
                                                          Zał. Nr 1  do Zarządzenia Nr 2/15 z dnia 2 lutego 2015 r. 

                                       Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta I Gminy 

   Centrum Kultury Pniewy 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W PNIEWACH 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pniewach, zwany  dalej  Uniwersytetem,  powołany został w lutym 2013 

r. jako forma kształcenia dorosłych. 

Uniwersytet działa w strukturach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy i jest 

programem edukacyjno-kulturalnym skierowanym do osób w wieku dojrzałym, zainteresowanych 

możliwością ustawicznego kształcenia, rozwoju zainteresowań i aktywizacji społecznej. 

Słuchaczem Uniwersytetu może być każda osoba powyżej 50-tego roku życia pragnąca zaspokoić 

potrzebę aktywności intelektualnej, kulturalnej, artystycznej i społecznej. 

I. CELE 

 

1. Głównym celem  działania Uniwersytetu jest umożliwienie mieszkańcom 

         w  dojrzałym  wieku  rozwoju   osobistego  w różnych dziedzinach wiedzy i życia. 

2. Upowszechnienie różnych form inicjatyw edukacyjnych. 

3. Aktywizacja intelektualna, społeczna i fizyczna osób w dojrzałym wieku. 

4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności Słuchaczy. 

5. Angażowanie Słuchaczy do aktywności na rzecz otaczającego ich środowiska. 

6. Podtrzymanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród osób w wieku dojrzałym.    

 

II.  PODSTAWY PRAWNE 
 

1. Działalność Uniwersytetu jest integralnie związana z działalnością Biblioteki Publicznej Miasta i 

Gminy Centrum Kultury Pniewy i tym samym podlega Dyrektorowi biblioteki. 

2. Uniwersytet nie posiada osobowości prawnej. 

3. Podstawowe zasady funkcjonowania Uniwersytetu reguluje niniejszy Regulamin. 

4. Od postanowień Regulaminu przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy. 

5. Siedzibą Uniwersytetu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy przy ul. 

Strzeleckiej 11a   62-045  Pniewy. 

6. Znakami firmującymi Uniwersytet  są jego pieczęć i logo. 

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

1. Zespół założycielski Uniwersytetu stanowi: 

- Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy 

- Burmistrz Gminy Pniewy. 

 

 

  



IV.  FINANSE, BAZA LOKALOWA, OBSŁUGA 

 

1. Założyciel zapewnia: 

- pomieszczenia do prowadzenia zajęć, w budynku biblioteki oraz w Zespole Szkół 

   im. E. Sczanieckiej i Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pniewach 

-  obsługę  finansowo-księgową 

                     -   koordynatora, który zajmuje się organizacją i nadzorem pracy Uniwersytetu. 

2.  Środki finansowe na działalność Uniwersytetu pochodzą z budżetu Biblioteki Publicznej MiG 

Centrum Kultury Pniewy oraz z opłat ponoszonych przez słuchaczy w formie wpisowego, 

opłaty semestralnej i opłat za zajęcia. 

 

V.  RADA PROGRAMOWA 

 

1. Słuchaczy reprezentuje  Rada  Programowa wybierana na okres 3-letniej kadencji głosami 

słuchaczy. 

2. Rada Programowa jest organem doradczym i jej uchwały mają charakter opinii. 

3. W skład Rady Programowej wchodzą: 

 Rektor 

 Kanclerz 

 Sekretarz 

 Skarbnik 

 Członkowie Rady 

4. Rada Programowa powołuje do swego składu przedstawicieli środowisk naukowych i 

twórczych z głosem doradczym. 

5. Rada Programowa działa w oparciu o pracę społeczną swoich członków. 

6. Rada Programowa spotyka się co  najmniej  jeden raz w kwartale lub częściej, w zależności od 

potrzeb. 

7. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje Rektor. 

8. Radę Programową reprezentuje Rektor. 

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

Słuchaczem Uniwersytetu może zostać każda osoba powyżej 50-tego roku życia, bez względu na poziom 

wykształcenia, jeżeli: 

- zdeklaruje chęć zdobywania wiedzy i udziału w zajęciach  

- dokona ustalonych opłat. 

ZAPISY: 

1. Na listę Słuchaczy wpisanym zostaje się po wypełnieniu deklaracji uczestnictwa oraz wniesieniu 

opłaty wpisowej. 

2. Skreślenie z listy Słuchaczy UTW nastąpi w sytuacji, gdy uczestnik będzie zalegał 

z trzymiesięcznymi zaległościami w opłatach lub złoży pisemną rezygnację w biurze Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy. 

 



OPŁATY: 

Każdego nowego Słuchacza obowiązuje jednorazowa opłata wpisowa. 

1. Każdego Słuchacza obowiązuje opłata semestralna, która uprawnia do udziału we wszystkich 

wykładach Uniwersytetu oraz comięsięczna opłata za każde wskazane przez siebie zajęcia. 

2. Opłaty członkowskie nie podlegają zwrotowi. 

3. Wysokość opłaty za każdy rok akademicki ustalana jest na jego początku przez Dyrektora 

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy. 

4. Opłat można dokonywać w biurze Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy 

we wtorki od 10:00 do 12:00 i czwartki od 15:00 do 17:00 lub przelewem  na konto biblioteki 

w Banku Spółdzielczym Duszniki, nr konta: 06 9072 0002 2005 0501 0583 0001, w tytule wpisując 

imię i nazwisko oraz nazwę zajęć za które się płaci. 

5. Dyrektor oraz wyznaczeni pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury 

Pniewy są zobowiązani do sprawdzania uiszczonych przez uczestników opłat (należy zachować do 

wglądu paragon lub potwierdzenie przelewu) i bieżącego pilnowania terminowości wpłat. 

 

VII. PRAWA I POWINNOŚCI SŁUCHACZY 

 

1. Słuchacze mają prawo do: 

 zdobywania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, 

artystycznych 

 wyrażania opinii o prowadzonych zajęciach dydaktycznych 

 posiadania indeksu 

 brania udziału w dowolnej ilości zajęć zgodnie z dokonaną płatnością. 

2.  Powinności Słuchaczy: 

 złożenie indeksów na koniec każdego roku akademickiego w biurze Biblioteki Publicznej 

MiG Centrum Kultury Pniewy oraz uzyskania wpisów za poszczególne zajęcia 

 dotrzymanie terminu wnoszenia opłat. 

3. Prawa słuchacza wygasają w przypadku: 

 rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach 

 nieopłacenia składki semestralnej i za poszczególne zajęcia 

 nieobecności na większości wykładów. 

4. Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest utworzenie sekcji liczących minimum 8 osób. 

5. Słuchacz  Uniwersytetu  otrzymuje indeks, który ma charakter symboliczny. 

6. Formalnym zakończeniem semestru są wpisy wykładowców do indeksu, w tym zaliczenie 

obligatoryjnych wykładów. 

 

VIII. UKOŃCZENIE UNIWERSYTETU 

 

1. Rok akademicki trwa od lutego danego roku do stycznia następnego roku i jest podzielony na 

dwa semestry. 

2. Po zakończeniu każdego roku akademickiego słuchacze w indeksie uzyskują zaliczenie roku na 

podstawie list obecności na zajęciach. 



3.  Rok akademicki rozpoczyna inauguracja i kończy oficjalne podsumowanie.                                   

IX. PATRONAT HONOROWY 

1. Patronat honorowy nad Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Pniewach sprawują: 

 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 Burmistrz Gminy Pniewy. 

2. Instytucjami wspierającymi działalność Uniwersytetu są: 

 Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach. 

 


