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Rozdział 1 

 

Postanowienia wstępne 

 

§ 1 

 

1. Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku (zwany dalej LUTW) jest pozaszkolną formą 

kształcenia ustawicznego osób w wieku emerytalnym, przebywających na świadczeniu 

przedemerytalnym i rencistów, działającą w Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Legnicy. 

2. Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest jednostką organizacyjną Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (zwanym dalej CKZiU) w Legnicy. 

3. Siedziba LUTW znajduje się w Legnicy przy ul. Grunwaldzkiej 2-20. 

 

 

Rozdział 2 

 

Działalność Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

§ 1 

 

1. Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzi działalność w ramach systemu 

kształcenia ustawicznego skierowanego do osób starszych oraz działalność publiczną  

na rzecz integracji wielopokoleniowej. 

2. LUTW współpracuje z instytucjami i organizacjami o zbliżonym profilu działalności,  

w szczególności z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku oraz ich 

międzynarodową i krajową federacją, a także ze środowiskiem akademickim  

i innymi podmiotami mogącymi wspierać jego działalność.  

3. Celem działalności LUTW jest: 

1)  stymulowanie rozwoju osobowego oraz intelektualnej, psychicznej i fizycznej 

sprawności osób starszych; 

2)  prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo-

turystycznej osób starszych; 

3) aktywizacja społeczna osób starszych; 

4) upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej; 

5) podniesienie jakości życia osób starszych. 

4. Nauczanie w LUTW odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów  

i konsultacji. 

5. Wykłady mają charakter otwarty.  

6. LUTW prowadzi kształcenie ustawiczne w dwóch blokach zajęciowych: 

1)  zajęć edukacyjnych; 

2) zajęć ruchowych. 

7. Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje swoje cele również  poprzez: 

1) spotkania z przedstawicielami świata nauki, kultury, sztuki, polityki, gospodarki  

oraz innych środowisk o uznanym społecznym dorobku; 

2) samopomoc koleżeńską, pracę społeczną i wolontariat słuchaczy; 

3) spotkania sekcji tematycznych;  

4) prowadzenie akcji informacyjnych i wydawniczych propagujących działalność 

LUTW. 

 



Rozdział 3 

 

Słuchacze Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

 

§ 1 

 

Słuchaczem może zostać każda osoba, mieszkaniec Legnicy,  w wieku starszym, która 

chce aktywnie uczestniczyć w różnych formach działalności statutowej LUTW, chce wnieść 

swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie celów uniwersytetu, złoży deklarację 

przystąpienia do grona słuchaczy, dokona wyboru zajęć oraz zawrze umowę o warunkach 

uczestnictwa i terminach odpłatności za zajęcia w danym roku akademickim. 

 

          

§ 2 

 

1. Słuchacze LUTW mają prawo: 

 

1) współorganizowania działalności uniwersytetu zgodnie z jego celami i potrzebami 

słuchaczy; 

2) rozwijania własnych zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestniczenie  

we wszystkich   formach działalności uniwersytetu; 

3) zapoznawania się z programami działalności uniwersytetu; 

4) czynnego i biernego wyboru do Rady Słuchaczy i Rady Liderów LUTW; 

5) korzystania z bazy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i innych 

wskazanych przez organ prowadzący szkół lub placówek w Legnicy; 

6) uczestniczenia w ogólnych zebraniach słuchaczy; 

7) zabierania głosu i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością 

uniwersytetu. 

 

2. Słuchacze LUTW są zobowiązani: 

 

1) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów uniwersytetu; 

2) przestrzegać postanowień wewnętrznych aktów prawnych dotyczących uniwersytetu; 

3) przestrzegać zasad kulturalnego współżycia społecznego, wzajemnej życzliwości 

i pomocy koleżeńskiej; 

4) uczęszczać na co najmniej jeden rodzaj zajęć edukacyjnych oraz wziąć udział  

w minimum dwóch wykładach w roku akademickim; 

5) terminowo uiszczać opłaty semestralne. 

