
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU 
WYDZIAŁ EKONOMII, ZARZĄDZANIA I TURYSTYKI W JELENIEJ GÓRZE 

 

REGULAMIN 

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W BOLESŁAWCU 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

 

1. Uniwersytet Trzeciego wieku Oddział w Bolesławcu, zwany dalej „UTWB”,  

działa na podstawie: 

a) Porozumienia pomiędzy Akademią Ekonomiczną im. Oscara Langego  

(obecnie Uniwersytetem ekonomicznym we Wrocławiu a Gminą Miejską 

Bolesławiec z dnia 13 października 2007 r., oraz 

b) nadanego na podstawie postanowienia § 9 ust.1 Uchwały Nr R.0000.48.2015 

Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 r.  

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uniwersytetu trzeciego Wieku, Regulaminu 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddział w Bolesławcu, zwanego dalej 

„Regulaminem UTWB”. 

 

2. UTWB wchodzi, jako Oddział, w skład Uniwersytetu Trzeciego Wieku  

w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, będącego jednostką organizacyjną 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z/s we Wrocławiu przy  

ul. Komandorskiej 118/120,  zwanego dalej „Uniwersytetem”. 

 

3. Działalność UTWB jest finansowana ze środków budżetowych Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz wpłat słuchaczy  

i innych źródeł. 

 

4. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii Zarządzania i Turystyki  

w Jeleniej Górze wykorzystuje środki zgodnie z ich przeznaczeniem, zachowując 

zasadę należytej staranności prowadzenia ewidencji księgowej, pozwalającej na 

dokonywanie kontroli przez Gminę Miejską Bolesławiec (§ 8 Porozumienia z dnia  

13 października 2007 r.). 

 

5. Terenem działania UTWB jest obszar miasta Bolesławiec. Siedzibą UTWB jest  

Miejski Zespół Szkół Nr 2 w Bolesławcu przy ul.Jana Pawła II 38 c w Bolesławcu. 

 

6. Bezpośredni nadzór nad działalnością UTWB sprawuje Prorektor ds. Dydaktyki 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Działalnością UTWB operacyjnie  

kieruje Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddział  

w Bolesławcu, zwany dalej  „Pełnomocnikiem Rektora ds. UTW Oddział  

w Bolesławcu”. 

 

 



7. Nadzór nad gospodarką finansową UTWB sprawuje Kwestor Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu i Zastępca Kwestora dla Wydziału Ekonomii, 

Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, przy współpracy z Pełnomocnikiem Rektora 

ds. UTW Oddział w Bolesławcu. 

 

8. Nauka odbywa się w cyklu jednorocznym i trwa dwa semestry od października  

do maja. 

 

9. Sekretariat UTWB, organizację i obsługę procesu edukacyjnego, obsługę całości 

spraw związanych z funkcjonowaniem UTWB, organizowanie zajęć 

specjalistycznych, reprezentowanie UTWB na zewnątrz prowadzi Samodzielny 

Referent ds. UTWB zatrudniony w Uniwersytecie, podlegający bezpośrednio, 

formalno-prawnie  

i merytorycznie Pełnomocnikowi Rektora ds. UTW Oddział w Bolesławcu. 

 

10.  W UTWB działa Rada Naukowa jako organ doradczy i opiniodawczy Rektora 

Uniwersytetu. 

 

11.  Szczegółowy zakres działania Rady Naukowej i Pełnomocnika Rektora ds. UTW 

Oddział Bolesławiec określa § 6 Uchwały Nr R.0000.48.2015 Senatu Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia 

Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

 

§ 2 

 

1. UTWB prowadzi działalność edukacyjna w ramach kształcenia ustawicznego. 

 

2. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które odczuwają potrzebę kultywowania 

wysiłków poznawczych, rozwoju intelektualnego oraz aktywności społecznej  

i fizycznej. 

 

3. Do głównych celów i zadań UTWB należy w szczególności: 

a) dążenie do zmian stereotypów dotyczących miejsca i ról społecznych ludzi 

 w wieku senioralnym, 

b) dążenie do zmiany negatywnych postaw wobec własnej i cudzej dojrzałości, 

c) propagowanie wiedzy, kultury, zdrowia, dobrych obyczajów oraz idei kształcenia 

przez całe życie, 

d) umożliwienie i ułatwienie ludziom w wieku senioralnym dostępu do zdobyczy 

nowoczesnej nauki i techniki, 

e) promowanie aktywnych form spędzania czasu i zdrowego stylu życia, 

f) przyczynianie się do aktywnego udziału słuchaczy w życiu społecznym  

I politycznym regionu i kraju, 

g) ułatwienie wszystkim zainteresowanym osobom dostępu do wszelkich form 

aktywności intelektualnej, społecznej i fizycznej odpowiednio do wieku, stopnia 

sprawności i zainteresowań. 

