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Rektora KPSW w Jeleniej Górze 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

KARKONOSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 

KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ  GÓRZE 

 

 

§ 1 

Karkonoski Uniwersytet Trzeciego Wieku, zwany dalej „KUTW”, jest ogólnouczelnianą 

jednostką organizacyjną Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

z siedzibą przy ul. Lwóweckiej 18, zwana dalej „KPSW”, podległą bezpośrednio Rektorowi. 

 

§ 2 

1. Podstawowym celem KUTW jest dbanie o zachowanie i zwiększenie intelektualnej, 

psychicznej i fizycznej sprawności osób starszych. 

2. KUTW prowadzi działalność w zakresie oświaty, kultury, sztuki, kultury fizycznej oraz 

informacji w dziedzinie profilaktyki gerontologicznej i zdrowotnej poprzez: 

a) prowadzenie wykładów z różnych dziedzin nauki, a w szczególności medycyny, nauk 

przyrodniczych, socjologii, prawa, ekonomii, historii, literatury i sztuki; 

b) krzewienie kultury fizycznej pod kierunkiem profesjonalnych instruktorów; 

c) inspirowanie powstawania różnych kół  zainteresowań organizowanych 

i prowadzonych przez samych uczestników, a w przypadku kół twórczych z dziedziny 

literatury i sztuki przez specjalistę w danej dziedzinie; 

d) organizowanie spotkań integracyjnych słuchaczy KUTW. 

 

§ 3 

KUTW może być placówką ćwiczeń dla studentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej. 

 

§ 4 

Zajęcia w KUTW prowadzą nauczyciele akademiccy różnych polskich uczelni wyższych oraz 

specjaliści w danej dziedzinie. 

 

§ 5 

1. W KUTW zatrudnia się pełnomocnika rektora ds. KUTW, któremu nadaje się nazwę 

Primator. 

2. Nauczyciele akademiccy oraz specjaliści, o których mowa w § 4, prowadzą zajęcia 

na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z KPSW na wniosek Primatora. 

 

§ 6 

1. Primatora zatrudnia Rektor na wniosek Prorektora.  

2. Primatorem może być osoba posiadająca co najmniej  pięcioletni staż pracy 

na stanowisku dydaktycznym w uczelni wyższej. 

3. Zakres działania Primatora obejmuje całokształt spraw związanych z działalnością 

KUTW, a w szczególności: 

a) opracowywanie rocznego planu działalności KUTW; 

b) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności KUTW i przekazywanie ich 

Rektorowi; 

c) występowanie do Rektora z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących KUTW, 

niezastrzeżonych do kompetencji innych organów KPSW; 

d) organizowanie i nadzorowanie pracy KUTW; 

e) ustalania programów zajęć; 

f) dokonywanie rozliczeń zajęć; 
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g) odpowiedzialność za realizację postanowień Rady Programowej; 

h) kontrola realizacji postanowień określonych w umowach cywilnoprawnych zawartych 

z prowadzącymi zajęcia, o których mowa w § 5 ust. 2; 

i) reprezentowanie KUTW wobec władz i jednostek organizacyjnych KPSW oraz – 

w zakresie pisemnego upoważnienia Rektora – wobec władz i instytucji zewnętrznych; 

j) odpowiedzialność materialną za powierzone mienie; 

k) odpowiedzialność za gospodarkę finansową KUTW, 

 

§ 7 

Prawa i obowiązki pracowników KUTW określają szczegółowe zakresy czynności opracowane 

przez Primatora. 

 

§ 8 

1. W KUTW działa Rada Programowa powoływana przez Rektora na okres kadencji 

władz KPSW. 

2. Rada Programowa KUTW jest organem doradczym i opiniodawczym Rektora. 

3. Rada Programowa współdziała z Primatorem KUTW. Do jej zadań i kompetencji 

należy w szczególności: 

a) doradztwo w tworzeniu planu merytorycznego działalności KUTW; 

b) opiniowanie wniosków dotyczących struktury organizacyjnej KUTW; 

c) opiniowanie rocznych sprawozdań Primatora KUTW przedkładanych Rektorowi 

i Senatowi; 

4. W skład Rady Programowej KUTW wchodzą: 

a) Primator; 

b) przedstawiciel Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych; 

c) przedstawiciel Wydziału Przyrodniczego-Technicznego; 

d) przedstawiciel placówki kultury o profilu artystycznym; 

e) przedstawiciel placówki kultury o profilu muzycznym; 

f) dwóch przedstawicieli Słuchaczy KUTW. 

