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Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy funkcjonuje w ramach 

Stowarzyszenia, na podstawie Statutu i zgodnie z obowiązującym porządkiem 

prawnym. 

2. Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Starosta Powiatu Wałbrzyskiego oraz 

KRS. 

3. Całokształtem działalności Stowarzyszenia kieruje, zgodnie ze Statutem 

Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia, a kontrolę nad jego działalnością 

wykonuje Komisja Rewizyjna. 

4. Stowarzyszenia na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu lub w jego 

zastępstwie Wiceprezes Zarządu. 

 

II. Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy.  

 

1. UTW prowadzi między innymi : działalność edukacyjną, kulturalną, sportowo-

rekreacyjną w ramach systemu kształcenia ustawicznego, skierowaną do osób 

starszych, które odczuwają potrzebę rozwoju intelektualnego oraz aktywności 

społecznej. 

2. Program i metody pracy UTW nastawione są na aktywność, samodzielność 

słuchaczy oraz dostosowane są do ich potrzeb i zainteresowań. 

3. Zajęcia w UTW prowadzone są w oparciu o roczne programy edukacyjne w 

następujących formach: 

- wykłady audytoryjne, 

- wykłady specjalistyczne, 

- warsztaty, 

- lektoraty, 

- inne formy zajęć grupowych. 

                  4.  Do zadań UTW należy w szczególności dbanie o zachowanie i zwiększanie    

                       percepcji intelektualnej , psychicznej i fizycznej sprawności osób starszych    

                       oraz ich aktywizację społeczną poprzez : 



                       - prowadzenie wykładów z różnych dziedzin nauki, a w szczególności zagadnień  

                          z dziedziny prawa, medycyny, biologii, socjologii, ekonomii, historii, literatury 

                          i sztuki, 

 

                       - krzewienie aktywnej kultury fizycznej pod kierunkiem profesjonalnych  

                         Instruktorów, 

                       - organizowanie zajęć z języków obcych i warsztatów komputerowych, 

                       - rozwijanie i umacnianie kontaktów i współpracy z lokalnymi społecznościami, 

                       - prowadzenie różnego rodzaju zajęć i warsztatów z zakresu sztuki, kultury,  

                         zdrowia i rekreacji. 

III. Słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy. 

 

1. Prawa i obowiązki słuchacza UTW określają: 

- Statut Stowarzyszenia, 

- uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, 

- uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 

                   2.   Słuchacze są zobowiązani do: 

                         - aktywnego uczestnictwa w realizacji programu oraz dbania o godność i dobre 

                          imię UTW, 

                       - stosowania się do Statutu i postanowień Regulaminu UTW, 

                       - przestrzegania ustaleń Zarządu UTW, 

                       - dotrzymywania terminów wnoszenia ustalonych składek i odpłatności, 

                       - przestrzegania norm i zasad kultury osobistej w miejscach publicznych, 

                       - nie spóźniania się na wykłady i inne zajęcia. 

                  3.  Każdy ze słuchaczy może studiować dowolną ilość semestrów i może wybrać 

                       dowolną ilość zajęć, w których pragnie uczestniczyć. 

4. Przed rozpoczęciem każdego semestru słuchacz UTW: 



- wnosi składkę statutową w wysokości 20 zł miesięcznie, płatną do 5 dnia 

każdego miesiąca 

- deklaruje w jakich zajęciach chce uczestniczyć, 

- wnosi opłaty przewidziane za zajęci odpłatne, 

- zostaje zakwalifikowany na listę zajęć fakultatywnych. 

                   5.  W ciągu 2 tygodni od momentu rozpoczęcia zajęć, słuchacz może zgłosić 

                       swoją rezygnację, otrzyma wówczas zwrot wniesionych opłat za ten miesiąc.                       

                 6.  Za zajęcia, w których słuchacz nie uczestniczył nie przysługuje zwrot wniesionych 

                     Opłat. 

                7.  Każdy słuchacz jest zobowiązany do posiadania ważnej legitymacji  

                     tj. ostemplowanej na dany semestr. 

                8.  Legitymacja jest dokumentem, który upoważnia do: 

                     - przebywania podczas zajęć organizowanych w ramach UTW, 

                     - uczestnictwa w zajęciach i innych imprezach UTW. 

               9.  Utrata legitymacji wymaga zgłoszenia, a wydanie duplikatu poniesienia kosztów 

                     Sporządzenia. 

             10.  Słuchacz UTW może być skreślony z listy słuchaczy lub z listy określonych zajęć, 

                    jeśli nie wniesie wymaganych opłat w ustalonych terminach, tj: 

                    - do 5dnia każdego miesiąca. 

   IV.         Organizacja pracy. 

               1.  Rok akademicki trwa od 1 października do 15 czerwca każdego roku  

                     kalendarzowego i składa się z dwóch przedzielonych przerwą międzysemestralną 

                    semestrów: I semestr- od 1 października do 31 stycznia i II semestr – 15  lutego  

                  do 15  czerwca. 

                  Wyjątkowo pierwszy rok akademicki działania UTW w Głuszycy będzie trwał jeden  

                  semestr –  od 15 lutego do 15 czerwca 2015 r. 

             2.  Program zajęć UTW opracowuje Zarząd . 



             3.  Zarząd UTW opracowuje roczny harmonogram prac uniwersytetu,  

                  a w szczególności: 

                  - przygotowuje plan zajęć, 

                  - zapewnia odpowiedni poziom merytoryczny zajęć, 

                  - dba o prawidłową i terminową realizację przyjętego harmonogramu, 

                  - zapewnia właściwą i rzetelną dokumentację, 

                  - dba zgodność działalności z przepisami prawa i Statutu, 

                  - koordynuje bieżącą działalność UTW, 

                  - dba o promocje, propagowanie medialne działalności UTW, 

                  - zabiega o sponsorów. 

             4.  W terminie 30 dni po zakończeniu roku kalendarzowego Zarząd składa Komisji 

                  Rewizyjnej sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej UTW. 

 

V.         Kontakt. 

             Siedziba Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy mieści się w Głuszycy przy 

              ulicy Grunwaldzkiej 26. (Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna). 

              Biuro UTW czynne w środy w godz. 13-14 tej . 

              Telefon :  660 699 757. 


