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REGULAMIN   

Karpackiego Uniwersytetu Ludowego 

Uniwersytet ludowy jest demokratycznie urządzoną społecznością uczących się, która daje 

szansę na rozwój – tak w sferze osobistej, jak i społecznej, pozwala mądrze zagospodarować 

czas i elastycznie dobierać formy realizacji różnorodnych zamierzeń, zachęca wspólnotę do 

współtworzenia programu 

Karpacki Uniwersytet Ludowy (dalej: KarpatUL) realizuje ideę  holistycznego kształcenia i 

uczenia się przez całe życie, opartą na upodmiotowieniu wszystkich 

partnerów interakcji edukacyjnej, „żywym słowie” i samorządności wychowanków.  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Karpacki Uniwersytet Ludowy z siedzibą w Bystrym (gmina Baligród, powiat leski), zwany dalej: 

KarpatUL powstał na mocy uchwały Zarządu Fundacji Instytut Regionalny (dalej: Fundacja) z dnia 

14 maja 2021 r.  

2. Zadaniem/celem KarpatUL jest w szczególności:  

1) kultywowanie tradycji narodowej, ale także i lokalnej,  

2) kształcenie i uczenie się przez całe życie; 

3) kształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu demokratycznych form życia; 
4) aktywizacja społeczna; 
5) motywowanie i inspirowanie do pracy twórczej i udziału w życiu obywatelskim; 
6) inspirowanie do poszukiwania sensu życia; 
7) rozbudzanie intelektualne i emocjonalne człowieka; 
8) wspieranie rozwoju osobowości; 
9) kształtowanie postawy obywatelskiej; 
10) kształcenie myślenia; 
11) zachęcanie do podejmowania niezależnych decyzji; 
12) kształtowanie umiejętności współpracy i dialogu z innymi; 
13) kształtowanie wrażliwości na piękno i prawdę; 
14) upowszechnianie oświaty i kultury; 
15) kształtowanie tożsamości regionalnej i narodowej; 
16) rozwijanie demokracji lokalnej oraz działań na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa 

kulturowego; 
3. KarpatUL podejmuje niezbędne działania w celu realizacji swoich zadań, w szczególności poprzez: 

a) organizowanie szkoleń, kursów, 

b) organizowanie wykładów  

c) oraz w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej i innej 

działalności statutowej Fundacji zapewniając każdemu słuchaczowi warunki niezbędne do 

kształcenia, doskonalenia i rekwalifikacji osób dorosłych w formach pozaszkolnych. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Holizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Interakcja_spo%C5%82eczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samorz%C4%85d_uczniowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura
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II. ORGANY KUL 

§ 2 

Wszystkie organy KarpatUL i Fundacji współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, 

umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich 

kompetencji. 

§ 3 

Organy KarpatUL:  

1. Dyrektor KarpatUL 

2. Rada Programowa KarpatUL 

§4  

1. KarpatUL kieruje Dyrektor powołany przez Zarząd Fundacji. 

2. Dyrektor odpowiada za całokształt spraw związanych z działalnością KARPATUL w szczególności: 

a) realizuje programy uchwalone przez Zarząd Fundacji i zatwierdzone przez Radę 

Programową KarpatUL, 

b) realizuje uchwały Zarządu Fundacji, Rady Fundacji, Rady Programowej KarpatUL, 

c) czuwa nad wszystkimi sprawami organizacyjnymi, programowymi i pedagogicznymi, 

d) odpowiada za działalność administracyjno-finansową i gospodarczą KUL, 

e) zapewnia realizację zadań KarpatUL i ich ciągłość, 

f) ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw KarpatUL, 

g) ma prawo do reprezentowania Fundacji, w tym składania i przyjmowania w imieniu 

Fundacji oświadczeń woli w sprawach KARPATUL – na podstawie udzielonego mu 

pełnomocnictwa.  

§ 4 

1. Rada Programowa KarpatUL (dalej: Rada) jest organem opiniującym działalność KarpatUL. 
2. Radę powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.  

3. Rada składa się z minimum 7 członków.  

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku 
uchwały podjętej przez Zarząd Fundacji.  

5. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka 
Rady. 

6. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. 
7. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z 

wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego 
organu, w tym kosztów podróży. 

 

§ 5 

1. Rada zbiera się co najmniej raz na pół roku.  
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Fundacji lub 

Dyrektora, zgłoszony na piśmie. 
3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby 
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głosów decyduje głos Przewodniczącego. 
4. W posiedzeniach Rady, na jej zaproszenie bądź na własny wniosek uczestniczą inne osoby i 

Dyrektor.  
 

§6 

1. Do kompetencji Rady Programowej należy: 
a) opracowanie koncepcji dydaktycznej i merytorycznej KarpatUL, 
b) zatwierdzanie programów i planów KarpatUL, 
c) inicjowanie działań popularyzujących idee oraz dokonania KarpatUL, 
d) sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego,  
e) sprawowanie funkcji doradczych dla pozostałych organów KarpatUL i Fundacji w zakresie 

merytorycznej działalności KarpatUL, 
f) wydawanie, na wniosek Zarządu Fundacji lub Dyrektora, opinii i stanowisk we wszystkich 

sprawach związanych z działalnością KUL. 
2. Rada Programowa KARPATUL w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od 

Zarządu Fundacji i Dyrektora przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności 

KUL.  

III. ORGANIZACJA PRACY KUL 

§ 7 

1. KarpatUL prowadzi kształcenie pozaszkolne w formie ustalonej przez Zarząd Fundacji w 

porozumieniu z Radą Programową KUL. 

2. Fundacja może pobierać opłaty za kształcenie pozaszkolne.  

3. Wysokość opłat za kształcenie wymienione w pkt. 2 ustala Zarząd Fundacji w porozumieniu z 

Radą Programową. 

 

§ 8 

1. Nauczyciel zostaje zatrudniony w KarpatUL po uprzedniej pozytywnej opinii Dyrektora. 
2. Funkcję nauczyciela może spełniać nie tylko nauczyciel zawodowy, ale również osoba o wysokich 

kwalifikacjach merytorycznych nie posiadająca kwalifikacji formalnych (np. twórcy, eksperci w 
danych dziedzinach itp.) 

3.  Do obowiązków nauczyciela w KARPATUL należą w szczególności: 

• kształcenie i wychowywanie słuchaczy. 

Nauczyciele mają również prawo składania wniosków i ubiegania się o fundusze na realizację 
projektów.  

§ 9 

1. Słuchaczem KarpatUL może być każdy bez względu na wiek, posiadane wykształcenie czy status 
społeczny. 

2. Warunkiem bycia słuchaczem KarpatUL jest akceptacja ram funkcjonowania 
placówki/regulaminu?  

3. Adresatem KarpatUL są: 

• osoby dorosłe, pragnące się uczyć oraz rozwijać zainteresowania; 

• osoby dorosłe, pragnące doskonalić swoje kompetencje zawodowe oraz 
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• osoby wymagające wsparcia i szukające swojego miejsca w życiu, które na skutek 
różnych czynników i nie z własnego wyboru zostały wykluczone ze świata społecznego.  

4. Słuchacze są zobowiązani do udziału w zajęciach programowych oraz do udziału we wszelkich 

pracach na rzecz KarpatUL i środowiska.  

§ 10 

W KARPATUL prowadzona jest dokumentacja przebiegu nauczania, w szczególności: 

1) księga słuchaczy, 

2) program nauczania, 

3) dziennik zajęć, 

4) ewidencję wydanych zaświadczeń. 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11 

1. Zmiany w Regulaminie wprowadza się w drodze uchwały Zarządu Fundacji. 


