
REGULAMIN 
UNIWERSYTETU  TRZECIEGO WIEKU 

im.  Janiny Twarowskiej 
 

      Patronat naukowy: Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach. 
 

 
      Celem UTW  jest: 

• propagowanie i rozwijanie różnorodnych form aktywności intelektualnej 
i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków; 

• prowadzenie działalności edukacyjnej z różnych dziedzin nauk, 
• rozwijanie zainteresowań artystycznych, 
• aktywizacja społeczna osób starszych. 

 
 
I. Podstawy prawne. 
 

           UTW działa w oparciu o Statut Centrum Kultury i Sztuki  w Skierniewicach. 
            
II. Zasady organizacyjne. 
 

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku jest jedną z form działalności Centrum Kultury  
      i Sztuki  i  podlega jego Dyrekcji. 
2. Uniwersytet nosi nazwę:  
      Uniwersytet Trzeciego Wieku imienia Janiny Twarowskiej. 
3. Program zajęć i ich organizację zatwierdza dyrekcja  CKiS. 
4. Pracą UTW koordynuje pracownik CKiS. 
5. Spośród słuchaczy UTW wybiera się Radę Słuchaczy. 
6. UTW używa okrągłej pieczątki o  brzmieniu: 

 
CKiS 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku 
im. Janiny Twarowskiej 

w Skierniewicach         
      III. Rada Słuchaczy. 

 
Rada Słuchaczy działa jako ciało doradcze. 

1. Wybór Rady: 
- wybór Rady ogłasza się  z miesięcznym wyprzedzeniem; 
- kandydatury do Rady zgłaszane są do koordynatora UTW; 
- Radę Słuchaczy w liczbie 7-10 członków wybiera komisja powołana przez    
  organizatora czyli CKiS; 
- Rada Słuchaczy wybiera spośród siebie następujące osoby: przewodniczącego,  
  sekretarza, kronikarza, skarbnika; 
- Rada Słuchaczy wybierana jest raz na 4 lata; 

                  - w razie potrzeby skład Rady Słuchaczy możne zostać poszerzony.  
2. Zadaniem Rady jest: 

- opiniowanie zajęć, 
- doradztwo merytoryczne, składanie propozycji wykładów i zajęć         
  fakultatywnych, 



                  - sygnalizowanie potrzeb słuchaczy, 
                  - organizowanie wyjazdów do teatrów, muzeów, wycieczek krajoznawczych itp., 
                  - prowadzenie dokumentacji związanej ze swoją działalnością: księgi protokołów 
                    i księgi rachunkowej, kroniki,        

3. Rada spotyka się raz w miesiącu z koordynatorem UTW dla omówienia bieżących 
spraw, 

4. Po zakończeniu roku akademickiego Rada  składa sprawozdanie ze swojej działalności, 
5. Członkowie Rady pełnią dyżury w dniu, kiedy odbywają się wykłady   ( 45 minut 

przed zajęciami i 30 minut po zajęciach). 
 
IV. Słuchacze. 
 

Podstawowe prawa i obowiązki słuchacza UTW określone są w niniejszym 
regulaminie. 
1. Słuchacze mają prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Uniwersytetu. 
2. Słuchacze uczestniczą w zajęciach na podstawie legitymacji członkowskiej.  
3. Jeśli słuchacz jest zmuszony z przyczyn obiektywnych przerwać studia, jest 

zobowiązany poinformować koordynatora. W tym wypadku wniesiona opłata nie 
podlega zwrotowi, natomiast słuchaczowi przysługuje   prawo wznowienia 
studiów w każdym czasie. 

4. Brak opłat uniemożliwia słuchaczowi udział w zajęciach Uniwersytetu. 
5. Słuchacze zajęć fakultatywnych wnoszą opłaty pokrywające koszty ich organizacji. 
6. Słuchacze posiadający Skierniewicka Kartę Osoby Niepełnosprawnej mogą korzystać  

z 3 zajęć fakultatywnych z 50 % dopłatą (uchwala Rady Miasta). 
7. Członkostwo  wygasa przez: dobrowolne wystąpienie z  UTW zgłoszone   

na piśmie lub ustnie, skreślenie z listy z powodu nieuiszczania opłat lub wskutek 
śmierci słuchacza. 

8. Nieprzestrzeganie regulaminu UTW  spowoduje skreślenie z listy Słuchaczy. 
 

 
 
V. Finanse UTW. 
 
Źródłem finansowania UTW są składki członkowskie słuchaczy. 
Słuchacze zajęć fakultatywnych wnoszą opłaty pokrywające koszty ich organizacji, 
w kwotach skalkulowanych i podanych do wiadomości wraz z ofertą programową przed 
uruchomieniem nowych zajęć.           
           

1. Opłaty roczne przeznaczone są na pokrycie kosztów wykładów 
 i organizacji pracy UTW. 

2. Wysokość opłat ustala Dyrekcja  CKiS  na podstawie analizy kosztów. 
3. Osoba wstępująca do UTW wnosi opłaty: 

 -  opłatę roczną w wysokości 100 zł obejmującą 2 semestry, 
 -  opłatę wpisową w kwocie 10 zł. 

4. Wpłat dokonuje się do kasy Centrum Kultury i Sztuki.  
5. Obsługa księgowo – finansowa prowadzona jest przez    

pracowników działu księgowo-finansowego CKiS. 
 
 
 



VI. Organizacja pracy UTW. 
 
1. Rok akademicki w UTW trwa od października do końca maja i składa się z dwóch 

semestrów. 
2. Program zajęć i ich organizację zatwierdza dyrekcja  CKiS. 
3. Przed rozpoczęciem każdego semestru koordynator UTW podaje do wiadomości 

słuchaczy szczegółowy program zajęć. 
4. Wykłady odbywają się w siedzibie  CKiS. 
5. Zajęcia fakultatywne mogą odbywać się zarówno w  CKiS jak i w innych 

jednostkach należących  do CKiS. 
6. Każda grupa fakultatywna wybiera swojego starostę, który współpracuje  

z prowadzącym zajęcia i koordynatorem, 
7. Każdy słuchacz UTW zobowiązany jest do posiadania ważnej tj. ostemplowanej 

na dany semestr legitymacji członkowskiej, 
8. Legitymacja jest dokumentem, który upoważnia do uczestniczenia w zajęciach  

i innych imprezach UTW, 
9. Utrata legitymacji wymaga  wydania duplikatu.  
 

VII. Oferta programowa UTW 
 

1. Program UTW obejmuje wykłady (jeden raz w tygodniu) i zajęcia fakultatywne: 
a. Wykłady podejmować będą  tematykę z następujących dziedzin: nauki 

społeczne (psychologia, socjologia, historia, ekonomia); kultura (historia 
sztuki, film, teatr, literatura);  medycyna (schorzenia wieku dojrzałego i ich 
profilaktyka).  

b. W ramach zajęć fakultatywnych mogą być organizowane kursy z obsługi 
komputera, lektoraty języków obcych, zajęcia kondycyjne: gimnastyka 
ogólousprawniająca, pilates – zdrowy kręgosłup, joga, zumba gold, taniec, 
zajęcia artystyczne; plastyczne, fotograficzne, florystyczne, teatralne, wokalne, 

c. wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do teatrów oraz inne formy w zależności od 
zapotrzebowania oraz możliwości organizacyjnych UTW. 

 
VIII. Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się 

postanowienia Statutu  CKiS oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
 
 
 
                                                                                                    
       Skierniewice, 4.10.2021 r                                                          
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