
                                                                                  Załącznik do uchwały Nr  4/18/II  
                                                                                 Zarządu Stowarzyszenia  UTWMed  z dnia 12 grudnia 2018 r.                              

  

  
  

  

  

  

                                 REGULAMIN   SAMORZĄDU   SŁUCHACZY  

                     MEDYCZNEGO  UNIWERSYTETU   TRZECIEGO WIEKU  

                                                       WE   WŁOCŁAWKU  

  

                                                         Postanowienia  ogólne  

  

                 Regulamin  określa  zasady  funkcjonowania  Samorządu  Słuchaczy  Medycznego 

Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku.  

                                                              & 1.  

1. Samorząd Słuchaczy Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku działa na podstawie 

uchwalonego przez siebie Regulaminu, zatwierdzonego przez Zarząd Stowarzyszenia 

UTWMed.  

2. Samorząd Słuchaczy współpracuje z Zarządem Stowarzyszenia UTWMed. Zarząd 

Stowarzyszenia UTWMed może zasięgać opinii Samorządu Słuchaczy.    

3. Samorząd Słuchaczy UTWMed wybierają Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego  

Wieku obecni podczas Zebrania Wyborczego zwołanego na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.   

4. Kandydatem do Samorządu Słuchaczy może być każdy słuchacz UTWMed obecny na    

Zebraniu Wyborczym – po wcześniejszym wyrażeniu zgody na kandydowanie.  

5. Słuchaczem jest osoba, która ukończyła 50 lat, złożyła Formularz Rekrutacyjny, opłaciła  

wpisowe oraz bieżąco uiszcza opłaty semestralne uchwalone przez Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia.  

6. Nieopłacenie składki za okres 2 semestrów powoduje skreślenie z listy słuchaczy.  

7. Nowo wybrany Samorząd Słuchaczy aby mógł pracować musi się ukonstytuować w terminie  

7 dni od dnia Wyborów.  

8. Kadencja  Samorządu Słuchaczy, na zebraniu Rady Słuchaczy w dniu 26 listopada 2018 rok, 

została ustalona na okres 2 lat.   

9. Kolejne wybory do Samorządu Słuchaczy zarządza Zarząd  Stowarzyszenia.  

10. Samorząd    Słuchaczy  wybiera ze  swojego  grona:  

1) Przewodniczącego;  

2) Wiceprzewodniczącego;  

3) Sekretarza; 4) Skarbnika;  

5) Członka.  

  

11. Poszczególne funkcje wybrany Samorząd Słuchaczy przydziela dowolnie według własnych  

ustaleń.   

12. Odwołanie z Samorządu Słuchaczy następuje w przypadku:  

1) złożenia rezygnacji;  

2) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania powierzonej funkcji;  

3) na wniosek 3 osób, członków Samorządu Słuchaczy wobec osoby  zaniedbującej  

obowiązki wynikające z powierzonej funkcji.  



                                   

                                                   
                                                       &  2.  

  

                                 ZADANIA  SAMORZĄDU   SŁUCHACZY  

  

 A. Samorząd   Słuchaczy:  

1) jest reprezentantem interesów i wyrazicielem opinii ogółu Słuchaczy;  

2) współpracuje z Zarządem Stowarzyszenia Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku       

w  zakresie ustalania tematyki wykładów;  

3) przedstawia Zarządowi potrzeby i inicjatywy społeczności studenckiej UTWMed; 4) 

organizuje spotkania integracyjne, wycieczki, imprezy kulturalne, rekreacyjnosportowe, 

konkursy, wystawy, pokazy itp.;  

5) nawiązuje współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami Senioralnymi 

zarówno miejscowymi, jak również poza miejscem działalności, czyli  na terenie kraju  i  

ew. za granicą.  

6) prowadzi współpracę międzypokoleniową z młodzieżą, jak i osobami w średnim wieku;  

7) tworzy Koła, Sekcje i Grupy Zainteresowań.    

  

B. Zgłaszane  Koła,  Sekcje  i  Grupy  Zainteresowań:  

1)wybierają osobę odpowiedzialną i nadzorującą tzw. Opiekuna Grupy;  

2)tworzą własny Regulamin działania oraz są zobowiązane do prowadzenia bieżącej  i 

rzetelnej dokumentacji (lista uczestników, notatki ze spotkań);  

3)dokumentacja z działalności Kół i Sekcji Zainteresowań powinna być udostępniana  do 

wglądu Radzie Słuchaczy, która będzie nadzorować ich działalność.  

  

Samorząd Słuchaczy jest zobowiązany do umożliwienia słuchaczom miłego, twórczego  i 

interesującego spędzania wolnego czasu. Wspólnie ze wszystkimi słuchaczami powinien 

tworzyć atmosferę życzliwości i zgodnego współdziałania.  

  

  

                                                              &  3.  

