
Regulamin 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

w Lipnie 

I. Zakres i formy działalności  

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lipnie (w skrócie zwane dalej UTW ), jest 

podmiotem powołanym przez Komitet Założycielski (w skrócie zwane dalej 

UTW) na podstawie uchwały Zarządu  z dnia 10.04.2008r.  

2. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lipnie jest trwałym zrzeszeniem osób fizycznych 

i prawnych, związany na czas nieokreślony dla propagowania i realizacji 

aktywności życia osób starszych i przyczyniania się do rozwoju człowieka.  

3. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lipnie działa przy MCK w Lipnie , korzysta z 

jego opieki i pomocy - stosownie do postanowień jego statutu.  

4. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lipnie posiada własne środki materialne, prawo 

używania pieczęci, oznak, logo, indeksów, legitymacji zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w tym zakresie.  

5. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lipnie może nawiązywać współpracę z 

organizacjami o podobnych celach , istniejącymi w kraju i za granicą.  

6. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lipnie może być członkiem krajowych, 

zagranicznych i międzynarodowych organizacji , których cele są zbliżone do 

celów i zadań UTW.  

II. Struktura organizacyjna 

Rada Programowa 

7. Nad działalnością merytoryczną UTW czuwa Rada Programowa. Jej skład 

zatwierdza Zarząd UTW.  

8.  Do kompetencji Rady Programowej należy w szczególności:  

a. dbałość o wysoki poziom merytoryczny zajęć,  

b. przygotowywanie i zatwierdzanie programów zajęć,  

c. zatwierdzenia rocznego planu pracy i budżetu,  

d. zatwierdzanie harmonogramu, tematyki i siatki zajęć,  

e. współpraca z Zarządem UTW w zakresie realizacji jego zadań,  

 

9. Członkowie Rady Programowej pracują w niej społecznie.  

 

 

 

 

 



Samorząd Słuchaczy 

Samorząd Słuchaczy stanowią wszyscy Słuchacze UTW. 

 
1. Z każdej grupy (koła, kursy, lektoraty) działającej w UTW wybierany jest 
    przez słuchaczy starosta grupy. 
2. Starostowie wszystkich grup tworzą Radę Słuchaczy i wybierają ze swojego 
    grona: 

 Starostę roku, 

 Wicestarostę roku, 

 Skarbnika, 

 Protokolanta. 
3. Rada Słuchaczy pełni funkcje doradcze wobec Zarządu. 
4. Kadencja Rady Słuchaczy trwa jeden rok. 
5. Do zakresu działania Rady Słuchaczy należy: 

 realizowanie wniosków Słuchaczy, 

 udział w ustalaniu planów działalności UTW, w celu 
      przedłożenia ich Zebraniu Słuchaczy, 

 zwoływanie Zebrań Samorządu Słuchaczy, 

 rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków dotyczących 
      nieprzestrzegania Statutu, regulaminów oraz sporów powstałych 
      na tle działalności UTW, 

 współdecydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania 
      zespołów, kół zainteresowań, klubów, 

 organizowanie działalności turystycznej, kulturalnej, sportowej itp. 
 

1. Posiedzenia Rady Słuchaczy zwoływane są przez Zarząd zgodnie z 
    rocznym terminarzem oraz doraźnie na wniosek Zarządu lub Samorządu 
    Słuchaczy. 
2. Członkowie wchodzący w skład Rady Słuchaczy są zobowiązani do: 

 czynnego uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach i pracach 
           Samorządu Słuchaczy, 

 współtworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania, 

 wnoszenie propozycji do Zarządu i Rady Programowej dotyczących 
           programu działalności Uniwersytetu w danym semestrze, 

 w szczególnych przypadkach zachowania w tajemnicy spraw 
           poruszanych na posiedzeniu Samorządu Słuchaczy, jeśli mogłyby 
           naruszyć dobro osobiste Słuchaczy lub osób współpracujących  
           z Uniwersytetem. 
3. Zebrania Samorządu Słuchaczy są protokołowane. Protokół podpisuje 
    Protokolant i Przewodniczący. Członkowie Rady Słuchaczy mają obowiązek 

    zapoznania się z protokołem. 

 

 

 



 

 

 

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.  

 

10. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają prawo: 

● brania udziału we wszystkich rodzajach zajęć zgodnie z przyjętymi zasadami 

odpłatności 

● inicjowania nowych form działań programowych i twórczych  

● zgłaszania swoich uwag i wniosków do koordynatorów UTW za pośrednictwem 

Społecznej Rady Słuchaczy 

 korzystanie z wszelkich form działalności UTW i korzystania z dorobku 

UTW,  

 

 

11. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku maja obowiązki:  

a. brania udziału w działalności UTW i realizacji jego celów,  

b. postępowania zgodnego z niniejszym regulaminem,  

c. regularnego opłacania opłat ,  

d. dbałość o mienie i dobre imię UTW,  

e. uczestnictwo we wszystkich wykładach 

 

12. Opłata wpisowego na rok 2008/2009 wynosi 20 zł ( wpłata w miesiącu 

październiku ). Opłata czesnego – 30 zł - upoważnia do udziału w seminariach i 

wykładach. 

13. W roku akademickim 2008/2009 opłata za udział w jednym wybranym zespole 

twórczym i samokształceniowym  wynosi 5 zł miesięcznie ( do 10 każdego 

miesiąca ) .Opłata za udział w każdej dodatkowej formie zajęć wynosi 2,50 zł,  

płatność jak wyżej. 

14. Słuchacz uczestniczy w wybranych przez siebie wykładach, sekcjach 

zainteresowań oraz zajęciach dodatkowych.  

15. Warunkiem uczęszczania w zajęciach jest posiadanie indeksu lub legitymacji 

słuchacza UTW.  

16. Warunkiem rozpoczęcia zajęć sekcji zainteresowań oraz oferty dodatkowej UTW 

jest powstanie grupy osób, której liczebność wynosi minimum 5 osób. 

17. Słuchacz otrzymuje wpisy do indeksu po zakończeniu każdych zajęć.  

18. Warunkiem zaliczenia roku  jest uczestnictwo na minimum 75% wykładów i 

sekcji zainteresowań  

19. Rezygnacja z członkostwa może nastąpić po przyjęciu pisemnej rezygnacji i 

uregulowaniu zobowiązań wobec UTW.  

20. Skreślenie z listy słuchaczy przez Zarząd Uniwersytetu na wniosek Samorządu 

Słuchaczy może nastąpić z powodu:  

a. notorycznego łamania postanowień regulaminu,  

b. długotrwałej nieusprawiedliwionej absencji trwającej co najmniej sześć 

miesięcy,  

c. zalegania z opłatą składek co najmniej przez okres trzech miesięcy,  



 

 

 

 

IV. Środki materialne i majątek.  

21. Majątek powstaje z :  

a. wpłat składek członkowskich, wpisowego,  

b. opłat za zajęcia warsztatowe (fakultatywne) 

22. Umowy, zobowiązania oraz wszelkie oświadczenia woli rodzące skutki 

majątkowe wymagają podpisu członków Zarządu UTW .  

V. Zmiany regulaminu, postanowienia końcowe.  

23. Wszelkie zmiany treści regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lipnie 

podejmuje uchwała Zarządu UTW w Lipnie na pisemny wniosek dwóch trzecich 

ogółu słuchaczy.  

24. Uniwersytetu Trzeciego Wieku może być rozwiązany podstawie uchwały Zarządu 

UTW w Lipnie. 

 