 

 



§ 3 

 

1. UTWB realizuje swoje zadania poprzez: 

a) zajęcia i warsztaty tematyczne, 

b) lektoraty języków obcych, 

c) spotkania a twórcami literatury, kontakty ze szkołami, bibliotekami,  

placówkami kulturalnymi, 

d) spotkania integracyjno-tematyczne, wycieczki turystyczno-krajoznawcze,  

wyjazdy do teatru i opery, konkursy, 

e) wernisaże, konferencje oraz inne formy zajęć, 

f) działalność w zakresie kultury, sztuki, kultury fizycznej i profilaktyki  

zdrowotnej, 

g) prowadzenie wykładów i prelekcji z różnych dziedzin nauki, w szczególności  

nauk ekonomicznych, prawa, ekonomii, historii miasta, psychologii, sztuki, 

literatury, nauk przyrodniczych, medycyny – na podstawie analizy ankiet 

przeprowadzanych wśród słuchaczy, 

h) zajęcia z profesj0nalnymi rehabilitantami i instruktorami w celu krzewienia 

kultury fizycznej, 

i) krzewienie kultury fizycznej wśród społeczności lokalnej, 

j) inspirowanie powstawania różnych kół zainteresowań organizowanych  

i prowadzonych przez samych słuchaczy, a w przypadku kół twórczych  

z dziedziny literatury i sztuki przez specjalistę w danej dziedzinie, 

k) podejmowanie działań wspomagających rozwój społeczności lokalnej  

i tworzenie kultury regionalnej, 

l) podejmowanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie współpracy  

i kontaktów między społecznościami europejskimi, 

m) prowadzenie akcji informacyjnych, promocyjnych i propagandowych  

w zakresie swojej działalności, 

n) rozwijanie współpracy z innymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz 

stowarzyszeniami kształcenia ustawicznego osób dojrzałych. 

 

II. WARUNKI PRZYJĘCIA I UCZESTNICTWA 

 

§ 4 

 

1. Słuchaczem UTWB, bez względu na poziom wykształcenia, może być osoba, która: 

a) posiada pełna zdolność do czynności prawnych, 

b) akceptuje cele i zadania UTWB i chce wnieść swój pozytywny wkład w ich 

realizację, 

c) ukończyła lub ukończy 55 rok życia w roku kalendarzowym, w którym zgłosiła  

się do UTW, 

d) złożyła w terminie wymagane dokumenty i spełniła wymagania procedury,  

e) zgłosiła się na rozmowę kwalifikacyjną (dotyczy kandydatów zapisujących  

się po raz pierwszy). 

 

2. Decyzję w sprawie przyjęcia w poczet słuchaczy UTWB podejmuje w jawnym 

głosowaniu Komisja Rekrutacyjna w składzie: Pełnomocnik Rektora ds. UTW  



Oddział w Bolesławcu, jako Przewodniczący Komisji, Samodzielny Referent  

UTWB i 3 przedstawicieli Prezydium Rady Słuchaczy. W przypadku równej ilości 

głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 

 

3. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna z dnia podjęcia uchwały przez 

Prezydium Rady Słuchaczy i nie służy od niej odwołanie. Komisja rekrutacyjna 

podaje listę osób przyjętych w poczet słuchaczy UTWB do wiadomości słuchaczy 

UTWB. 

 

§ 5 

 

1. Każdy słuchacz jest zobowiązany do uiszczenia opłaty do dnia 30 każdego miesiąca 

poprzedzającego kolejny miesiąc zajęć. W przypadku wpłaty internetowej termin 

upływa 25 każdego miesiąca za kolejny miesiąc. W ramach uiszczonej opłaty 

miesięcznej słuchacz ma prawo korzystać z dwóch rodzajów zajęć. Uczestnictwo  

w zwiększonej liczbie zajęć powoduje wzrost opłaty miesięcznej. 

 

2. Wysokość opłat ustala Pełnomocnik Rektora ds. UTW Oddział w Bolesławcu. 

 

3. W okresie rekrutacji słuchacz wnosi opłatę za październik nowego roku 

akademickiego w Sekretariacie UTWB. Słuchacz, który kontynuuje zajęcia w UTWB 

 w kolejnym roku akademickim, nie wnosi opłaty wpisowej. 

