
REGULAMIN UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 
im. TAJNEJ ORGANIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ w ŁOSICACH

DZIAŁAJĄCEGO W ŁOSICKIM DOMU KULTURY

§ 1 Postanowienia wstępne

l. Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach, zwany
dalej UTW, nie posiada osobowos ci prawnej i działa jako sekcja Łosickiego Domu Kultury,
zwanego dalej ŁDK, posiadającego osobowos c  prawną.
2. Ideą UTW jest kształcenie przez całe z'ycie, uaktywnienie oso b będących na emeryturze,
rencie,  niepełnosprawnych, samotnych,  nie z własnej woli  pozbawionych pracy w celu
nabywania przez nich nowych i doskonalenie posiadanych umiejętnos ci.  
3. Celem działalnos ci UTW jest:  
a.)  umoz' liwienie słuchaczom (uczestnikom) realizowania według własnych moz' liwos ci
swoich  pasji  i  marzen  w  gronie  oso b  o  wspo lnych  zainteresowaniach,  w  sposo b
atrakcyjny,  poz'yteczny  i  radosny,  dobrowolny  udział  w  zajęciach  (bez  egzamino w,
zaliczen , ocen), tak, aby dawały zadowolenie i satysfakcję;
b.) prowadzenie edukacji w ro z'nych dziedzinach nauk, w szczego lnos ci w zakresie kultury
i  sztuki,  nauk humanistycznych,  społecznych,  ekonomicznych,  technicznych,  medycyny,
nauk o Ziemi i wszechs wiecie itp. poprzez wykłady, seminaria, lektoraty języko w obcych,
odczyty,  konferencje,  spotkania,  warsztaty,  prelekcje,  konkursy,  wystawy,  koncerty,
wyjazdy kulturoznawczo-edukacyjne, turystyczne i krajoznawcze itp.;
c.) aktywizacja społeczna oso b starszych poprzez uczestnictwo w ro z'nych formach z'ycia
społecznego,  propagowanie  zasad  kulturalnego  wspo łz'ycia  w  s rodowisku,  w  kto rym
funkcjonuje;
d.)  prowadzenie  i  popieranie  ro z'norodnych  form  aktywnos ci  intelektualnej,  fizycznej,
psychicznej, adekwatnie do wieku, stopnia sprawnos ci i zainteresowania słuchaczy UTW;
e.) podejmowanie działan  zmierzających do utrzymania, nawiązania i zacies nienia więzi i
kontakto w  osobistych  między  mieszkan cami  regionu,  szczego lnie  pomiędzy  osobami
starszymi i młodym pokoleniem;
f.) inspirowanie wszelkich działan  na rzecz s rodowiska ludzi starszych, w tym ro wniez'
oso b niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych;
g.) upowszechnianie wiedzy o Ziemi Łosickiej,  w szczego lnos ci  poprzez prezentowanie
dorobku kulturalno-społecznego, waloro w turystycznych oraz organizowanie spotkan  ze
znanymi osobami zasłuz'onymi dla Ziemi Łosickiej;
h.)  organizowanie  szkolen ,  uroczystos ci  rocznicowych,  jubileuszowych  promujących
aktywny tryb z'ycia i idee edukacyjno-regionalne;
i.) wspo łpraca z samorządami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, z krajowymi
i zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku oraz ich międzynarodową federacją, ze
szkołami wyz'szymi, palco wkami naukowo-badawczymi itp.



