
REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 

w Świnoujściu 
Uniwersytet Trzeciego Wieku działa w strukturach Miejskiego Domu Kultury w 
Świnoujściu i jest programem edukacyjno - kulturalnym skierowanym do osób 
(emerytów i rencistów) mających potrzebę ustawicznego kształcenia, rozwoju 
zainteresowań, aktywizacji społecznej. 

 
I. Podstawy prawne 

 
UTW w Świnoujściu działa w oparciu o Statut Miejskiego Domu Kultury w 
Świnoujściu, a  
w szczególności o rozdział II Statutu mówiący o realizacji zadań w dziedzinie 
wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. 

II. Cele i zadania 
Celem UTW w Świnoujściu jest: 
- upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych, 
- aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych, 
- poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów, 
- ułatwianie kontaktów z instytucjami takimi jak służba zdrowia, ośrodki kultury,  
rehabilitacyjne i inne, 
- angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska, 
- podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów. 

III. Warunki uczestnictwa 
Słuchaczem UTW w Świnoujściu może zostać każda osoba, która jest na emeryturze 
lub rencie bez względu na wiek i poziom wykształcenia, jeżeli: 
1. zdeklaruje chęć zdobywania wiedzy i udział w zajęciach, 
2. dokona wpłaty wpisowego. 

IV. Prawa i obowiązki słuchaczy 
1. Słuchacze UTW w Świnoujściu mają prawo: 
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 Miejskiego 
Domu  
Kultury w Świnoujściu, jego urządzeń, jak również z pomocy pracowników, 
c/ udziału w pracach Rady Uniwersytetu, 
d/ wyrażania opinii o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, 
e/ posiadania indeksu i legitymacji Słuchacza, 
f/ do brania udziału we wszystkich rodzajach zajęć zgodnie z przyjętymi zasadami 
płatności. 
2. Słuchacze UTW w Świnoujściu mają obowiązek: 
a/ uczęszczania na wykłady umieszczane w planie zajęć, 
b/ zdobywania wiedzy i umiejętności podczas zajęć teoretycznych poprzez udział w  
kołach i sekcjach zainteresowań, 
c/ postępowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego, 
d/ poszanowania i dbałości o mienie Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu, 
e/ złożenia indeksów studentów na koniec każdego roku akademickiego 
w sekretariacie MDK oraz zdobycia potwierdzenia wpisu na rok następny, 



f/ potwierdzania ważności legitymacji (legitymacja Słuchacza UTW jest ważna na 
jeden rok akademicki.  
Każdy następny rok jest potwierdzany w sekretariacie MDK po dokonaniu wpłaty 
wpisowego), 
g/ każdorazowego okazywania ważnej legitymacji przed wejściem na zajęcia UTW. 
h/ dotrzymywania terminów wnoszenia opłat.  


