
STATUT 
SUDECKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 

W WAŁBRZYCHU 
(tekst jednolity) 

Rozdział I 

Nazwa, rodzaj, cele i zadania placówki 
1. Placówka nosi nazwę Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku i ma siedzibę w Wałbrzychu, ul. 
Malczewskiego 22. 
2. Organem prowadzącym Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zwanego dalej 
Uniwersytetem jest Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe. 
4. Uniwersytet działa w dziedzinie oświaty, kultury, turystyki i ochrony zdrowia. Jest 
przeznaczony dla ludzi starszych bez względu na ich formalne wykształcenie. 
5. Zadaniem uniwersytetu jest zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej 
sprawności jego członków, prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki, propagowanie 
zasad kulturalnego współżycia społecznego, aktywizacja społeczna osób starszych, integracja 
osób niepełnosprawnych oraz promocja zdrowia. 
6. Zadania te realizowane są poprzez wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauki, zajęcia 
seminaryjne, lektoraty, praktyczne zajęcia kultury fizycznej, zajęcia artystyczne i terapeutyczne, 
samopomoc koleżeńską członków. 
7. Środki do realizacji celów statutowych placówka czerpać będzie z dotacji samorządowych do  
projektów realizowanych w ramach Wałbrzyskiego Towarzystwa Oświatowego, wpłat własnych 
członków, pracy społecznej słuchaczy i dofinansowania przez instytucje zajmujące się pomocą 
społeczną, oświatą dorosłych i rehabilitacją osób niepełnosprawnych. 

Rozdział II 

Organy placówki i ich kompetencje 

Kierownik Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

1. Placówką kieruje kierownik Uniwersytetu. 
2. Kierownik Uniwersytetu reprezentuje go na zewnątrz. 
3. Kierownika uniwersytetu powołuje Zarząd Wałbrzyskiego Towarzystwa Oświatowego. 
4. Do zadań Kierownika należy w szczególności: 
a) Organizowanie i koordynowanie działalności Uniwersytetu, 
b) Współpraca z Samorządem Słuchaczy i Radą Programową  w sprawach ustalania tematyki 
wykładów i zajęć seminaryjnych, 
c) Dysponowanie środkami finansowymi i nadzorowanie ich prawidłowego wykorzystania, 
d) Współpraca z Samorządem Słuchaczy w sprawach powoływania sekcji zainteresowań, 
5. Kierownik w porozumieniu z Samorządem Słuchaczy ustala na początku każdego roku 
akademickiego wysokość opłaty semestralnej. 
6. Kierownik przedstawia sprawozdanie finansowe z działalności placówki raz do roku na 
zebraniu ogólnym słuchaczy i każdorazowo na życzenie władz samorządowych w części 
dotyczącej dofinansowania przez te instytucje. 

Samorząd Słuchaczy 

1. Samorząd Słuchaczy wybierany jest raz na rok przez słuchaczy na pierwszym zebraniu 
ogólnym w danym roku akademickim. 
2. W skład Samorządu wchodzą: Zarząd w składzie: przewodniczący, zastępca, skarbnik i 
sekretarz, przewodniczący poszczególnych sekcji i kronikarz. 
3. Samorząd ma decydujący głos w sprawie powoływania sekcji zainteresowań. 
4. Samorząd organizuje okolicznościowe spotkania uczestników uniwersytetu, 



5. Samorząd opiniuje plan wykładów i zajęć seminaryjnych na każdy rok akademicki w miesiącu 
wrześniu. 
6. Samorząd podejmuje decyzję o skreśleniu z listy słuchaczy osoby, która opuściła ponad 50% 
zajęć.  
7. Samorząd współpracuje z Radą Programową Uniwersytetu. 

Rada Programowa 

1. W skład Rady Programowej wchodzą pracownicy naukowi wyższych uczelni, przedstawiciele 
instytucji kulturalnych, przedstawiciele władz miejskich i powiatowych Wałbrzycha. 
2. Kadencja Rady trwa 5 lat . 
3. Członkowie Rady Programowej pracują w niej społecznie. 

Słuchacze 

1. Słuchaczem Uniwersytetu może zostać osoba w wieku emerytalnym, która podpisze 
deklarację słuchacza i uiści opłatę semestralną. 
2. O skreśleniu z listy słuchaczy decyduje Samorząd Słuchaczy. 

Rozdział III 

Szczegółowa organizacja zajęć 

1. Zajęcia w Uniwersytecie odbywają się w formie: 
a) Wykładów (raz w tygodniu) z dziedziny literatury, zdrowia, psychologii, ekologii, filozofii, 
historii, prawa i integracji z Unią Europejską i innych, w zależności od zainteresowań słuchaczy. 
b) Zajęć warsztatowych ( przynajmniej raz w tygodniu) z dziedzin: poezja, psychologia, 
komputery, malarstwo, polityka, literatura, fotografia, chór i innych w zależności od 
zainteresowań słuchaczy, 
c) Zajęć ruchowych w formie: gimnastyki rehabilitacyjnej, pływania z aerobikiem wodnym, jogi, 
choreoterapii, tai-chi, kinezjologii edukacyjnej(gimnastyki mózgu). 
d) Lektoratów z języków angielskiego, niemieckiego, czeskiego, francuskiego, hiszpańskiego, 
rosyjskiego i innych w zależności od potrzeb. 
e) Okolicznościowych spotkań z udziałem autorów i twórców, spotkań poetyckich, muzycznych 
i kabaretowych. 
2. Zajęcia odbywają się w siedzibie Uniwersytetu bądź w placówkach specjalistycznych 
wynajmowanych przez Uniwersytet. 
3. Zajęcia rozpoczynają się w październiku i trwają do końca czerwca. 
4. Szczegółowy harmonogram zajęć podawany jest na pierwszym ogólnym zebraniu słuchaczy 
na początku października każdego roku akademickiego. 

Rozdział IV 

Przepisy końcowe 

1. Uniwersytet używa pieczęci podłużnej o treści: Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. 
Malczewskiego 22, 58-309 Wałbrzych. 
2. Uniwersytet ma prawo wydawania zaświadczeń i legitymacji członkowskich według 
określonego wzoru. 
 
Statut wchodzi w życie 1 września 2003r. (zmiany od  września 2011r.). 
 