  

          PRZYDZIAŁ  ZADAŃ  DLA  CZŁONKÓW   SAMORZĄDU   SŁUCHACZY  

  

1. Do  zadań  Przewodniczącego  należy:  

1) reprezentowanie Samorządu Słuchaczy wobec Zarządu Stowarzyszenia  

UTWMed. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Samorządu    

Słuchaczy  -  funkcję tę sprawuje Wiceprzewodniczący Samorządu;  

2) koordynowanie  działalności Samorządu Słuchaczy;  

3) bieżąca, rzetelna informacja dotycząca działalności UTWMed;  

4) wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeby działania 

Samorządu Słuchaczy.  

  

2. Do  zadań  Wiceprzewodniczącego  należy:  

1) zastępstwo w przypadku nieobecności Przewodniczącego;  



2) koordynowanie pracy Kół, Sekcji i Grup Zainteresowań;  

3) odpowiedzialność za informacje na tablicy ogłoszeń;  

4) inne czynności wynikające z bieżącej działalności Samorządu  

Słuchaczy.           

  

3. Do zadań Sekretarza należy:  

1) dokumentowanie bieżącej działalności Samorządu Słuchaczy.  Na  

spotkaniach Samorządu sporządza Protokół podpisany przez osobę  

protokołującą i Przewodniczącego Samorządu. Dołącza listę obecności  

podpisaną przez osoby obecne na zebraniu. Na kolejnym zebraniu  

protokół powinien być  odczytany i zatwierdzony przez Samorząd  

Słuchaczy;  

2) zebrania Samorządu Słuchaczy, powinny odbywać w miarę  potrzeb, nie 

rzadziej jednak niż 1 raz w miesiącu;  

3) inne czynności wynikające z bieżącej działalności UTWMed.  

  

4. Do zadań Skarbnika należy: 1) zbieraniem składek na różnego rodzaju działalność 

prowadzoną przez  Samorząd Słuchaczy UTWMed. Wszystkie zebrane środki podlegają  

rozliczeniu wobec Samorządu i Słuchaczy. W przypadku imprezy  firmowanej 

Stowarzyszeniem Medycznego Uniwersytetu Trzeciego   

Wieku -  zebrane pieniądze za pokwitowaniem zostaną wpłacone do  

skarbnika Stowarzyszenia, bądź bezpośrednio na konto Stowarzyszenia  

UTWMed.   

 2) innymi  czynnościami  wynikającymi  z  bieżącej  działalności.  

  

5. Członek Samorządu Słuchaczy służy pomocą we wszystkich pracach Rady Słuchaczy. 

Jest odpowiedzialny za aktualizowanie Tablicy Ogłoszeń.  

6. Samorząd  Słuchaczy zobowiązany jest do czynnego uczestnictwa w posiedzeniach  i 

pracach wynikających z działalności Stowarzyszenia. Zobowiązany jest do zachowania w  

tajemnicy spraw dyskutowanych i nie do końca rozstrzygniętych na posiedzeniach  

Samorządu, a szczególnie  spraw, które mogą naruszać dobro Słuchaczy i osób  

współpracujących.    

           

  

OBOWIĄZKI   SŁUCHACZA  

  

                                  & 4.  

                                                                  

1. Słuchacz UTWMed zobowiązany jest do uczestnictwa w prelekcjach i wykładach;  

2. Słuchacz UTWMed zobowiązany jest terminowo uiszczać składki semestralne;  

3. Słuchacz UTWMed biorący udział w zajęciach dodatkowych oraz Kołach i Sekcjach  

Zainteresowań zobowiązany jest uiszczać opłaty pokrywające koszty ich realizacji;  

4. Słuchacz UTWMed może brać udział w zajęciach rekreacyjnych wymagających 

aktywności fizycznej (taniec, basen, nordic – walking, Tai-Chi, turystyka i inne) na 

zasadzie dobrowolności i sam w zależności od stanu zdrowia i samopoczucia podejmuje 

decyzję o uczestniczeniu;  

5. Zajęcia będą prowadzone przez osoby mające do tego rodzaju działań uprawnienia;  



6. Słuchacz UTWMed zobowiązany jest do przestrzegania zasad kulturalnego   

współżycia społecznego, godnego reprezentowania oraz dbania o autorytet i dobre  imię 

Stowarzyszenia UTWMed i Państwowej Akademii Nauk Stosowanych  we Włocławku.  

  

                                                                        Samorząd  Słuchaczy:   
                                                                     1. ZOFIA KRUKOWSKA – PRZEWODNICZĄCA 

                                               2. MAŁGORZATA DĄBROWSKA –  

                                       WICEPRZEWODNICZĄCA 

                                                                  3. BOGUMIŁA ZAKRZEWSKA – SEKRETARZ 

                                                             4. MARIA CZYŻNIELEWSKA – SKARBNIK 

                                                        5. EDWARD LIMANOWSKI – CZŁONEK 

 

  

Niniejszy Regulamin został  przyjęty przez Samorząd Słuchaczy dnia 26 listopada 2018 

roku.                                                                                                                                                                          

 Regulamin został zatwierdzony przez  Zarząd  Stowarzyszenia  Medycznego  Uniwersytetu  

Trzeciego  Wieku i obowiązuje od 12 grudnia 2018 roku.  

   

  

                                                                     

  
  


