
 
 

ZARZĄDZENIE Nr 209/2022 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 23 września 2022 r. 
 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Samorządu Słuchaczy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Wprowadza się Regulamin Samorządu Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Uniwersytecie Wrocławskim w brzmieniu Załącznika do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. 

nauczania. 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 

prof. dr hab. Robert Olkiewicz 
R E K T O R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 
do zarządzenia Nr 209/2022 
z dnia 23 września 2022 r.  

 
 

REGULAMIN SAMORZĄDU SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU  
W UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1.  Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) w Uniwersytecie Wrocławskim 

tworzą Samorząd Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku zwany dalej 

Samorządem. 

2.  Samorząd działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, zwanej dalej ustawą oraz Regulaminu Samorządu Słuchaczy 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim. 

3.  Samorząd jest wyłącznym reprezentantem ogółu Słuchaczy UTW i działa przez 

swoje organy. 

II. SŁUCHACZE UTW – PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 2 

Słuchacze UTW dzielą się na: 

1/ zwyczajnych; 

2/ honorowych. 

 

§ 3 

1.  Słuchaczem zwyczajnym może zostać osoba, która: 

1/ ukończyła co najmniej 60-ty rok życia  roku zgłoszenia się do UTW; 

2/ otrzymała pozytywną decyzję Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu do UTW; 

3/ opłaciła wpisowe i składkę członkowską. 

2.  W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: 

1/ Kierownik UTW (jako przewodniczący), 

2/ dwóch członków Zarządu UTW. 

3.  Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest decyzją ostateczną. 

 

§ 4 

1.  Słuchaczem honorowym może zostać słuchacz UTW w uznaniu szczególnych zasług 

dla UTW. 

2.  Godność słuchacza honorowego nadaje Zarząd UTW uchwałą, w uzgodnieniu z 

Kierownikiem UTW. 

3.  Kandydatury do tytułu słuchacza honorowego są zgłaszane do Zarządu UTW w 

postaci wniosków wraz z uzasadnieniem, przez grupy co najmniej dziesięciu 

słuchaczy UTW. Terminy składania wniosków wyznacza Zarząd UTW i podaje do 

ogólnej wiadomości na stronie internetowej UTW i tablicy ogłoszeń w siedzibie UTW. 

4.  Słuchacz honorowy jest zwolniony z obowiązku uiszczania corocznych składek 

członkowskich. 

 

 



§ 5 

Do obowiązków słuchacza zwyczajnego należy: 

1/ przestrzeganie obowiązujących regulaminów UTW i aktów wewnętrznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawach dotyczących UTW; 

2/ przestrzeganie i wykonywanie decyzji Kierownika i Zarządu UTW; 

3/ aktywne uczestnictwo w realizacji celów i zadań UTW; 

4/ terminowe wnoszenie składek obowiązujących w UTW; 

5/ posiadanie ważnej legitymacji słuchacza UTW; 

6/ podpisywanie list obecności poświadczających korzystanie z zajęć; 

7/ niezwłoczne powiadamianie Sekretariatu UTW o zmianach adresu zamieszkania i 

telefonu kontaktowego; 

8/ przestrzeganie zasad współżycia społecznego, wzajemnej życzliwości i pomocy 

koleżeńskiej. 

§ 6 

Do praw słuchacza zwyczajnego należy: 

1/ czynne i bierne prawo wyborcze; 

2/ prawo uczestnictwa w organizowanych w UTW zajęciach; 

3/ organizowanie sekcji i kół zainteresowań w Zarządem UTW; 

4/ zgłaszanie do Zarządu UTW wniosków, propozycji, skarg i zażaleń dotyczących 

działalności UTW; 

5/ słuchacz może zawiesić swoją przynależność do UTW z powodów osobistych lub 

zdrowotnych na okres jednego roku akademickiego, po uprzednim pisemnym 

powiadomieniu o tym Zarządu UTW. Przerwa dłuższa niż jeden rok akademicki 

powoduje konieczność ponownej rekrutacji zgodnie z § 3 niniejszego Regulaminu. 

 

§ 7 
 
Utrata statusu słuchacza UTW następuje w przypadku: 
 

1/ dobrowolnej rezygnacji z przynależności do UTW zgłoszonej na piśmie do Zarządu 
UTW; 

2/ nie wniesienia składek związanych z przynależnością do UTW; 
3/ nieprzestrzegania obowiązujących w UTW regulaminów lub aktów wewnętrznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego oraz naruszenia zasad współżycia społecznego (wg § 
5 punkty 1 i 8). Do pozbawienia statusu słuchacza UTW wymagane jest podjęcie 
przez Zarząd stosownej uchwały, za zgodą Kierownika UTW; 

4/ śmierci słuchacza. 