 

4. Słuchacze zamieszkujący na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec korzystają  

z dofinansowania z budżetu tej gminy. Osoba zamieszkałą poza obszarem Gminy 

Miejskiej Bolesławiec ponosi opłatę miesięczną zwiększoną o 75 %, chyba, że gmina 

właściwa dla tej osoby dokona dofinansowania UTWB dla słuchaczy zamieszkujących 

na jej obszarze. 

 

5. Nabór słuchaczy przeprowadza się w okresie przerwy wakacyjnej wg harmonogramu 

ustalonego przez Pełnomocnika Rektora ds. UTW Oddział  w Bolesławcu na 

podstawie projektu sporządzonego przez Samodzielnego Referenta ds. UTWB. 

Harmonogram  naboru jest podany do wiadomości słuchaczy na tablicy ogłoszeń. 

 

6. Pełnomocnik Rektora ds. UTW Oddział w Bolesławcu przy pomocy Samodzielnego 

Referenta ds. UTWB oraz po zasięgnięciu opinii Prezydium Rady Słuchaczy przez 

cały rok akademicki prowadzi rekrutację uzupełniającą do UTWB. 

 

7. Z uwagi na to, że wnoszona opłata nie pokrywa rzeczywistych kosztów uczestnictwa 

słuchacza w zajęciach, a jedynie ich część, za zajęcia, które nie odbyły się z różnych 

przyczyn, słuchaczowi nie przysługuje zwrot poniesionych opłat. 

 

8. Słuchacz może brać udział w zajęciach ruchowo-rekreacyjnych pod warunkiem 

przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału w wybranym rodzaju zajęć. 

 

 



III. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY 

 

§ 6 

 

1. Zasadą uczestnictwa w UTWB jest wzajemna życzliwość i tolerancja wszystkich osób 

zaangażowanych w działalność UTWB wobec siebie oraz osób reprezentujących 

Uniwersytet i wnoszenie swojego pozytywnego wkładu w miłą, pełną serdeczności  

i wzajemnej akce4ptacji atmosferę. 

 

2. Słuchacze mają prawo do: 

a) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wybieranych organów 

Samorządu Słuchaczy UTWB oraz uczestnictwa w zebraniu słuchaczy i zabierania 

głosu w sprawach związanych z działalnością UTWB, 

b) uczestnictwa odpłatnych formach zajęć oraz w bezpłatnych formach zajęć UTWB, 

w miarę istniejących wolnych miejsc, 

c) prowadzenia w ramach wolontariatu zajęć, organizowania imprez turystycznych, 

wykładów oraz innych form działalności za zgodą Pełnomocnika Rektora ds. 

UTW w Bolesławcu i w porozumieniu Prezydium Rady Słuchaczy oraz  

z Samodzielnym Referentem ds. UTWB, 

d) zgłaszania opinii, postulatów i wniosków dotyczących działalności UTWB –  

z zachowaniem drogi korespondencyjnej: członkowie Rady Słuchaczy – 

Samodzielny Referent – Pełnomocnik Rektora ds. UTW Odział w Bolesławcu, 

e) zmiany rodzaju zajęć z końcem miesiąca w miarę istniejących wolnych miejsc  

w uzgodnieniu z Samodzielnym Referentem ds. UTWB, 

f) posiadania legitymacji słuchacza uprawniającej do przebywania na terenie 

Uniwersytetu, 

g) uczestnictwa – w miarę wolnych miejsc- w wykładach prowadzonych na 

Uniwersytecie, bezpłatnego korzystania z Biblioteki Uniwersytetu oraz dostępu do 

sieci bezprzewodowego Internetu na terenie kampusu Uniwersytetu, 

h) zawieszenia swojej przynależności do UTWB na okres obejmujący nie więcej niż 

1 semestr z powodów zdrowotnych, z zachowaniem prawa do zwolnienia od 

opłaty za zajęcia za ten okres oraz zwolnienia od opłaty wpisowej po wznowieniu 

przynależności do UTWB. Zawieszenie następuje na pisemny wniosek słuchacza. 

