
REGULAMIN  ORGANIZACYJNY 

GOSTYNIŃSKIEGO UNIWERSTYTETU TRZECIEGO WIEKU 

 

Gostyniński Uniwersytet Trzeciego Wieku  działa  w  strukturach  Miejskiego  Centrum 

Kultury w  Gostyninie i jest programem edukacyjno-kulturalnym dla osób mających potrzebę 

ustawicznego  kształcenia, rozwoju zainteresowań  i aktywizacji  społecznej.  

Zajęcia w  ramach  GUTW  odbywać się będą  od  1 października  do 30 czerwca z przerwą 

letnią.  

1. Podstawy prawne 

GUTW  działa  w oparciu  o Statut  Miejskiego Centrum  Kultury w Gostyninie, a w 

szczególności  rozdział  II  Statutu mówiący  o realizacji zadań  w dziedzinie wychowania, 

edukacji i upowszechniania kultury. 

 

2. Struktura 

GUTW jest jedną z form  działalności Miejskiego  Centrum Kultury w Gostyninie i podlega  

Dyrektorowi  MCK. Organizacją i koordynacją  pracy GUTW  zajmują się  skierowani do tych  

działań  pracownicy.  Rada Słuchaczy  wybierana  przez  słuchaczy  GUTW jest  ciałem 

doradczym.  

Wszelkie  uzgodnienia pomiędzy  Dyrektorem MCK i Rad Słuchaczy  winny być  obustronnie  

respektowane.  

 

3. Finanse 

1. Działalność GUTW finansowana jest z: 

-   budżetu  Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie, 

-   opłat wnoszonych przez słuchaczy w  formie czesnego i opłat celowych,  

-   dotacji,  

-   sponsoringu. 

2.   Wysokość czesnego  ustala się na początku  roku akademickiego przez koordynatora i 

Radę  Słuchaczy GUTW w  uzgodnieniu z Dyrektorem i Głównym Księgowym  MCK w 

Gostyninie. 

3.  Wszystkie sprawy  finansowe  GUTW  muszą być  akceptowane przez   Dyrektora i 

Głównego Księgowego.  

4.    Wszelkie opłaty wnoszone przez  słuchaczy przyjmowane  są  w kasach  MCK.  

5.  Informacje  finansowe należy przedłożyć Radzie Słuchaczy po  zakończeniu  roku 

akademickiego.  



6. Rada Słuchaczy przedstawia sprawozdanie finansowe słuchaczom na pierwszym 

zebraniu ogólnym po uroczystym otwarciu roku akademickiego, którego termin  będzie 

podany na  spotkaniu inauguracyjnym.  

 

4.  Zasady  organizacji  pracy 

            Za  opracowanie programu edukacyjnego  GUTW  odpowiada koordynator przy współpracy 

Rady Słuchaczy.  

  

Koordynator planuje zajęcia oraz odpowiada za ich poziom merytoryczny, a także 

prawidłową i terminową realizację. Prowadzi  właściwą i rzetelną dokumentację i na bieżąco 

informuje  Dyrektora o wszelkich sprawach bieżących  GUTW.  Jego działania są zgodne z 

przepisami prawa i wytycznymi Dyrektora.  

 

 

5. Rada Słuchaczy 

1. Rada Słuchaczy współpracuje z koordynatorem  GUTW w zakresie: inicjowania 

zdarzeń kulturalnych i imprez okolicznościowych, spotyka się w  razie zaistniałych 

potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu w  celu omówienia spraw  bieżących.  

Sekretarz sporządza protokół z każdego spotkania. 

2. Rada Słuchaczy  wybierana jest w  wyborach bezpośrednich na Walnym zebraniu 

słuchaczy. 

3. Rada Słuchaczy wybierana jest na okres  1  roku w  wyborach bezpośrednich na 

pierwszym zebraniu ogólnym  po uroczystym otwarciu  roku akademickiego, którego 

termin  będzie podany na  spotkaniu inauguracyjnym.  

4. Kandydaci  do Rady Słuchaczy  muszą być słuchaczami  GUTW.  

5. Kandydaci  są  zgłaszani przez  słuchaczy  GUTW w liczbie 1 osoba zgłaszająca 

podaje 1 osobę do Rady Słuchaczy.  

6. W skład  Rady Słuchaczy wchodzi  siedem osób.  Rada  Słuchaczy wybiera spośród 

siebie  Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.  

7. Rada słuchaczy sporządza sprawozdanie ze swojej działalności po zakończeniu  

roku akademickiego i przedstawia je na pierwszym zebraniu ogólnym  po uroczystym 

otwarciu  roku akademickiego, którego termin  będzie podany na  spotkaniu 

inauguracyjnym.  

