prawa. 
3. Uczelniana Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do składania jeden raz na rok na posiedzeniu 
Zarządu Samorządu Studenckiego pisemnego sprawozdania ze swojej działalności. 

 
§ 11. 

 
1. Do kompetencji Uczelnianego Sądu Koleżeńskiego Samorządu Studenckiego ChAT, należy: 
 1) uchwalanie regulaminu Uczelnianego Sądu Koleżeńskiego; 

2) rozpatrywanie zgłoszonych sporów między studentami Akademii; 
3) rozpatrywanie zgłoszonych sporów między studentami Akademii a organami Samorządu; 
4) wybór Przewodniczącego Uczelnianego Sądu Koleżeńskiego. 

 
§ 12. 

 
Jednoosobowym organem Samorządu jest Przewodniczący Zarządu Samorządu Studenckiego ChAT. 

 
§ 13. 

1. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu Samorządu Studenckiego ChAT należy: 
 1) reprezentowanie Zarządu Samorządu Studenckiego; 
 2) reprezentowanie studentów ChAT w Parlamencie Studentów RP; 
 2) zwoływanie posiedzeń Zarządu Samorządu Studenckiego i prowadzenie obrad; 
 3) podpisywanie i wykonywanie uchwał Zarządu Samorządu Studenckiego; 
 4) zarządzanie wyborów do organów Samorządu; 
 6) wyznaczanie po konsultacji z Zarządem Samorządu Studenckiego przedstawicieli studentów 
do stałych i doraźnych komisji senackich i rektorskich. 
2. Przewodniczący Zarządu Samorządu Studenckiego może przekazać część swoich uprawnień 
Wiceprzewodniczącemu Zarządu. 
3. Wiceprzewodniczący Zarządu Samorządu Studenckiego ChAT sprawuje funkcję Rzecznika Praw 
Studenta. 

 
 

Rozdział III 
WYBORY ORGANÓW SAMORZĄDU  

 
§ 14. 

 
1. Organy Samorządu pochodzą z wyborów. 
2. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu studentowi Akademii. 
3. Liczba kandydatów zgłaszanych na poszczególne funkcje nie jest ograniczona. Prawo zgłaszania 
kandydatów przysługuje każdemu studentowi. 

 
§ 15. 

 

Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego ChAT, określana dalej także jako UKW, 
organizuje i przeprowadza wybory do organów statutowych Samorządu oraz czuwa nad ich 
prawidłowym przebiegiem. 
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§ 16. 

 

1. UKW jest powoływana przez Zarząd Samorządu Studenckiego. 
2. W skład UKW wchodzi 5 osób, przy czym każdy Wydział Akademii posiada w niej co najmniej 2 
reprezentantów wybranych przez Zarząd Samorządu Studenckiego spośród jego studentów. 
3. Na czele UKW stoi przewodniczący powoływany przez Zarząd Samorządu Studenckiego spośród 
członków UKW. 
3. Kandydatów do UKW zgłaszają członkowie Zarządu Samorządu Studenckiego. 
4. Wyboru UKW dokonuje Zarząd Samorządu Studenckiego zwykłą większością głosów w głosowaniu 
tajnym. 
5. Uzupełnień w składzie UKW dokonuje Zarząd Samorządu Studenckiego zwykłą większością głosów. 
6. Kadencja UKW trwa 2 lata i rozpoczyna się w dniu jej powołania. 
7. Wniosek o odwołanie członka UKW musi zawierać merytoryczne uzasadnienie. 
8. Członka UKW może odwołać Zarząd Samorządu Studenckiego zwykłą większością ważnie oddanych 
głosów w obecności co najmniej połowy swojego składu regulaminowego. 

 
§ 17. 

 

1. Wybory organów kolegialnych Samorządu odbywają się w miejscu i czasie określonym przez UKW. 
2. Głos może oddać osoba uprawniona do głosowania tylko osobiście po uprzednim okazaniu dowodu 
tożsamości. 

 
§ 18. 

 
1. Przewodniczący UKW w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od dnia zakończenia poprzedniej 
kadencji organów Samorządu zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranych organów kolegialnych 
Samorządu. 
2. Do czasu wyboru przewodniczącego właściwego organu kolegialnego posiedzeniu przewodniczy 
Przewodniczący UKW. 
 

§ 19. 
 
1. Kadencja organów Samorządu oraz przedstawicieli do Senatu i rad wydziałów trwa 2 lata i zaczyna 
się 1 września roku wyborów oraz kończy 31 sierpnia roku, w którym upływa okres dwuletni. 
2. Mandat członków organów Samorządu wygasa w momencie: 
 1) śmierci członka; 
 2) ukończenia studiów; 
 3) utraty statusu studenta w oparciu o inne przesłanki; 
 4) pisemnej rezygnacji; 
 5) odwołania przez wyborców w trybie analogicznym do wyborów. 
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu któregoś z członków organu samorządu Przewodniczący UKW 
zarządza wybory uzupełniające. 

 
§ 20. 

 
1. Ukończenie studiów przez członka organów Samorządu nie powoduje utraty mandatu w przypadku 

podjęcia nowych studiów w Akademii, nawet w innym Wydziale. 
2. W przypadku rozpoczęcia studiów w innym Wydziale, do końca kadencji Wydział ten będzie miał o 

jednego reprezentanta więcej w Samorządzie Studenckim. 
 

§ 21. 
 
1. Wybory do wszystkich organów Samorządu należy przeprowadzić do 30 maja roku wyborów. 
2. Wyborca może wnieść w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników wyborów do UKW protest przeciwko 
wyborowi lub ważności wyborów, jeżeli dopuszczono się naruszenia regulaminu. 
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Rozdział IV 
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

 
§ 22. 

 

Regulamin niniejszy uchwalany jest przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego zgodnie z § 9 ust. 
1 Regulaminu samorządu studenckiego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 21 
listopada 2012 r.  
  

§ 23. 
 
Nie później niż do końca maja 2020 roku odbędą się wybory organów Samorządu Studenckiego.  
 

§ 24. 
 

Kadencja dotychczasowych organów Samorządu Studenckiego ChAT wygasa dnia 31 sierpnia 2020 
roku.  
  

§ 25. 
  
Regulamin wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez Rektora ChAT jego zgodności z ustawą z dnia 
20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.). 


