
Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
działającego w ramach ARA 

w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej 
 
 

I. Zakres i formy działalności.  

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku zwany dalej UTW działa w strukturze Pałacu Kultury Zagłębia  
     w oparciu o Statut PKZ oraz postanowienia niniejszego Regulaminu. 
2. Siedzibą UTW jest Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. 
3. UTW nie posiada osobowości prawnej i funkcjonuje jako sekcja Amatorskiego Ruchu 
    Artystycznego PKZ. 
4. Opiekę naukowo –dydaktyczną nad UTW obejmuje WyŜsza Szkoła Humanitas w Sosnowcu. 
5. Swoją działalnością UTW obejmuje miasto Dąbrowa Górnicza i inne miasta Zagłębia 
      Dąbrowskiego. 
 

II. Cele i sposoby realizacji.   

6. Celem działalności UTW jest: 
• propagowanie wiedzy, kultury oraz idei kształcenia przez całe Ŝycie, 
• aktywizacja społeczna ludzi starszych, integracja międzypokoleniowa, 
• propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz zdrowego stylu Ŝycia, 
• rozwijanie takich form aktywizacji, które pozwolą ludziom starszym na zachowanie 

sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej, 
• umoŜliwienie i ułatwienie dostępu do dóbr kulturalnych i twórczości intelektualnej. 

 7.  UTW realizuje swoje cele poprzez: 
• organizowanie wykładów, dyskusji i warsztatów, 
• propagowanie, upowszechnianie i udostępnianie wiedzy i nowoczesnych mediów, 
• prowadzenie zajęć fakultatywnych w ramach sekcji tematycznych, 
• organizację spotkań integracyjnych, wycieczek, imprez kulturalnych, warsztatów 

twórczych, 
• współpracę z innymi organizacjami w zakresie realizacji celów. 

 
III. Prawa i obowi ązki słuchacza.   

 8. Słuchaczem UTW moŜe zostać kaŜda osoba bez względu na wiek i wykształcenie, która: 
• złoŜy pisemną deklarację o chęci uczestnictwa w jego działaniu, 
• zapozna się z regulaminem UTW, 
• wpłaci wpisowe i składkę semestralną z góry za kaŜdy najbliŜszy semestr. 

 9.  Słuchacz otrzymuje indeks / legitymację, która upowaŜnia do udziału w ofercie  
      programowej UTW. 
10. Słuchacz uczestniczy w wybranych przez siebie wykładach, sekcjach zainteresowań oraz  
      zajęciach dodatkowych. 
11. Warunkiem rozpoczęcia zajęć sekcji zainteresowań oraz oferty dodatkowej UTW jest  
      powstanie grupy osób, której liczebność określi PKZ. 
12. Korzystanie z wykładów ogólnych  i zajęć, w większości sekcji zainteresowań jest  
      nieodpłatne. NaleŜy się jednak liczyć z tym, Ŝe niektóre zajęcia będą częściowo płatne 
      przez uczestników. 
13. Uczestnicy sekcji zainteresowań wybierają spośród siebie starostów, którzy odpowiadają za 
       listy obecności na kaŜdych zajęciach. 
14. WyróŜniający się Słuchacze otrzymują na koniec roku akademickiego dyplomy  
      ukończenia UTW, które mają charakter symboliczny. 
15. Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia UTW jest uczestnictwo na minimum 75 % 
       wykładów i sekcji zainteresowań. 
 



16. Utrata praw słuchacza następuje wskutek: 
• dobrowolnego wystąpienia z UTW złoŜonego pisemnie 
• skreślenia z listy słuchaczy za nie przestrzeganie zasad współŜycia społecznego,  
• nie wniesienia opłat. 

 
IV. Struktura organizacyjna 

 
Rada Programowa  

17. Nad działalnością merytoryczną UTW czuwa Rada Programowa. Jej skład proponuje  
        i zatwierdza Dyrektor PKZ. 
18. Rada Programowa składa się z 5 do 10 członków, jej kadencja trwa 2 lata, a członkowie   
       pracują w niej społecznie. 
19. Rada Programowa wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza, a tryb jej 
       pracy określają wewnętrzne ustalenia. 
20. Odwołanie Rady Programowej następuje w trybie powołania. 
21. Rada Programowa jest ciałem o uprawnieniach inicjatywnych i opiniodawczych, do jej zadań  
       w szczególności naleŜy: 

• pozyskiwanie wykładowców i innych osobowości świata nauki, polityki, kultury i sztuki, 
• pozyskiwanie sponsorów i dodatkowych środków finansowych do organizacji działalności 

edukacyjnej oraz róŜnych form aktywnego spędzania wolnego czasu dla słuchaczy UTW, 
• składanie propozycji dotyczących rozwoju UTW. 

 
Samorząd Słuchaczy   

22. Samorząd Słuchaczy UTW wybierany jest na jeden rok akademicki i tworzą go starostowie  
      sekcji zainteresowań.      
23. Samorząd Słuchaczy składa się z co najmniej 5 członków: 
       przewodniczącego, zastępcy, sekretarza, skarbnika i członków. 
24. Samorząd Słuchaczy jest jedynym reprezentantem interesów i wyrazicielem opinii ogółu  
       Słuchaczy. 
25. Samorząd Słuchaczy moŜe występować z wnioskami dotyczącymi tematyki wykładów, zajęć  
      dodatkowych, w sprawach organizacji UTW oraz inicjować zorganizowanie nowych sekcji czy  
       kursów.                                       
26. Samorząd Słuchaczy organizuje spotkania okolicznościowe słuchaczy (np. biesiady, wieczory  
       integracyjne itp. ). 
27. Samorząd Słuchaczy współpracuje z Radą Programową UTW. 
28. Samorząd Słuchaczy rozpatruje i rozstrzyga sprawy słuchaczy dotyczące nieprzestrzegania  
      Regulaminu UTW oraz spory powstałe na tle działalności UTW. 
 
 

IV. Zasady finansowania   

29. UTW utrzymywany jest: 
• ze składek słuchaczy: wpisowego, wpłat semestralnych oraz opłat za zajęcia 
• z dotacji, subwencji, środków z funduszy publicznych, darowizn. 

       
 
 
                                                                                                    Zatwierdził:   

                                                                                               Dawid Orpych  
                                                                                        Zastępca Dyrektora PKZ 
 
 
Dąbrowa Górnicza 02.11.2011 