 

6. Słuchacze 

1. Słuchacze  mają prawo do:  

- brania udziału  we  wszystkich rodzajach zajęć  zgodnie  z przyjętymi  zasadami   

płatności, 

-  inicjowania nowych form działalności programowych i twórczych, 

-  zgłaszania  swoich uwag i wniosków do  koordynatora bądź Dyrektora Miejskiego 

Centrum  Kultury,  

       2.   Słuchacze  zobowiązani  są do:  

            -  stosowania się do ustaleń  niniejszego regulaminu,  

            -  przestrzegania  kodeksu  etycznego,  



 

   -  przestrzegania  wszelkich ustaleń  Dyrektora  MCK i  koordynatora  GUTW,  

            -  dotrzymywania  terminów wnoszenia opłat,  

- każdorazowego okazywania legitymacji koordynatorowi lub wykładowcy na żądanie 

przed wejściem na  zajęcia.  

 

7. KODEKS  ETYCZNY 

Postanowienia ogólne 

     Art. 1.  Kodeks stanowi zbiór zasad moralnych, które powinny być stosowane wśród      

Słuchaczy  GUTW.  Przestrzeganie ich powinno być zaszczytem dla Seniorów.  

      ….  „Uprzejmość, Tolerancja, Wytrwałość „  to z etycznego punktu widzenia inaczej 

odczytany skrót naszego Uniwersytetu.  

     Art. 2. Słuchacze – Seniorzy, powinni  być dla siebie mili i uprzejmi, życzliwie nastawieni  

do siebie, zawsze uśmiechnięci, pozdrawiać się ukłonem z innymi uczestnikami zajęć 

uniwersyteckich. 

     Art. 3. Wszyscy  Seniorzy w GUTW są sobie równi, niezależnie od  wieku, płci, 

wykształcenia i zawodu oraz pełnionej funkcji, dlatego zwracamy się do siebie po imieniu. 

    Art. 4. Swoje przekonania, nawyki, poglądy i choroby zostawiamy w domu. Na zajęciach 

GUTW jesteśmy  otwarci na wiedzę i kulturę oraz chętni do współpracy i samorealizacji w 

zespole innych Seniorów.  

    Art. 5. Jesteśmy wyrozumiali i tolerancyjni dla innych Słuchaczy, staramy się iść na 

ustępstwa, ale nie pozwólmy się terroryzować innym.  

   Art. 6. Jesteśmy wytrwali w kontynuowaniu rozpoczętych zajęć. Nie rezygnujemy z 

błahego powodu, aby nie zawiesić naszych koleżanek i kolegów z grupy.  

 

Powinności Słuchacza Seniora 

    Art. 7.  Każdy Słuchacz powinien posiadać legitymację GUTW z potwierdzeniem  wpisu 

na dany rok akademicki i aktualnie opłacone składki. Legitymację należy okazać na 

żądanie prowadzącego zajęcia lub kierownika grupy. Rzetelne płacenie składek  jest 

zaszczytnym obowiązkiem każdego z nas do ukończenia 80 roku życia. Powyżej tego 

wieku Słuchacze są zwolnieni od opłaty czesnego.  

Art. 8. Obowiązkiem każdego  Słuchacza jest punktualne  przybycie na wykłady i zajęcia, 

na które się zapisał, uczestniczenie i solidarne wnoszenie opłaty za zadeklarowane 

zajęcia do końca roku akademickiego, a także przygotowanie się do zajęć następnych. Na 

wykładach i zajęciach telefony komórkowe powinny  być wyciszone lub wyłączone.           

Z wykładów wychodzimy dopiero po podziękowaniu i oklaskach dla wykładowcy.  



Art. 9.  Naganne  zachowanie Słuchacza Seniora podlega ocenie  Rady Słuchaczy.  Rada 

Słuchaczy ma prawo udzielić Słuchaczowi upomnienia lub pisemnej nagany, a w 

szczególnie drażliwych przypadkach może podjąć  Uchwałę  o wykluczeniu Słuchacza z 

GUTW.  Od  Uchwały Rady Słuchaczy w tej sprawie można odwołać  się  do  Dyrekcji 

MCK.  Słuchacz  wykluczony powinien  zwrócić  legitymację.  

 

Prawa Słuchacza Seniora 

Art. 10. Słuchacz ma prawo poza sprawami przewidzianymi w  Statucie  uczestniczyć w 

imprezach integracyjnych,  wycieczkach, zabawach.  

Art. 11. Słuchacz GUTW jest uprawniony do składania na ręce Rady ustnych i pisemnych 

wniosków dotyczących tematów oczekiwanych przyszłych zajęć i wykładów, jak również 

do otrzymywania w ramach otwartych wykładów  informacji o przysługujących  mu 

uprawnieniach.  

 

Powyższy Kodeks Etyczny  stanowi integralną część Regulaminu   i  został   uchwalony  

na zebraniu Rady Słuchaczy w  dniu 17 maja 2017 r. i  zatwierdzony  przez  Dyrektora  

MCK z mocą obowiązującą od dnia uchwalenia tj, 17 maja 2017r.  

 

 

    

 

 

 


