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UCHWAŁA  NR  R.0000.48.2015 
 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 
WE WROCŁAWIU 
z dnia 25 czerwca 2015 r. 

 
 
 

w sprawie   
 

zatwierdzenia Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
 
 

§ 1  
 

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, zwany dalej UTW, 
został powołany na podstawie uchwały Nr 68/2008 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu z dnia 26 września 2008 roku oraz Porozumienia między Rektorem Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu a Prezydentem Miasta Bolesławiec, zawartym w dniu 13 października 
2007 r. 

2. UTW jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W 
skład UTW wchodzi Oddział we Wrocławiu i Oddział w Bolesławcu.  

 
§ 2 

 
1. UTW prowadzi działalność w ramach kształcenia ustawicznego ze szczególnym uwzględnieniem 

zagadnień ekonomicznych, kultury i sztuki, historii, zdrowia oraz profilaktyki gerontologicznej na 
rzecz dobrowolnie zrzeszonych emerytów i rencistów.  

2. Do grona słuchaczy mogą kandydować: 
 emeryci i renciści, którzy ukończyli lub ukończą przynajmniej 55 rok życia w roku kalendarzowym, 

w którym zgłosili się do UTW, 
 osoby niebędące słuchaczami innego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
 osoby akceptujące cele i zadania UTW oraz chcące wnieść swój pozytywny, społeczny wkład w ich 

realizację, 
 osoby, które w terminie złożyły wymagane dokumenty i zgłosiły się na rozmowę kwalifikacyjną w 

wyznaczonym czasie. 
 

§ 3 
 

Do zadań UTW należy w szczególności:  
1. Dbałość o zachowanie i wzrost intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności osób starszych. 
2. Edukacja ustawiczna seniorów poprzez:  

 prowadzenie wykładów z różnych dziedzin nauki, ze szczególnym uwzględnieniem nauk 
ekonomicznych, 



 

 

SENAT 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław 
tel. 71 368 01 41 • fax  71 3680770 
e-mail:rektor@ue.wroc.pl 
www.ue.wroc.pl 

 organizowanie zajęć z języków obcych i podstaw obsługi komputera lub warsztatów 
komputerowych. 

3. Krzewienie kultury fizycznej pod kierunkiem profesjonalnych instruktorów. 
4. Aktywizacja społeczna, poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami. 
5. Rozwijanie sekcji zainteresowań prowadzonych przez samych słuchaczy lub specjalistów z różnych 

dziedzin. 
6. Rozwijanie współpracy z innymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku.  
 

§ 4 
 

1. Zajęcia w UTW prowadzą nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i 
innych uczelni, pracownicy ośrodków naukowych oraz specjaliści z różnych dziedzin. 

2. Prowadzący zajęcia (wymienieni w ust. 1) mogą je realizować nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem 
określonym w umowach zawieranych z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. 

3. Słuchacze UTW prowadzący wykłady i zajęcia fakultatywne w UTW realizują je nieodpłatnie. 
 

§ 5 
 

Bezpośredni nadzór nad działalnością UTW sprawuje Prorektor ds. Dydaktyki.  
 

§ 6 
1. W UTW działa Rada Naukowa  UTW powoływana przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego na 

okres kadencji władz Uniwersytetu, jako organ doradczy i opiniodawczy Rektora. 
2. W skład Rady Naukowej UTW wchodzą:  

 Prorektor ds. Dydaktyki - przewodniczący, 
 Pełnomocnik  Rektora ds. UTW dla Oddziału we Wrocławiu, - zastępca przewodniczącego, 
 Pełnomocnik   Rektora ds. UTW dla Oddziału w Bolesławcu – zastępca przewodniczącego, 
 przedstawiciel Wydziału Nauk Ekonomicznych, 
 przedstawiciel Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego, 
 przedstawiciel Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów, 
 przedstawiciel Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, 
 Kierownik Studium Nauki Języków Obcych (UE we Wrocławiu), 
 Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (UE we Wrocławiu), 
 Kierownik Biura Karier i Promocji Zawodowej, 
 dwóch przedstawicieli słuchaczy UTW Oddziału we Wrocławiu, 
 przedstawiciel słuchaczy UTW Oddziału w Bolesławcu. 