III. FUNDUSZE I OPŁATY 

§ 8 

1.  Każdy słuchacz UTW może uczestniczyć w zajęciach programowych w ramach 
wniesionej składki członkowskiej oraz korzystać z dodatkowo płatnych zajęć 
ponadprogramowych. 

2.  Wysokość składek określana jest na dany rok akademicki uchwałą Zarządu UTW. 
3.  Słuchacze ponoszą dodatkowe opłaty za uczestnictwo w zajęciach 

ponadprogramowych, których rodzaj i liczba godzin określona zostaje w semestralnym 
harmonogramie zajęć. Wysokość opłat ustalana jest przez Kierownika UTW w 
porozumieniu z Zarządem UTW. 



4.  Terminy wnoszenia odpłatności podawane są do ogólnej wiadomości słuchaczy przez 
wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie UTW oraz umieszczenie na stronie 
internetowej UTW. 

 

IV. ORGANIZACJA I WŁADZE UTW, ORGANY SAMORZĄDU 

§ 9 

 
1.  Najwyższym organem Samorządu w UTW jest Ogólne Zebranie Słuchaczy. 
2.  Organami Samorządu Słuchaczy są również: 
 

1/ Zarząd UTW; 
2/ Komisja Rewizyjna; 
3/ Rada Słuchaczy UTW. 

§ 10 

 
1. Kadencja organów wybieralnych, wymienionych w § 9 ust. 2 pkt 1 i 2, trwa cztery 

lata:  od 1-go października roku wyboru do 30-go września roku kończącego 
kadencje. 

2. Wybory są tajne, równe, bezpośrednie i bez ograniczenia liczby kandydatów.  
 

 
V. OGÓLNE ZEBRANIE SŁUCHACZY 

 
 

§ 11 
 
1.  Do kompetencji Ogólnego Zebrania Słuchaczy należy: 

1/ wybieranie członków Zarządu w liczbie od 9 do 11 członków i Komisji Rewizyjnej 
w liczbie od 3 do 5 członków; 

2/ przeprowadzanie wyborów uzupełniających do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, 
jeżeli taka konieczność nastąpi; 

3/ przyjmowanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu i 
Komisji Rewizyjnej UTW; 

4/ udzielanie ustępującemu Zarządowi UTW absolutorium na wniosek Komisji 
Rewizyjnej; 

5/ odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej UTW przed upływem ich 
kadencji. 

2.  Ogólne Zebranie Słuchaczy zwołuje Zarząd UTW w porozumieniu z Kierownikiem 
UTW; 

1/ Ogólne Zebranie Wyborcze Słuchaczy - co cztery lata; 
2/ Ogólne Zebranie Sprawozdawcze - raz w roku; 
3/ Ogólne Nadzwyczajne Zebranie Słuchaczy zwołuje się w miarę potrzeby lub na 

wniosek co najmniej 30% słuchaczy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej. 
 
 

§ 12 
 
1. Informacje o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad przekazuje Zarząd 

UTW do wiadomości wszystkich słuchaczy na stronie internetowej UTW i na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie UTW, co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem.    

2. Ogólne Zebranie Słuchaczy wybiera Prezydium Zebrania w składzie: przewodniczący, 
sekretarz i dwóch protokólantów i zatwierdza porządek obrad. W skład  Prezydium 
Zebrania nie mogą być wybierani członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej UTW oraz 
kandydaci do tych Organów. 



3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy liczby słuchaczy w I terminie zwołania zebrania i bez względu na liczbę obecnych 
w II terminie. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zebrania. 

4. Ogólne Zebranie Słuchaczy może podjąć uchwałę o głosowaniu jawnym, z wyłączeniem 
spraw osobowych. 

 
 

VI. ZARZĄD UTW 

§ 13 
 
1. Zarząd UTW jest organem wykonawczym, ściśle współpracującym z Kierownikiem 

UTW. 
2. Zarząd UTW wybiera ze swego grona Przewodniczącego, dwóch zastępców 

Przewodniczącego, sekretarza, którzy stanowią Prezydium Zarządu oraz skarbnika i  
dwóch protokolantów. Prezydium kieruje pracami Zarządu. 

3. Przewodniczący i jego Zastępcy, w zakresie udzielonego im przez Kierownika UTW 
upoważnienia, reprezentują UTW na zewnątrz. 

4. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 
połowy członków Zarządu, w tym Przewodniczącego lub upoważnionego jednego z 
Zastępców. 

