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REGULAMIN UNIWERSYTETU III WIEKU FUNDACJI EKSPERT –  KUJAWY  

PRZY WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNO - TECHNICZNEJ W KONINIE 

  

I. PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 

1. Uniwersytet III Wieku Fundacji Ekspert – Kujawy przy Wyższej Szkole Pedagogiczno – 

Technicznej w Koninie został utworzony Uchwałą Zarządu Fundacji Ekspert – Kujawy nr 

1/09/2014 z dnia 1.09.2014r., jako forma kształcenia i rozwoju kulturalnego osób 

starszych, które odczuwają potrzebę kultywowania wysiłków poznawczych oraz swojego 

rozwoju intelektualnego. 

2. Uniwersytet III Wieku Fundacji Ekspert – Kujawy przy Wyższej Szkole Pedaogiczno – 

Technicznej w Koninie, o którym mowa, zwany daje UTW nosi nazwę: Uniwersytet III 

Wieku Fundacji Ekspert – Kujawy przy Wyższej Szkole Pedagogiczno - Technicznej  

w Koninie stanowi jednostkę działającą w strukturze Fundacji Ekspert – Kujawy, zwanej 

dalej Fundacją oraz wpisany jest w działalność Wyższej Szkoły Pedagogiczno – 

Technicznej w Koninie. UTW może posługiwać się pełną nazwą, bądź jedną z dwóch 

nazw skróconych: Uniwersytet III Wieku Fundacji Ekspert – Kujawy, albo Uniwersytet III 

Wieku.  

3. Siedzibą UTW jest Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu, przy ul. Dworcowej 65. 

4. Zasady funkcjonowania UTW reguluje niniejszy Regulamin. 

5. UTW nie posiada oddzielnej osobowości prawnej i funkcjonuje jako jednostka Wyższej 

Szkoły Pedagogiczno – Technicznej w Koninie oraz jednostka Fundacji Ekspert - Kujawy. 

6. UTW posługuje się pieczątką podłużną o treści: Uniwersytet III Wieku Fundacji Ekspert – 

Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław, tel. (52) 357-62-15, NIP 556-24-17-498. 

 

§ 2. 

1. Kształcenie prowadzone jest w szeroko rozumianym zakresie kształcenia kulturalnego 

człowieka: 

a) turystyka i rekreacja;  

b) aktywność ruchowa i rehabilitacyjna;  

c) nauki społeczne;         

d) wiedza o kulturze i sztuce. 
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2. Program UTW obejmuje wiedzę z zakresu szeroko pojętych nauk humanistycznych, 

społecznych, ekonomicznych, biologicznych, a także szeroko rozumianą integrację 

połączoną z rozwojem kulturalnym. 

         

§ 3. 

Podstawowe formy działalności UTW: 

a) wykłady otwarte dla słuchaczy UTW; 

b) zajęcia fakultatywne w ramach sekcji tematycznych (szkolenia, warsztaty, zajęcia ruchowe 

itp.); 

c) wycieczki kulturalno - poznawcze; 

d) Klub Seniora (wieczorki taneczne, spotkania z piosenką, itp.). 

 

II. WARUNKI PRZYJĘCIA 

§ 4. 

1. Słuchaczem UTW może zostać każda osoba bez względu na poziom wykształcenia, 

która jest na emeryturze oraz osoba w wieku 50+, jeśli złoży  

w wyznaczonym terminie Podanie o przyjęcie na słuchacza Uniwersytetu III Wieku 

Fundacji Ekspert – Kujawy przy Wyższej Szkole Pedagogiczno – Technicznej w Koninie 

wraz z 2 zdjęciami legitymacyjnymi, potwierdzeniem zapłaty kwoty 20,00 zł tytułem 

wpisowego oraz Deklarację uczestnictwa w Uniwersytecie III Wieku Fundacji Ekspert – 

Kujawy przy Wyższej Szkole Pedagogiczno – Technicznej w Koninie. 

2. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach UTW ważna jest na okres jednego roku 

akademickiego. Po tym okresie Słuchacz może złożyć deklarację dalszego kształcenia  

w następnym roku akademickim.   

3. Każda osoba, która złoży wymagane dokumenty oraz załączniki w określonym terminie 

zostaje przyjęta w poczet słuchaczy UTW, co oznacza, że jest uprawniona do 

korzystania z bezpłatnych wykładów otwartych, wybranych bezpłatnych sekcji 

fakultatywnych1 oraz Klubu Seniora.  

 

 

 

                                                 
1 Udział w części sekcji fakultatywnych jest odpłatny zgodnie z odrębnym cennikiem.  
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III. PRZEŁOŻENI SŁUCHACZA  

§ 5. 

1. Dyrektor Fundacji Ekspert - Kujawy, wyznacza Kierownika UTW, który zapewnia opiekę, 

organizację naukową i dydaktyczną oraz obsługę administracyjną działalności UTW przy 

współpracy Rady Programowej. 

