
3. Prawa Słuchacza wygasają w chwili skreślenia z listy UTW z powodu: 
a/ rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, 
b/ nie usprawiedliwienia nieobecności na ponad 50 % wykładach organizowanych w 
danym roku akademickim, 
c/ nie wniesienia opłat w wyznaczonym terminie, 
2. Decyzję o skreśleniu Słuchacza UTW podejmuje Dyrektor MDK w porozumieniu z 
Radą UTW.  
Rozstrzygnięcie Dyrektora MDK w powyższej sprawie jest ostateczne. 

V. Struktura 
 
UTW w Świnoujściu jest jedną z form działalności Miejskiego Domu Kultury w 
Świnoujściu i podlega Dyrektorowi MDK. Organizacją i koordynacją pracy UTW 
zajmują się skierowani do tych działań pracownicy. Rada Uniwersytetu wybierana 
przez Słuchaczy UTW w Świnoujściu jest ciałem doradczym. 

VI. Finanse 
 
1. Działalność UTW w Świnoujściu finansowana jest z: 
 
a/ budżetu Miasta Świnoujścia ( dotacja celowa na prowadzenie UTW) poprzez 
przekazanie  
jej na każdy rok Miejskiemu Domowi Kultury w Świnoujściu,  
b/ opłat wnoszonych przez słuchaczy w formie wpisowego na każdy rok akademicki, 
 
c/ dobrowolnych wpłat od sponsorów. 
 
2. Wysokość wpisowego ustala na początku każdego roku akademickiego  
Rada Uniwersytetu UTW w uzgodnieniu z Dyrektorem i Głównym Księgowym MDK 
w Świnoujściu. 
 
3. Wydatkowanie środków finansowych UTW w Świnoujściu przez Radę UTW lub 
kierowników i  
opiekunów sekcji UTW muszą być uzgadniane i zaakceptowane przez  
Dyrektora i Głównego Księgowego MDK. 
 
4. Wszelkie opłaty wnoszone przez Słuchaczy przyjmowane są w sekretariacie MDK 
w Świnoujściu. 
5. Dla Słuchaczy znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, istnieje możliwość  
zwolnienia z opłaty wpisowego. Prośby o zwolnienie należy kierować pisemnie do  
Dyrektora MDK w Świnoujściu. 

VII. Zasady organizacji pracy 
UTW w Świnoujściu działa pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta 
Świnoujścia, 
przy współpracy dydaktycznej: 
- Zastępcy Prezydenta Miasta Świnoujścia 
- Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta 
w Świnoujściu, 
- Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Szczecińskiego w 
Świnoujściu 
- Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Wydział Przedsiębiorczości w 
Świnoujściu. 



1. Rok akademicki trwa od października do maja następnego roku kalendarzowego. 
Rok  
akademicki jest podzielony na dwa semestry. 
2. Zapisy na dany rok akademicki trwają w nieprzekraczalnym terminie od 1 września 
do 


