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Regulamin
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

przy Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce–Leszczynach

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
1. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce–Leszczynach 

(zwany dalej UTW) został utworzony jako forma kształcenia i rozwoju kulturalnego osób 
dorosłych, które odczuwają potrzebę kultywowania wysiłków poznawczych oraz swojego 
rozwoju intelektualnego.

2. Uniwersytet Trzeciego Wieku został powołany do istnienia przez Komitet Założycielski, w 
skład którego wchodzą przedstawiciele: Stowarzyszenia Ruch Rozwoju Gminy 
Czerwionka–Leszczyny, Towarzystwa Sympatyków Ziemi Dębieńskiej, Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Wsi Bełk, Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce–Leszczynach, 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce–Leszczynach, Biblioteki Publicznej w 
Czerwionce–Leszczynach oraz Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny.

3. Uniwersytet Trzeciego Wieku, o którym mowa w ust 1, nosi nazwę: Uniwersytet Trzeciego 
Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce–Leszczynach.

4. UTW nie posiada osobowości prawnej i stanowi komórkę organizacyjną działającą w 
strukturze MOK.

5. UTW nadzoruje dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury. Dyrektor MOK wyznacza 
koordynatora UTW.

6. Koordynator UTW odpowiedzialny jest za całokształt działań UTW.

Rozdział II
Cele UTW

§2
1. Celem UTW jest:

a) upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych,
b) aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych,
c) propagowanie wiedzy, kultury i zdrowia oraz idei kształcenia przez cale życie,
d) umożliwienie miłego, twórczego i ciekawego spędzenia czasu wolnego,
e) poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów,
f) angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska,
g) podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania więzi i kontaktów 

osobistych, szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem,
h) podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów.

2. Wyżej wymienione cele UTW realizuje poprzez organizowanie:
a) działalności edukacyjnej i szkoleniowej,
b) wykładów z różnych dziedzin nauki i kultury,
c) zajęć seminaryjnych i plenarnych, warsztatów, ćwiczeń, sekcji lub innych form zajęć 

specjalistycznych,
d) wyjazdów edukacyjnych, krajoznawczych i rekreacyjnych,



e) prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
f) organizację imprez okolicznościowych włączających UTW w aktualne problemy 

społeczne oraz życie społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk
w trudniejszej sytuacji życiowej.

Rozdział III
Warunki przyjęcia

§3
1. Słuchaczem UTW może być każda osoba, która pragnie pogłębiać swą wiedzę z różnych 

dziedzin nauki, rozwijać swoje zainteresowania oraz poprawiać swoją sprawność fizyczną.
2. Każdy słuchacz może studiować dowolną liczbę semestrów.
3. Słuchacze UTW uczestniczą w zajęciach na podstawie legitymacji słuchacza, a zajęcia 

objęte tzw. pakietem podstawowym gwarantowane są w ramach uiszczonej opłaty wpisowej
i opłaty semestralnej.

4. Od kandydata na słuchacza UTW pobierana jest:
a) jednorazowa opłata wpisowa,
b) opłata semestralna,
c) opłaty za zajęcia fakultatywne, z języków obcych, zajęcia ruchowe i ewentualne inne 

zajęcia lub kursy uruchamiane w ramach UTW.
5. Wysokość opłaty wpisowej, opłaty semestralnej, opłat za zajęcia fakultatywne oraz opłaty 

za wydanie legitymacji słuchacza UTW, a także terminy wnoszenia w/w opłat określane są 
przez Dyrektora MOK w porozumieniu z koordynatorem UTW.

6. Opłaty określone w ust. 4 wpłacane są do kasy lub na rachunek bankowy MOK.
7. Opłaty wnoszone od słuchaczy Uniwersytetu wpłacane są do kasy MOK-u przez Skarbnika 

UTW oraz osobę upoważnioną przez Dyrektora MOK na podstawie wewnętrznych 
dowodów płaty UTW.

8. Osoba wpisująca się po raz pierwszy do UTW, w dniu zapisu zobowiązana jest wypełnić 
deklarację słuchacza UTW, oraz uiścić opłatę wpisową.
Udział w kolejnych latach działalności Uniwersytetu uwarunkowany jest od uiszczenia 
opłaty semestralnej za kolejny okres.

9. Słuchacz, przed rozpoczęciem każdego semestru, zgłasza w biurze UTW w jakich zajęciach 
zamierza uczestniczyć.

10. Utrata praw słuchacza UTW następuje wskutek:
a) dobrowolnej pisemnej rezygnacji,
b) skreślenia z listy słuchaczy z powodu nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu,
c) nieuiszczenia opłat o których mowa w pkt. 4.

11. O wpisaniu na listę słuchaczy i skreśleniu z listy słuchaczy decyduje koordynator
UTW.

Rozdział IV
Organizacja zajęć

§4
1. Rok akademicki w UTW trwa od października do czerwca następnego roku 

kalendarzowego.
2. Rok akademicki w UTW podzielony jest na dwa semestry:

a) semestr zimowy, który trwa od października do stycznia następnego roku,
b) semestr letni, który trwa od lutego do czerwca.

