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                                                      Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 021.15.2022 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu 

z dnia 24.10.2022 r. 

 

REGULAMIN  
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU w TŁUSZCZU 

 
I. Podstawy prawne 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tłuszczu działa w oparciu o statut Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tłuszczu (zwanego dalej OPS) i wypełnia zadania w zakresie edukacji, 

aktywizacji społecznej, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i aktywizacji  kulturalnej. 

 

II. Cele i zadania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tłuszczu 

 

1. Do głównych zadań Uniwersytetu Trzeciego Wieku należą:  

a. propagowanie wiedzy, kultury i zdrowia oraz idei kształcenia i aktywności 

    społecznej przez całe życie, 

b. ułatwienie osobom starszym lepszego zrozumienia współczesnego świata oraz  

prawideł jego funkcjonowania w aspekcie gospodarczym, społecznym i politycznym.  

c. umożliwienie miłego, twórczego i ciekawego spędzenia czasu wolnego.  

d. zmniejszenie izolacji i osamotnienia osób starszych 

e. rozeznania potrzeb i problemów osób starszych 

f. inicjowaniu wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej wśród osób starszych i 

niepełnosprawnych 

 

2. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tłuszczu realizuje swoje cele poprzez:  

a. organizowanie wykładów, spotkań edukacyjnych, prelekcji, 

seminariów, zajęć wyjazdowych, wycieczek, lektoratów, innych działań o zasięgu 

lokalnym i ponadlokalnym (pikniki, marsze NW) itp.,  

b. prowadzenie zajęć fakultatywnych w ramach sekcji tematycznych,  

c. Uniwersytet Trzeciego Wieku może realizować swe cele poprzez nawiązywanie 

    współpracy z organizacjami o podobnych celach, w kraju i za granicą. 

 

III. Struktura organizacyjna 

 

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tłuszczu działa w strukturach Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tłuszczu 

2. Uniwersytetem kieruje kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu. 

3. Za całokształt działań Uniwersytetu odpowiedzialny jest koordynator do spraw 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tłuszczu wyznaczony przez kierownika OPS, przy czym 

kierownik może wyznaczyć więcej niż jednego koordynatora. 
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4. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tłuszczu współpracuje z kadrą naukową wyższych 

uczelni, gwarantującymi wysoki poziom merytoryczny wykładów i seminariów.  

5. Organem przedstawicielskim Słuchaczy jest Rada Programowa Słuchaczy.  

6. Każda edycja Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tłuszczu trwa jeden rok akademicki  

i podzielona jest na dwa semestry. 

 

IV. Rada Programowa Słuchaczy 

 

1. W skład Rady Programowej Słuchaczy wchodzi min. 5 przedstawicieli Słuchaczy.  

2. Spotkania Rady Programowej Słuchaczy odbywają się nie rzadziej niż 1 raz/kwartał.  

3. W spotkaniach Rady Programowej Słuchaczy mogą również uczestniczyć przedstawiciele 

instytucji oraz innych organizacji działających na rzecz środowiska osób starszych.  

4. Zadaniem Rady Programowej Słuchaczy jest:  

a. informowanie koordynatora o potrzebach Słuchaczy, dotyczących organizacji  

i tematyki zajęć,  

b. współpraca z koordynatorem przy organizacji ewentualnych wycieczek i wyjazdów,  

c. inicjowanie zdarzeń kulturalnych i imprez okolicznościowych,  

d. budowanie życzliwej, tolerancyjnej i serdecznej atmosfery wśród Słuchaczy,  

e. Rada przynajmniej raz w semestrze spotyka się z kirownikiem OPS i koordynatorem 

w celu omówienia spraw bieżących. 

 

V. Finanse, baza lokalowa, obsługa 

 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu zapewnia: 

a. pomieszczenia do prowadzenia zajęć,  

b. pracę koordynatora,  

c. obsługę techniczną i sprzęt audiowizualny,  

d. obsługę finansowo-księgową. 

2. Środki finansowe na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tłuszczu pochodzą 

z:  

a. opłat wnoszonych przez Słuchaczy w formie czesnego,  

b. opłat wnoszonych przez Słuchaczy za zajęcia fakultatywne (warsztaty, lektoraty) 

c. środków własnych – budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu 

d. grantów pozyskanych przez partnera z sektora pozarządowego. 

3. Wysokość czesnego jest corocznie ustalona przez organ prowadzący tj. Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Tłuszczu 

4. Nadzór nad gospodarką finansową Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tłuszczu sprawuje 

księgowość Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu. 

 

VI. Koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tłuszczu: 
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1. Koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tłuszczu jest odpowiedzialny za: 

a. organizację zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tłuszczu,  

b. poziom merytoryczny i prawidłową realizację programu,  

c. zgodność działań z przepisami prawa i wytycznymi kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Tłuszczu,  

d. bieżące informowanie kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu  

o działaniach dotyczących Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tłuszczu,  

e. przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności dla organu 

prowadzącego. 