§ 2 Struktura organizacyjna 
1.  UTW,  jako  integralna  częs c  ŁDK,  podlega  bezpos rednio  jego  Dyrektorowi.  
2. Za całokształt działan  UTW są odpowiedzialni koordynator i zastępca koordynatora,
kto rych wyznacza Dyrektor ŁDK spos ro d pracowniko w ŁDK.
3.  Koordynator  i  jego  zastępca  administrują  działalnos c  UTW,  opracowują  roczny
harmonogram  prac  UTW  w  celu  realizacji  zatwierdzonego  programu  zajęc  oraz:
a.) przygotowują propozycję planu zajęc  i przedkładają ją Dyrektorowi ŁDK;
b.) zapewniają odpowiedni poziom merytoryczny;
c.) dbają o prawidłową i terminową realizację zajęc ;
d.) zapewniają włas ciwą i rzetelną dokumentację;
e.) nadzorują zgodnos c  działalnos ci z przepisami prawa i Statutu ŁDK;
f.) koordynują prawidłowe korzystanie z obiekto w, urządzen  technicznych ŁDK według
zasad ustalonych przez Dyrektora ŁDK;
g.)  zapewniają  biez'ące  koordynowanie  działalnos ci  UTW  z  podstawową  działalnos cią
ŁDK;
h.) dbają o promocję, propagowanie medialne działalnos ci UTW oraz zabiegają o s rodki
zewnętrzne na działalnos c  UTW;
i.)  wspo łpracują  z  pracownikami  naukowymi  gwarantującymi  wysoki  poziom
merytoryczny wykłado w, seminario w itp. 
4.  Organizacją  wewnętrzną  pracy  UTW  zajmuje  się  Rada  Słuchaczy,  składająca  się  6
słuchaczy, wybranych na dany rok akademicki przez ogo ł słuchaczy (uczestniko w) UTW.
5.  Ogo ł słuchaczy (uczestniko w) UTW dokonuje wyboru:
a.) przewodniczącego;  
b.) wiceprzewodniczącego;  
c.) sekretarza.
6. Rada Słuchaczy jest zobowiązana do:
a.) reprezentowania intereso w i wyraz'ania opinii ogo łu słuchaczy;
b.) proponowania wydatkowania s rodko w finansowych na działalnos c  UTW;
c.)  zgłaszania  wniosko w  do  koordynatora  UTW  dotyczących  tematyki  seminario w,
wykłado w, spotkan , zajęc  dodatkowych oraz w sprawach organizacji UTW;
d.) dbałos ci o przestrzeganie przez słuchaczy niniejszego Regulaminu;
e.) dyscyplinowania słuchaczy do przestrzegania zasad poprawnego wspo łz'ycia w UTW;
f.)  wspo łtworzenia  atmosfery  z'yczliwos ci  i  zgodnego  wspo łdziałania  w  grupie  oraz  z
koordynatorami UTW;
g.) czynnego uczestnictwa w posiedzeniach i pracach Rady Słuchaczy UTW;
h.)  reprezentowania  UTW  w  kontaktach  z  Dyrektorem  ŁDK,  w  ro z'norodnych
konferencjach,  seminariach,  posiedzeniach,  spotkaniach  związanych  z  działalnos cią  na
rzecz Senioro w;
i.) zachowania w tajemnicy spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Słuchaczy, kto re
mogą naruszac  dobro słuchaczy i oso b wspo łpracujących z UTW w ŁDK;
j.) organizacji imprez okolicznos ciowych oraz propagujących UTW.



7.  Organem  doradczym  wspierającym  UTW  moz'e  byc  powołana  Rada  Programowa,
licząca do 8 oso b, powołana na wniosek Rada Słuchaczy przez Dyrektora ŁDK w formie
zarządzenia.
8.  Rada  Programowa  wspiera  działania  Rady  Słuchaczy  UTW,  a  do  jej  zadan  w
szczego lnos ci nalez'y:  
a.) doradztwo merytoryczne;  
b.) opiniowanie i wspo łorganizowanie zajęc .
9.  Praca w Radzie Słuchaczy i  Radzie Programowej UTW jest działalnos cią społeczną i
nieodpłatną.

