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I.Postanowienia Ogólne 

§ 1. 

1. Wszyscy studenci Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej, zwanej dalej „Uczelnią” 

tworzą Samorząd Studencki Uczelni, zwany dalej „samorządem”. 

2. Samorząd działa w granicach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce zwanej dalej „ustawą”, przepisach wykonawczych do 

ustawy, Statucie Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej oraz niniejszym regulaminie, 

zwanym dalej: „regulaminem”. 

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) senacie – należy przez to rozumieć Senat Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej, 

2) rektorze – należy przez to rozumieć Rektora Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej, 

3) kanclerzu – należy przez to rozumieć Kanclerza Ewangelikalnej Wyższej Szkoły 

Teologicznej, 

4) dziekanie – należy przez to rozumieć Dziekana Ewangelikalnej Wyższej Szkoły 

Teologicznej, 

5) komisji dyscyplinarnej – należy przez to rozumieć komisję dyscyplinarną do spraw 

studentów Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej. 

 

§ 2. 

1. Samorząd działa poprzez swoje organy. 

2. Samorząd studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uczelni. 

3. Samorząd studencki uczestniczy w realizacji zadań Uczelni oraz prowadzi w Uczelni 

działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych. 

 

§ 3. 

Samorząd, działając poprzez swoje organy: 

1) broni praw studentów, 

2) uczestniczy w decydowaniu lub współdecydowaniu o wszystkich sprawach dotyczących 

studentów, w zakresie określonym przepisami prawa lub uzgodnionym z  organami 

Uczelni, 

3) opiniuje projekty decyzji organów Uczelni w sprawach związanych z organizacją 

i regulaminem studiów, 

4) wybiera ze swego grona przedstawicieli do senatu, 

5) popiera naukowe, kulturalne, sportowe, turystyczne, gospodarcze i inne inicjatywy 

studenckie, 

6) zabiega o tworzenie warunków umożliwiających studentom korzystanie z prawa do 

zrzeszania się, 

7) wyraża opinię studentów w sprawach związanych z procesem kształcenia w Uczelni, 

8) współdecyduje z władzami Uczelni w sprawach świadczeń dla studentów, 

9) współdecyduje z władzami Uczelni w sprawach podziału środków przeznaczonych na 

cele studenckie. 
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§ 4. 

Organy Samorządu współpracują z władzami Uczelni w realizacji jej zadań. 

 

§ 5. 

1. Uczelnia zapewnia warunki niezbędne do funkcjonowania samorządu studenckiego, w tym 

infrastrukturę i środki finansowe. 

2. Samorząd dla realizacji swoich celów ma prawo do ubiegania się o korzystanie z urządzeń 

i środków materialnych należących do Uczelni, w szczególności takich jak pomieszczenia 

oraz urządzenia poligraficzne. 

 

§ 6. 

1. Samorząd w zakresie swoich celów może prowadzić działalność kulturalną i wydawniczą za 

wiedzą władz Uczelni. 

2. Samorząd może, z będącego w jego dyspozycji funduszu, ustanawiać stypendia i nagrody dla 

studentów. 

 

§ 7. 

Organy Samorządu mają prawo dla realizacji swoich zadań powoływać stałe i doraźne komisje. 

 

 

II. Organy Samorządu 

 

II.1. Zebranie Studentów Uczelni 

 

§ 8. 

Zebranie Studentów Uczelni, zwanej dalej „Zebraniem”, jest organem uchwałodawczym 

Samorządu. 

 

§ 9. 

1. Członkami Zebrania są wszyscy studenci Uczelni. 

2. Mandat członka Zebrania wygasa w przypadku utraty statusu studenta. 

3. Mandat członka Zebrania ulega zawieszeniu w przypadku orzeczenia komisji dyscyplinarnej 

zawieszającego jego prawa studenckie w tym zakresie, na okres określony w orzeczeniu 

komisji dyscyplinarnej. 

 

§ 10. 

1. Uchwały Zebrania są podejmowane zwykłą większością głosów, niezależnie od liczby 

członków Zebrania uczestniczących w posiedzeniu, o ile postanowienia regulaminu nie 

stanowią inaczej. 

2. Z posiedzenia Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Samorządu 

Studenckiego oraz protokolant. 
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3. W posiedzeniach Zebrania mogą brać udział zaproszone osoby spoza grona studentów 

Uczelni. W przypadku określonym w § 19 ust. 1, w posiedzeniu bierze udział wnioskodawca 

wniosku o wotum nieufności lub upoważniona przez niego osoba.  

 

§ 11. 

1. Do kompetencji Zebrania należy w szczególności: 

1) uchwalenie Regulaminu Samorządu Studenckiego i jego zmian, 

2) powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Samorządu Studenckiego, 

3) powoływanie i odwoływanie, na wniosek Przewodniczącego Samorządu Studenckiego, 

Zastępcy Przewodniczącego Samorządu Studenckiego,  

4) wybór dwóch przedstawicieli studentów do Senatu, 

5) wybór przedstawicieli studentów do Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,  

6) nadzór nad działalnością Przewodniczącego Samorządu Studenckiego poprzez: udzielanie 

zaleceń i okresową ocenę prac, 

7) podejmowanie uchwał w sprawach przedkładanych przez Przewodniczącego Samorządu 

Studenckiego,  

8) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów 

Samorządu. 

