
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku z dnia 

12 listopada 2019 roku 

 

 

REGULAMIN UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 

W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W BRZESKU 

 

 

 

§ 1. 

 

PRZEPISY OGÓLNE 

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku zwany dalej UTW w Brzesku stanowi jednostkę działającą w 

strukturze Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku. UTW nie posiada osobowości prawnej. 

2. Podstawowe zasady funkcjonowania UTW reguluje Statut Miejskiego Ośrodka Kultury w 

Brzesku, natomiast szczegółowe – Regulamin UTW. 

3. Siedzibą UTW jest Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku, 32-800 Brzesko, plac Targowy 10. 

4. UTW w Brzesku posiada pieczęć o treści: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Brzesku 

działający przy MOK, 32-800 Brzesku, Plac Targowy 10, tel.14 6849660. 

5. Podstawowe formy działalności UTW stanowią: wykłady (2 lub 3 razy w miesiącu), zajęcia, 

warsztaty itp. 

 

§ 2. 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku  

2. Koordynator UTW 

3. Rada Słuchaczy 

 

§ 3. 

 

KOORDYNATOR I RADA SŁUCHACZY 

1. Koordynacją pracy Uniwersytetu zajmuje się Koordynator, powołany przez Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku w drodze zarządzenia. 

2. Rada Słuchaczy jest reprezentantem interesów i wyrazicielem opinii ogółu słuchaczy. 

W skład Rady Słuchaczy wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, dwóch 

członków (wybrani z ogółu słuchaczy zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym). 

3. Rada Słuchaczy działa w oparciu o Regulamin zatwierdzony przez Dyrektora MOK i jest 

zobowiązana do comiesięcznych spotkań z koordynatorem.  

4. Do zadań Rady Słuchaczy należy m.in. ustalanie tematów i terminów wykładów, staranie 

się o wykładowców, opracowywanie programu pracy UTW, propozycje dodatkowych zajęć, 

sprawy organizacyjne UTW. 

5. Kadencja Rady Słuchaczy trwa 1 rok akademicki. 

 



§ 4. 

 

CELE DZIAŁALNOŚCI UTW: 

1. Upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych. 

2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów. 

3. Angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego środowiska. 

4. Podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów. 

 

§ 5. 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA: 

1. Słuchaczem UTW może zostać osoba w wieku dojrzałym bez względu na poziom 

wykształcenia, jeśli zadeklaruje chęć zdobywania wiedzy w UTW (deklaracja uczestnictwa w 

zajęciach UTW) i dokona wpłaty wpisowego. 

2. Na zakończenie semestru słuchacz otrzymuje dyplom uczestnictwa. 

3. Dyplom ma charakter symboliczny. 

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w UTW w trakcie semestru nie zwraca się  

słuchaczowi tzw. wpisowego.  

 

§ 6. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY 

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

2. W szczególności słuchacze UTW mają prawo do: 

     - poszanowania godności osobistej ze strony każdego członka społeczności UTW, 

     - zdobywania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań oraz korzystania w tym celu w 

       ramach zajęć programowych z pomieszczeń MOK w Brzesku.  

3. Prawa słuchacza wygasają w przypadku: 

    - dobrowolnej rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, 

    - z dniem zakończenia roku akademickiego. 

4. Słuchacze UTW mają obowiązek: 

   - postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego, 

   - poszanowania i dbałości o mienie placówek, w których odbywają się zajęcia, 

   - terminowego wpłacania ustalonych opłat. 

5. Słuchaczom UTW nie przysługują uprawnienia wynikające z przepisów prawa o 

szkolnictwie wyższym. 

6. Każdy słuchacz UTW zobowiązany jest do posiadania symbolicznej legitymacji, która 

upoważnia do uczestniczenia w wykładach i zajęciach. 

 

§ 7. 

 

PLAN I ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

1. Rok akademicki trwa od 1 października do 31 maja danego roku kalendarzowego. 



2. W ramach programu zajęć UTW mogą być oferowane wykłady, zajęcia bezpłatne oraz 

zajęcia dodatkowo płatne. 

3. Program wykładów opracowuje Rada Słuchaczy w porozumieniu z Koordynatorem UTW. 

4. Program zajęć bezpłatnych (w ramach opłaty za uczestnictwo w UTW) oraz dodatkowo 

płatnych ustala organ prowadzący na wniosek Rady Słuchaczy. 

5. Słuchacze nie zdają egzaminów, a potwierdzeniem ich uczestnictwa w zajęciach jest 

wręczany na zakończenie każdego roku symboliczny dyplom. 

 

§ 8. 

 

ZASADY FINANSOWANIA 

1. UTW utrzymywany jest: 

- z opłat słuchaczy, czyli tzw. wpisowego,  

- ze środków przeznaczonych na działalność ogólną Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku 

(np. baza lokalowa z jej wyposażeniem, obsługa techniczna i sprzęt audiowizualny, obsługa 

finansowo- księgowa, plakaty), 

- pozyskanych dotacji z gminy Brzesko lub innych instytucji i organów wspierających 

działalność tego typu. 

2. Wysokość wpisowego corocznie ustala Rada Słuchaczy w porozumieniu z Koordynatorem 

UTW i Dyrektorem MOK. 

3. Wpłacone do kasy MOK składki członkowskie są wykorzystywane na cele UTW. Nadzór 

nad gospodarką finansową Uniwersytetu Trzeciego Wieku sprawuje główny księgowy MOK. 

 

§ 9. 

 

PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Zmiany w treści Regulaminu może dokonać dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w 

Brzesku w drodze zarządzenia. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się inne powszechne 

obowiązujące przepisy prawa. 

 

 