 

3. Słuchacze mają obowiązek: 

a) aktywnie uczestniczyć w realizacji celówów i zadań UTWB i zebraniu słuchaczy, 

b) uczestniczyć w wykładach i zajęciach dydaktycznych prowadzonych w UTWB, 

c) przestrzegać obowiązującego Regulaminu UTWB oraz uchwał, decyzji  

i zarządzeń organów, w szczególności Rektora Uniwersytetu, Prorektora 

Uniwersytetu ds. Dydaktyki i Pełnomocnika Rektora ds. UTW Oddział  

w Bolesławcu oraz pracowników Uniwersytetu, w tym Samodzielnego Referenta 

ds. UTWB, a także uchwał Rady Słuchaczy i Prezydium Rady Słuchaczy, 

d) terminowego 

e) dbałości o godność słuchacza UTWB i dobre imię Uniwersytetu oraz szanowania 

jej tradycji i obyczajów akademickich, 

f) przestrzegania zasad kultury i szacunku oraz współżycia społecznego, 



g) bieżącego usprawiedliwiania nieobecności u osoby prowadzącej zajęcia,  

a w przypadku nieobecności dłuższych niż dwa tygodnie , również w Sekretariacie 

UTWB, 

h) niewprowadzania na zajęcia, w tym na zajęcia nordic walking , osób nie będących 

słuchaczami UTWB, za wyjątkiem wykładów, prowadzonyc h w formie otwartej. 

 

§ 7 

 

1. Ustanie członkowstwa w UTWB następuje przez: 

a) rezygnację z UTWB zgłoszona pisemnie, 

b) śmierć słuchacza, 

c) utratę przez słuchacza zdolności do czynności prawnych, 

d) prawomocne orzeczenie wobec słuchacza przez sąd Unii Europejskiej utraty praw 

publicznych lub zakazu prowadzenia określonej działalności, uniemożliwiającego 

uczestnictwo w UTWB. 

 

2. Słuchacz zostaje skreślony  z listy słuchaczy UTWB w przypadku: 

a) ustania członkowstwa w UTWB, 

b) nie wniesienia w terminie wymaganej opłaty za kolejny miesiąc, 

c) nieprzestrzegania Regulaminu UTWB, uchwał, decyzji i zarządzeń organów  

i pracowników Uniwersytetu oraz pozostałych obowiązków wymienionych 

 w § 6 ust.3 Regulaminu UTWB, 

d) 4 tygodniowej nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, 

e) nieprzestrzegania zasad współżycia społecznego,  postępowania lub zachowania 

sprzecznego z zasadami Uniwersytetu oraz godzącego w dobre imię UTWB  

lub Uniwersytetu, 

f) zastosowania przerwy semestralnej powyżej 1 semestru bez zachowania 

warunków określonych w § 6 ust. 2 lit. h) Regulaminu UTWB. 

 

3. Decyzję o skreśleniu z listy słuchaczy  UTWB w przypadku stwierdzenia naruszenia 

zasad Regulaminu UTWB i obowiązujących przepisów podejmuje Pełnomocnik 

Rektora ds. UTW Oddział w Bolesławcu na wniosek Prezydium Rady Słuchaczy 

zaopiniowany prze4z Samodzielnego Referenta ds. UTW. 

 

4. UTW zawiadamia słuchacza o  wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia z listy  

słuchaczy UTWB listem poleconym. 

 

5. Słuchacz skreślony na podstawie decyzji Pełnomocnika Rektora ds. UTW Oddział  

w Bolesławcu na podstawie § 7 ust.2 lit. c) i e) może ubiegać się o ponowne przyjęcie 

po upływie 3 lat od daty wydania decyzji o skreśleniu. 

 

6. Zajęcia nie odbywają się w święta państwowe o kościelne uznane jak dni wolne  

od pracy, a także w przerwach świątecznych bożonarodzeniowo-noworocznych  

i wielkanocnych. 

7. Organizacja czasu wolnego słuchaczy zajmuje się Rada Słuchaczy w oparciu o roczny 

plan pracy, który zatwierdza Pełnomocnik Rektora ds. UTW Oddział w Bolesławcu. 

Rada Słuchaczy utrzymuje ścisły kontakt z Samodzielnym Referentem ds. UTWB. 



 

8. Do obowiązków Samodzielnego Referenta ds. UTWB należy przedstawienie  

i uzgadnianie działań z Pełnomocnikiem Rektora dss UTW Oddział w Bolesławcu 

oraz władzami Uniwersytetu. 

 

9. Słuchacze, którzy wyrażają chęć uczestnictwa w imprezach tematycznych, wyjazdach 

do teatru, opery, wycieczkach turystyczno-krajoznawczych pokrywaja ich całkowity 

koszt ze środków własnych. 

 

10. Imprezy i przedsięwzięcia, o których mowa w ust.9, mogą być dofinansowane przez 

UTWB w miarę posiadanych środków na podstawie Pełnomocnika Rektora ds. UTW 

Oddział w Bolesławcu. 

