
Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 130/21 

REGULAMIN 
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE 

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGOW KATOWICACH 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1  

1. Regulamin Centrum Kształcenia przez Całe Życie Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach, zwany dalej „Regulaminem”, określa strukturę organizacyjną Centrum 

Kształcenia przez Całe Życie, podstawowe zasady organizowania działalności jednostki  

i współpracy z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu oraz wyznacza 

ramowe zakresy zadań jednostki i jej pracowników.  

2. Podstawę prawną działania Centrum Kształcenia przez Całe Życie stanowią:  

1) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

2) Statut Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; 

3) Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; 

4) Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku; 

5) Regulamin Uczestnika Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku;  

6) Regulamin Organizacyjny programu „Ekonomia dla Liceum i Technikum”;  

7) Porozumienie dot. prowadzenia programów Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy  

i Akademia Młodego Ekonomisty (odrębne porozumienie);  

8) niniejszy Regulamin.   

 

II. STATUS I ZADANIA CENTRUM KSZTAŁCENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE 
 

§ 2  

1. Centrum Kształcenia przez Całe Życie, zwane dalej „CKpCŻ”, jest ogólnouczelnianą 

jednostką organizacyjną Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zwanego dalej 

„Uniwersytetem”.   

2. CKpCŻ posiada prawo używania pieczęci o treści:  

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Centrum Kształcenia przez Całe Życie 

 

3. CKpCŻ podlega służbowo i merytorycznie rektorowi.  

4. Roczne plany rzeczowo-finansowe CKpCŻ w zakresie prowadzonej działalności  

i realizowanych programów edukacyjnych opiniuje kwestor, a zatwierdza rektor.  

5. Działalnością CKpCŻ kieruje kierownik powołany przez rektora na podstawie § 68  ust. 

3 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz § 60 ust. 3 Regulaminu 

organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.  

6. Kierownik kieruje CKpCŻ przy pomocy pracownika.  

 



 
 
 

§ 3  

Do zadań Centrum Kształcenia przez Całe Życie należy:  

1) organizacja działalności dydaktycznej w zakresie kształcenia o charakterze 

otwartym, dla uczestników niebędących studentami: 

a) którzy ukończyli 50 rok życia, ukończyli lub przerwali aktywność zawodową,  

w ramach realizacji programu edukacyjnego Ekonomiczny Uniwersytet 

Trzeciego Wieku, zwanego dalej „UETW”; 

b) uczniów szkół średnich (uczniów Liceum i Technikum) w ramach realizacji 

autorskiego programu Ekonomia dla Liceum i Technikum, zwanego dalej „ELiT”; 

c) uczniów szkół podstawowych w ramach realizowanych programów edukacji 

ekonomicznej dla dzieci i młodzieży pod nazwą:  

 Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, zwany dalej „EUD” dla uczniów klas IV, 

V i VI szkół podstawowych,  

 Akademia Młodego Ekonomisty, zwany dalej „AME” dla uczniów klas VII  

i VIII szkół podstawowych, 

2) organizacja wycieczek w ramach programu pod nazwą „Moja pierwsza wizyta na 

Uniwersytecie”  dla uczniów szkół podstawowych i średnich w ramach podjętej 

współpracy ze szkołami i/lub promocji programów edukacyjnych; 

3) zainteresowanie uczestników ofertą edukacyjną Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach poprzez bezpośredni kontakt z potencjalnym kandydatem na studia; 

4) pobudzenie świadomości ekonomicznej wśród dzieci, młodzieży i seniorów; 

5) poprawa poziomu wiedzy ekonomicznej; 

6) promocja wiedzy ekonomicznej; 

7) promocja Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wśród uczniów szkół 

średnich i rodziców; 

8) rozwój postaw i zachowań przedsiębiorczych, popularyzacja edukacji 

ekonomicznej oraz rozbudzenie wśród uczestników zainteresowania 

zagadnieniami gospodarczymi.  

 

III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI CKpCż 

 

§ 4  

W strukturze Centrum Kształcenia przez Całe Życie realizuje się następujące programy:  

1) Ekonomiczny Uniwersytet Trzeciego Wieku – UETW;   

2) Ekonomia dla Liceum i Technikum – ELiT;  

3) Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy – EUD;  

4) Akademia Młodego Ekonomisty – AME; 

5) Wycieczki dla uczniów szkół podstawowych i średnich - „Moja pierwsza wizyta na 

Uniwersytecie”.   

 

 



 
 
 

IV. KIEROWNIK CKpCŻ 

 

§ 5 

1. Za prawidłowe funkcjonowanie CKpCŻ odpowiedzialny jest kierownik, powołany przez 

rektora na okres kadencji władz Uniwersytetu.  

2. Kierownik podlega bezpośrednio prorektorowi właściwemu ds. rozwoju.   

3. Do obowiązków kierownika CKpCŻ należy:  

1) organizacja działalności CKpCŻ; 

2) organizacja pracy dydaktycznej i administracyjnej CKpCŻ; 

3) realizacja zadań dla poszczególnych programów edukacyjnych; 

4) zgłoszenie potrzeb do planu rzeczowo-finansowego; 

5) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem CKpCŻ w zakresie realizacji planu 

rzeczowo-finansowego; 

6) opracowanie kalkulacji kosztów dla poszczególnych programów; 

7) opracowanie raportów i sprawozdań z działalności CKpCŻ; 

8) realizacje programu nauczania; 

9) zapewnienie warunków organizacyjnych dla powołanej rady programowej UETW; 

10) reprezentowanie CKpCŻ w instytucjach miasta i kultury; 

11) reprezentowanie CKpCŻ na posiedzeniach, konferencjach, sekcjach oraz radach 

seniorów  Uniwersytetów Trzeciego Wieku; 

12) udział w Ogólnopolskich Konferencjach UETW i Uniwersytetów Dziecięcych; 

13) udział w Ogólnopolskich i Międzynarodowych Olimpiadach Sportowych UETW; 

14) udział w wydarzeniach kulturalnych skierowanych dla seniorów; 

15) współpraca z jednostkami samorządowymi; 

16) współpraca ze szkołami podstawowymi; 

17) zarządzanie i odpowiadanie za organizację i przeznaczenie oraz wydatkowanie 

środków finansowych w tym również pozyskanych środków sponsorskich; 

18) zlecanie prac oraz wydawanie poleceń w zakresie organizacji i przebiegu 

programów UETW, ELiT, EUD i AME. 

4. Kierownik CKpCŻ w szczególności ma prawo wnioskowania w sprawie zatrudniania, 

zwalniania, awansowania i wynagradzania pracowników administracji CKpCŻ.  

 

§ 6  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje rektor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


