Regulamin
Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
I. Postanowienia ogólne
1. Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku – nazywany dalej SUTW – funkcjonuje w ramach
Stowarzyszenia „Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Nowym Sączu, na podstawie statutu,
uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia, w ramach obowiązującego
porządku prawnego.
2. Władzami Stowarzyszenia SUTW są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna.
3. Zasady działania władz Stowarzyszenia określa statut. Całokształtem działalności SUTW kieruje
zgodnie ze statutem Zarząd Stowarzyszenia, a kontrolę nad jego działalnością wykonuje Komisja
Rewizyjna.
4. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie Wiceprezes
Zarządu.
5. Patronat nad działalnością SUTW sprawują:
1) patronat organizacyjny:
a) Samorząd Miasta Nowego Sącza,
b) Samorząd Powiatu Nowosądecki,
c) Samorząd Województwa Małopolskiego,
d) Klub Przyjaciół Ziemi Sądeckiej.
2) patronat naukowy:
a) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
b) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu,
c) Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu.
II. Działalność SUTW
1. SUTW prowadzi działalność edukacyjną i aktywizującą, skierowana do osób starszych, które
odczuwają potrzebę kultywowania wysiłków poznawczych, rozwoju intelektualnego oraz
aktywności społecznej. Program i metody pracy SUTW nastawione są na aktywną samodzielność
słuchaczy oraz dostosowane do ich potrzeb i zainteresowań.
2. Celem SUTW jest:
1) prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie medycyny
i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych, ekonomicznych
i prawnych, nauk technicznych a także nauk o ziemi i wszechświecie,
2) aktywizację społeczną osób starszych poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju formach życia
społecznego; propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego,
3) propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i
fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań słuchaczy - członków
Stowarzyszenia,
4) podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i zacieśniania więzi i
kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a szczególnie pomiędzy osobami starszymi i
młodym pokoleniem,

5) inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób
niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych,
6) upowszechnianie wiedzy o Nowym Sączu i Sądecczyźnie, w szczególności poprzez
prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, walorów leczniczych, turystycznych oraz
organizowanie spotkań ze znanymi Sądeczanami i innymi osobami zasłużonymi dla Sądecczyzny,
7) współpraca z uczelniami wyższymi, placówkami kulturalno - oświatowymi, instytucjami,
organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi.
3. Działalność edukacyjno-aktywizująca w SUTW odbywa się w cyklu jednorocznym roku
akademickiego, od października do czerwca, i trwa dwa semestry, zimowy i letni.
4. Roczne programy edukacyjno-aktywizujące SUTW na każdy rok akademicki opracowuje Zarząd
SUTW i przedkłada do zaopiniowania Radzie Programowo-Naukowej w skład której wchodzą
przedstawiciele:
a) uczelni patronackich,
b) władz samorządowych,
c) osoby o uznanym autorytecie.
Przewodniczący Rady Programowo- Naukowej organizuje posiedzenia Rady co najmniej raz w
roku akademickim, w uzgodnieniu z Zarządem SUTW.
5. Zajęcia w SUTW prowadzone są w oparciu o roczne programy edukacyjno-aktywizujące w
następujących formach:
a) wykłady audytoryjne, w tym wykłady otwarte,
b) wykłady specjalistyczne, dla każdej sekcji,
c) seminaria, szkolenia, warsztaty, lektoraty języków obcych, kursy komputerowe, odczyty,
debaty, konferencje, spotkania, prelekcje, konkursy, wystawy, koncerty, wyjazdy edukacyjne,
imprezy i zajęcia rekreacyjno-sportowe, wycieczki turystyczne,
d) inne formy zajęć (jak np. zespoły, kluby, itp.).
6. Wykłady w SUTW są podstawową formą działalności edukacyjno- aktywizującej i odbywają się:
a) wykłady audytoryjne (ogólne) – dwie godziny lekcyjne, jeden raz w miesiącu,
b) wykłady specjalistyczne – dwie godziny lekcyjne, jeden raz w miesiącu, w każdej sekcji.