 

11. Wyjazdy słuchaczy na konkursy, przeglądy, szkolenia i zaproszone występy będą 

finansowane ze środków UTWB na podstawie decyzji Pełnomocnika Rektora  

ds. UTW Oddział w Bolesławcu. 

 

IV. ORGANY SAMORZĄDU SŁUCHACZY UTW 

 

§ 8 

 

Organami Samorządu Słuchaczy są: 

1. Ogólne Zebranie Słuchaczy, 

2. Rada Słuchaczy, 

3. Prezydium Rady Słuchaczy, 

4. Komisja Rewizyjna. 

 

§ 9 

 

1. Kadencja organów wybieralnych trwa 2 lata. Wybory do Rady Słuchaczy i Komisji 

Rewizyjnej są tajne i powszechne. 

 

2. O wewnętrznym podziale stanowisk funkcyjnych decydują członkowie każdego 

wybieralnego organu samorządowego UTWB w głosowaniu tajnym w terminie 14 dni 

po wyborach. 

 

3. Zgłoszenia kandydatów do wybieralnych organów Samorządu Słuchaczy są 

przyjmowane w sekretariacie UTWB w terminie nie później iż 14 dni przed 

planowanym Ogólnym Zebraniem Słuchaczy. Wpisanie kandydatów do wybieralnych 

organów uwarunkowane jest złożeniem przez kandydatów pisemnej zgody na 

kandydowanie. 

 

4. Wybory do organów Samorządu Słuchaczy wymienionych w ust.6 lit a i b odbywają 

się na Ogólnym Zebraniu Słuchaczy nie później niż do połowy września roku,  

w którym kończy się kadencja ustępujących organów wybieralnych  

Samorządu Słuchaczy. Nowo wybrani członkowie tych organów obejmują swoje 

funkcje z dniem wyboru. 



 

5. Rada Słuchaczy podaje listę kandydatów do wiadomości słuchaczy na 10 dni przed 

terminem Ogólnego Zebrania Słuchaczy. 

 

6. Członków organów Samorządu Słuchaczy wybiera się z tych pośród zgłoszonych 

kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów: 

a) do Rady Słuchaczy – 1 członek na 20 słuchaczy UTWB, 

b) do Komisji Rewizyjnej - 3 członków. 

 

7. W przypadku ustania członkowstwa członków wybieralnych organów Samorządu 

Słuchaczy przed upływem kadencji o wielkość poniżęj 50 % składu, poszczególne 

organy Samorządu Słuchaczy mogą uzupełnić swój skład o nowych członków z listy 

osób kandydujących odpowiednio do tych organów podczas ostatnich wyborów, 

kolejno wg największej ilości uzyskanych głosów. 

 

8. W przypadku jednoczesnego ustania członkowstwa członków poszczególnych 

wybieralnych organów Samorządu Słuchaczy o wielkość poniżej 50 % składu, 

prowadzone są wybory uzupełniające do tego organu. Rada Słuchaczy w terminie  

14 dni ustala termin  Ogólnego Zebrania Słuchaczy w celu przeprowadzenia wyborów 

uzupełniających oraz wzywa do zgłaszania kandydatów na wakujące mandaty. 

Postanowienie ust.3 i 5 stosuje się odpowiednio. Ogólne Zebranie Słuchaczy odbywa 

się nie później niż w terminie 30 dni od ustalenia ustania członkowstwa  

w poszczególnych organach. 

 

9. Wybory uzupełniające odbywają się w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 

słuchaczy w I terminie zwołania Ogólnego Zebrania Słuchaczy, a bez względu na 

liczbę obecnych w II terminie tego Zebrania. 

 

10. Po uzupełnieniu składu wybieralnych organów Samorządu Słuchaczy w wyborach 

uzupełniających ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 

11. O uzupełnieniu listy członków organu wybieralnego do pełnego składu w trybie, o 

którym Powa w ust. 7 powiadamia się niezwłocznie słuchaczy. 

 

V.  OGÓLNE ZEBRANIE SŁUCHACZY 

 

§ 10 

 

1. Ogólne Zebranie Słuchaczy powinno odbyć się nie później, niż w pierwszej połowie 

września roku, w którym kończy się kadencja ustępujących składów organów 

wybieralnych Samorządu Słuchaczy. 

