Załącznik nr 1
do uchwały nr ….. Prezydium ORL z dnia 28.02.2018 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu LUTW

REGULAMIN
LEKARSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W
ŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKIEJ

I. Postanowienia ogólne
§1
Lekarski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Śląskiej Izbie Lekarskiej, zwany dalej LUTW, jako
inicjatywa edukacyjna samorządu lekarskiego ŚIL jest jednostką powołaną do prowadzenia
działalności dydaktycznej.
§2
1. LUTW działa na podstawie:
- Ustawy z dnia 9.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168),
- Uchwały Nr 34/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 24.06.2015r.
w sprawie utworzenia Lekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Śląskiej Izbie
Lekarskiej,
- niniejszego Regulaminu.
2. Siedziba LUTW mieści się w budynku Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, przy
ul. Grażyńskiego 49 A.

II. Cel i zakres działania LUTW

§3
Celem LUTW jest organizacja działalności dydaktycznej w zakresie prowadzenia studiów dla
członków Śląskiej Izby Lekarskiej, która ma zapewnić:
1) systematyczne pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki,
2) szerzenie profilaktyki zdrowotnej,
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3) pozytywny wpływ na jakość życia lekarzy i lekarzy dentystów po zakończeniu ich
działalności zawodowej,
4) aktywizację intelektualną, psychiczną, fizyczną i społeczną słuchaczy LUTW,
5) umożliwienie spędzania w sposób aktywny wolnego czasu,
6) rozwijanie zainteresowań i umiejętności,
7) przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia ludzi starszych,
8) rozwijanie pozytywnych kontaktów interpersonalnych.

III. Organy LUTW
§4
Organami LUTW są Rada Programowo-Organizacyjna, zwana dalej „Radą” oraz Kierownik
LUTW.
§5
1. W skład Rady wchodzą:
1) Prezes ORL lub osoba przez niego wskazana,
2) Skarbnik ORL w Katowicach,
3) Kierownik LUTW,
4) Dyrektor Biura ŚIL,
5) Przewodniczący Komisji ds. Emerytów i Rencistów ORL w Katowicach lub osoba
przez nią upoważniona.
2. Radzie przewodniczy Prezes ORL lub osoba przez niego wskazana. W pracach Rady mogą
brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez Radę: przedstawiciele Komisji
Sportu i Rekreacji ORL, Komisji ds. Kultury ORL, przedstawiciel Samorządu Słuchaczy
LUTW, a także przedstawiciele innych izb lekarskich, innych samorządów zawodowych,
uczelni etc.
3. Do zadań Rady należy:
1) ustalanie ogólnych kierunków działań LUTW;
2) określanie tematyki wykładów organizowanych w LUTW;
3) uchwalanie planów i programów zajęć LUTW;
4) zatwierdzanie raportów z działalności LUTW;
5) ustalanie wysokości opłaty wpisowej, semestralnej i opłat za zajęcia dodatkowe;
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6) skreślenie z listy słuchaczy.
4. Rada spotyka się co najmniej raz w semestrze.
5. Decyzje Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
połowy członków.
6. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący.
§6
Do obowiązków Kierownika LUTW należy:
1) organizacja pracy dydaktycznej i administracyjnej LUTW;
2) realizacja zadań zaleconych przez Radę;
3) ustalanie szczegółowej organizacji roku akademickiego LUTW;
4) ustalanie zasad rekrutacji na LUTW;
5) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem LUTW w zakresie realizacji jego planu
rzeczowo-finansowego;
6) opracowanie kosztorysów oraz sprawozdań z działalności LUTW;
7) reprezentowanie LUTW na zewnątrz w zakresie uprawnień przekazanych
odpowiednio przez Prezesa ORL lub osobę przez niego wskazaną;
8) reprezentowanie LUTW ŚIL w posiedzeniach Sekcji Uniwersytetów Trzeciego
Wieku innych jednostek współpracujących;
9) uczestniczenie w ogólnopolskich konferencjach Uniwersytetów Trzeciego Wieku;
10) współpraca z Radą i Przedstawicielem Samorządu Słuchaczy LUTW;
11) przedstawianie Radzie planu oraz raportów z działalności LUTW.