2. Zebranie zbiera się co najmniej raz w roku, w miesiącu maju lub czerwcu. Podczas tego 

posiedzenia Przewodniczący Samorządu Studenckiego składa sprawozdanie z podjętych 

działań w trakcie ostatniego roku akademickiego, w tym z rozdysponowania otrzymanych 

funduszy oraz może nastąpić wybór Przewodniczącego Samorządu Studenckiego, jego 

Zastępcy oraz pozostałych przedstawicieli samorządu na kolejną kadencję.   

 

§ 12. 

1. Zebranie zwołuje Przewodniczący Samorządu Studenckiego w terminie nie krótszym niż 2  

tygodnie przed planowanym terminem. W przypadku braku zwołania Zebrania do końca 

maja, Zebranie zwołuje dziekan. 

2. Przewodniczący Samorządu Studenckiego zwołuje Zebranie w najbliższym możliwym 

terminie także w przypadku wakatu wśród przedstawiciela studentów do senatu, w celu 

uzupełnienia składu.    

3. Dziekan zwołuje Zebranie w najbliższym możliwym terminie w przypadku zaprzestania 

pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Samorządu Studenckiego. 

 

§ 13. 

1. Zebranie otwiera i prowadzi Przewodniczący Samorządu Studenckiego, a w razie jego 

nieobecności Zastępca Przewodniczącego, a w razie ich nieobecności – najstarszy wiekiem 

student.  

2. Obrady Zebrania są protokołowane. Protokół sporządza protokolant wybierany spośród 

uczestników Zebrania.   

 

§ 13a. 

1. Podejmowanie uchwał może odbyć się w formie pisemnej, bez zwoływania Zebrania.  
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2. W takim wypadku wszystkim studentom Uczelni przesyła się w formie pisemnej lub 

dokumentowej (wiadomość e-mail) propozycję treści uchwały, która ma zostać podjęta oraz 

przekazuje kartę do głosowania. Podczas najbliższego zjazdu studenci przekazują 

Przewodniczącemu Samorządu Studenckiego wypełnione karty do głosowania.  

3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.  

4. W trybie wskazanym w ust. 1 nie może się odbyć zebranie roczne, o którym mowa w § 11 

ust. 2 Regulaminu oraz nie może zostać podjęta uchwała w sprawie udzielenia votum 

nieufności Przewodniczącemu.  

5. Przewodniczący Samorządu Studenckiego zobowiązany jest udzielać odpowiedzi na pytania 

studentów w sprawie treści uchwały lub sposobu głosowania.  

6. O wynikach głosowania Przewodniczący Samorządu powiadamia studentów w formie 

wiadomości e-mail. 

 

 

II.2. Przewodniczący Samorządu Studenckiego 

 

§ 14. 

1. Przewodniczący Samorządu Studenckiego, zwany w Regulaminie także „Przewodniczącym”, 

jest organem wykonawczym Samorządu. 

2. Przewodniczący reprezentuje Samorząd Studencki w stosunkach zewnętrznych, 

w szczególności wobec organów Uczelni, w zakresie udzielania opinii lub uzgodnień 

wymaganych przez ustawę, w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zebrania.  

 

§ 15. 

Przewodniczącego powołuje Zebranie z grona wszystkich studentów Uczelni bezwzględną 

większością głosów. 

 

§ 16. 

1. Do kompetencji Przewodniczącego należy w szczególności: 

1) współdecydowanie o podziale funduszy pomocy materialnej i stypendiów ze środków 

własnych Uczelni, w tym uzgadnianie podziału otrzymanej przez Uczelnię dotacji 

i wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta,   

2) dysponowanie środkami materialnymi Samorządu, 

3) współpraca z rektorem przy ustalaniu treści regulaminu wypłacania świadczeń pomocy 

materialnej dla studentów,  

4) reprezentowanie społeczności studenckiej Uczelni na zewnątrz, w tym wobec organów 

Uczelni, 

5) współpraca z pracownikami Uczelni w celu lepszej organizacji studiów i promowania 

interesów studentów,  

6) realizacja uchwał Zebrania, 

7) wnioskowanie do rektora i dziekana o przekazanie uprawnień w zakresie przyznawania 

świadczeń pomocy materialnej przez komisję stypendialną lub odwoławczą komisję 
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stypendialną oraz delegowanie studentów do udziału w pracach komisji stypendialnej 

i odwoławczej komisji stypendialnej,  

8) opiniowanie programów studiów,  

9) uzgadnianie treści regulaminu studiów 

10) podejmowanie działań w innych sprawach służących realizacji zadań Samorządu. 

 

§ 17. 