 

2. Do kompetencji Ogólnego Zebrania Słuchaczy należy: 

a) Wybór Rady Słuchaczy i Komisji Rewizyjnej 

b) Dokonywanie wyborów uzupełniających, o których mowa w § 9 ust. 8-10 

Regulaminu UTWB, 



c)  Przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Słuchaczy  

i Komisji Rewizyjnej, 

d) Udzielanie ustępującej Radzie Słuchaczy absolutorium na wniosek Komisji 

Rewizyjnej, 

e) Odwołanie Rady Słuchaczy i Komisji Rewizyjnej oraz ich członków. 

3. Ogólne Zebranie Słuchaczy jest zwoływane przez Radę Słuchaczy w trybie i terminie 

uzgodnio0nym z Pełnomocnikiem Rektora ds. UTW Oddział w Bolesławcu oraz 

Samodzielnym Referentem ds. UTWB z uwzględnieniem poniższych zasad: 

a) Ogólne Zebranie Słuchaczy raz w roku 

b) Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze co 2 lata, nie później niż do połowy 

września, roku w którym kończy się kadencja organów Samorządu Słuchaczy, 

c) Nadzwyczajne Zebranie Słuchaczy w miarę potrzeb lub na wniosek Komisji 

Rewizyjnej lub 50 % słuchaczy. 

 

4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zebrania Słuchaczy, Rada 

Słuchaczy powiadamia słuchaczy co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem 

Zebrania. 

 

5. Zebranie Słuchaczy wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Zebrania spośród 

osób zgłoszonych przez słuchaczy w głosowaniu jawnym i powszechnym przez 

podniesienie reki. 

 

6.  Każdy słuchaczy może złożyć wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku 

obrad najbliższego Zebrania Słuchaczy pod warunkiem, że nastąpi to nie później niż 

siedem dni przed terminem Zebrania. Wniosek złożony po tym terminie rozpatruje 

Przewodniczący Zebrania. 

 

7. Uchwały Zebrania Słuchaczy zapadają większością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy liczby słuchaczy w I terminie Zebrania, a bez względu na liczbę 

obecnych słuchaczy również zwykłą większością głosów w II terminie. W razie 

równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zebrania. 

 

VI.  RADA SŁUCHACZY 

 

§ 11 

 

1. Rada Słuchaczy jest organem wykonawczym i opiniodawczym Samorządu Słuchaczy 

i w ramach swoich kompetencji ściśle współpracuje z Pełnomocnikiem Rektora  

ds. UTW Oddział w Bolesławcu. Rada Słuchaczy współpracuje z Samodzielnym 

Referentem ds. UTWB w prowadzeniu spraw UTWB. 

 

2. Rada Słuchaczy wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym Przewodniczącego, 

Zastępcę i Członka, tworzących Prezydium, które w zakresie upoważnienia 

udzielonego przez Pełnomocnika Rektora ds. UTW Oddział w Bolesławcu, 

reprezentują UTWB na zewnątrz. 

 



3. Podstawą działalności Rady Słuchaczy jest plan pracy przyjęty na dany rok 

akademicki i zatwierdzony przez Pełnomocnika Rektora ds. UTW Oddział  

w Bolesławcu. 

 

4. Do kompetencji Rady Słuchaczy należy: 

- reprezentowanie interesów i stanowiska całej społeczności UTWB, 

- budowanie wzajemnie życzliwej, tolerancyjnej i serdecznej atmosfery wśród    

  słuchaczy UTWB i pracowników Uniwersytetu, 

- promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia, 

- ułatwianie zainteresowanym dostępu do wszelkich form aktywności intelektualnej  

  i fizycznej stosownie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań, 

- twórcze kontakty ze słuchaczami, 

- inspirowanie powstawania różnych zajęć prowadzonych przez słuchaczy, 

- organizowanie spotkań integracyjnych, wyjazdów do opery, teatru, wycieczek    

  krajoznawczo-turystycznych, 

- prowadzenie badań ankietowych wśród słuchaczy, 

- wybór Prezydium Rady Słuchaczy, 

- przekazywanie zgłaszanych przez słuchaczy opinii, postulatów i wniosków  

  dotyczących działalności UTWB Pełnomocnikowi Rektora ds. UTW Oddział  

  w Bolesławcu za pośrednictwem Samodzielnegop Referenta ds. UTWB, 

- tworzenie komisji niestałych Rady Słuchaczy w sprawach zgłoszonych na pisemny  

  wniosek grupy 125 słuchaczy, 

- prowadzenie stałych kontaktów ze słuchaczami w grupach i na dyżurach. 

