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REGULAMIN
KUJAWSKO-DOBRZYŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
przy KUJAWSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ WE WŁOCŁAWKU
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1.Kujawsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku (zwany dalej KDUTW)
jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego i działania kulturalnooświatowego społeczeństwa senioralnego.
2. KDUTW jest jednostką organizacyjną Kujawskiej Szkoły Wyższej we
Włocławku, a jego przełożonym z uprawnieniami decyzyjnymi jest Rektor
KSW, przy czym decyzje o wymiarze zasadniczym należą do Senatu KSW.
3. KDUTW powołany został uchwałą Senatu WSHE we Włocławku z dnia
16.07.2009 r.
Rozdział II
Cele i środki działania
1. Celem KDUTW jest:
- propagowanie nauki, wiedzy, kultury i zdrowia oraz dobrych
obyczajów,
- promocja i wspieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
- angażowanie wszystkich chętnych do różnorodnych form
aktywności intelektualnej i fizycznej adekwatnie do wieku,
zainteresowań i stopnia sprawności,
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- ochrona i promocja zdrowia,
- edukacja ekologiczna,
- upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swobód
obywatelskich,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- wspieranie tradycji i kultury regionu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.
2. KDUTW swoje cele realizuje poprzez:
- wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauki,
- organizowanie seminariów, kursów, konferencji, szkoleń, zebrań
dyskusyjnych i kół zainteresowań,
- aktywną działalność turystyczno-krajoznawczą,
- lektoraty języków obcych,
- zajęcia z informatyki,
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- organizowanie, spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych
imprez,
- współpracę z wszystkimi osobami, organizacjami i instytucjami
oraz organizacjami o podobnych celach działania,
- organizowanie konkursów, olimpiad itp.
- działalność informacyjną i wydawniczą,
- inne działania realizujące przyjęte cele.
Rozdział III
Członkowie – ich prawa i obowiązki
1. Członkami KDUTW mogą być pełnoletni obywatele polscy lub polskiego
pochodzenia (szczególnie w wieku przedemerytalnym i senioralnym)
mający zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionych praw
publicznych, którzy złożą pisemną deklarację przystąpienia wraz z opinią
osoby wprowadzającej oraz wyrażą gotowość aktywnego udziału.
Oddziały KDUTW mogą wprowadzić zasadę posiadania przez słuchaczy
co najmniej wykształcenia średniego.
2. Członkowie KDUTW maja prawo:
- współtworzenia programów kształcenia i współdecydowania
o formach kształcenia,
- udziału we wszystkich zajęciach organizowanych przez KDUTW,
- uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez KSW
(wykłady otwarte, konferencje naukowe, szkolenia itp.)
- zgłaszania wniosków dotyczących działalności KDUTW,
- inicjowania nowych form działań programowych i twórczych,
- biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz
KDUTW,
- korzystania z dorobku i wszelkich form działalności KDUTW,
- korzystania w ramach Uniwersytetu z bazy materialnej i
dydaktycznej KSW oraz innych placówek oświatowych i
kulturalnych współpracujących z Uczelnią
- systematycznego rozwijania swoich zainteresowań i podwyższania
kwalifikacji ogólnych,
- otrzymywania wyróżnień za szczególnie aktywną działalność w
ramach KDUTW
3. Członkowie KDUTW mają obowiązek:
- przestrzegania regulaminu KDUTW,
- brania udziału w działalności KDUTW i realizacji jego celów,
- regularnego opłacania składek i opłat
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- przestrzegania zasad kulturalnego współżycia w społeczności
akademickiej oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej,
- przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie Uczelni i innych
instytucji w których prowadzi działalność Uniwersytet.
4. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w rozwój idei KDUTW lub w realizację jego celów statutowych.
a/ Godność Członka Honorowego KDUTW nadaje Rektor KSW na wniosek
Zarządu KDUTW lub z własnej inicjatywy, za zgodą osoby zainteresowanej.
b/ Członek Honorowy:
- ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych
władz KDUTW,
- zwolniony jest z obowiązku aktywnego uczestniczenia w realizacji
celów statutowych,
- zwolniony jest z obowiązku opłacania składek.
c/ Tryb wyłaniania kandydatów na Członków Honorowych określa
uchwalony przez Zarząd KDUTW regulamin
5. Utrata członkostwa następuje na skutek:
- pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi KDUTW
(Radzie Słuchaczy Oddziału),
- wykluczenia przez Radę Słuchaczy Oddziału lub Zarządu KDUTW
(z powodu łamania przepisów Regulaminu i nieprzestrzegania
uchwał władz KDUTW, permanentnego nie brania udziału w
pracach Uniwersytetu, niepłacenia składek),
- śmierci słuchacza lub skazania prawomocnym wyrokiem sądowym.
6. Od decyzji o skreśleniu, słuchaczowi przysługuje prawo odwołania się do
Rektora KSW. Decyzja Rektora jest ostateczna.
6. Przystąpienie do uczestnictwa w zajęciach KDUTW jest jednocześnie
akceptacją niniejszego Regulaminu.
