
REGULAMIN 

AKADEMII SZTUK WSZELAKICH 

PRACOWNII INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ 

KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM KULTURY W BYDGOSZCZY 

 

I. Przepisy ogólne 
 

1. W podanym niżej regulaminie następujące skróty oznaczają: 

 ASW – Akademia Sztuk Wszelakich 

 KPCK – Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy 

 PIM – Pracownia Integracji Międzypokoleniowej 

 RNP – Rada Naukowo-Programowa 

 RS – Rada Słuchaczy 

2. ASW został powołany na podstawie decyzji Dyrektora KPCK jako projekt edukacyjny  

realizowany w PIM. 

3. Patronat naukowy nad ASW sprawuje RNP. 

4. ASW jest projektem edukacyjnym w ramach PIM, działającej w KPCK. 

5. Siedzibą ASW jest siedziba KPCK, przy pl. Kościeleckich 6 w Bydgoszczy. 

 

II. Cele 
 

1. Celem ASW jest aktywizacja społeczna i kulturalna osób w wieku od lat 18. 

2. ASW propaguje wiedzę z różnych dziedzin z dominantą nauk humanistycznych,  

społecznych i artystycznych. 

3. ASW umożliwia swoim członkom zagospodarowanie czasu wolnego. 

4. W celu sprostania postawionym celom ASW organizuje zajęcia, np. wykłady, prelekcje, 

zajęcia terenowe, ćwiczenia, warsztaty, seminaria i inne formy edukacyjne. 

5. Zajęcia te prowadzone są w ramach działań PIM. 

 

III. Struktura 
 

1. ASW kieruje Kierownik PIM, podległy dyrektorowi KPCK. 

2. Za całokształt działalności ASW odpowiedzialny jest Kierownik PIM, wraz z podległymi 

mu Pracownikami. 

3. Organem nadzorującym działalność merytoryczną ASW jest RNP. 

 RNP liczy co najmniej 5 członków, nie więcej niż 13. 

 RNP przewodzi Przewodniczący.  

 Przewodniczący jest wybierany spośród Członków RNP zwykłą większością głosów.  

 procedurę wyborów ustala Kierownik PIM. 

 Członków RNP powołuje Dyrektor KPCK na kadencję 7 lat. 

 Członkowie RNP mogą zostać odwołani przez Dyrektora KPCK na wniosek  

Przewodniczącego RNP lub Kierownika PIM. 

 mandat członka RNP wygasa w chwili podjęcia decyzji o jego odwołaniu przez  

Dyrektora KPCK.  

 Przewodniczący RNP może zostać odwołany przez Dyrektora KPCK na wniosek  

Kierownika PIM. 

 RNP ustala tematy wykładów na poszczególne semestry. 

 Harmonogram wykładów na poszczególne semestry ustala Kierownik PIM. 

 w przypadku konieczności dokonania zmian w ustalonym harmonogramie Wykładów, 

zmiany te dokonać może Kierownik PIM w porozumieniu z Przewodniczącym RNP. 

 posiedzenie RNP zwołuje Kierownik PIM. 

 Członek RNP nie jest Pracownikiem KPCK i nie pobiera wynagrodzenia za pracę  

w ramach posiedzenia RNP. 



4. Słuchacze ASW powołują RS. 

 Słuchacze powołują trzech Delegatów w każdej grupie ASW do RS. 

 RS na pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego zwykłą większością  

głosów. 

 kadencja Delegata w RS trwa 2 lata. 

 procedurę wyborów ustala Kierownik PIM. 

 zadaniem RS jest inicjowanie tematyki wykładów, zdarzeń kulturalnych i imprez  

okolicznościowych, jak również współpracy przy organizacji wyjazdów i wycieczek 

oraz wyrażanie opinii w umieniu ogółu Słuchaczy.  

 RS nie jest upoważniona do podejmowania decyzji finansowych, merytorycznych,  

organizacyjnych i strukturalnych dotyczących funkcjonowania ASW. 

 Na prośbę Kierownika PIM RS może reprezentować ASW podczas konferencji  

naukowych, ważnych uroczystości, wywiadów itp. 

 Delegat w RS nie jest Pracownikiem KPCK i nie pobiera wynagrodzenia. 

 KPCK nie finansuje podróży oraz noclegów Delegatów i Przewodniczącego RS. 

 RS może zostać odwołana przez Dyrektora KPCK na wniosek Słuchaczy ASW, 

Przewodniczącego RNP lub Kierownika PIM. 

 

IV. Słuchacze 
 

1. Słuchaczem ASW może zostać każdy mieszkaniec Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, który ukończył co najmniej 18 lat.  

2. Przystąpienie do uczestnictwa w zajęciach ASW jest jednocześnie akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

3. Liczba miejsc jest ograniczona. Kandydaci będą przyjmowani według kolejności zgłoszeń 

po wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych w siedzibie KPCK. 

4. Decyzję o przyjęciu Kandydata do grona Słuchaczy ASW wydaje Kierownik PIM  

na podstawie dokumentów rekrutacyjnych. 

5. Dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych są udostępniane na potrzeby badań  

Głównego Urzędu Statystycznego Warszawie. 