 

5. Rada Słuchaczy zbiera się w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu  

z wyjątkiem przerwy wakacyjnej. Zebranie Rady zwołuje i prowadzi Przewodniczący 

lub Zastępca. W posiedzeniach Rady Słuchaczy mogą uczestniczyć osoby zaproszone 

przez Radę. 

 

6. W celu zapewnienia sprawnego i uwzględniającego słuszny interes uczestników 

rozpoznawania zgłaszanych przez słuchaczy opinii, postulatów i wniosków 

dotyczących działalności, Rada Słuchaczy oraz każdy członek Rady Słuchaczy 

samodzielnie przyjmuje zgłoszenie, a następnie przekazuje zgłoszenie 

Pełnomocnikowi Rektora ds. UTW Oddział w Bolesławcu za pośrednictwem 

Samodzielnego Referenta ds. UTWB. Pełnomocnik Rektora ds. UTW Oddział 

w Bolesławcu może zwrócić się o opinię w rozpoznawanej sprawie do Rady 

Słuchaczy, Prezydium Rady Słuchaczy lub Samodzielnego Referenta ds. UTWB. 

 

7. Rada Słuchaczy może na pisemny i umotywowany wniosek 15 słuchaczy powołać 

komisję niestałą Rady Słuchaczy w celu rozpoznania sprawy zgłoszonej przez 

słuchaczy. Rada Słuchaczy powołując komisję niestałą ustali sposób i tryb wyboru 

oraz regulamin pracy tej komisji. 

 

8. Członkowie Rady Słuchaczy w czasie trwania roku akademickiego pełnia dyżury  

w sekretariacie UTWB, służąc słuchaczom rada i pomocą. 

 



9. W przypadku ustania członkowstwa w Radzie Słuchaczy przed upływem kadencji  

do 50 % pełnego składu ustanowionego na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, 

Rada Słuchaczy uzupełnia skład o nowych członków z listy do Rady określonej 

podczas ostatnich wyborów, kolejno wg największej ilości uzyskanych głosów. 

 

10. Uzupełnienie składu Rady Słuchaczy w trakcie kadencji następuje na mocy Uchwały 

Prezydium. Uchwalę w sprawie uzupełnienia składu Rady wywiesza się na tablicy 

ogłoszeń UTWB. 

 

11. Poszczególni członkowie, jak też cała Rada Słuchaczy mogą być odwołaniu w czasie 

trwania kadencji przez Zebranie słuchaczy w obecności co najmniej połowy słuchaczy 

większością 2/3 głosów. 

 

12. Rezygnacja lub odwołanie Rady Słuchaczy powoduje konieczność przeprowadzenia 

nowych wyborów. 

 

13. O terminie, miejscu i proponowanym porządku Rady Słuchaczy Prezydium 

powiadamia słuchaczy co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zebrania. 

 

14. Uchwały Rady Słuchaczy zapadają zwykła większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy liczby członków Rady Słuchaczy. W razie równości głosów 

decyduje głos Przewodniczącego Rady Słuchaczy. 

 

VII.  PREZYDIUM RADY SŁUCHACZY 

 

§ 12 

 

1. Prezydium Rady Słuchaczy jest organem pomocniczym i wykonawczym Rady 

Słuchaczy UTWB współpracującym z Pełnomocnikiem Rektora ds. UTW Oddział  

w Bolesławcu  i Samodzielnym Referentem ds. UTWB. 

 

2. Pracami Prezydium Rady Słuchaczy Jieruje Przewodniczący Rady Słuchaczy przy 

udziale Zastępcy i Członka, którzy tworzą Prezydium Rady Słuchaczy i podejmują 

kolegialne wszelkie należące do kompetencji Prezydium decyzje dotyczące 

działalności Rady Słuchaczy. Przewodniczący, Zastępca i Członek, w zakresie 

upoważnienia udzielonego przez Pełnomocnika Rektora ds. UTW Oddział 

w Bolesławcu reprezentują UTWB na zewnątrz. 