§ 3 Finanse
l. Działalnos c  UTW z załoz'enia jest częs ciowo finansowana przez słuchaczy (uczestniko w)
w postaci: 
a.) opłaty semestralnej (czesnego) – płatne do kon ca paz dziernika (za semestr zimowy) i
do kon ca lutego (za semestr wiosenny);
b.) opłaty za zajęcia fakultatywne; 
c.) pokrywania koszto w związanych z wyjazdami do kina, teatru, na wycieczki itp. 
2. Innymi z ro dłami finansowania działalnos ci UTW są: 
a.) s rodki planowane w budz'ecie ŁDK na działalnos c  UTW;
b.)  dobrowolne  wpłaty  wnoszone  indywidualnie  na  konto  ŁDK  przez  osoby  fizyczne,
podmioty  gospodarcze,  z  jednoznacznym  przeznaczeniem  na  działalnos c  UTW;  
c. ) dotacje, darowizny, programy tematyczne itp. 
3.  Wysokos c  opłat  wnoszonych  przez  słuchaczy  (uczestniko w)  jest  ustalana  przez
Dyrektora ŁDK w formie zarządzenia.
4. Wszystkie decyzje finansowe UTW muszą uzyskac  akceptację Dyrektora ŁDK. 
5.  Rada Słuchaczy UTW ma obowiązek do 30 wrzes nia  przedstawic  Dyrektorowi ŁDK
wstępną kalkulację koszto w na kaz'dy kolejny rok akademicki.
6.  ŁDK  zapewnia  UTW  pomieszczenia  do  prowadzenia  zajęc ,  pracę  koordynatoro w,  o
kto rych  mowa  w  §2  ust.  2-3,  obsługę  techniczną  i  sprzęt  audiowizualny,  obsługę
finansowo-księgową.

§ 4  Organizacja pracy i zajęć słuchaczy (uczestników) UTW
l. Podstawą działalnos ci UTW jest program zajęc  obejmujący jeden rok akademicki UTW,
kto ry trwa od 1 paz dziernika do 30 czerwca danego roku kalendarzowego (za wyjątkiem
zajęc  inauguracyjnych) i obejmuje 2 semestry (zimowy i wiosenny).
2.  Program zajęc  opracowuje Rada Słuchaczy UTW w uzgodnieniu z koordynatorami i
Radą  Programową,  ogo łem  słuchaczy  (uczestniko w)  i  przedstawia  do  zatwierdzenia
Dyrektorowi ŁDK. Organizację roku akademickiego UTW okres la Dyrektor ŁDK.
3. W terminie 30 dni po zakon czeniu roku akademickiego Rada Słuchaczy w uzgodnieniu
z koordynatorami składa Dyrektorowi ŁDK sprawozdanie z  działalnos ci  merytorycznej
UTW. 
4.  Roczne sprawozdanie merytoryczne Rada Słuchaczy UTW w koordynatorami składa



ogo łowi słuchaczy (uczestniko w) i Radzie Programowej na pierwszym spotkaniu nowego
roku  akademickiego,  lecz  nie  po z niej  niz'  do  kon ca  paz dziernika  danego  roku
kalendarzowego.
5.  Warunkiem rozpoczęcia  poszczego lnych  zajęc  jest  powstanie  grupy  o odpowiedniej
liczbie oso b chętnych, kto rych liczbę okres la Dyrektor ŁDK.
6. Kaz'dy słuchacz uczestniczy w wykładach i w dowolnie wybranej liczbie sekcji.
7.  Kaz'da  sekcja/grupa  zajęciowa  wybiera  starostę,  kto ry  koordynuje  sprawy
organizacyjne związane z daną sekcją/grupą, w tym: wspo łpracuje z koordynatorem UTW
i osobą prowadzącą zajęcia.
8. Za zajęcia dodatkowo płatne nalez'y uiszczac  opłatę według cennika opłat za zajęcia
UTW.
9. Za zajęcia płatne UTW nalez'y płacic  z go ry do 10. dnia kaz'dego miesiąca  lub według
ustalonego harmonogramu opłat.
10.  Nie  uwzględnia  się  odliczen  finansowych  za  nieobecnos c  na  zajęciach  (tylko  w
uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek uczestnika – decyzję w tym zakresie
podejmuje Dyrektor ŁDK, po zasięgnięciu opinii koordynatora UTW).
11.  Szczego łowy  harmonogram  oraz  obsada  zajęc  są  podawane  do  wiadomos ci
słuchaczom przed rozpoczęciem semestru w sposo b przyjęty w ŁDK.