3. W ciągu roku akademickiego przewidziana jest przerwa międzysemestralna.
4. Organizację roku akademickiego UTW określa koordynator UTW w porozumienia z radą 

słuchaczy. Organizacja roku podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora MOK.



5. Szczegółowy harmonogram zajęć UTW oraz ich obsada są podawane przez koordynatora 
UTW do wiadomości słuchaczom UTW przed rozpoczęciem każdego semestru.

6. Nieobecność słuchacza UTW na wykładach i zajęciach nie powoduje obniżenia opłaty 
semestralnej.

Rozdział V
Prawa i obowiązki słuchaczy

§5
1. Słuchacze UTW mają prawo do:

a) współorganizowania działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, krajoznawczo–
turystycznej i zespołowej zgodnie z celami UTW oraz potrzebami słuchaczy, 

b) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestnictwo w wykładach, 
zajęciach seminaryjnych i plenarnych, warsztatach, ćwiczeniach, sekcjach lub innych 
formach zajęć specjalistycznych, wycieczkach,

c) zapoznania się z programem działalności UTW,
d) posiadania legitymacji słuchacza,
e) zabierania głosu i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością 

Uniwersytetu i jego organów.
2. Do obowiązków słuchaczy należy:

a) aktywnie uczestniczenie w realizacji celów UTW,
b) przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu oraz postanowień dyrektora MOK, 

koordynatora UTW oraz organów pomocniczych,
c) przestrzeganie zasad kulturalnego współżycia społecznego w społeczności 

uniwersyteckiej oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej,
d) podpisywanie list obecności poświadczających korzystanie z zajęć,
e) systematyczne uczestniczenie w zadeklarowanych przez siebie zajęciach,
f) terminowe uiszczanie ustalonych opłat.

Rozdział VI
Organy UTW i ich kompetencje

§6
Organami pomocniczymi Dyrektora MOK i koordynatora UTW są:

a) rada słuchaczy,
b) rada programowa.

§7
1. Rada słuchaczy powoływana jest przez słuchaczy UTW.
2. Rada jest organem doradczym Dyrektora MOK i koordynatora UTW.
3. W skład rady wchodzi 8–15 osób.
4. W ramach rady wybierany jest przewodniczący, jego zastępca,

sekretarz i skarbnik. Przewodniczący organizuje pracę rady i przewodniczy jej 
posiedzeniom.

5. Do zadań rady należy w szczególności:
a) przedstawianie potrzeb i propozycji słuchaczy,
b) współpraca z radą programową,
c) pomoc Dyrektorowi MOK i koordynatorowi UTW przy organizacji działalności 

merytorycznej UTW,
d) przedstawianie Dyrektorowi MOK i koordynatorowi UTW opinii i potrzeb społeczności 

słuchaczy UTW,
e) organizowanie imprez rekreacyjno-rozrywkowych,
f) organizowanie wycieczek i wyjazdów edukacyjnych.



6. Posiedzenia rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
7. Kadencja rady trwa 2 lata.
8. Rada słuchaczy działa w oparciu o pracę społeczną swych członków.

§8
1. Dyrektor MOK powołuje radę programową. Jest to organ opiniodawczy Dyrektora MOK i 

koordynatora UTW.
2. Rada programowa składa się z 3–8 osób. Rada programowa wybiera spośród swego grona 

przewodniczącego, którego zadaniem jest zwoływanie, kierowanie posiedzeniami oraz 
reprezentowanie rady na zewnątrz.

3. Rada programowa uchwala program edukacyjny, zawierający w szczególności tematykę 
wykładów, proponuje kadrę wykładowców o najwyższych kwalifikacjach naukowych i 
dydaktycznych, oraz podejmuje działania nakierowane na pozyskiwanie osobowości świata 
nauki, kultury i gospodarki. Program edukacyjny jest przedkładany Dyrektorowi MOK do 
zatwierdzenia najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem semestru.

4. Rada programowa opiniuje inne sprawy przedłożone przez Dyrektora MOK lub 
koordynatora UTW.

5. Uchwały Rady Programowej mają charakter opinii.
6. Rada Programowa działa w oparciu o pracę społeczną swych członków.
7. Kadencja rady trwa 2 lata.

§9
1. MOK zapewnia UTW:

 –  pomieszczenia do prowadzenia zajęć,
 –  obsługę techniczną i sprzęt audiowizualny,
 –  obsługę finansowo–księgową. 

2. środki finansowe na działalność UTW pochodzą z:
 –  opłat wnoszonych przez słuchaczy,
 –  darowizn  i dotacji,
 –  z wpływów z organizowanych imprez,
 –  z innych form finansowania.

§10
1. Wszelkich zmian treści regulaminu UTW dokonuje Dyrektor MOK w porozumieniu z 

koordynatorem UTW.
2. UTW może być rozwiązany na podstawie zarządzenia Dyrektora MOK.