5. Uchwały Rady Naukowej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy ogólnej liczby jej członków. 

6. Rada Programowa wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę 

przewodniczącego. 

 

§ 9 

1. W KUTW działa Rada Samorządu Słuchaczy, w której skład wchodzą: 

a) przewodniczący; 

b) zastępca przewodniczącego; 

c) sekretarz; 

d) skarbnik 

e) trzech lub czterech członków, zgodnie z decyzją Walnego Zebrania Słuchaczy 

w roku wyborczym. 

2. Do zadań Rady Samorządu Słuchaczy należy; 

a) wspieranie działań KUTW; 

b) organizowanie spotkań integracyjnych; 

c) logistyczne przygotowanie uroczystości i konferencji organizowanych przez KUTW; 

d) organizowanie turystyki pieszej i autokarowej; 

e) dystrybucja biletów na imprezy kulturalne. 

3. Działalność Rady Samorządu Słuchaczy reguluje szczegółowo Regulamin Rady 

Samorządu Słuchaczy KUTW zatwierdzony przez Primatora. 
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§ 10 

1. Działalność KUTW finansowana jest ze składek słuchaczy, środków pozyskiwanych 

z budżetu Rady Miejskiej Jeleniej Góry, ze środków budżetu KPSW oraz sponsorów. 

2. Księgowość KUTW prowadzi kwestura KPSW, a nadzór nad działalnością finansową 

KUTW sprawuje Kwestor KPSW. 

 

§ 11 

1. Członkiem KUTW może być każdy polski obywatel w wieku emerytalnym albo 

posiadający polskie uprawnienia emerytalne lub rentowe. 

2. Członkiem staje się osoba spełniająca wymóg § 11 ust. 1, która złoży pisemną 

deklarację o przystąpieniu do KUTW oraz wniesie odpowiednią opłatę. 

3. Członkiem Stowarzyszonym KUTW może być osoba spełniająca warunek § 11 ust. 1, 

która złoży pisemną deklarację i wniesie odpowiednią opłatę, co uprawnia 

do korzystania w danym roku akademickim z zajęć określonych przez Primatora. 

4. Członkiem KUTW lub Członkiem Stowarzyszonym KUTW może być również 

obywatel innej narodowości, który ukończył 50-ty rok życia  i akceptuje język polski 

jako wykładowy. 

5. Członkiem KUTW lub Członkiem Stowarzyszonym KUTW może być również polski 

obywatel, który ukończył 50-ty rok życia, i nie posiada polskich uprawnień 

emerytalnych lub rentowych. 

6. Osoby wymienione w § 11 ust. 4 i 5 stają się członkami KUTW po złożeniu pisemnej 

deklaracji przystąpienia i wniesieniu odpowiedniej dla tej grupy członków opłaty. 

7. Członkiem Honorowym może zostać osoba wydatnie (wybitnie) wspierająca 

działalność i rozwój KUTW przez okres co najmniej 15 lat. Decyzje o przyznaniu 

członkowstwa honorowego podejmuje Primator wraz z Radą Samorządu Słuchaczy, 

większością 2/3 głosów, przy czym głos Primatora liczony jest podwójnie. 

 

§ 12 

Członkowie mają prawo: 

a) czynnego i biernego wyboru do Rady Samorządu Słuchaczy; 

b) uczestnictwa w zajęciach zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie 

Wewnętrznym KUTW; 

c) zgłaszania propozycji i wniosków dotyczących działalności KUTW; 

d) korzystania ze zwolnienia z opłat członkowskich KUTW, jeśli prowadzą społecznie 

na KUTW cykliczne zajęcia kwalifikowane. 

 

§ 13 

Członkowie są zobowiązani: 

a) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów KUTW; 

b) przestrzegać postanowień regulaminu i uchwał władz KUTW; 

c) regularnie wnosić opłaty związane z członkostwem w KUTW. 
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§ 14 

Członkostwo wygasa przez: 

a) wystąpienie z KUTW zgłoszone na piśmie; 

b) skreślenie z listy członków z powodu nie wniesienia opłat przez okres powyżej trzech 

miesięcy; 

c) wskutek śmierci członka. 

 

§ 15 

Zmiany dotyczące poszczególnych postanowień oraz zakresu Regulaminu mogą być 

dokonywane w drodze zarządzenia Rektora.  

 


