
Regulamin 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Myślenicach 

przy Myślenickim Towarzystwie Kultury 
 

 

 

ROZDZIAŁ I. 
Podstawy prawne 

 

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Myślenicach działa w oparciu o statut Stowarzyszenia Myślenickiego Towarzystwa 

Kultury i wypełnia zadania w zakresie kultury i dotyczące prowadzenia edukacji w różnych dziedzinach nauki wśród 

osób starszych.  

2. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Myślenicach korzysta z opieki i pomocy organizacyjnej Myślenickiego 

Towarzystwa Kultury. 

3. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Myślenicach posiada  środki materialne, prawo używania pieczęci, oznak, logo, 

indeksów, legitymacji zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie oraz wewnętrznymi regulacjami 

Myślenickiego Towarzystwa Kultury i wyłącznie za zgodą władz Towarzystwa.  

4. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Myślenicach działa jako sekcja organizacyjna Myślenickiego Towarzystwa Kultury 

zgodnie z zapisami Statutu Myślenickiego Towarzystwa Kultury i regulacjami władz Myślenickiego Towarzystwa Kultury.  

5. Za całokształt działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Myślenicach odpowiedzialny jest Zarząd Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku w Myślenicach we współpracy z Prezesem Zarządu Myślenickiego Towarzystwa Kultury. 

6.  Patronat honorowy nad Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Myślenicach sprawuje  Jego Magnificencja Rektor 

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.  

7. Opiekunem naukowym Uniwersytetu jest pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Pedagogicznego, który 

jest jednocześnie członkiem Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Myślenicach. 

8. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Myślenicach może podejmować współpracę z Federacją UTW, a także ze innymi 

stowarzyszeniami, w tym organizacjami o profilu społecznym, kulturalnym, edukacyjnym i sportowym wyłącznie za 

zgodą Zarządu Myślenickiego Towarzystwa Kultury.  

 

ROZDZIAŁ II. 
Cele i sposoby ich realizacji 

 
1. Celem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Myślenicach jest: 
 

a) propagowanie wiedzy, kultury i zdrowia, dobrych obyczajów oraz idei kształcenia przez całe życie; 

b) umożliwienie i ułatwienie ludziom dostępu do zdobyczy nauki i techniki, dóbr kultury i twórczości 

intelektualnej; 

c) propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz zdrowego stylu życia; 

d) angażowanie wszystkich chętnych osób do różnego rodzaju form aktywności intelektualnej i fizycznej, 

odpowiednio do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań; 

e) prowadzenie działalności wolontarystycznej dla osób potrzebujących wsparcia. 

 

 

2. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Myślenicach realizuje swoje cele poprzez: 
 

a) prowadzenie działalności edukacyjno szkoleniowej; 

b) organizowanie wykładów, dyskusji, czatów internetowych i warsztatów; 

c) działalność wydawniczą; 

d) propagowanie, upowszechnianie i udostępnianie wiedzy nowoczesnych mediów; 

e) prowadzenie zajęć fakultatywnych w ramach sekcji tematycznych; 

f) organizacje spotkań integracyjnych, wycieczek, imprez kulturalnych i warsztatów twórczych; 

g) pomoc koleżeńską w załatwianiu życiowych spraw swoich słuchaczy; 

h) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, środkami masowego przekazu i placówkami 

kulturalno – oświatowymi w zakresie realizacji celów; 

i) inne działania sprzyjające realizacji zamierzonych celów. 

 



3. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Myślenicach realizuje swoje cele opierając się na społecznej pracy członków. 

 

 
ROZDZIAŁ III. 

Struktura organizacyjna: 

I. Zarząd 
 

1. Organem przedstawicielskim słuchaczy UTW jest Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Myślenicach, którym  

kieruje Prezes. 

2. Zarząd na wniosek słuchaczy UTW powołuje Prezes Myślenickiego Towarzystwa Kultury, który udziela Zarządowi 

UTW pełnomocnictw do prowadzenia działalności Uniwersytetu w imieniu Myślenickiego Towarzystwa Kultury.  

3. W skład Zarządu wchodzi 7 - 9  osób wybranych na ogólnym zebraniu słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku   

w tym prezes, dwóch zastępców prezesa, skarbnik, sekretarz, opiekun naukowy, oraz nie więcej niż trzech członków 

Zarządu.  

