
Uchwała nr 39/2019 
Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie  

z dnia 28 listopada 2019 r. 
w sprawie komisji stałych powoływanych przez Senat i ich składu osobowego 

 

 

Na podstawie § 27 Statutu ChAT uchwala się co następuje: 

 

§ 1. 

Uchwala się skład osobowy komisji stałych powoływanych przez Senat, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Komisje dyscyplinarne do spraw studentów i do spraw doktorantów oraz komisje odwoławcze do 
spraw studentów i do spraw doktorantów zostaną powołane w odrębnej uchwale. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

(-) ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT 
Rektor ChAT  

 
 
 
 
 
 
Warszawa, dnia 28 listopada 2019 r. 
 
 
         
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały nr 39/2019  
w sprawie komisji stałych powoływanych przez Senat i ich składu osobowego 

 
 
 
1. Uczelniana Komisja Wyborcza: 
 przewodniczący:  - abp prof. ChAT dr hab. Jakub Kostiuczuk, 
 członkowie:   - ks. inf. Andrzej Gontarek, 
     - prof. ChAT dr hab. Andrzej Kluczyński, 
     - dr hab. Agnieszka Piejka, 
     - prof. ChAT dr hab. Jerzy Sojka, 

- przedstawiciel samorządu studenckiego, 
- przedstawiciel samorządu doktorantów. 

 
 
2. Komisja ds. Kadr Akademickich: 
 przewodniczący:  - abp prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski, 
 członkowie:   - bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz, 
     - abp prof. ChAT dr hab. Jakub Kostiuczuk, 
     - ks. prof. ChAT dr hab. Bogusław Milerski, 

- prof. ChAT dr hab. Renata Nowakowska-Siuta, 
- prof. ChAT dr hab. Borys Przedpełski, 
- prof. zw. dr hab. Tadeusz Zieliński. 

 
 
3. Komisja Dyscyplinarna 
 przewodniczący:   - bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz, 
 członkowie:   - abp prof. ChAT dr hab. Jakub Kostiuczuk, 
     - prof. ChAT dr hab. Renata Nowakowska-Siuta, 
     - ks. prof. ChAT dr Jerzy Tofiluk, 
     - prof. zw. dr hab. Tadeusz Zieliński, 
     - ks. inf. Andrzej Gontarek. 
      
4. Komisja Wydawnicza: 
 przewodniczący:  - abp prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski, 

członkowie:   - bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz, 
- prof. ChAT dr hab. Renata Nowakowska-Siuta, 
- prof. ChAT Borys Przedpełski, 
- prof. ChAT dr hab. Kalina Wojciechowska, 
- prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński. 

 
5. Komisja Socjalna: 
 przewodniczący:  - ks. prof. ChAT dr Jerzy Tofiluk, 
 członkowie:   - dr Zbigniew Paszta, 

- mgr Małgorzata Sławkowska. 
 