§ 5 Warunki przyjęcia słuchaczy (uczestników) UTW
1. Słuchaczem UTW w ŁDK moz'e zostac  kaz'da osoba, kto ra jest juz'  na emeryturze lub na
rencie,  bez  względu  na  wiek  i  poziom  wykształcenia  oraz  osoba  w  wieku  50+  nie
pracująca zawodowo w pełnym wymiarze godzin, jes li:
a.)  zadeklaruje  zdobywanie  wiedzy  w  UTW  podpisując  deklarację  uczestnictwa  w
zajęciach UTW oraz pisemnie zaakceptuje Regulamin;
b.) dokona opłaty za uczestnictwo w UTW (czesne).
2.  Deklaracja  uczestnictwa  w  zajęciach  UTW  jest  waz'na  na  okres  1  roku  kulturalno-
os wiatowego.
3. Wzo r deklaracji stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 6 Prawa i obowiązki słuchaczy (uczestników) UTW

1. Słuchacze (uczestnicy) UTW mają prawo do:  
a.) poszanowania godnos ci osobistej ze strony kaz'dego członka społecznos ci UTW;
b.) udziału  we  wszystkich  rodzajach  zajęc  prowadzonych  zgodnie  z  realizowanym
programem i przyjętymi zasadami płatnos ci;
c.)  zdobywania  wiedzy,  rozwijania  własnych  zainteresowan  kulturowych,  naukowych,
turystycznych  oraz  korzystania  w  tym  celu  w  ramach  zajęc  programowych  z
wyznaczonych pomieszczen  ŁDK;
d.) udziału w spotkaniach ogo lnych i odbywających się tam głosowaniach;
e.) inicjowania nowych form działalnos ci programowych i two rczych;
f.) zgłaszania swoich uwag i wniosko w do Rady Słuchaczy UTW lub Dyrektora ŁDK.



2. Słuchacze (uczestnicy) UTW są zobowiązani do:  
a.)  stosowania  się  do  Statutu  ŁDK  i  postanowien  wewnętrznych  regulamino w,  w tym
niniejszego Regulaminu;
b.)  uczestniczenia  w  zajęciach  zgodnie  z  planem  zajęc  oraz  zdobywania  wiedzy  i
umiejętnos ci  w  sposo b  systematyczny  podczas  zajęc  teoretycznych,  poprzez  udział  w
sekcjach zainteresowan  czy zajęciach fakultatywnych;
c.) przestrzegania ustalen  Rady Słuchaczy UTW, koordynatoro w i Dyrektora ŁDK;
d.)  dotrzymywania  termino w  wnoszenia  ustalonych  opłat  i  częs ciowych  odpłatnos ci;  
e.) przestrzegania zasad ustalonych przez Dyrektora ŁDK przy korzystaniu z obiekto w i
urządzen  technicznych ŁDK;  
f.)  przestrzegania  norm  i  zasad  kultury  osobistej  w  miejscach  publicznych;  
g.) nie spo z niania się na wykłady i inne zajęcia;
h.) poszanowania i dbałos ci o mienie ŁDK i instytucji wspo łpracujących;
i.) postępowania zgodnie z zasadami wspo łz'ycia społecznego.
3. Słuchacz (uczestnik) UTW moz'e byc  skres lony z listy słuchaczy (uczestniko w) jes li:  
a.) nie wniesie wymaganych opłat w ustalonych terminach;
b.) nie przestrzega postanowien  Regulaminu UTW.
4. Prawa słuchacza (uczestnika) wygasają w przypadku:
a.) rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach;
b.) z dniem uprawomocnienia się decyzji o skres leniu z listy słuchaczy;
c.) z dniem zakon czenia roku akademickiego.
5. W uzasadnionych przypadkach decyzja o skres leniu słuchacza (uczestnika) z listy moz'e
byc  anulowana przez Dyrektora ŁDK.
6. Słuchaczowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Dyrektora ŁDK o skres leniu z
listy słuchaczy w terminie 7 dni od daty skres lenia.

§ 6 Postanowienia końcowe
1.  Uzupełnieniem tres ci niniejszego Regulaminu stanowią akty wewnętrzne ŁDK, w tym
Regulamin uczestnictwa z zajęciach sekcji, grup i zespołów działających w Łosickim Domu
Kultury.  
2.  W  kwestiach  UTW  nieprzewidzianych  niniejszym  Regulaminem,  decyzję  podejmuje
Dyrektor ŁDK w porozumieniu z Radą Słuchaczy UTW.