5. Do kompetencji Zarządu UTW należy: 
1/ ścisła współpraca z Kierownikiem UTW; 
2/ współpraca w opracowywaniu programu merytorycznego UTW; 
3/ współpraca w opracowywanie planu organizacji roku akademickiego i jego 

wykonanie; 
4/ inspirowanie nowych kierunków działania; 
5/ powoływanie uchwałą nowych sekcji i kół zainteresowań;  
6/ nadawanie godności słuchacza honorowego; 
7/ wnioskowanie w uzasadnionych przypadkach zwolnienia słuchaczy z obowiązku 

płacenia składki; 
8/ przedkładanie Kierownikowi UTW propozycji preliminarza wydatków na działalność 

UTW na  dany rok akademicki w ramach kwoty ze  składek słuchaczy i czuwanie 
nad jego realizacją; 

9/ skreślanie z listy słuchaczy zwyczajnych w uzgodnieniu z Kierownikiem UTW; 
10/ prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymogami ustalonymi przez kierownika UTW 

i ogólnie przyjętymi zasadami; 
11/ przyjmowanie skarg i wniosków oraz rozstrzyganie sporów i konfliktów wśród 

słuchaczy; 
12/ udzielanie pomocy w realizacji prac badawczych i ćwiczeń prowadzonych przez 

pracowników naukowych i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu 
Medycznego i Akademii Wychowania Fizycznego, a w sporadycznych przypadkach 
również innych uczelni; 

13/ powołanie wśród członków Zarządu komisji tematycznych; 
14/ zapraszanie na posiedzenia Zarządu osób spoza swojego grona. 

6. Zarząd UTW zbiera się jeden raz w miesiącu, z wyjątkiem przerwy w okresie 
wakacyjnym. Zebranie prowadzi przewodniczący lub jego zastępcy Prezydium Zarządu 
UTW zbiera się jeden raz w tygodniu. 

7. Członkowie Zarządu UTW w czasie trwania roku akademickiego pełnią dyżury w siedzibie 
UTW przyjmując słuchaczy. 

8. Poszczególni członkowie Zarządu, jak również cały Zarząd, mogą być w czasie trwania 
kadencji odwoływani przez Ogólne Zebranie Słuchaczy, w tym także Nadzwyczajne w 
obecności połowy słuchaczy większością 2/3 głosów. 

 
 

 

 



 VII. KOMISJA REWIZYJNA 

§ 14 
 
1. Komisja Rewizyjna  jest organem kontrolującym działalność Zarządu UTW. Komisja ze 

swego składu wybiera przewodniczącego i jednego zastępcę. Decyzje Komisji 
podejmowane są zwykłą większością głosów. 

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1/ kontrolowanie pracy Zarządu UTW, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji 

preliminarza wydatków na dany okres; 
2/ przedstawianie Zarządowi wniosków pokontrolnych; 
3/ składanie sprawozdań pokontrolnych na Ogólnym Zebraniu Słuchaczy UTW z 

wnioskiem o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującymi 
Zarządowi; 

4/ występowanie do zarządu UTW z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Ogólnego 
Zebrania Słuchaczy. 

3.  W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej poniżej 3 osób, 
przeprowadza się wybory uzupełniające na Ogólnym Zebraniu Słuchaczy. 

4.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek mają prawo 
uczestniczyć w zebraniach Zarządu. 

5.  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu UTW. 
 
 

VIII. RADA SŁUCHACZY 
 

§ 15 
 

1.  Radę Słuchaczy stanowią słuchacze UTW będący przewodniczącymi sekcji, kół 
zainteresowań, klubów, prowadzącymi wykłady tematyczne, warsztaty, grupy 
językowe. 

2.  Rada Słuchaczy jest organem opiniodawczym i doradczym Zarządu w sprawach 
dotyczących bieżącej działalności UTW. 

3.  Radę Słuchaczy zwołuje Zarząd UTW nie rzadziej niż raz na semestr. 
4.  Zebrania Rady Słuchaczy prowadzi Przewodniczący Zarządu lub jego zastępcy. W 

zebraniach tych uczestniczy Zarząd UTW. Zebrania są protokołowane. 
 
 

IX . POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 16 
 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują zapisy Regulaminu 
Organizacyjnego UTW. 
 

§ 17 
 
1. Rokiem sprawozdawczym jest rok akademicki trwający od 1 października do 30 

września następnego roku. 
2. Status słuchacza UTW nie jest uprawnieniem w rozumieniu Ustawy „Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce”. 
3. Regulamin jest podany do ogólnej wiadomości słuchaczy poprzez wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie UTW oraz umieszczenie na stronie internetowej UTW. 
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem nadania przez Rektora. 

 

 