6. Nowo przyjęty Słuchacz ASW otrzymuje bezpłatnie indeks słuchacza. 
7. Słuchaczom ASW nie przysługują uprawnienia wynikające z przepisów ustawy  

o szkolnictwie wyższym. 

8. Słuchacze ASW mają obowiązek: 

 postępować zgodnie z regulaminem ASW, 

 przestrzegać zasad określonych przez RNP w ślubowaniu, 

 terminowo opłacać czesne (w ciągu miesiąca przed rozpoczęciem semestru), 

 przestrzegać zasad i przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących na terenie KPCK, 

 dbać o czystość w Salonie Hoffman, łazienkach, kuchence, części z Bookcrossingiem 

oraz innych pomieszczeń KPCK z jakich korzystają. 

9. Słuchacz, który zalega z odpłatnością i nie ma podbitego indeksu nie może uczestniczyć  

w zajęciach ASW. 

10. Zaleganie z opłatą czesnego za dwa semestry powoduje skreślenie z listy słuchaczy. 

11. Słuchacz ma prawo do urlopu dziekańskiego nie dłuższego niż dwa semestry. W czasie 

trwania urlopu dziekańskiego Słuchacz nie opłaca czesnego i nie może uczestniczyć  

w żadnych zajęciach organizowanych w ramach ASW. 

12. Zgodę na urlop dziekański wydaje Kierownik PIM wraz z podległymi mu Pracownikami. 

13. Nieusprawiedliwiona nieobecność Słuchacza dłuższa niż jeden semestr powoduje  

skreślenie z listy słuchaczy. 

14. Nieprzestrzeganie regulaminu powoduje skreślenie z listy słuchaczy. 

15. W przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy słuchaczy z zajęć nie zwraca się czesnego. 

16. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie ważnego indeksu słuchacza. 



17. W przypadku zagubienia lub zniszczenia indeksu ASW, PIM wystawia duplikat na koszt 

Słuchacza.  

18. W przypadku braku miejsc w indeksie na opłaty semestralne Słuchacz otrzymuje  

bezpłatnie nowy indeks ASW za okazaniem starego indeksu. 

19. Słuchacze ASW mogą korzystać bezpłatnie lub za niewielką odpłatnością z zajęć  

dodatkowych takich jak kluby, sekcje, grupy i koła zainteresowań oraz zespoły  

artystyczne. 

20. Słuchacze ASW mogą korzystać bezpłatnie lub za niewielką odpłatnością z zajęć tereno-

wych i spacerów historycznych.  

21. Do udziału w zajęciach ruchowo - rekreacyjnych wymagane jest przedstawienie  

Instruktorowi przez Słuchacza ASW zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranym rodzaju zajęć.  

22. Słuchacz ASW biorący udział w zajęciach ruchowo – rekreacyjnych jest zobowiązany  

do posiadania odpowiedniego obuwia i stroju na czas zajęć. W przypadku braku  

odpowiedniego stroju lub obuwia Instruktor ma prawo nie dopuścić Słuchacza ASW  

do zajęć. 

23. Prawa Słuchacza wygasają w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach  

lub skreślenia z listy słuchaczy przez Pracowników PIM. 

 

V. Finansowanie 
 

1. Działalność ASW jest finansowana: 

 ze środków własnych KPCK 
 z czesnego Słuchaczy 

2. Wpływy i wydatki ASW są rejestrowane na podstawowych kontach KPCK. 

3. Przychody i koszty ASW są prowadzone w wydzielonej ewidencji księgowej KPCK. 

 

VI. Przepisy końcowe 
 

1. ASW używa pieczęci PIM.  

2. PIM prowadzi kampanię informacyjną o działalności ASW oraz może wydawać  

czasopismo i wydawnictwa książkowe związane z działalnością ASW. 

3. Zajęcia odbywają się w cyklach rocznych, zwanych rokiem akademickim, z podziałem  

na semestr zimowy i letni. 

4. Nowoprzyjęty Słuchacz ASW otrzymuje indeks, który ma charakter symboliczny  

i nie stanowi potwierdzenia dla konkretnych kwalifikacji. 

5. PIM wydaje indeksy ASW. 

6. Na końcu roku akademickiego Słuchacz ASW otrzymuje dyplom, który ma charakter 

symboliczny. Dyplom podpisuje Dyrektor KPCK, Przewodniczący RNP lub Kierownik 

PIM. 

7. PIM wydaje dyplomy ASW. 

8. Dyplomy ASW stanowią formę certyfikatu uczestnictwa i nie stanowią potwierdzenia  

dla konkretnych kwalifikacji.  

9. Nowi Słuchacze ASW, na początku roku akademickiego, składają ślubowanie podczas 

uroczystej inauguracji.  

10. W przypadku większej liczby nowych Słuchaczy, dopuszczalne jest złożenie ślubowanie 

w ich imieniu przez wytypowanych Przedstawicieli. 

11. KPCK zastrzega sobie prawo do zmiany godzin, dni i tematów zajęć dla Słuchaczy ASW 

z przyczyn niezależnych takich jak choroba Wykładowcy, jego wyjazd na konferencję  

naukową itd. 

12. PIM może publikować wizerunek Słuchaczy utrwalony na zdjęciach i filmach z zajęć 

edukacyjnych w celach promocyjnych i informacyjnych KPCK. 