4. Prezes Zarządu lub jego zastępcy  zwołują posiedzenie Zarządu co najmniej dwa razy w semestrze. 

5. Ogólne zebranie słuchaczy obraduje przynajmniej raz w roku, jest protokołowane i podpisane przez 

Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza. 

6. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie prezesa, zastępców, sekretarza i skarbnika. 

7. Kadencja Zarządu trwa 2 lata. 

 

8. Zadaniem Zarządu jest: 
a) inicjowanie zdarzeń kulturalnych i imprez okolicznościowych;  

b) współpraca z organizatorami wycieczek i wyjazdów; 

c) organizowanie i opracowanie harmonogramu zajęć na każdy semestr; 

d) prowadzenie dokumentacji odbytych zajęć w poszczególnych sekcjach; 

e) minimum raz w semestrze odbyć spotkanie się z Prezesem Myślenickiego Towarzystwa Kultury w celu 

omówienia spraw bieżących; 

f) prowadzić współpracę organizacyjną z Myślenickim Towarzystwem Kultury; 

 

9. Prezes reprezentuje Uniwersytet Trzeciego Wieku na zewnątrz. 

10. Zakres czynności Zarządu określa Zarząd Myślenickiego Towarzystwa Kultury w formie Uchwały. 

 

II. Rada Programowa 

 

1. Nad działalnością merytoryczna Uniwersytetu Trzeciego wieku w Myślenicach czuwa Rada Programowa. Jej skład 

proponuje Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Myślenicach a zatwierdza Zarząd Myślenickiego Towarzystwa 

Kultury. 

 

2. W skład Rady Programowej wchodzą: 
a) Prezes Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

b) Prezes Myślenickiego Towarzystwa Kultury, 

c) Opiekun naukowy, 

d) Skarbnik, 

 

3. Rada nie  może liczyć więcej niż 10 członków.  

 

4. Do kompetencji Rady Programowej należy w szczególności: 
a) dbałość o wysoki poziom merytorycznych zajęć; 

b) przygotowywanie i zatwierdzanie programów zajęć; 

c) zatwierdzanie rocznego planu pracy; 

d) zatwierdzanie harmonogramu, tematyki i siatki zajęć; 

e) współpraca z Prezesem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Myślenicach w zakresie realizacji jego zadań. 
 

5. Członkowie Rady Programowej pracują w niej społecznie. 
 

III. Komisja Kontroli Wewnętrznej 
1. komisja Kontroli Wewnętrznej powołana jest do sprawowania nadzoru nad działalnością UTW Myślenice; 

2. czynności kontrolne Komisja podejmuje nie rzadziej niż raz w roku; 



3. w zakresie kontroli i nadzoru Komisja nie podlega Zarządowi, a swoje sprawozdanie przedstawia na ogólnym 

zebraniu członków; 

4. komisja Kontroli Wewnętrznej składa się z przewodniczącego i z 3 członków w tym jeden członek stanowi 

przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Myślenickiego Towarzystwa Kultury; 

5. Nadzór nad działalnością komisji kontroli wewnętrznej sprawuje Komisja Rewizyjna Myślenickiego Towarzystwa 

Kultury. 

 

6. do kompetencji Komisji Kontroli Wewnętrznej należy: 
a) kontrolowanie działalności Uniwersytety Trzeciego Wieku w zakresie formalno-prawnym; 

b) nadzór nad gospodarowaniem finansami Uniwersytetu Trzeciego Wieku; 

c) składanie wniosków z kontroli na ogólnym zebraniu członków; 

d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Uniwersytetu Trzeciego Wieku; 

e) składanie sprawozdań ze swojej pracy na ogólnym zebraniu członków; 

 

6. Uchwały Komisji Kontroli zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków w tym 

Przewodniczącego. 

 

ROZDZIAŁ IV. 
Finanse, baza lokalowa, obsługa. 

 

1. W ramach wspólnej działalności Myślenickie Towarzystwo Kultury zapewnia: 

pomieszczenie do prowadzenia zajęć; 

obsługę techniczna i sprzęt audiowizualny, 

obsługę finansowo – księgową.  