2. Wszyscy słuchacze obowiązani są podporządkować się  i wykonywać polecenia osób 

spełniających określone funkcje,  w tym odpowiedzialnych za bezpieczeństwo  

i porządek w obiektach, w których będą się odbywały zajęcia UTW. 

 

IV. REPREZENTACJA SŁUCHACZY  

§ 6. 

1. Słuchacze powołują ze swego grona Radę Słuchaczy na okres 1 - letniej kadencji. 

Wybory odbywają się na ogólnych spotkaniach słuchaczy w obecności Kierownika UTW. 

2. W skład Rady Słuchaczy wchodzą:       

a) Przewodniczący;        

b) zastępca przewodniczącego; 

c) sekretarz;       

d) skarbnik;    

e) 2 członków.    

3. Rada Słuchaczy działa w oparciu o Regulamin zatwierdzony przez Kierownika UTW. 

 

§ 7. 

Każda sekcja czy grupa zajęciowa wybiera starostę, który koordynuje sprawy organizacyjne 

(współpracuje z osobą prowadzącą zajęcia, z Radą Słuchaczy oraz Kierownikiem UTW). 

 

§ 8. 

1. Rada Słuchaczy jest jedynym reprezentantem interesów i wyrazicielem opinii ogółu 

słuchaczy. 

2. Rada Słuchaczy ma prawo występować z wnioskami dotyczącymi tematyki seminariów, 

wykładów i zajęć dodatkowych oraz w sprawach organizacji UTW, może inicjować 

zorganizowanie nowych sekcji, kursów, grup zajęć czy imprez. 

3. Rada Słuchaczy zobowiązana jest do:   
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a) czynnego uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach i pracach Rady;  

b) współtworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania;      

c) zachowania w tajemnicy spraw poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą 

naruszać dobro słuchaczy i osób współpracujących z UTW. 

 

§ 9. 

Z ważnych powodów Rada Słuchaczy może wystąpić z wnioskiem do Kierownika UTW  

o skreślenie słuchacza z listy słuchaczy. 

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY  

§ 10. 

1. Podstawowe prawa i obowiązki słuchacza UTW określa niniejszy regulamin. 

2. W szczególności słuchacze UTW maja prawo do:        

a) poszanowania godności osobistej ze strony każdego członka społeczności UTW; 

b) zdobywania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań naukowych, kulturowych, 

turystycznych oraz korzystania  w tym celu w ramach zajęć programowych  

z pomieszczeń Fundacji Ekspert - Kujawy i innych instytucji współpracujących; 

c) udziału w pracach Rady Słuchaczy;   

d) wyrażania opinii o prowadzonych zajęciach dydaktycznych; 

e) posiadania indeksu i legitymacji słuchacza. 

  

§ 11. 

Prawa słuchacza wygasają w przypadku:          

a)  rezygnacji z uczestnictwa w UTW;            

b)  z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy. 

 

§ 12. 

Słuchacze UTW mają obowiązek:        

a) uczestniczenia w zajęciach umieszczonych w planie zajęć;       

b) zdobywania wiedzy i umiejętności w sposób systematyczny, podczas zajęć 

organizowanych w ramach UTW; 

c) postępowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego;    
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d) poszanowania i dbałości o mienie Fundacji Ekspert - Kujawy i instytucji 

współpracujących. 

 

VI. PLAN I ORGANIZACJA ZAJ ĘĆ 

§ 13. 

1. Rok akademicki trwa od października danego roku kalendarzowego do czerwca 

kolejnego roku kalendarzowego:     

a)   rok akademicki jest podzielony na dwa semestry;     

b)  w ciągu roku akademickiego, przewidziane są przerwy w zajęciach dydaktycznych, które  

związane są ze świętami ustawowo wolnymi;       

c)  organizację roku akademickiego określa Kierownik UTW w formie wewnętrznego dla 

UTW zarządzenia  przed rozpoczęciem danego roku;             

d) warunkiem rozpoczęcia zajęć dodatkowych jest powstanie grupy liczącej minimum 8,  

a maksymalnie 20 osób. 

2. Każdy Słuchacz uczestniczy w wykładach oraz w dowolnie wybranej liczbie sekcji 

fakultatywnych odpłatnych i nieodpłatnych. 

 

§ 14. 

1. Każdy słuchacz UTW zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji słuchacza 

UTW.     

2. Legitymacja upoważnia do:       

a) przebywania na terenie Fundacji i instytucji współpracujących;  

b) uczestniczenia w zajęciach. 

     

VII. RADA PROGRAMOWA  

§ 15. 

1. Program zajęć UTW i jego realizację zapewnia powołana Zarządzeniem Zarządu 

Fundacji Ekspert – Kujawy Rada Programowa UTW. 