Rozdział IV
Organizacja KDUTW
1. Zgłoszenia i zapisy słuchaczy KDUTW odbywają się od czerwca do
października oraz od stycznia do lutego każdego roku. Słuchaczy
obowiązuje coroczny zapis na kolejny rok akademicki.
2. Rok akademicki składa się z minimum 20 godzin wykładów,
odbywających się w ciągu dwóch semestrów: zimowego
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rozpoczynającego się od października i letniego rozpoczynającego się
od marca każdego roku.
3. Siedziba Zarządu KDUTW mieści się we Włocławku, w obiektach
KSW przy ulicy Okrzei 94 A.
4. Dla upowszechniania działalności w regionie, powoływane są
Oddziały, w porozumieniu z lokalnymi władzami samorządowymi.
5. Oddziały mogą działać na zasadach stowarzyszenia w oparciu o
własny statut.
6. KDUTW współpracuje z Uniwersytetami Trzeciego Wieku dla
których KSW ustanowiła patronat naukowy.
7. Oddziały KDUTW prowadzą działalność na podstawie Regulaminu
KDUTW. W uzasadnionych przypadkach mogą korzystać z własnych
uregulowań nie będących w sprzeczności z regulaminem KDUTW,
przejawiać odpowiednią samodzielność organizacyjną, finansową i
dokumentacyjną – zgodnie z własnym regulaminem przyjętym przez
Zarząd KDUTW.
8. W ramach każdego Oddziału działają sekcje lub kluby zainteresowań,
które podlegają zatwierdzeniu przez Radę Słuchaczy danego Oddziału.
9. Działalność KDUTW i jego Oddziałów finansowana jest z:
a. wpłat wpisowego i składek oraz opłat za zajęcia praktyczne
słuchaczy,
b. dotacji KSW i władz lokalnych,
c. środków z Fundacji Na Rzecz Rozwoju KSW„VLADISLAWIA”
d. środków pozyskiwanych od sponsorów,
e. innych środków finansowych otrzymywanych zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
10.Prowadzenie działalności finansowej w KDUTW i jego Oddziałach
podlega nadzorowi i kontroli odpowiednich Komisji oraz Rektora i
Kwestora KSW.
11.KDUTW może używać znaków, pieczęci i emblematów na zasadach
obowiązujących w KSW.
12.
Działalność Zarządu KDUTW finansowana jest ze środków
Oddziałów terenowych. O wielkości rocznej składki decydują członkowie
Zarządu KDUTW będący przedstawicielami wszystkich oddziałów.
13.Oddziały KDUTW mogą posiadać dodatkowo własną pieczęć, własne
logo oraz własną stronę internetową.
14. KDUTW posiada prawo wydawania indeksów, prowadzenia
dokumentacji kształcenia i działalności kulturalno-oświatowej, a także
wydawania odpowiednich dyplomów i certyfikatów ukończenia
realizowanych form semestralnych oraz w całym cyklu działania
Uniwersytetu.
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Rozdział V
Formy organizacyjno-programowe KDUTW
1. KDUTW prowadzi następujące formy działalności organizacyjnoprogramowej:
a. swobodny udział w części teoretycznej Uniwersytetu, realizującego
zadania programowe w cyklu dwuletnim,
b. semestralne,
dwusemestralne
i
wielosemestralne
kursy
zainteresowań
praktycznych
w zakresie:
informacyjnokomputerowym, językowym, kulturalno-oświatowym, regionalnym
oraz w innych obszarach tematycznych możliwych do realizacji
przez KDUTW,
c. dwuletnie Studium teoretyczno-poznawcze KDUTW, w
powiązaniu z wybranymi kierunkami wiedzy naukowej (społecznopedagogicznym, technicznym, przyrodniczym, medycznym,
ekonomiczno-finansowym, kulturalno-oświatowym).
2. Ukończenie teoretycznych form studiowania stanowi podstawę do
wydania przez KSW odpowiedniego zaświadczenia /dyplomu/.
3. Warunkiem wydania przez KSW dyplomu ukończenia dwuletniego
Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest zaliczenie
minimum programowego obejmującego: jeden kurs roczny
(dwusemestralny) z zakresu kształcenia językowego lub komputerowego,
dwa kursy (sekcje) semestralne, realizowane w ramach własnych
zainteresowań Słuchaczy oraz dwuletnie Studium teoretyczno-poznawcze.
4. Każdy Słuchacz KDUTW otrzymuje indeks, a na zakończenie studiów dyplom. Indeks ma charakter symboliczny. Dyplomy wydane przez
KDUTW i KSW dla Słuchaczy mają formę certyfikatów i nie stanowią
potwierdzenia dla uzyskania konkretnych kwalifikacji.
5. Wydawane Słuchaczom KDUTW indeksy (dokumentujące realizację
programu), certyfikaty i dyplomy są ewidencjonowane przez Dział
Dydaktyki KSW na podstawie decyzji Rektora KSW lub upoważnionej przez
niego osoby.