1. Przewodniczący Samorządu Studenckiego przestaje pełnić swą funkcję w przypadku: 

1) udzielenia mu przez Zebranie wotum nieufności, 

2) utraty przez Przewodniczącego statusu studenta, 

3) orzeczenia komisji dyscyplinarnej  zawieszającego jego prawa studenckie, 

4) rezygnacji z pełnionej funkcji, 

5) odwołania przez Zebranie. 

2. W przypadku zaprzestania pełnienia funkcji przez Przewodniczącego, jego obowiązki pełni 

do czasu nowych wyborów Zastępca Przewodniczącego. 

 

§ 18. 

Kadencja Przewodniczącego trwa 2 lata i rozpoczyna się 1 października roku wyboru, a kończy 

30 września roku zakończenia kadencji.   

 

§ 19. 

1. Z wnioskiem o wotum nieufności wobec Przewodniczącego mogą wystąpić: 

1) grupa co najmniej 1/3 członków Zebrania, 

2) rektor, 

3) kanclerz,  

4) dziekan. 

2. Udzielanie wotum nieufności wobec Przewodniczącego następuje bezwzględną większością 

głosów, przy udziale co najmniej 2/3 członków Zebrania. 

 

§ 20. 

1. Przewodniczący przedstawia Zebraniu kandydatów na Zastępcę Przewodniczącego 

Samorządu Studenckiego, zwanego także „Zastępcą Przewodniczącego”.   

2. Zastępcę Przewodniczącego powołuje Zebranie. 

3. Nie powołanie Zastępcy Przewodniczącego powoduje konieczność przedstawienia przez 

Przewodniczącego w terminie 1 miesiąca, innej kandydatury.  

4. Kadencja Zastępcy Przewodniczącego trwa 2 lata i rozpoczyna się 1 października roku 

wyboru, a kończy 30 września roku zakończenia kadencji.   

5. Zastępca Przewodniczącego przestaje pełnić swą funkcję w przypadku: 

1) utraty statusu studenta, 

2) orzeczenia komisji dyscyplinarnej zawieszającego jego prawa studenckie, 

3) rezygnacji z pełnionej funkcji, 

4) odwołania przez Zebranie,  
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5) powołania nowego Przewodniczącego, w razie zaprzestania pełnienia funkcji przez 

dotychczasowego Przewodniczącego.  

6. Przewodniczący może w każdym czasie zgłosić wniosek o odwołanie przez Zebranie 

Zastępcy Przewodniczącego. 

 

§ 21. 

Do kompetencji Zastępcy Przewodniczącego należą sprawy przekazane mu przez 

Przewodniczącego. W stosunkach zewnętrznych, w tym wobec władz Uczelni, Zastępca działa 

z upoważnienia Przewodniczącego Samorządu Studenckiego.  

 

§ 22. 

Przewodniczący zobowiązany jest uczestniczyć w posiedzeniach Zebrania oraz odpowiadać na 

pytania dotyczące bieżącej działalności Samorządu Studenckiego. 

 

§ 23. 

1. Przewodniczący Samorządu Studenckiego rozlicza się z otrzymanych środków finansowych 

z kanclerzem na bieżąco.  

2. Nie rzadziej niż raz w roku Przewodniczący Samorządu Studenckiego sporządza 

sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i rozliczenie, które składa kanclerzowi i 

Zebraniu.  

3. Sprawozdanie i rozliczenie podlega publikacji na stronie podmiotowej BIP Uczelni.  

 

§ 24. 

Jeden raz w roku, na zebraniu rocznym o którym mowa w § 11 ust. 2, Przewodniczący 

Samorządu Studenckiego składa Zebraniu sprawozdanie z działalności w poprzednim roku 

akademickim, w tym ze sposobu rozdysponowania otrzymanych środków finansowych.  

 

 

III. CZŁONKOWIE SENATU 

§ 25. 

Studenci wchodzący w skład senatu są reprezentantami społeczności studenckiej w senacie. 

 

§ 26. 

1. Członkami senatu są dwaj przedstawiciele studentów wybrani przez Zebranie, w tajnych 

i bezpośrednich wyborach.  

2. Kandydaci zgłaszają się samodzielnie.  

3. Mandat przedstawicieli studentów wchodzących w skład senatu rozpoczyna się dnia 

1 października roku wyboru, a kończy dnia 30 września roku następnego. 

 

§ 27. 

1. W zakresie pełnienia swojego mandatu członkowie senatu działają zgodnie z interesem 

studentów i Uczelni oraz uchwałami Zebrania. 
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2. Mandat członka senatu można łączyć z funkcją Przewodniczącego Samorządu Studenckiego 

lub jego zastępcy.  

 

§ 28. 

Na wniosek co najmniej połowy członków Zebrania, członkowie senatu przedstawiają na 

posiedzeniu Zebrania sprawozdanie ze swojej działalności w senacie. 

 

 

IV. PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 29. 

1. Zmiany w Regulaminie Samorządu Studenckiego uchwala Zebranie większością 2/3 głosów 

w obecności co najmniej połowy członków Zebrania. 

2. Zmiany w Regulaminie wymagają zatwierdzenia przez rektora, który stwierdza ich zgodność 

z ustawą i statutem Uczelni. 

 

 