 

VII. Kryteria naboru uczestników 

 

1. Słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tłuszczu może zostać każdy mieszkaniec 

miasta i gminy Tłuszcz , powiatu wołomińskiego, który zakończył już karierę zawodową 

(emeryt, rencista, również bezrobotny) i pragnie poszerzyć swą wiedzę, rozwijać 

zainteresowania oraz brać czynny udział w życiu kulturalnym miasta i gminy Tłuszcz.  

2. Zapisując się na zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Słuchacz akceptuje jego 

Regulamin.  

 

VIII. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu,  

ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz. Kontakt do Inspektora ochrony danych: 

iod.tluszcz@edukompetencje.pl. 

2. Dane osobowe słuchaczy, osób korzystających z zajęć są przetwarzane w celu: 

1) realizacji zadań statutowych Administratora wskazanych w Rozdz. 2 ust.1 Regulaminu 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tłuszczu, w powiązaniu z art. 5c ust. 1 ustawy o 

samorządzie gminnym2 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO; 

2) budowania dobrego wizerunku Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO (zgoda); 

3) techniczno-organizacyjnych w szczególności – wydanie podziękowań i dyplomów 

zgodnie z Rozdz. VII ust.9 Regulaminu UTW, zawiadamianie o zmianach 

organizacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

4) dokumentacyjnych, w tym w szczególności w zakresie dokumentowania zdarzeń 

gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych – w powiązaniu z ustawą o 

rachunkowości3 oraz ustawą o finansach publicznych4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO; 

5) archiwalnych – w powiązaniu z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach5 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 

6) marketingowych, w szczególności polegających na promowaniu przyszłych kursów w 

ramach UTW – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). 

3. Dostęp do danych w strukturze organizacyjnej Urzędu Ośrodka mają wyłącznie 

upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków 

zawodowych. Dane osobowe udostępnia się podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. 
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4. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wynikających z 

przepisów prawa celów archiwizacji zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 poz. 164 ze zm.). 

5. Słuchaczom przysługuje praw0 do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich 

poprawiania za pośrednictwem OPS, prawo do ograniczenia przetwarzania w 

przypadkach określonych w art. 18 RODO oraz prawie do wniesienia skargi dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie ich danych 

osobowych narusza przepisy prawa. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie 

zgody, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody i usunięcia danych (cofnięcie to nie ma 

wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, z obowiązującym prawem).  

6. Podanie danych osobowych wskazanych powyżej jest dobrowolne, jednak niepodanie 

danych skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w Tłuszczu. 

7. Administratorem wszystkich danych osobowych (w tym wizerunków słuchaczy, 

uczestników zajęć UTW opublikowanych na portalu: 

1) YouTube w Unii Europejskiej jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, 

Dublin 4, Irlandia; 

2) Facebook jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, 

Dublin 2, Irlandia; 

- w sprawach związanych z przetwarzaniem danych przez te podmioty należy 

kontaktować się bezpośrednio z nimi. 

 

IX. Prawa i obowiązki Słuchacza 

 

1. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tłuszczu mają prawo do:  

a. zapoznania się z programem Uniwersytetu Trzeciego Wieku,  

b. brania udziału we wszystkich rodzajach zajęć zgodnie z przyjętymi zasadami 

płatności,  

c. inicjowania nowych form działań twórczych i programowych,  

d. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

2. Słuchacze zobowiązani są do:  

a. stosowania się do Regulaminu,  

b. przestrzegania zaleceń kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu oraz 

koordynatora Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tłuszczu,  

c. terminowego opłacania czesnego (w ciągu miesiąca od rozpoczęcia kolejnych 

semestrów),  

d. dbałości o mienie i dobre imię UTW. 

3. Zaleganie z opłatami, co najmniej za jeden semestr, skutkuje skreśleniem z listy 

Słuchaczy.  

4. W przypadku rezygnacji z zajęć organ prowadzący nie zwraca czesnego.  
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5. Zapisanie się na Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tłuszczu po rozpoczęciu zajęć nie 

zwalnia Słuchacza z wpłaty pełnego czesnego.  

6. Warunkiem uczestniczenia w wykładach, zajęciach fakultatywnych, wycieczkach oraz 

innych przedsięwzięciach organizowanych przez UTW jest posiadanie statusu Słuchacza 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tłuszczu.  

7. Warunkiem rozpoczęcia zajęć sekcji zainteresowań jest powstanie grupy osób, której 

liczebność określi koordynator.  

8. W szczególnych sytuacjach Słuchacz może być relegowany z Uniwersytetu. Dotyczy to 

szczególnie niegodnego i uciążliwego zachowania się Słuchacza oraz nie stosowania się do 

ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego.  

9. Każda edycja UTW kończy się oficjalnym rozdaniem podziękowań i dyplomów. 

 

X. Wytyczne dotyczące wykorzystania logotypu Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

1.Właścicielem logo Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Tłuszczu. Wykorzystanie logo przez inne podmioty może nastąpić jedynie po     

uprzednim pisemnym zezwoleniu kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu.  

 

XI. Zmiany treści Regulaminu dokonuje organ prowadzący 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 

ogólne w sprawie Uniwersytetów Trzeciego Wieku.  

2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 24.10.2022 r. 

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na 

tablicy ogłoszeń w budynku Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  w Tłuszczu. 
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