3. Przedstawicieli wyżej wymienionych wydziałów Uczelni, na wniosek Dziekana, wyznaczają Rady 
Wydziałów. 

4. Do zadań i kompetencji Rady Naukowej UTW należy w szczególności: 
 określenie zasad programowych UTW, 
 określanie zasad finansowania działalności UTW, 
 opiniowanie rocznego planu rzeczowo - finansowego UTW, 
 opiniowanie wniosków dotyczących struktury organizacyjnej UTW, 
 opiniowanie regulaminów wewnętrznych UTW Oddziału we Wrocławiu i Oddziału w Bolesławcu i 
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wnioskowanie potencjalnych zmian, 
 ustalanie ogólnych zasad naboru słuchaczy UTW, 
 uchwalanie rocznego merytorycznego planu działalności UTW oraz nadzór nad jego realizacją, 
 opiniowanie rocznych sprawozdań z wykonania planu rzeczowo-finansowego UTW 

przedkładanych Rektorowi przez Pełnomocników Rektora ds. UTW, 
5. Uchwały Rady Naukowej UTW zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy ogólnej liczby jej członków. 
 

§ 7 
 

1. Działalnością UTW Oddziału we Wrocławiu i Oddziału w Bolesławcu operacyjnie kierują 
Pełnomocnicy Rektora ds. UTW, których powołuje Rektor na wniosek Prorektora ds. Dydaktyki, 
spośród pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

2. Zakres działania Pełnomocnika Rektora ds. UTW Oddziału we Wrocławiu i Oddziału w Bolesławcu 
obejmuje całokształt spraw związanych z działalnością UTW, a w szczególności:  
 organizowanie i nadzorowanie pracy UTW, 
 organizowanie zajęć na podstawie pełnomocnictwa Rektora, 
 ustalanie programów zajęć, 
 dokonywanie rozliczeń zajęć, 
 reprezentowanie UTW wobec władz i jednostek organizacyjnych UE oraz w zakresie pisemnego 

upoważnienia Rektora, wobec władz i instytucji zewnętrznych, 
 odpowiedzialność materialną za powierzone mienie, 
 odpowiedzialność za gospodarkę finansową UTW, 
 dysponowanie środkami finansowymi, 
 opracowywanie rocznego planu rzeczowo - finansowego oraz sprawozdania z jego wykonania 

przedłożonego Rektorowi, 
 odpowiedzialność za realizację postanowień Rady Naukowej UTW, 
 współdziałanie z organami Samorządu Słuchaczy. 

 
§ 8 

 
1. Działalność UTW finansowana jest ze środków budżetu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 

środków Gminy Miejskiej Bolesławiec dla Oddziału w Bolesławcu, środków Gminy Wrocław dla 
Oddziału we Wrocławiu, wpłat słuchaczy oraz z innych źródeł. 

2. Wysokość opłat za udział w zajęciach UTW i zasady ich wnoszenia w Oddziale we Wrocławiu i 
Oddziale w Bolesławcu określane są zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego na dany rok 
akademicki, nie później niż do końca maja poprzedniego roku akademickiego, po uzyskaniu opinii 
Rady Naukowej UTW. 

3. Zmianę opłat wnioskuje Pełnomocnik Rektora ds. UTW w Oddziale we Wrocławiu w porozumieniu z 
Kwestorem, a Pełnomocnik Rektora ds. UTW w Oddziale w Bolesławcu z Zastępcą Kwestora dla 
Wydziału Ekonomii Zarządzania i Turystyki. 

4. Nadzór finansowy nad działalnością Oddziałów UTW sprawuje odpowiednio: Kwestor i Zastępca 
Kwestora dla Wydziału Ekonomii Zarządzania i Turystyki. 