 

 

3. Do kompetencji Prezydium Rady Słuchaczy należy: 

a) bieżące reprezentowanie interesów i stanowiska wszystkich słuchaczy UTWB, 

b) podejmowanie bieżących działań zmierzających do realizacji celów UTWB oraz 

inicjatywy słuchaczy, 

c) ścisła bieżąca współpraca z Pełnomocnikiem Rektora ds. UTW Oddział 

w Bolesławcu, Radą Słuchaczy i Samodzielnym Referentem ds. UTWB, 

d) opracowanie rocznego planu działalności Rady Słuchaczy, 



e) weryfikowanie listy obecności słuchaczy na zajęciach dydaktycznych wspólnie  

z Samodzielnym Referentem ds. UTWB, 

f) prowadzenie skarg i wniosków słuchaczy oraz rozstrzyganie sporów i konfliktów 

słuchaczy, 

g) opiniowanie spraw przekazywanych przez Pełnomocnika Rektora ds. UTW 

Oddział w Bolesławcu, 

h) uczestnictwo w pracach Komisji Rekrutacyjnej oraz wnioskowanie o skreślenie  

z listy słuchaczy w sytuacjach podanych w § 7 ust. 2 Regulaminu UTWB, 

i) zapraszanie na posiedzenie Prezydium oraz na posiedzenia Rady Słuchaczy osób 

spoza tych organów, 

j) inspirowanie nowych kierunków działań. 

 

4. Prezydium Rady Słuchaczy zbiera się w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz  

w miesiącu z wyjątkiem przerwy wakacyjnej. Zebranie Prezydium zwołuje  

i prowadzi Przewodniczący lub Zastępca. 

 

5.  Członkowie Prezydium w czasie trwania roku akademickiego pełnią dyżury  

w sekretariacie UTWB, służąc  słuchaczom radą i informacją. 

 

VIII.  KOMISJA REWIZYJNA 

 

§ 13 

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Samorządu Słuchaczy 

UTWB i jego organów. Komisja Rewizyjna działa w składzie trzech osób. 

 

2. Komisja Rewizyjna wybiera Przewo0dniczxącego i Zastępcę. Decyzje Komisji 

Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej 

członków. 

 

3. Do Kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola pracy Rady Słuchaczy ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania 

środków finansowych pochodzących z wpłat słuchaczy na imprezy organizowane 

przez Radę Słuchaczy, 

b) przeprowadzanie semestralnych kontroli działalności UTWB, 

c) przedstawianie wniosków pokontrolnych Radzie Słuchaczy, 

d) składanie rocznych sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej oraz 

sprawozdań pokontrolnych na Ogólnym Zebraniu Słuchaczy, 

e)  składanie sprawozdań ze swojej działalności na Zebraniu Słuchaczy, 

f) występowanie z wnioskiem do Pełnomocnika Rektora ds. UTW Oddział  

w Bolesławcu o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Słuchaczy. 

 

4. W przypadku ustania członkowstwa jednej osoby w Komisji przed upływem kadencji, 

Komisja ta uzupełnia swój skład o nowego członka z listy osób kandydujących do 

Komisji podczas ostatnich wyborów. Kolejno wg największej ilości uzyskanych 

głosów. Rezygnacja całego składu osobowego Komisji Rewizyjnej powoduje nowe 

wybory wg zasad określonych w Regulaminie. 



 

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w zebraniach Rady 

Słuchaczy na zaproszenie Przewodniczącego Rady Słuchaczy. 

 

6.  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Rady Słuchaczy, ani też 

pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa. 

 

7. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby figurujące w centralnym rejestrze 

skazanych. 

 

IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 14 

 

1. Regulamin  UTWB został zaopiniowany przez Radę Naukową UTW w Uniwersytecie 

Ekonomicznym we Wrocławiu i zatwierdzony przez Prorektora ds. Dydaktyki UE we 

Wrocławiu i obowiązuje od dnia podpisania. 

 

2. Zmiany poszczególnych postanowień |Regulaminu mogą być dokonywane aneksem 

do Regulaminu i zatwierdzone przez Prorektora ds. Dydaktyki po zaopiniowaniu przez 

Rade Naukową UTW. 

 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminem obowiązują 

unormowania regulaminu UTW określonego w obowiązującej Uchwale Senatu. 

 

4. Status słuchacza UTWB nie jest równoznaczny ze statutem studenta uczelni  

w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 

5. Przyjecie i skreślenie z listy słuchaczy nie jest decyzją w rozumieniu prawa 

administracyjnego, 

 

6. Z dniem podpisania niniejszego Regulaminu tracą ważność: 

- Regulamin wewnętrzny UTW Oddział w Bolesławcu z dnia 10.12.2007 r. 

- Regulamin Słuchaczy UTW Oddział w Bolesławcu z dnia 8.01.2010 r. 

- Regulamin Rady Słuchaczy UTW Oddział  Bolesławcu z dnia 1.05.2012 r. 

 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                   

Wrocław, dnia 30.07.2015 r.            Z a t w i e r d z a m 

 

              P  R  O  R  E  K  T  O  R 

             ds Dydaktyki 

         prof.dr hab.inż. Edmund Cibis 

 

 