2. Uniwersytet Trzeciego Wieku ma prawo do posiadania własnego subkonta w ramach rachunków bankowych 

prowadzonych przez Myślenickie Towarzystwo Kultury.  

3. Zgodę na otwarcie subkonta musi wyrazić Zarząd Myślenickiego Towarzystwa Kultury.  

4. Wypłaty z subkonta realizowane będą na wniosek Skarbnika Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Myślenicach przez 

upoważnione do tego władze Zarządu Myślenickiego Towarzystwa Kultury.  

 

5. Środki finansowe na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w  Myślenicach pochodzą z: 
a) opłat wnoszonych przez członków w formie czesnego i wpisowego; 

b) opłat za zajęcia fakultatywne; 

c) dotacji i grantów oraz wpłat darczyńców. 

 

6. Wysokość  czesnego i wpisowego jest corocznie ustalana przez Zarząd Uniwersytetu w porozumieniu z Zarządem 

Towarzystwa.  

7. Nadzór nad gospodarką finansową Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Myślenicach sprawuje Komisja Rewizyjna wraz 

z Prezesem i Skarbnikiem Myślenickiego Towarzystwa Kultury.         

                                              

ROZDZIAŁ V. 
Kryteria naboru uczestników (słuchaczy) 

 

1. Członkiem (słuchem) Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Myślenicach może zostać każdy mieszkaniec miasta i gminy i 

powiatu myślenickiego, który ukończył 50 lat, złożył deklarację członkowską i pragnie poszerzyć swoją wiedzę, rozwijać 

zainteresowania oraz brać czynny udział w życiu kulturalnym miasta i gminy Myślenice oraz powiatu myślenickiego. 

2. Nadzwyczajnym członkiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku może zostać osoba pracująca w ramach wolontariatu na 

rzecz Uniwersytetu Trzeciego Wieku minimum przez jeden semestr na wniosek minimum 3 członków Zarządu UTW.  

Członek nadzwyczajny jest zwolniony z czesnego i ma prawo do uczestnictwa  w zajęciach na ogólnych zasadach. 

 

ROZDZIAŁ VI. 
Prawa i obowiązki Członka (słuchacza) 

 

1. Członkowie (słuchacze) Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Myślenicach maja prawo do: 
 

a) brania udziału we wszystkich rodzajach zajęć zgodnie z przyjętymi zasadami o płatności; 

b) inicjowania nowych form działań twórczych i programowych. 

 

 



2. Członkowie (słuchacze) zobowiązani są do: 
a) postępowania zgodnie z regulaminem; 

b) przestrzegania zaleceń Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Prezesa Myślenickiego Towarzystwa Kultury; 

c) terminowego opłacania czesnego (1 raz / semestr) oraz opłat za zajęcia. 

 

3. Zaleganie z opłatami przez minimum 30 dni od wyznaczonego terminu może skutkować skreśleniem z listy 

członków (słuchaczy).  

4. W przypadku rezygnacji z zajęć organ prowadzący nie zwraca czesnego oraz wpisowego. 

5. Zapisanie się do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Myślenicach  po rozpoczęciu zajęć nie zwalnia członka z wpłaty 

pełnego czesnego i wpisowego. 

6. Warunkiem zaliczenia roku akademickiego UTW w Myślenicach jest posiadanie ważnego indeksu oraz spełnienie 

wszystkich wymagań określonych przez Zarząd Uniwersytetu w stosownej uchwale dotyczącej organizacji roku 

akademickiego.  

7. Warunkiem rozpoczęcia zajęć koła zainteresowań jest powstanie grupy osób, której liczebność określi Zarząd 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Myślenicach (nie mniej niż 10 osób). 

8. Członkowie otrzymują indeks Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Myślenicach. 

 

ROZDZIAŁ VII. 
Zmiany regulaminu i postanowienia końcowe. 

 

1. Wszystkie zmiany treści regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Myślenicach podejmuje się uchwałą Zarządu  

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Myślenicach na pisemny wniosek dwóch trzecich ogółu słuchaczy. 

2. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Myślenicach może rozwiązać swoją współpracę z Myślenickim Towarzystwem 

Kultury na wniosek najmniej 1/3 Zarządu UTW Myślenice.  

 

  

 