5. Opłata wpisowa wnoszona jest jednorazowo, gdy Słuchacz kontynuuje uczestnictwo w UTW w 
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kolejnym roku akademickim. 
 

§ 9 
 

1. Słuchacze UTW Oddziału we Wrocławiu i Oddziału w Bolesławcu wybierają organy Samorządu 
Słuchaczy, o których mowa w regulaminach wewnętrznych. 

2. Organy Samorządu Słuchaczy UTW działają na podstawie regulaminu wewnętrznego UTW 
odrębnego dla Oddziału we Wrocławiu i Oddziału w Bolesławcu, konsultowanego przez słuchaczy, a 
następnie zaopiniowanego przez Radę Naukową UTW i zatwierdzonego przez Prorektora ds. 
Dydaktyki. 

3. Kadencja organów Samorządu Słuchaczy trwa dwa lata i rozpoczyna się z dniem: 1 czerwca we 
Wrocławiu i 1 października w Bolesławcu. 

4. Wybory organów Samorządu Słuchaczy UTW w Oddziale we Wrocławiu odbywają się na Ogólnym 
Zebraniu Słuchaczy UTW nie później niż do połowy maja roku, w którym kończy się kadencja 
organów Samorządu. 

5. Wybory organów Samorządu Słuchaczy UTW w Oddziale w Bolesławcu odbywają na Ogólnym 
Zebraniu Słuchaczy UTW nie później niż do połowy września roku, w którym kończy się kadencja 
organów Samorządu. 

6. Nowe organy Samorządu Słuchaczy w obydwu Oddziałach konstytuują się najpóźniej w ciągu 14 dni 
po wyborach  i  rozpoczynają swoją pracę z początkiem kadencji. 

7. W głosowaniu tajnym i powszechnym do organów Samorządu Słuchaczy wybiera się tych spośród 
zgłoszonych kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów: 
 w Oddziale we Wrocławiu  od 8 do 12 członków organów Samorządu, 
 w Oddziale w Bolesławcu 1 członek organów Samorządu na 20 Słuchaczy.  

8. Do najważniejszych zadań i uprawnień organów Samorządu Słuchaczy należy:  
 reprezentowanie interesów i stanowiska całej społeczności słuchaczy UTW, 
 promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia, 
 podejmowanie działań mających na celu realizację edukacyjnych, kulturalno-rekreacyjnych i 

 integracyjnych inicjatyw słuchaczy UTW, 
 występowanie z propozycjami dotyczącymi tematyki wykładów i prowadzenia dodatkowych

 zajęć oraz podejmowanie współpracy międzypokoleniowej, 
 realizacja zadań i inicjatyw w ścisłej współpracy z kierownictwem UTW. 

 
§ 10 

 
1. Dla umożliwienia działalności UTW Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu udostępnia dla UTW 

Oddział we Wrocławiu nieodpłatnie pomieszczenia i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. 
2. Zgodnie z Porozumieniem między Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu a 

Prezydentem Miasta Bolesławiec, Miasto udostępnia dla UTW Oddział w Bolesławcu nieodpłatnie 
sale dydaktyczne, salę gimnastyczną i pomieszczenia do obsługi administracyjnej. 

3. Uniwersytet Ekonomiczny zapewnia Oddziałom UTW obsługę administracyjną i finansową. 
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§ 11 
 

Słuchacze UTW mogą uczestniczyć na zasadach wolnego słuchacza we wszystkich wykładach 
prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym. Jednakże udział w wykładach jest uwarunkowany 
dostępnością wolnych miejsc w salach wykładowych.  

 
§ 12 

 
Osoby posiadające ważną legitymację słuchacza UTW mogą bezpłatnie korzystać z Biblioteki 
Uniwersytetu Ekonomicznego wg obowiązujących zasad.   

