
 1 

REGULAMIN  
RADY NAUKOWO-PROGRAMOWEJ 

 
 

§ 1 
 

Na wniosek prezes Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Wiem więcej”, dr Anny 
Kapuściarek, uchwałą Zarządu powołana została Rada Naukowo-Programowa, zwana dalej RN-P, której 
zadaniem będzie merytoryczne wspomaganie działalności uniwersytetu (§ 21 pkt 14 Statutu oraz § 7 pkt 

14 Regulaminu Zarządu dotyczący kompetencji Zarządu).  
 

§ 2 
 

Skład Rady Naukowo-Programowej stanowią członkowie o uznanym autorytecie naukowym oraz 
mający szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej: 
 

1. mgr Radosław Bartnik   - wicedyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego Nr 7 

2. prof. dr hab. Filip Chybalski  - pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej 

3. dr n. prawn. Mirosław Kaliszczak - nauczyciel akademicki 

4. mgr Anna Kosendek   - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej - przewodnicząca 

5. mgr inż. Elżbieta Kwiatkowska  - dyrektor Miejskiego Domu Kultury 

6. mgr Anna Milczanowska  - prezydent Miasta Radomska 

7. mgr Beata Anna Symołon                         - krytyk teatralny 

8. dr inż. Rafał Wyczółkowski                       - adiunkt Politechniki Częstochowskiej 

9. mgr Krzysztof Zygma   - dyrektor Muzeum Regionalnego 

§ 3 
 

Zadaniem Rady Naukowo-Programowej, która jest organem doradczym RUTW „Wiem więcej”, 
jest: 

 czuwanie nad wysokim poziomem oferty edukacyjnej Stowarzyszenia, 

 opiniowanie programu działania RUTW „Wiem więcej”, 

 wspieranie merytoryczne oraz wyznaczanie efektywniejszych kierunków ewoluowania oferty programowej,  

 pozyskiwanie wykładowców z wyższych uczelni, osobowości świata nauki, polityki, kultury i sztuki, 

 wydawanie opinii dotyczących innych spraw przedłożonych przez Zarząd Stowarzyszenia.  

§ 4 
 

Członków Rady Naukowo-Programowej powołuje Zarząd RUTW „Wiem więcej”, nie wyznaczając 
ram czasowych jej trwania. Spośród swojego grona członkowie wybierają Przewodniczącego, który jest 
łącznikiem między RN-P a Zarządem. 

§ 5 
 

Odwołanie z funkcji członka Rady Naukowo-Programowej następuje w przypadku złożenia 
rezygnacji przez członka lub na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 
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§ 6 
 

 Posiedzenia Rady Naukowo-Programowej są zwoływane w zależności od potrzeb, nie rzadziej 
jednak niż raz w roku akademickim. RN-P obraduje na posiedzeniach i podejmuje decyzje w formie 
zaleceń. Obsługę posiedzeń (w tym też protokołowanie) zapewnia Zarząd. Członkowie Zarządu mogą być 
obecni na posiedzeniach Rady Naukowo-Programowej.   
 

§ 7 
 

Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do kompetencji Zarządu 
Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Wiem więcej”.  
 

§ 8 
 

Niniejszy Regulamin Rady Naukowo-Programowej, przyjęty Uchwałą Zarządu nr 8/2014 w tej 
sprawie z dn. 17.03.2014 r., obowiązuje z dniem jego uchwalenia. 
 
 
 

 