 

3. Utrata praw słuchacza LUTW następuje wskutek: 

 

1) dobrowolnego wystąpienia z uniwersytetu złożonego na piśmie; 

2) skazania słuchacza prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego; 

3) nieprzestrzegania zapisów umowy o uczestnictwie i odpłatności; 

4) śmierci słuchacza. 

 

 

 

 



Rozdział 4 

 

Organizacja Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

 

§ 1 

 

1.Władzami LUTW są: 

1) Dyrektor CKZiU;  

2) Rada Programowa; 

3) Ogólne Zebranie Słuchaczy; 

4) Rada Słuchaczy; 

5) Rada Liderów. 

 

§ 2 

        

 1. Legnickim Uniwersytetem Trzeciego Wieku kieruje Dyrektor CKZiU. 

 2. Najwyższą władzą samorządową LUTW jest Ogólne Zebranie Słuchaczy. 

 3. Organami samorządowymi LUTW są: 

       1) Rada Słuchaczy; 

       2) Rada Liderów. 

 4.Wszystkie funkcje w organach samorządowych LUTW są pełnione społecznie. 

                            

§ 3 
 

 1.Do obowiązków Dyrektora CKZiU należy realizacja regulaminowych zadań LUTW,  

    w szczególności: 

      1) kierowanie bieżącą działalnością Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; 

      2) reprezentowanie LUTW na zewnątrz; 

      3) kontrola prawidłowości funkcjonowania form kształcenia i aktywizacji słuchaczy; 

      4) opracowanie na każdy rok budżetowy planu dofinansowania form kształcenia. 

        

§ 4 

 

1.Do kompetencji Ogólnego Zebrania Słuchaczy należy: 

       1)  Wybieranie członków Rady Słuchaczy, 

       2)  Przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań organów samorządu z ich działalności, 

       3)  Odwoływanie Rady Słuchaczy, 

2. Ogólne Zebranie Słuchaczy zwołuje Rada Słuchaczy w uzgodnieniu z Dyrektorem  CKZiU   

    z częstotliwością: 

1) Ogólne zebranie sprawozdawczo wyborcze co 3 lata, 

2) Ogólne zebranie sprawozdawcze raz w roku, 

3) Ogólne  nadzwyczajne  zebranie  słuchaczy  na  wniosek  30% słuchaczy lub Rady 

Słuchaczy i Dyrektora CKZiU 

3.  O terminie, miejscu i proponowanym porządku Ogólnego Zebrania Słuchaczy należy   

powiadomić  uczęszczających do LUTW co najmniej 14 dni przed planowanym 

terminem zebrania.  

4.  Uchwały Ogólnego Zebrania Słuchaczy zapadają zwykłą większością głosów i podaje się        

je do  wiadomości. 

5.   W zebraniach Rady Słuchaczy mogą brać udział zaproszeni goście z głosem doradczym.        



§ 5 

 

1. Rada Słuchaczy jest organem doradczym, wykonawczym i opiniodawczym samorządu 

słuchaczy ściśle współpracującym z Dyrektorem CKZiU jak i z osobą wyznaczoną przez 

Dyrektora CKZiU. 

2. Rada Słuchaczy składa się z minimum 5 osób wybranych na Ogólnym Zebraniu 

Słuchaczy. 

3. Kadencja Rady trwa 3 lata. 

4. Rada Słuchaczy wybiera spośród siebie: przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. 

5. Przewodniczący Rady oraz zastępca, w zakresie upoważnienia udzielonego przez 

Dyrektora CKZiU reprezentują LUTW na zewnątrz. 

6. Zadaniem Rady Słuchaczy jest:   

1) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem uchwał Ogólnego  Zebrania Słuchaczy, 

2) współpraca z Dyrektorem CKZiU, Radą Liderów i biurem LUTW, 

3) reprezentowanie interesów i stanowiska całej społeczności LUTW, 

4) rozpatrywanie problemów zgłaszanych przez słuchaczy oraz Dyrektora CKZiU, 

5) podejmowanie działań zmierzających do realizacji zadań LUTW oraz inicjatyw    

słuchaczy, 

6) inspirowanie nowych kierunków działania, 

7) promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia, 

8) proponowanie nowych sekcji zainteresowań, 

9) występowanie z propozycjami tematyki wykładów dla ogółu słuchaczy, 

10) inspirowanie współpracy międzypokoleniowej, 

11) zapraszanie na posiedzenia Rady Słuchaczy osób spoza swojego grona z głosem 

doradczym. 

