
 

Regulamin Samorządu Słuchaczy 
Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
 
 
Rozdział I  
Postanowienia ogólne 
 
§ 1 
W Ekumenicznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie, zwanej dalej EUTW wszyscy słuchacze tworzą Samorząd 
Słuchaczy zwany dalej Samorządem.  
Słuchacze EUTW mają prawo powołać Samorząd Słuchaczy EUTW, który na zebraniu 
Słuchaczy wybierze Radę Samorządu Słuchaczy zwykłą większością głosów. 
Rada Samorządu wybiera spośród siebie Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza. 
Pozostali członkowie Rady to starostowie z różnych grup i zespołów zorganizowanych przez 
Zarząd albo Samorząd dla realizacji zadań statutowych EUTW.  
Każdy słuchacz ma prawo wyrażania opinii w sprawach należących do właściwości 
Samorządu, kierowania pod adresem jego organów wniosków i propozycji.  
 
§ 2  
1. Samorząd działa na podstawie Statutu Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz    
    niniejszego Regulaminu.  
2. Rada Samorządu jest jedynym reprezentantem ogółu słuchaczy.  
3. Kadencja Rady Samorządu trwa 3 lata. 
4. Decyzje Rady Samorządu są prawomocne, jeżeli w obradach bierze udział ponad połowa   
    jego członków.  
5. Rada Samorządu podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. 
6. Wszystkie decyzje, także  w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu  
    jawnym.  
7. Wszystkie zebrania Rady Samorządu są otwarte dla słuchaczy.  
 
Rozdział II 
Zadania Rady Samorządu Słuchaczy 
 
§ 3  
Zadaniami Rady Samorządu są w szczególności:  
1.  Współpracuje z Zarządem i działa na podstawie regulaminu kolegialnie, a  w jego imieniu    
     wypowiada się przewodniczący. 
2.  Współdecydowanie o organizacji i przebiegu procesu dydaktycznego.  
3.  Zabieganie o warunki na zajęciach dla słuchaczy. 
4.  Współdecydowanie o treści Regulaminu Zajęć. 
5.  Wspieranie działalności słuchaczy w zakresie ruchu naukowego, kulturalnego i    
     rekreacyjnego.  
 
 



 
§ 4 
Do kompetencji Przewodniczącego Rady Samorządu należy:  
1) reprezentowanie Rady,  
2) zwoływanie zebrań Rady i prowadzenie obrad Rady,  
3) podpisywanie uchwał Rady, 
4) wykonywanie postanowień Rady, 
5) zarządzanie wyborów do organów Samorządu,  
 
Rozdział III 
Prawa i obowiązki Rady Samorządu Słuchaczy 
 
§ 5  
1.  Rada Samorządu, aby realizować swoje regulaminowe zadania, ma prawo korzystać ze 
środków materialnych i urządzeń należących do EUTW. Zasady korzystania określa Zarząd. 
2.  Rada Samorządu ma prawo do informowania słuchaczy EUTW o swojej działalności, w 
tym poprzez zwoływanie zebrań i zgromadzeń.  
3. Rada Samorządu ma prawo zgłaszania wniosków pod adresem Rady Programowej w 
sprawach doboru  tematów wykładów oraz zajęć fakultatywnych. 
4. Rada Samorządu ma prawo dokonywać oceny pracy wykładowców i innych osób 
prowadzących zajęcia, organizacji zajęć, zgłaszać inicjatywy ustawodawcze w zakresie zmian 
w regulaminie zajęć.   
 
§ 6  
Rada Samorządu ma obowiązek współpracować z Zarządem i Komisją Rewizyjną we   
wszystkich sprawach członkowskich i organizacyjnych, a w szczególności :    

 przestrzegania przez Słuchaczy regulaminu zajęć, 

 przestrzegania ładu i zasad współżycia społecznego, 

 poszanowania mienia użyczonego do działalności EUTW i mienia EUTW 
      oraz racjonalnego jego wykorzystania, 

 oddolne inicjowanie wolontariatu do różnych prac i zajęć na EUTW, 

 inicjowanie i aktywne uczestnictwo w zespołach twórczych EUTW.  
 
Rozdział IV 
Postanowienia końcowe 
 
§ 8 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w chwili podjęcia uchwały przez Zarząd EUTW o 
stwierdzeniu zgodności Regulaminu ze Statutem EUTW i zatwierdzony przez Walne Zebranie 
Członków EUTW.  
 