 
§ 13 

 
Słuchacze UTW mogą bezpłatnie korzystać z dostępu do sieci bezprzewodowego Internetu na terenie 
kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  

 
§ 14 

 
Do udziału w zajęciach ruchowo - rekreacyjnych wymagane jest przedstawienie przez słuchacza UTW 
zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranym 
rodzaju zajęć.  
 

§ 15 
 

Prawa i obowiązki słuchaczy UTW regulują Regulaminy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
Uniwersytecie Ekonomicznym Oddział we Wrocławiu i Oddział w Bolesławcu. 
 

§ 16 
 

Traci moc uchwała Nr 69/2008 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 września 
2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
 

§ 17 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

Rektor 
 
 

Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz 
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Załącznik nr 1 do uchwały R.0000.48.2015 
 
 

Regulamin Ogólnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 
 

§ 1 
 

Tryb zwoływania Zebrania 
 

1. Ogólne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Słuchaczy (zwane dalej Ogólnym Zebraniem) jest 
zwoływane przez Prezydium Samorządu Słuchaczy (zwane dalej Prezydium) w uzgodnieniu z 
Pełnomocnikiem Rektora ds. UTW co 2 lata. 

2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Ogólnego Zebrania zawiadamia słuchaczy 
Prezydium Samorządu na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem tego zebrania. 

 
§ 2 

 
Zasady uczestnictwa i prawomocność Zebrania 

 
1. W Ogólnym Zebraniu, z biernym i czynnym prawem wyborczym, biorą udział wszyscy słuchacze 

UTW; osobiście z prawem jednego głosu. 
2. Ogólne Zebranie jest prawomocne w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby słuchaczy w I 

terminie i bez względu na liczbę obecnych w II terminie. W razie równej ilości głosów, decyduje głos 
przewodniczącego Ogólnego Zebrania. 

 
§ 3 

 
Tryb i sposób obradowania 

 
1. Zebranie otwiera przewodniczący ustępującego Prezydium, a następnie przeprowadza wybory: 

przewodniczącego Ogólnego Zebrania, sekretarza i dwóch protokolantów. 
2. Przewodniczący Ogólnego Zebrania przedstawia do zatwierdzenia porządek obrad, który winien 

zawierać: 
1) przyjęcie porządku obrad, 
2) wybór Komisji: Mandatowej, Wyborczej, Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków, 
3) przeprowadzenie wyborów do Prezydium i Komisji Rewizyjnej, 
4) przedstawienie sprawozdania Prezydium  z działalności za okres kadencji, 
5) przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za okres kadencji, 
6) przeprowadzenie dyskusji z udziałem słuchaczy w czasie obrad oraz poddanie pod głosowanie 

propozycji uchwał i wniosków, 
7) ogłoszenie wyników wyborów i zamknięcie Ogólnego Zebrania. 
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3. Sekretarz sprawuje nadzór nad prawidłowością sporządzenia dokumentacji związanej z przebiegiem 
Ogólnego Zebrania. 

4. Protokolanci zapisują przebieg Ogólnego Zebrania. 
 

§ 4 
 

Skład i zadania Komisji 
 

1. Na Ogólnym Zebraniu wybiera się: 
1) Prezydium Ogólnego Zebrania, w skład którego nie mogą wchodzić członkowie Prezydium i 

Komisji Rewizyjnej oraz kandydaci do tych organów, 
2) Komisję Mandatową w składzie 3 osób, której zadaniem jest sprawdzenie prawidłowości zwołania 

Ogólnego Zebrania i prawomocności obrad, 
3) Komisję Wyborczą w składzie 3 osób, której zadaniem jest przygotowanie listy kandydatów do 

Prezydium i Komisji Rewizyjnej  rozdanie słuchaczom kart do głosowania i zebranie ich po 
głosowaniu, 

4) Komisję Skrutacyjną w składzie 8 osób, której zadaniem jest przeliczenie głosów wyborców i 
ogłoszenie wyników wyborów, 

5) Komisję Uchwał i Wniosków w składzie 3 osób, której zadaniem  jest zapisywanie uchwał i 
wniosków składanych przez uczestników Ogólnego Zebrania. 