Harmonogram wykładów jest opracowywany w wymiarze semestralnym.
7. Seminaria oraz inne formy zajęć grupowych, o których mowa w pkt.5. planowane są na każdy
semestr. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd SUTW, z uwzględnieniem możliwości
organizacyjno- finansowych Stowarzyszenia.
III. Organizacja SUTW
1. W ramach SUTW działają następujące sekcje:
a) kulturalno-historyczna,
b) medyczno- psychologiczna,
c) geograficzna – przyrodnicza,
d) turystyczno- krajoznawcza.
2. Słuchacze SUTW mogą dokonywać zapisu do wybranej przez siebie sekcji na każdy rok
akademicki.
3. Słuchacze każdej sekcji wybierają spośród siebie Samorząd Słuchaczy na początku roku
akademickiego, przy udziale opiekuna sekcji z ramienia Zarządu SUTW. Wybory odbywają się
zgodnie z regulaminem wyborów Samorządu Słuchaczy, uchwalonym przez Zarząd.
4. W skład Samorządu Słuchaczy, w każdej sekcji, wchodzą:

 Starosta,
 Wicestarosta
 Członkowie Rady Programowej w ilości 6 osób.
Samorząd Słuchaczy każdej sekcji liczy 8 osób.
5. Samorządy Słuchaczy wszystkich sekcji tworzą Samorząd Słuchaczy SUTW.
6. Samorządy Słuchaczy każdej sekcji mają prawo organizowania innych form działalności,
o których mowa w pkt. II, po uzgodnieniu z Zarządem SUTW.
IV. Prawa i obowiązki słuchaczy SUTW.
1. Prawa i obowiązki słuchacza SUTW określa:
a) statut Stowarzyszenia,
b) uchwały Walnego Zebrania Członków,
c) uchwały Zarządu Stowarzyszenia,
d) obowiązujące przepisy prawa.
2. Nowoprzyjęci słuchacze SUTW składają uroczyste ślubowanie, podczas inauguracji nowego roku
akademickiego, zgodnie z rotą ślubowania.
3. Słuchacze SUTW otrzymują legitymacje słuchacza, wg wzoru określonego przez Zarząd.
4. Na zakończenie roku akademickiego słuchacze mogą na swój wniosek otrzymać za odpłatnością,
honorowy dyplom uczestnictwa w zajęciach SUTW w roku akademickim.
5. Słuchacze SUTW wyróżniający się aktywnością i społecznym zaangażowaniem w działalności
Stowarzyszenia mogą otrzymać odznakę honorową Stowarzyszenia, podziękowania i inne formy
wyróżnienia.
6. Słuchacze SUTW mają prawo zgłaszania wniosków organizacyjnych i programowych do Rady
Programowej sekcji, która po ich przeanalizowaniu przekazuje je Staroście sekcji. Starosta sekcji
po konsultacji z opiekunem sekcji z ramienia Zarządu przedstawia propozycje Zarządowi SUTW.
7. Słuchacze są zobowiązani do opłacania składki członkowskiej, wg zasad określonych przez
Zarząd oraz aktywnego uczestnictwa w realizacji programu edukacyjno- aktywizującego, dbania
o godność i dobre imię SUTW.
VI. Postanowienie końcowe
1. Status słuchacza SUTW nie jest uprawnieniem w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym.
2. Zarówno przyjęcie do Stowarzyszenia jak też skreślenia z listy słuchaczy – członka
Stowarzyszenia nie jest decyzją w rozumieniu prawa administracyjnego.
3. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia w dniu 29 maja 2019 r. z mocą
obowiązująca od dnia uchwalenia.
4. Traci moc Regulamin przyjęty przez Zarządu Stowarzyszenia SUTW z dnia 8 sierpnia 2013 r.

