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ZARZĄDZENIE  Nr 77/2007 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 26 września 2007 r. 
 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
 
 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyż-
szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr 99/2007 Senatu 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu 
organizacyjnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim zarządza się, 
co następuje : 
 
 § 1. Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie 
Wrocławskim, stanowiący Załącznik do zarządzenia Nr 39/99 Rektora Uniwersytetu Wro-
cławskiego z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie powołania w Uniwersytecie Wrocławskim Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku otrzymuje brzmienie Załącznika do niniejszego zarządzenia. 
 
 § 2. Traci moc zarządzenie Nr 77/2004 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
25 października 2004 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim. 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 27 czerwca 
2007 r. 
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          Załącznik 
          do zarządzenia Nr 77/2007 
           z dnia 26 września 2007 r. 

 
 

Załącznik 
do zarządzenia Nr 39/99 
z dnia 17 maja 1999 r. 

 
 
 
 
 

Regulamin  Organizacyjny 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
 
 § 1. 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku, zwany dalej „UTW”, jest ogólnouczelnianą 
jednostką organizacyjną Uniwersytetu Wrocławskiego, z siedzibą przy ul. Dawida 1, podległą 
bezpośrednio Prorektorowi do spraw Nauczania. 
Zgodnie z zasadami schematu organizacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytet 
Trzeciego Wieku posługuje się symbolem organizacyjnym „UTW”. 
 
   2. UTW zrzeszony jest w sekcji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Polskiego 
Towarzystwa Gerontologicznego w Warszawie. 
 
  § 2. 1. UTW prowadzi działalność w zakresie profilaktyki gerontologicznej oraz 
w dziedzinie oświaty, kultury i zdrowia na rzecz dobrowolnie zrzeszonych ludzi starszych 
(emerytów i rencistów). 
 

2. Do zadań UTW należy w szczególności : 
     1/ dbanie o zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycz-

nej sprawności osób starszych, 
     2/ aktualizacja społeczna osób starszych : 
      - prowadzenie wykładów z różnych dziedzin nauki, a w szczególności 

medycyny, biologii, socjologii, prawa, ekonomii, historii, literatury  
i sztuki, 

      - krzewienie kultury fizycznej pod kierunkiem profesjonalnych in-
struktorów, 

      - realizowanie kół zainteresowań z różnych dziedzin i zakresów, pro-
wadzonych przez samych uczestników lub poszczególnych specjali-
stów. 

 
 § 3. UTW  jest  placówką  ćwiczeń  dla  studentów  Uniwersytetu Wrocławskiego,  
a w szczególności studentów z zakresu andragogiki oraz studentów innych uczelni wrocław-
skich. 
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 § 4. 1. Zajęcia w UTW prowadzą nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Wrocław-
skiego, Akademii Medycznej i Akademii Wychowania Fizycznego, a także innych uczelni 
wrocławskich. 
 
   2. Zajęcia w UTW, poza uczelniami określonymi w ust.1, mogą również prowa-
dzić  osoby wskazane przez Radę Naukową lub kierownika UTW, zgodnie z zainteresowa-
niem słuchaczy. 
 
 § 5. 1. W UTW zatrudnia się : 

- kierownika, 
- pracownika administracyjnego, 

    - innych pracowników. 
 
   2. Limit zatrudnienia określa Rektor na wniosek kierownika UTW, zaopiniowa-
ny przez Radę Naukową. 
 
 § 6. 1. Kierownika UTW powołuje Rektor na wniosek Prorektora do spraw Naucza-
nia, zaopiniowany przez Radę Naukową, spośród pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego 
posiadających stopień naukowy. 
 
   2. Zakres działania kierownika  UTW obejmuje całokształt spraw związanych  
z działalnością UTW, a w szczególności : 
    1/ organizowanie i nadzorowanie pracy UTW, 
    2/ organizowanie zajęć, 
    3/ ustalanie programów zajęć, 
    4/ dokonywanie rozliczeń zajęć, 
    5/ odpowiedzialność za realizację postanowień Rady Naukowej, 
    6/ bezpośrednie zwierzchnictwo służbowe wobec pracowników UTW, 
    7/ reprezentowanie UTW wobec władz i jednostek organizacyjnych Uniwer-

sytetu oraz – w zakresie pisemnego upoważnienia Rektora – wobec władz 
i instytucji zewnętrznych, 

    8/ odpowiedzialność materialną za powierzone mienie, 
    9/ odpowiedzialność za gospodarkę finansową UTW, 
     10/ opracowywanie planów i sprawozdań z działalności UTW. 
 
 § 7. Prawa i obowiązki pracowników UTW określają szczegółowe zakresy czynności 
opracowane przez kierownika. 
 
 § 8. Pracownicy UTW zatrudniani są na zasadach zgodnych z obowiązującymi prze-
pisami na wniosek kierownika. 
Kierownik może zatrudniać także inne osoby, w ramach posiadanych środków finansowych, 
na zasadzie umów-zleceń oraz umów o dzieło. 
 
 § 9. 1. W UTW działa Rada Naukowa powoływana przez Rektora na okres kadencji 
władz Uniwersytetu. 
 

2. Rada Naukowa jest organem doradczym i opiniodawczym Rektora. 
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   3. Rada Naukowa współdziała z kierownikiem UTW. Do jej zadań i kompeten-
cji należy w szczególności: 
    1/ uchwalanie merytorycznego planu działalności UTW oraz nadzór nad jego 

realizacją, 
    2/ opiniowanie wniosków dotyczących struktury organizacyjnej UTW, 
    3/ wnioskowanie w sprawie powoływania i odwoływania kierownika UTW, 
    4/ opiniowanie rocznych sprawozdań kierownika UTW przedkładanych Rek-

torowi i Senatowi. 
 
   4. W skład Rady Naukowej wchodzą: 
    - dwaj przedstawiciele Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, 
    - jeden przedstawiciel Akademii Medycznej, 
    - jeden przedstawiciel Akademii Wychowania Fizycznego, 
    - dwaj przedstawiciele samorządu słuchaczy UTW. 
 
   5. Uchwały Rady Naukowej zapadają zwykłą większością głosów przy obecno-
ści co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków. 
 

6. Rada Naukowa wybiera ze swego grona  przewodniczącego  i  zastępcę  prze- 
wodniczącego. 
 
 § 10. Słuchacze UTW tworzą samorząd słuchaczy. Samorząd słuchaczy UTW działa  
na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Naukową i kierownika UTW. 
 
 § 11. 1. Działalność UTW finansowana jest ze środków budżetu Uniwersytetu Wro-
cławskiego, środków Gminy Wrocław i innych jednostek samorządu lokalnego w ramach 
umów na realizację określonych zadań publicznych oraz ze składek słuchaczy UTW w wyso-
kości określonej uchwałą Zarządu UTW na dany rok akademicki lub na wykonanie określo-
nego zadania edukacyjnego. 
 
   2. Nadzór nad działalnością finansową UTW sprawuje Kwestor Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 
 
 § 12. Zmiany dotyczące poszczególnych postanowień oraz zakresu Regulaminu mogą 
być dokonywane na zasadach określonych w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.  
 