2. Prezydium Ogólnego Zebrania i Komisje konstytuują się niezwłocznie wybierając ze swojego grona 
przewodniczącego i sekretarza. 

3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do Prezydium i Komisji Rewizyjnej. 
4. Komisje sporządzają protokoły z wykonania powierzonych zadań. 
 

§ 5 
 

Kandydaci do organów Samorządu Słuchaczy 
 

1. Kadencja organów wybieralnych Prezydium i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata. 
2. Wybory są tajne i powszechne, a słuchacz kandyduje do wybieralnego organu a nie na stanowiska 

funkcyjne w tym organie. O wewnętrznym podziale na stanowiska funkcyjne decydują członkowie 
danego organu najpóźniej w ciągu 14 dni po wyborach. 

3. Wybory do wybieralnych organów Samorządu Słuchaczy odbywają się na Ogólnym Zebraniu do 
końca maja roku akademickiego, w którym kończy się ich kadencja. 

4. Nowe organy Samorządu Słuchaczy konstytuują się najpóźniej w ciągu 14 dni po wyborach i 
rozpoczynają swoją kadencję od 1 czerwca. 

5. Zgłoszenia kandydatów do wybieralnych organów Samorządu Słuchaczy przyjmowane są w Biurze 
UTW w okresie nie późniejszym niż 14 dni  przed planowanym terminem Ogólnego Zebrania. 

6. Wpisanie kandydata na listę do organów wybieralnych uwarunkowane jest złożeniem przez kandydata 
pisemnego oświadczenia, w którym wyraża on zgodę na kandydowanie. 
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§ 6 
 

Przebieg i zasady wyborów 
 

1. Przewodniczący Ogólnego Zebrania przedstawia kandydatów zgłoszonych przez Komisję Wyborczą i 
udziela kandydatom głosu w celu zaprezentowania swojej osoby. Kandydata nieobecnego z wyjątkowo 
ważnego powodu na Ogólnym Zebraniu przedstawia słuchacz rekomendujący tą osobę. 

2. Wybory są tajne, równe i bezpośrednie na listę przedstawioną przez Przewodniczącego Ogólnego 
Zebrania. 

3. Na Ogólnym Zebraniu wybiera się od 7 do 9 słuchaczy do Prezydium oraz 3 słuchaczy do Komisji 
Rewizyjnej. 

4. Na wybranego kandydata głosuje się przez wpisanie znaku X na kartce przy jego nazwisku. 
5. Oddany głos jest ważny jeśli: 

1) w wyborze do Prezydium zaznaczono maksymalnie (nie więcej) niż określoną na wstępie ilość 
kandydatów (od 7 do 9). Głos będzie nieważny, jeśli zaznaczy się więcej kandydatów lub nie 
zaznaczy żadnego, 

2) w wyborze do Komisji Rewizyjnej zaznaczono nie więcej niż 3 kandydatów. Głos będzie nieważny, 
jeśli zaznaczy się więcej niż 3 kandydatów lub nie zaznaczy żadnego. 

6. Do Prezydium i Komisji Rewizyjnej wchodzą kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W 
przypadku równiej liczby oddanych głosów na kandydatów należy przeprowadzić powtórnie 
głosowanie tylko na te osoby. 

7. Pozostali kandydaci, których liczba zdobytych głosów uniemożliwia wejście do organów samorządu, 
wpisani zostają na listę rezerwową. 

 
§ 7 

 
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium lub Komisji Rewizyjnej, zarządza się wybory 
uzupełniające zgodnie z zasadami określonymi w § 6. 

 
§ 8 

 
Z Ogólnego Zebrania w terminie 14 dni sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący 
Ogólnego Zebrania, sekretarz i protokolanci. 
 

§ 9 
 

Niniejszy regulamin został zaopiniowany przez Radę Naukową UTW i zatwierdzony przez Prorektora ds. 
Dydaktyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
 

 
 
 
 
 


