
REGULAMIN  

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W REDZIE 

przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Biblioteki w Redzie 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Biblioteki w Redzie – zwany 

dalej UTW - powołany został do prowadzenia działalności dydaktycznej poprzez organizację 

wykładów, kursów i zajęć praktycznych, dających możliwość zdobywania wiedzy oraz 

utrzymania aktywności społecznej osobom dorosłym, niebędącym studentami,  

a w szczególności emerytom i rencistom pragnącym nadal pogłębiać swoją wiedzę  

i zainteresowania. 

§ 2 

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku działa na podstawie:  

 Statutu Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki w Redzie 

 Niniejszego regulaminu. 

 

Siedziba UTW w Redzie mieści się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima 

Derdowskiego w Redzie przy ul. Derdowskiego 3, 84-240 Reda. 

 

§ 3 

Cel i zakres działania UTW 

1.Celem działania UTW jest: 

 ustawiczne dokształcanie i kształcenie ludzi dorosłych, nieaktywnych już zawodowo, 

rozbudzanie ich aktywności intelektualnej, społecznej, psychicznej i fizycznej oraz 

upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej, 

 budzenie aktywności intelektualnej i przeświadczenia, że osoby „trzeciego wieku” są 

potrzebne sobie nawzajem i innym członkom społeczności, 

 stwarzanie pola do aktywności człowieka starszego, do zaspokajania jego potrzeb: 

uznania, bezpieczeństwa, życzliwości, przyjaźni i afirmacji siebie i otaczającego 

świata, a przez to do samorealizacji, 

 propagowanie i inicjowanie różnorodnych form twórczej aktywności stosownie do 

wieku, możliwości i oczekiwań słuchaczy 

 umożliwianie zdobywania nowych umiejętności ułatwiających seniorom życie we 

współczesnym świecie. 

 

2. Cele, o  których mowa w ust.1 realizowane są według planów i harmonogramów zajęć 

między innymi, poprzez: 

 prowadzenie działalności edukacyjnej w formie wykładów, ogólnych i 

seminariów, 

 prowadzenie warsztatów tematycznych, sekcji i klubów,  

 umożliwienie uczestnictwa w zajęciach i działaniach w zakresie kultury i sztuki,  

 integrowanie środowiska w formie wycieczek turystycznych i krajoznawczych. 

 



§ 4 

Struktura organizacyjna 

1. Bezpośredni nadzór nad działalnością UTW sprawuje Zarząd Stowarzyszenia 

Przyjaciół Biblioteki w Redzie. 

2. UTW współpracuje z pracownikami naukowymi i instytucjami gwarantującymi 

wysoki poziom merytoryczny wykładów, seminariów i zajęć. 

 

§ 5 

Słuchacze UTW 

 

1. Słuchaczem UTW może zostać każda osoba zamieszkująca Gminę Miasto Reda, bez 

względu na płeć i wykształcenie, która w chwili rozpoczęcia zajęć ukończyła 60 lat, 

jest na emeryturze lub rencie, jeśli zadeklaruje chęć zdobywania wiedzy i podpisze 

deklarację uczestnictwa w zajęciach UTW stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 

2. Limit przyjęć ograniczony jest w każdym semestrze od możliwości organizacyjnych, 

kadrowych i lokalowych. 

 

§ 6 

Prawa i obowiązki słuchacza UTW 

 

1. Słuchacze UTW mają prawo do zdobywania wiedzy, brania udziału we wszystkich 

programowo przewidzianych rodzajach zajęć, rozwijania własnych zainteresowań 

naukowych, kulturowych, turystycznych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie. 

2. Wszyscy słuchacze zobowiązani są podporządkować się i  spełniać polecenia osób 

pełniących zlecone funkcje, w tym odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek w 

obiekcie, w którym będą odbywały się zajęcia. 

3. Słuchacze mają obowiązek systematycznego uczestnictwa w zajęciach zgodnie  

z planem zajęć, zdobywania wiedzy i umiejętności podczas zajęć terenowych  

i w zajęciach warsztatowych, postępowania zgodnie z zasadami współżycia 

społecznego, poszanowania i dbałości o mienie Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

 

§ 7 

Plan i organizacja zajęć 

 

Szczegółowy harmonogram oraz obsada zajęć podawane są do wiadomości słuchaczom przed 

rozpoczęciem zajęć. 
 

§ 8 

Skreślenie z listy słuchaczy 

 

Utrata prawa słuchacza UTW następuje w skutek: 

a. Na pisemną uzasadnioną prośbę słuchacza  

b. Skreślenia z listy słuchacza, który nie przestrzega zasad kulturalnego współżycia 

społecznego, niewłaściwego postępowania lub zachowania godzącego w dobre imię 

UTW 

c. Nieopłacanie składek członkowskich przez okres jednego roku. 

 

 



 

 

§ 9 

Zasady finansowania 

 

UTW utrzymywany jest z: 

a. Dotacji Gminy Miasta Redy 

b. Składek członkowskich 

c. Środków instytucji współpracujących 

 

§ 10 

Przepisy końcowe 

 

1. UTW używa pieczęcie, ma prawo do wystawiania zaświadczeń. 

2. UTW prowadzi kampanię informacyjną i propagującą swoją działalność poprzez 

fotorelacje z wydarzeń oraz zajęć. 

3. Słuchaczom nie przysługują uprawnienia wynikające z przepisów o szkolnictwie 

wyższym . 

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

przepisów prawa o postępowaniu administracyjnym. 

5. W sprawach nieuregulowanych  w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje 

organizator UTW. 
 


