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REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 

działającego w strukturach BUSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest zadaniem statutowym Buskiego Samorządowego Centrum Kultury  

w Busku-Zdroju .Realizuje program edukacyjno-kulturalny skierowany do osób mających potrzebę 

ustawicznego kształcenia, rozwoju zainteresowań, aktywizacji społecznej. 

 

I. PODSTAWY  PRAWNE 

UTW w Busku-Zdroju działa w oparciu o Statut Buskiego Samorządowego Centrum Kultury  

w Busku-Zdroju, w szczególności w zakresie realizacji zadań w dziedzinie edukacji kulturalnej, wychowania 

przez sztukę oraz upowszechniania kultury i wiedzy. 

 

II. CELE I ZADANIA 

Celem UTW w Busku-Zdroju  jest: 

➢ aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych, 

➢ poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów, 

➢ ułatwianie kontaktów z instytucjami takimi jak służba zdrowia, ośrodki kultury, ośrodki 

rehabilitacyjne i inne, 

➢ aktywizowanie studentów na rzecz otaczającego ich środowiska, 

➢ podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

Studentem UTW w Busku-Zdroju może zostać każda osoba w wieku 55+, bez względu na poziom 

wykształcenia, jeżeli zadeklaruje chęć zdobywania wiedzy i udział w zajęciach. 

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY 

1. Studenci UTW w Busku-Zdroju mają prawo do: 

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

b) zdobywania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań naukowych, kulturalnych oraz korzystania 

w tym celu w ramach zajęć programowych z pomieszczeń BSCK w Busku-Zdroju, jak również z 

pomocy pracowników, 

c) udziału w pracach Rady Uniwersytetu, 

d) wyrażania opinii o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, 

e) udziału w wykładach ogólnych 

f) udziału w II zajęciach w tygodniu wg wyboru słuchacza. 

2. Studenci UTW w Busku-Zdroju mają obowiązek: 

a) uczęszczania na wykłady i zajęcia umieszczane w planie, 

b) zdobywania wiedzy i umiejętności poprzez udział w zajęciach, 

c) postępowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego, 

d) poszanowania i dbałości o mienie Buskiego Samorządowego Centrum Kultury, 
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e) dotrzymywania terminów wnoszenia opłat, 

f) przestrzegania wszelkich ustaleń Dyrektora BSCK i Rady UTW, 

g) stosowania się do ustaleń niniejszego regulaminu. 

 

3. Prawa studenta wygasają w chwili skreślenia z listy UTW z powodu: rezygnacji z uczestnictwa  

w zajęciach, niedopełnienia terminów wnoszenia opłat. 

4. Decyzje o skreśleniu słuchacza UTW podejmuje Dyrektor BSCK działający w porozumieniu z Głównym 

Specjalistą ds. animacji kultury i Radą UTW. 

5. Rozstrzygnięcie Dyrektora BSCK w powyższej sprawie jest ostateczne. 

 

 

V. STRUKTURA 

UTW w Busku-Zdroju jest jedną z form działalności Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-

Zdroju i podlega Dyrektorowi BSCK. Organizacją i koordynacją pracy UTW zajmuje się skierowany do tych 

działań pracownik. Rada Uniwersytetu wybrana przez studentów UTW w Busku-Zdroju jest ciałem 

doradczym. 

 

VI. FINANSE 

Działalność UTW w Busku-Zdroju finansowana jest  z: 

             a) z opłat wnoszonych przez słuchaczy w formie wpisowego i opłat za zajęcia ustalonych  

                             na każdy rok akademicki odrębnym Zarządzeniem Dyrektora, 

b) dobrowolnych wpłat od sponsorów, 

c) budżetu Buskiego Samorządowego Centrum Kultury. 

 

Wpisowe i opłata za zajęcia wnoszone są przez Studentów przelewem na rachunek BS Busko – Zdrój 50 

8480 0004 2001 0000 9922 0001 lub gotówką w kasie BSCK . 

 

VII. ZASADY ORGANIZACJI PRACY 

 

1. Rok akademicki trwa od października do końca maja następnego roku kalendarzowego. Rok  

 akademicki podzielony jest na dwa semestry (po 4 miesiące). 

2. Zapisy na dany rok akademicki trwają do 20 września. Liczba Studentów UTW jest ograniczona,  

 decyduje kolejność zapisu. 

3. W przypadku braku miejsc kandydat na Studenta zostanie wpisany na listę oczekujących. 

4. Szczegółowy harmonogram oraz obsada zajęć są podawane do wiadomości Studentom. 

5. Za opracowanie programu edukacyjnego UTW, a także terminową realizację zadań wynikających  

 z harmonogramu zajęć odpowiada Główny Specjalista ds. animacji kultury. 
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VIII. RADA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 

1. Rada Uniwersytetu współpracuje z Głównym Specjalistą ds. animacji kultury w zakresie 

 inicjowania zdarzeń kulturalnych i imprez okolicznościowych. 

2. Rada Uniwersytetu wybierana jest w wyborach bezpośrednich na walnym zebraniu Studentów. 

3. Rada Uniwersytetu wybierana jest na okres 1 roku. 

4. Kandydaci muszą być Studentami UTW. 

5. Kandydaci są zgłaszani przez studentów UTW. 

6. W razie potrzeb Rada spotyka się 1 raz w miesiącu z Dyrektorem BSCK i Głównym Specjalistą ds. 

 animacji kultury w celu omówienia spraw bieżących. W spotkaniach Rady mogą uczestniczyć 

 opiekunowie grup działających w ramach UTW. 

 

IX. UKOŃCZENIE UTW W Busku-Zdroju 

1. Studenci nie zdają egzaminów i uzyskują tylko potwierdzenie udziału w wykładach i warsztatach. 

2. Po ukończeniu roku akademickiego, Studenci otrzymują symboliczne dyplomy pamiątkowe. 

 

 

 

Busko – Zdrój, 26.09.2022 r. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/lem się z Regulaminem Organizacyjnym UTW. Akceptuję go  

i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nim zapisów. 
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