2. Rada Programowa składa się z 5 - 11 członków, a jej kadencja trwa 3 lata. 

3. Stanowi ona organ doradczy Kierownika UTW, który jednocześnie z urzędu jest 

członkiem Rady Programowej. 
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4. Rada Programowa wybiera spośród siebie Przewodniczącego, zastępcę  

i sekretarza. 

5. Tryb pracy Rady określają wewnętrzne ustalenia. 

6. Odwołanie Rady Programowej następuje w trybie powołania. 

7. Zadaniem Rady Programowej jest ustalenie tematyki wykładów ogólnych oraz 

pozyskiwanie wykładowców z Uczelni Wyższej i innych osobowości świata nauki, polityki, 

kultury i sztuki. 

 

VIII. SKREŚLENIE Z LISTY SŁUCHACZY  

§ 16. 

1. Utrata praw słuchacza UTW następuje wskutek: 

a) dobrowolnego wystąpienia z UTW złożonego pisemnie (jeśli w ciągu 2 tygodni od 

momentu rozpoczęcia zajęć Słuchacz zgłosi swoją rezygnację, otrzyma zwrot wniesionej 

opłaty podstawowej); 

b) skreślenia z listy słuchacza przez Kierownika ds. UTW z powodu nie wniesienia opłat  

w określonych terminach lub nie przestrzegania zasad kulturalnego współżycia 

społecznego, niewłaściwego postępowania, albo zachowania godzącego w dobre imię 

UTW (na wniosek Rady Słuchaczy UTW);  

c) słuchaczowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Kierownika UTW do Rady 

Programowej UTW, która  przy obecności co najmniej 1/2 swojego pełnego składu 

podejmuje wiążące decyzje. Rozstrzygnięcie Rady Programowej UTW w sprawie jest 

ostateczne.  

2. Dobrowolne wystąpienie z UTW oraz skreślenie z listy słuchaczy nie obliguje do zwrotu 

opłaty podstawowej.  

 

IX. UKOŃCZENIE UTW 

§ 17. 

1. Słuchacze nie zdają egzaminów - po zakończeniu poszczególnych cykli zajęć uzyskują 

potwierdzenie udziału w zajęciach w postaci wpisu do indeksu. 

2. Decyzję o kontynuowaniu nauki na kolejnym roku akademickim słuchacze podejmują po 

ukończeniu danego roku akademickiego, najpóźniej do końca czerwca wypełniając nową 

deklarację. 
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3. Słuchaczom, którzy ukończą 2 lata akademickie (4 semestry) zostanie przyznany 

certyfikat Złotego Słuchacza UTW. 

4. Słuchaczom, którzy ukończą 3 lata akademickie (6 semestrów) zostanie przyznany 

certyfikat Platynowego Słuchacza UTW. 

 

X. ZASADY FINANSOWANIA  

§ 18. 

1. UTW utrzymywany jest:           

a)  ze środków przeznaczonych na działalność ogólną Fundacji Ekspert - Kujawy – są to 

wydatki związane z obsługą administracyjną, zajmowanymi pomieszczeniami oraz opłatą 

zajęć prowadzonych przez specjalistów z określonych dziedzin, a także zapraszanych 

wykładowców Uczelni;     

b)   ze składek słuchaczy;       

c)   z wpłat sponsorów;  

d)   ze środków pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych, w tym funduszy unijnych; 

2.  Wpływy i wydatki UTW są rejestrowane w ramach ogólnego rachunku bankowego 

Fundacji; 

3. UTW ma wydzieloną ewidencję przychodów i kosztów w ramach księgowości 

Fundacji.         

 

XI. PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 19. 

1. UTW używa pieczęci podłużnej (patrz § 1 pkt 6 Regulaminu), ma prawo do wydawania 

zaświadczeń, legitymacji słuchacza i indeksów wg określonych wzorów. 

2. UTW prowadzi kampanię informacyjną i propagującą swą działalność, może wydawać 

ulotki i broszury dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu. 

3. Słuchaczom UTW nie przysługują uprawnienia wynikające z przepisów o szkolnictwie 

wyższym, za wyjątkiem określonych w niniejszym regulaminie.  

4. Przyjęcie na UTW, jak i skreślenie słuchacza z listy, nie jest decyzją w rozumieniu 

przepisów prawa o postępowaniu administracyjnym. 

5. W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się inne powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 
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Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Zarząd Fundacji Ekspert – Kujawy 

oraz Kierownika UTW. 

 

 

………………………………………….. 

Prezes Fundacji Ekspert - Kujawy 

 

………………………………………….. 

Dyrektor Fundacji Ekspert - Kujawy 

 

………………………………………….. 

Kierownika UTW 

 

 

 

Inowrocław, 1.09.2014r.  

 

 


