
 
 

 

 

 

REGULAMIN 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku   
w Mysłowicach 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mysłowicach jest prowadzony przez firmę 2concept 

sp. z o.o. reprezentowaną przez Dawida Chajec - Koordynatora. 
  
2. Siedzibą dydatktyczno - wykładową UTW jest budynek Miejskiego Ośrodka Kultury w 

Mysłowicach. 
  

§ 2 
Uniwersytet Trzeciego Wieku jest placówką kształcenia ustawicznego aktywizującą osoby 
starsze po 50 roku życia, nieaktywne zawodowo, działającą w Mysłowicach. 
 

§ 3 
Ilekroć w dalszej części regulaminu użyty jest skrót UTW oznacza ono – Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Mysłowicach. 
 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA UTW 

 

§ 4 
Podstawowym celem działalności UTW jest aktywizacja osób starszych w zakresie edukacji, 
kultury i działalności społecznej oraz stymulowanie rozwoju osobistego oraz intelektualnej, 
psychicznej i fizycznej sprawności osób starszych. 
 

§ 5 
UTW realizuje również inne cele i zadania zlecone przez organ prowadzący oraz inne jednostki 
organizacyjne i podmioty gospodarcze. 
 

§ 6 
Do zadań UTW należy w szczególności: 

1. permanentne kształcenie,  
2. stwarzanie możliwości do rozwoju osobowości słuchaczy UTW,  
3. animacja środowiska lokalnego m.in poprzez: 

 wykłady z różnych dziedzin wiedzy prowadzone przez wybitnych specjalistów i 
innych uczelni i instytucji, 

 naukę języków obcych, 

 turystykę i zajęcia fizyczno-ruchowe, 



 uczestnictwo w imprezach kulturalnych,  

 współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania,  

 samopomoc blisko-sąsiedzką ,koleżeńską 

 wolontariat  
4. realizowanie zadań szkoleniowych i edukacyjnych zleconych przez organ prowadzący 

oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze zgodnie  
z zapotrzebowaniem środowiska lokalnego. 

   

ROZDZIAŁ III 

ORGANIZACJA UTW 

 

§ 7 
1. Osobą odpowiedzialna merytorycznie za UTW ,zwierzchnikiem wszystkich słuchaczy 

jest Koordynator. 
2. Do zadań Koordynatora UTW należy realizacja zadań placówki, a w szczególności: 

1) kierowanie bieżącą działalnością UTW i reprezentowanie go na zewnątrz, 
2) opracowywanie planów działania UTW, 
3) kontrola prawidłowości funkcjonowania form dokształcania i aktywizacji osób 
starszych, 
4) przygotowywanie sprawozdań z działalności UTW, 
5) opracowywanie planu finansowego form kształcenia, 
6) rekrutacja słuchaczy UTW. 

  

§ 8 
           Kadrę  UTW stanowią  przedstawiciele świata nauki, medycyny, kultury 
           i  sztuki, oraz osoby zaproszone do współpracy na zasadach cywilno – prawnych. 
 

ROZDZIAŁ IV 

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI CKU-UTW 

§ 9 
UTW - korzysta z kilku źródeł finansowania działalności. Są nimi: 

 środki miasta przeznaczone na prowadzenie UTW, 

 środki z grantów   

 środki z projektów. 
 

ROZDZIAŁ V 

SŁUCHACZE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 
§ 10 

1.  Słuchaczem może zostać każda osoba zamieszkała w miejscowościach, które 
podpisały umowę, bądź okolicy, która nie jest czynna zawodowo i ukończyła 50. rok 
życia, bez względu na wykształcenie oraz która pragnie wnieść swój wkład pracy 
społecznej w urzeczywistnianie celów UTW oraz złoży pisemną deklarację 
przystąpienia do grona jego słuchaczy. 

2.  Kwalifikowanie Kandydatów na Słuchaczy UTW leży w gestii Koordynatora UTW  
w Mysłowicach.  
 
 



§ 11 

Słuchacze UTW mają prawo do: 
1. współorganizowania działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, krajoznawczo - 
turystycznej, klubowej i zespołowej zgodnie z celami UTW oraz potrzebami słuchaczy, 
2. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestniczenie w wykładach, 
seminariach, ćwiczeniach, zajęciach i wszelkich imprezach organizowanych dla słuchaczy 
Uniwersytetu w mieście czy województwie . 
3. zapoznawania się z programami działalności Uniwersytetu, 
4. korzystania z bazy UTW w Mysłowicach, 
5. tworzenia Samorządu Słuchaczy UTW oraz zabierania głosu i zgłaszania wniosków w 
sprawach związanych z działalnością UTW. 

§ 12 

Słuchacze UTW są zobowiązani: 
aktywnie uczestniczyć w realizacji celów UTW – w szczególności brać udział w 
cotygodniowych wykładach, które są obowiązkowe. Cztery kolejne, nieusprawiedliwione 
nieobecności na wykładzie mogą skutkować skreśleniem z listy słuchaczy. Przestrzegać 
postanowień Regulaminu UTW oraz regulaminów, zarządzeń, uchwał i decyzji Koordynatora 
UTW, a także przestrzegać zasad kulturalnego współżycia społecznego w uniwersyteckiej 
społeczności oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej. 

§ 13 

1. Utrata praw słuchacza UTW następuje wskutek: 
a) dobrowolnego wystąpienia z UTW złożonego pisemnie, 
b) skreślenia z listy słuchaczy z powodu nieprzestrzegania zasad kulturalnego współżycia 
społecznego, niewłaściwego postępowania lub zachowania godzącego w autorytet i dobre 
imię UTW, a także w przypadku braku aktywności w życiu UTW przez 
okres 2 miesięcy. 
c) poprzez zaniechanie obowiązków wynikających z §12. 
d) śmierci słuchacza, 

 
 2. O skreśleniu z listy słuchaczy decyduje Koordynator UTW. 

 

ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

     §14 

UTW prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
                                                                                                                                                         

§15 

Zmian w Statucie UTW dokonuje Koordynator UTW –poprzez wprowadzenie nowelizacji jako 
załącznika do Regulaminu UTW w Mysłowicach. 
 
 

 

 

 


