
 REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
SIERPECKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 

 
Sierpecki Uniwersytet Trzeciego Wieku działa w strukturach Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu i jest 
programem edukacyjno-kulturalnym skierowanym do osób mających potrzebę ustawicznego kształcenia, 
rozwoju zainteresowań , aktywizacji społecznej. 

1. Podstawy prawne 
SUTW działa w oparciu o Statut Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, a w szczególności rozdział II &6 pkt.2 
Statutu mówiący o realizacji zadań w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. 

 

2. Struktura 
SUTW jest jedną z form działalności Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu i podlega Dyrektorowi CKiSz. 
Organizacją i koordynacją pracy SUTW zajmują się skierowani do tych działań pracownicy . 
Rada Słuchaczy wybierana przez słuchaczy SUTW jest ciałem doradczym. 

 

3.Finanse 
1.Działalność SUTW finansowana jest z: 
- budżetu Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu 
- opłat wnoszonych przez słuchaczy w formie czesnego i opłat celowych 
- dotacji, sponsoringu 
2.Wysokość czesnego ustala Dyrektor CKiSz na początku roku akademickiego. 
3.Wszystkie sprawy finansowe SUTW muszą być akceptowane przez Dyrektora i Głównego Księgowego. 
4.Wszelkie opłaty wnoszone przez słuchaczy przyjmowane są w sekretariacie CKiSz lub na konto 
 40 1240 3204 1111 0010 4910 4812 (w tytule imię i nazwisko, nazwa zajęć) 
 

4. Zasady organizacji pracy 
 

1. Za opracowanie programu edukacyjnego SUTW odpowiada koordynator wyznaczony przez Dyrektora. 
2. 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 
dotyczących SUTW. Jego działania są zgodne z przepisami prawa i wytycznymi Dyrektora. 
 

5.Rada Słuchaczy 
 
 

1.Rada Słuchaczy współpracuje z koordynatorem SUTW w zakresie inicjowania zdarzeń kulturalnych i imprez 
okolicznościowych  
2.Rada Słuchaczy wybierana jest w wyborach bezpośrednich na walnym zebraniu słuchaczy. 
3. Rada Słuchaczy wybierana jest na okres 1 roku. 
4. Kandydaci muszą być słuchaczami SUTW 
5.Kandydaci są zgłaszani przez słuchaczy SUTW. 
6.W skład Rady wchodzi siedem osób. Rada wybiera spośród siebie Przewodniczącego, zastępcę 
przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i trzech członków Rady Słuchaczy. 
7.Rada spotyka się raz w miesiącu z koordynatorem w celu omówienia spraw bieżących.  
Sekretarz sporządza protokół z każdego spotkania. 
 

6.Słuchacze 
1.Słuchacze mają prawo do 
    - 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 Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu 
2.Słuchacze zobowiązani są do 
   - stosowania się do ustaleń niniejszego regulaminu 
   - przestrzegania wszelkich ustaleń Dyrektora CKiSz oraz koordynatora SUTW 
   - dotrzymywania terminów wnoszenia opłat  
   - uczestniczenia w wykładach, które są podstawą programową SUTW 
   - każdorazowego okazywania legitymacji koordynatorowi przed wejściem na zajęcia.  