 7. Członkowie Rady Słuchaczy w czasie trwania roku akademickiego pełnią dyżury w  biurze   

LUTW służąc słuchaczom radą i informacją. 

 8. Poszczególni członkowie Rady jak i cała Rada, może być odwołana w czasie trwania 

kadencji   i  przez Ogólne Zebranie Słuchaczy, w obecności 50% słuchaczy. 

 9. Członkowie Rady Słuchaczy są zobowiązani do: 

1) czynnego uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach i pracach Rady, 

2) współtworzenie atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania, 

3) zachowania tajemnicy w sprawach poruszanych na zebraniach Rady, które mogłyby 

naruszać dobro słuchaczy, pracowników CKZiU oraz osób współpracujących z LUTW 

10. Zebrania Rady Słuchaczy zwoływane są przez Dyrektora CKZiU lub Przewodniczącego        

Rady w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w kwartale.  

11. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy  

jej członków. O tajności głosowania decyduje Rada. 

12. Zebrania są protokołowane przez jej sekretarza lub jednego z jej członków. Protokół 

podpisuje  protokolant i Przewodniczący Rady. Nieobecni członkowie Rady mają  

obowiązek zapoznania się z  protokołem. 

 

§ 6 

 

1. Radę Liderów LUTW tworzą Liderzy sekcji i grup zajęciowych. Opiekunem Rady 

Liderów jest pracownik biura LUTW. 

2. Rada Liderów może uczestniczyć w zebraniach Rady Słuchaczy z głosem doradczym  

i opiniodawczym. 

3. Rada Liderów przekazuje informacje  dotyczące działalności sekcji i grup zajęciowych   

do Rady Słuchaczy. 



4. Rada Liderów może sugerować nowe kierunki i formy kształcenia, inspirować 

organizowanie imprez integracyjnych oraz proponować działania, które usprawnią 

funkcjonowanie LUTW. 

5. Lider grupy zajęciowej wybierany jest przez  uczestników tej grupy. 

6. Każda sekcja i grupa zajęciowa działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu . 

 

Rozdział 5 

 

Zasady rekrutacji i opłacania uczestnictwa 

 

§ 1 

 

1. Zapisy do LUTW przeprowadzane są od 1 czerwca do 15 września. W szczególnych 

sytuacjach możliwe są zapisy późniejszym terminie. 

2. Przy zapisie należy okazać dowód osobisty i legitymację emeryta lub rencisty albo   

decyzję o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego. 

 

§ 2 

 

1. Osoba wstępująca w poczet słuchaczy zobowiązana jest do  złożenia deklaracji 

przystąpienia do LUTW i zawarcia umowy z Dyrektorem CKZiU o  uczestnictwie 

i odpłatności. 

2. Umowa zawiera: 

1) rodzaj i wymiar godzin  zajęć, miejsce ich prowadzenia, wysokość i termin 

uiszczenia odpłatności; 

2) zobowiązanie słuchacza do przestrzegania regulaminu LUTW. 

 

§ 3 

 

1. Grupa zajęciowa powinna liczyć co najmniej 15 osób. 

2. Zajęcia języków obcych, komputerowe i multimedialne mogą odbywać się z podziałem  

na stopnie zaawansowania.  

3. W przypadku prowadzenia zajęć w różnych stopniach zaawansowania, słuchacz może 

uczestniczyć w zajęciach grupy początkującej najwyżej dwa lata. 

 

 

Rozdział 6 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 1 

 

1. Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku używa pieczęci urzędowych o wymiarach 36 mm  

i 20 mm zgodnych z jego nazwą oraz stempla zawierającego nazwę Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego, nazwę uniwersytetu oraz dane teleadresowe NIP i Regon  

CKZiU. 

2. Regulamin LUTW ustala Dyrektor CKZiU po zasięgnięciu opinii Rady Słuchaczy. 

3. Zmian w regulaminie dokonuje się w trybie jego ustalania. 

 