Rozdział VI
Władze KDUTW
1. KDUTW działa pod ogólnym patronatem i władzą Rektora KSW.
2. Z Uniwersytetem bezpośrednio współpracuje powołany przez Rektora
KSW Pełnomocnik Rektora KSW, który korzysta z pomocy realizacyjnej
Działu Dydaktyki i Kwestury KSW.
3. Władzą KDUTW jest Zarząd, w skład którego wchodzą:
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- Przewodniczący (prezes) Oddziałów terenowych (automatycznie na
okres kadencji),
- po jednym delegacie z każdego Oddziału wybranym przez ogólne
zebranie Oddziału,
- Prezesi stowarzyszeń uniwersytetów trzeciego wieku i po jednym
delegacie z każdego stowarzyszenia wybranym przez zarządy tych
stowarzyszeń.
4. Zarząd dokonuje wyboru spośród siebie: prezesa Zarządu KDUTW,
dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Pozostałym członkom
Zarządu przydziela się inne zakresy kompetencji.
5. Prezes Zarządu KDUTW nie może pełnić w Uniwersytecie żadnych
innych funkcji. W przypadku, gdy prezesem Zarządu KDUTW zostanie
wybrany przewodniczący (prezes) Oddziału/ prezes stowarzyszenia,
zobowiązany jest on do rezygnacji w ciągu miesiąca z pełnionej funkcji.
W jego miejsce wchodzi do Zarządu KDUTW nowo powołany
przewodniczący (prezes) Oddziału.
6. Oddziałami KDUTW kierują wybrani przez ogólne zebranie słuchaczy na
okres kadencji (4 lata) przewodniczący (prezesi) Rad Słuchaczy, które
składają się z 5-7 osób (przewodniczący (prezesi), wiceprzewodniczący
(wiceprezesi), skarbnik, sekretarz). O liczbie członków Rady decyduje
ogólne zebranie słuchaczy Oddziału.
7. W Oddziałach można powołać Rady programowe lub opiekunów
naukowych i komisje rewizyjne. O ich powołaniu decyduje ogólne
zebranie słuchaczy Oddziału.
8. Do kompetencji Zarządu KDUTW należy koordynowanie pracy całego
Uniwersytetu zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz uchwałami w
trakcie kadencji, reprezentowanie na zewnątrz, programowanie
działalności i przedkładanie wypracowanych wniosków władzom KSW.
9. Kadencja Zarządu KDUTW i poszczególnych Rad oddziałowych trwa 4
lata.
10.W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu w trakcie
kadencji Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia składu przez
dokooptowanie nowych członków.
11.Zarząd KDUTW winien odbywać swoje posiedzenia minimum dwa razy
w ciągu semestru w trybie zwyczajnym lub częściej w sytuacji
nadzwyczajnej. O terminie, miejscu i przedmiocie posiedzenia
członkowie powinni zostać powiadomieni pocztą elektroniczną na 5 dni
przed planowanym posiedzeniem.
12.Zarząd jest zwoływany przez Prezesa lub upoważnioną przez niego osobę.
W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział zaproszeni przez prezesa goście
z głosem doradczym. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KDUTW
zwołuje Rektor KSW.
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13.Z każdego posiedzenia Zarządu i Rad słuchaczy sporządza się protokół,
który jest zatwierdzany na następnym posiedzeniu. Protokół wraz z
załącznikami (uchwały, lista obecności i inne dokumenty) podpisują po
zatwierdzeniu prezes (przewodniczący) i sekretarz.
14.Zarząd prowadzi rejestr podjętych uchwał. Uchwały są podejmowane w
głosowaniu jawnym zwykłą większością przy zachowaniu quorum. W
przypadku równej ilości głosów decyduje wskazanie prezesa
(przewodniczącego).
15.Rektor KSW ma prawo unieważnić podjętą uchwałę, jeśli jest ona w
sprzeczności z obowiązującym prawem, Statutem KSW i Regulaminem
KDUTW.
16.Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:
- reprezentowanie KDUTW wobec władz rektorskich KSW i na
zewnątrz,
- kierowanie i koordynowanie działalności Zarządu,
- współpraca z Radami Słuchaczy Oddziałów,
- inicjowanie przedsięwzięć służących interesom całej społeczności
akademickiej KDUTW,
- wykonywanie innych czynności wynikających z przyjętych
kierunków działalności Uniwersytetu.
17.Sekretarz odpowiada za dokumentowanie działalności Zarządu KDUTW
(protokóły, uchwały, listy obecności itp.).
18.Skarbnik odpowiada za wszelkie sprawy finansowe Zarządu KDUTW.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
1. Kujawsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku używa pieczęci
nagłówkowej i okrągłej z jego nazwą oraz korzysta z pieczęci ogólnej
KSW.
2. KDUTW jest tworzony, przekształcany i likwidowany przez Senat na
wniosek Rektora KSW.
3. Zmian w Regulaminie KDUTW dokonuje Senat KSW z inicjatywy
Rektora, na wniosek Zarządu KDUTW lub z przyczyn wynikających ze
zmian w ogólnych przepisach prawa.
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