
REGULAMIN

      Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku (UOTW) działa przy Fundacji Towarzystwo Demokratyczne 
Wschód (TDW) w ramach programu realizowanego przez fundację pt. Centrum Edukacji, Informacji i 
Aktywizacji Seniorów (CEIAS). Głównym celem programu jest aktywizacja intelektualna i kulturalna 
oraz integracja społeczna osób starszych, które z chwilą przejścia na emeryturę nie chcą rezygnować z 
aktywnego trybu życia i poszukują dla siebie miejsca w nowej sytuacji, m.in. wykazując ogromne 
zainteresowanie szeroko rozumianymi inicjatywami edukacyjnymi.

I.   CELE DZIAŁANIA

      Uniwersytet Otwarty Trzeciego Wieku ma następujące cele: 
-   aktywizacja intelektualna i kulturalna oraz integracja społeczna, a także poprawa samodzielności 
osób starszych – zwłaszcza mieszkańców Warszawy;
-   zwiększenie wiedzy i umiejętności przydatnych w życiu codziennym, jak również pokonanie wśród 
słuchaczy UOTW dystansu wobec nowoczesnych technologii (szczególnie takich jak: komputeryzacja, 
Internet, itd.);
-   włączenie słuchaczy UOTW w działania na rzecz innych osób starszych oraz środowiska lokalnego;
-   poprawa dostępu do informacji nt. inicjatyw adresowanych do osób starszych z terenu Warszawy i 
Mazowsza, a także rozwijanie współpracy z instytucjami publicznymi o charakterze edukacyjnym, 
kulturalnym, sportowym;
-   promowanie idei Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW) oraz aktywnego stylu życia – także wśród 
starszych mieszkańców Warszawy i Mazowsza, nie będących słuchaczami żadnego UTW.

II.   FORMY DZIAŁANIA

      Realizacji celów UOTW służą następujące działania:

1.   Organizacja zajęć dla Słuchaczy UOTW, takich jak: 
      •   wykłady i seminaria (m.in. z zakresu nauk humanistycznych i przyrodniczych), prowadzone 
przez specjalistów (m.in. pracowników uczelni warszawskich); 
      •   zajęcia fakultatywne, m.in.: lektoraty języków obcych, zajęcia komputerowe, warsztaty 
taneczne, zajęcia sportowe;
      •   koła i kluby zainteresowań;
      •   imprezy turystyczne. 
      Zajęcia dla Słuchaczy UOTW prowadzone są w ciągu roku akademickiego (w semestrze zimowym i 
letnim). Część zajęć kontynuowana jest także w przerwach międzysemestralnych i w czasie wakacji. 
      Większość zajęć (a zwłaszcza wykłady i seminaria) odbywa się w Centrum Konferencyjnym 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście przy ul. Polnej 7a. W Ośrodku tym odbywają się 
także zajęcia sportowe.

2.   Prowadzenie – z udziałem Słuchaczy UOTW – strony internetowej, promującej aktywny styl życia 
oraz ideę Uniwersytetów Trzeciego Wieku, na której zamieszczane są bieżące informacje z życia 



UOTW, a także informacje użyteczne dla szerokiego grona starszych mieszkańców Warszawy i 
Mazowsza, a także informacje nt. działalności UTW z Warszawy i Mazowsza.

3.   Zaangażowanie Słuchaczy UOTW w realizację inicjatyw o charakterze samopomocowym i 
wolontarystycznym, w działania na rzecz innych osób starszych oraz środowiska lokalnego.

4.   Współpraca z polskimi i zagranicznymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz instytucjami i 
organizacjami o podobnych celach.

5.   Współpraca z administracją publiczną.

III.   PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY

1.   Słuchaczami UOTW mogą być osoby starsze – zwłaszcza z terenu Warszawy i Mazowsza, chcące 
rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w ramach kształcenia ustawicznego.

2.   Słuchacze UOTW mają prawo do:
      •   udziału we wszystkich rodzajach zajęć odbywających się w ramach UOTW – po uiszczeniu 
obowiązujących opłat;
      •   wyboru ze swego grona Samorządu Słuchaczy;
      •   proponowania nowych form i kierunków działalności programowej UOTW, a także kierowania 
tych propozycji do Samorządu Słuchaczy i władz UOTW oraz do władz Fundacji TDW; 
      •   zgłaszania uwag i wniosków do Samorządu Słuchaczy i władz UOTW oraz do władz fundacji 
TDW.
      Na propozycje, uwagi i wnioski Słuchaczy UOTW Samorząd Słuchaczy UOTW, władze UOTW oraz 
władze Fundacji TDW reagują możliwie jak najszybciej.

3.   Słuchacze UOTW mają obowiązek: 
      •   przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także ustaleń Samorządu Słuchaczy i władz UOTW 
oraz władz Fundacji TDW;
      •   terminowego wnoszenia opłat za zajęcia odbywających się w ramach UOTW;
      •   okazywania legitymacji Słuchacza UOTW na każde życzenie dyżurnych Słuchaczy UOTW lub 
przedstawicieli władz UOTW oraz Fundacji TDW;
      •   kulturalnego zachowania (zgodnego z powszechnie obowiązującymi zasadami dobrego 
wychowania).
      Słuchacze nieprzestrzegający niniejszego Regulaminu mogą zostać skreśleni z listy Słuchaczy 
UOTW za zgodą Samorządu Słuchaczy i władz UOTW oraz władz Fundacji TDW.

IV.   WŁADZE

-   Rada Naukowa UOTW
Składa się z 3-5 osób: pracowników naukowych wyższych uczelni i instytutów naukowych oraz 
przedstawiciela władz Fundacji TDW. Rada Naukowa jest ciałem doradczym i opiniującym w sprawach 
programowych UOTW.
-   Kierownik UOTW
Jest autorem programu UOTW oraz odpowiada za organizację bieżącej działalności UOTW.



-   Samorząd Słuchaczy UOTW
Liczy 3-5 osób, wybierany jest co 2 lata spośród słuchaczy UOTW w wyborach bezpośrednich, 
reprezentuje Słuchaczy UOTW w kontaktach z pozostałymi władzami UOTW oraz władzami Fundacji 
TDW, do jego zadań należy także doradztwo merytoryczne, opiniowanie i współorganizowane zajęć i 
imprez okolicznościowych, wydarzeń kulturalnych, itp.
-   Rada i Zarząd Fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód
Ich skład i kompetencje określa Statut Fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód. Zarząd Fundacji 
TDW odpowiada w całości za merytoryczne i finansowe aspekty działania UOTW.

V.   FINANSE

      Środki finansowe przeznaczone na działalność UOTW pochodzą z następujących źródeł:
1.   Opłat wnoszonych przez Słuchaczy w formie: wpisowego (jednorazowego), opłaty semestralnej 
(uiszczanej na początku każdego semestru), opłat za zajęcia fakultatywne, imprezy turystyczne, itp.;
2.   Dobrowolnych wpłat i darowizn;
3.   Dotacji pozyskiwanych przez władze UOTW i Fundację TDW na projekty związane z UOTW.

 


