Załącznik Nr 1 do Z.51.2014.2015
z dnia 18 lutego 2015 r.

REGULAMIN UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy
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§1
Postanowienia ogólne
Uniwersytet Trzeciego Wieku, zwany dalej „UTW”, przy Uniwersytecie TechnologicznoPrzyrodniczym w Bydgoszczy, zwanym dalej „Uczelnią” lub „Uniwersytetem”, rozpoczął swoją
działalność 19 października 2010 roku.
UTW powołany został z myślą o aktywizacji intelektualnej, społecznej i prozdrowotnej ludzi
w „złotym wieku”, pochodzących z miasta Bydgoszcz i jego okolic.
UTW posługuje się własnym logotypem. Wzór logotypu stanowi załącznik do Regulaminu.
Nadzór nad UTW sprawuje prorektor ds. organizacji i rozwoju, który w szczególności zapewnia
UTW obsługę organizacyjną oraz zapewnia warunki lokalowe i dydaktyczne.
Rolę Koordynatora UTW pełni Dział Informacji i Promocji UTP.
Do obowiązków Działu Informacji i Promocji należy w szczególności:
− przygotowanie programu i harmonogramu zajęć na każdy semestr,
− zapewnienie wykładowców i osób prowadzących zajęcia,
− zapewnienie warunków technicznych przeprowadzania zajęć,
− wparcie organizacyjne UTW oraz podejmowanie decyzji finansowych w porozumieniu z Radą
Słuchaczy.
Dział Informacji i Promocji UTP raz w roku składa prorektorowi ds. organizacji i rozwoju
sprawozdanie z działalności UTW.

§2
Cele UTW
1. Celem UTW jest zapewnienie osobom, które zakończyły okres aktywności zawodowej:
− możliwości zdobywania wiedzy,
− możliwości zaspokajania różnych zainteresowań
− utrzymania i pogłębiania aktywności intelektualnej, społecznej, psychicznej i fizycznej,
− upowszechniania profilaktyki zdrowotnej.
2. Cele, o których mowa w ust.1, realizowane są między innymi poprzez:
− działalność edukacyjną w formie wykładów i zajęć fakultatywnych, takich jak: lektoraty
języków obcych, zajęcia komputerowe, gimnastyczne, zajęcia w zakresie kultury i sztuki,
− organizowanie spotkań integracyjnych,
− organizowanie turystyki krajowej i zagranicznej.
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§3
Działalność UTW
Działalność UTW realizowana jest zgodnie z celami zawartymi w § 2 Regulaminu UTW.
UTW działa na zasadzie dobrowolności swoich słuchaczy i opiera swoją działalność na pracy
społecznej tychże słuchaczy.
Dla umożliwienia działań UTW Uniwersytet:
− udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia i sprzęt niezbędny dla odbywania zajęć,
− zapewnia obsługę organizacyjną działań UTW.
W tematyce wykładów UTW uwzględnia się również zagadnienia związane z zakresem
działalności naukowej i dydaktycznej Uczelni.
Wykłady odbywają się w czasie roku akademickiego (2 semestry).
Na pół godziny przed wykładem słuchaczom przekazywane są informacje o wszystkich sprawach
organizacyjnych związanych z bieżącą działalnością UTW. Ponadto słuchacze w tym czasie mogą

zapisać się na imprezę kulturalną, wycieczkę itp. Informacje w sprawach organizacyjnych są także
podawane do wiadomości słuchaczy poprzez komunikaty ustne i pisemne na tablicy ogłoszeń oraz
przez publikację na stronie internetowej www.utw.utp.edu.pl.
7. Zajęcia dodatkowe w sekcjach, grupach, kołach odbywają wg planu zajęć, który szczegółowo
ustala Rada UTW z kierownikami sekcji, grup, kół przed każdym semestrem.
8. Zajęcia odbywają się w salach Uniwersytetu oraz instytucjach kulturalnych i sportoworekreacyjnych współpracujących z Uczelnią.
9. Wykładowcami i prowadzącymi zajęcia w ramach UTW mogą być aktywni i emerytowani
pracownicy UTP i innych uczelni oraz inne osoby, które zapewniają przeprowadzenie zajęć na
odpowiednim poziomie merytorycznym. Wykładowcy i prowadzący zajęcia mogą robić to
nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem określonym w umowie zawieranej indywidualnie z Uczelnią
w porozumieniu z Radą Słuchaczy. Wynagrodzenia, o których mowa wyżej, finansowane są
zgodnie z § 5 ust. 2.
§4
Rada Programowa
1. W skład Rady Programowej wchodzą:
− prorektor ds. organizacji i rozwoju lub wskazana przez niego osoba jako przewodniczący Rady,
− koordynatorzy UTW,
− przedstawiciele Rady Słuchaczy.
2. Zadania Rady Programowej to:
− wspieranie merytoryczne dotyczące ustalania tematyki wykładów, seminariów, konferencji,
− pozyskiwanie wykładowców z wyższych uczelni, osobowości świata nauki, polityki, kultury i sztuki,
− organizowanie form dokształcania i aktywizacji,
− wnioskowanie w innych sprawach dotyczących działalności bieżącej UTW.
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§5
Gospodarka finansowa
UTW prowadzi działalność na zasadzie „non profit”.
Działalność UTW jest finansowana z:
− opłat wnoszonych przez słuchaczy,
− środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych.
Gospodarka finansowa UTW prowadzona jest na podstawie regulaminu, preliminarza budżetowego
ustalonego przez Radę Słuchaczy i Koordynatorów oraz zatwierdzonego przez prorektora
ds. organizacji i rozwoju.
Wydatkowanie środków finansowych, pochodzących z dobrowolnych składek słuchaczy,
przeznaczonych na pokrycie kosztów działalności kulturalnej lub wycieczek, wymaga akceptacji
Rady Słuchaczy.
Słuchacz, dokonujący zbiórki pieniędzy, powinien zaewidencjonować wpłaty z podpisem
wpłacającego, a następnie rozliczyć się z ich rozchodowania przed wpłacającymi.
Dodatkowe opłaty słuchaczy na działalność statutową UTW w kwocie 5 złotych na semestr, będą
ewidencjonowane z podpisem wpłacającego, a rozliczenie wydatków z nich sfinansowanych
będzie przedstawione na koniec roku akademickiego.
O przeznaczeniu środków, o których mowa w ust. 4, decyduje Rada Słuchaczy.
Nadzór nad gospodarką finansową UTW sprawuje prorektor ds. organizacji i rozwoju.

§6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin UTW ustala Rektor Uniwersytetu na wniosek Rady Słuchaczy.
2. Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane w trybie określonym w ust.1.
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