IV. Organizacja studiów LUTW
§7
1. Podstawową formą działalności dydaktycznej LUTW są wykłady.
2. Tematyka wykładów określana jest przez Radę z uwzględnieniem propozycji Słuchaczy
LUTW.
3. LUTW może organizować kursy, szkolenia, seminaria, spotkania z ciekawymi osobami,
sekcje i koła zainteresowań, warsztaty artystyczne, zajęcia ruchowe oraz rekreacyjne,
imprezy: kulturalne, turystyczne, okolicznościowe.
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4. Dla zaspokajania zainteresowań i zdobywania wiedzy oraz utrzymania aktywności
społecznej i sprawności fizycznej słuchaczy, LUTW może realizować inne formy
działalności, zaproponowane m.in. przez Komisję ds. Emerytów i Rencistów, Komisję
ds. Kultury lub Komisję ds. Sportu i Rekreacji.
5. W przypadku zainteresowania Słuchaczy, LUTW organizuje również zajęcia
praktyczne w małych grupach.
6. Wykłady

LUTW

prowadzą

nauczyciele

uczelni

wyższych

lub specjaliści, na zasadach ustalanych przez Prezydium ORL.
7. LUTW może dla swoich Słuchaczy prowadzić kursy, warsztaty m.in. artystyczne,
teatralne, seanse filmowe oraz organizować rehabilitację, zajęcia ruchowe oraz wyjazdy
integracyjno-szkoleniowe i turystyczno-krajoznawcze.

§8

1. Rok akademicki trwa od 1 października do 30 czerwca i składa się z dwóch semestrów:
zimowego – od października do stycznia i letniego – od marca do czerwca oraz przerw:
świątecznych, międzysemestralnych i wakacji letnich.
2. Pierwszy rok funkcjonowania LUTW rozpoczyna się od semestru letniego.
3. Szczegółową organizację roku akademickiego określa Kierownik LUTW.
§9
1. Rekrutacja do LUTW odbywa się we wrześniu każdego roku.
2. Kierownik LUTW podaje do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie
w piśmie „Pro Medico” i na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej w zakładce
LUTW informacji o:
1) miejscu i terminach składania dokumentów;
2) wymaganych dokumentach;
3) liczbie miejsc;
4) wysokości opłaty wpisowej oraz pozostałych opłat, o których mowa w rozdziale
VI Regulaminu.

V. Słuchacze LUTW
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§ 10
1. Podstawą przyjęcia w poczet Słuchaczy LUTW jest przynależność do samorządu
zawodowego ŚIL i nabycie uprawnień emerytalnych lub rentowych.
2. Okres bycia słuchaczem jest nieograniczony.
3. Słuchaczy obowiązuje coroczny wpis na kolejny rok akademicki i dokonanie opłaty
wpisowej.
4. Słuchacz może wybrać dowolną ilość zajęć, w których zamierza uczestniczyć.
5. Każdy Słuchacz LUTW otrzymuje legitymację, ostemplowaną na dany semestr.
Legitymacja jest dokumentem, który upoważnia do uczestniczenia w zajęciach
i innych imprezach organizowanych przez LUTW.
6. Skreślenie z listy Słuchaczy następuje w przypadku:
- dobrowolnej pisemnej rezygnacji Słuchacza;
- niewniesienia opłat za zajęcia w wyznaczonych terminach;
- łamania postanowień Regulaminu LUTW;
- nieprzestrzegania zasad współżycia społecznego.
7. Skreślenia dokonuje Rada na wniosek Kierownika LUTW.
8. Przyjęcie i skreślenie z listy uczestników LUTW nie jest decyzją w rozumieniu Kodeksu
postępowania administracyjnego.
§ 11
1. Słuchacze LUTW mogą powołać

pięcioosobowy Samorząd Słuchaczy LUTW do

kontaktów z władzami samorządu ŚIL i Radą Programowo-Organizacyjną LUTW.
2. Regulamin Samorządu Słuchaczy LUTW powinien określać reprezentantów samorządu,
zakres ich kompetencji, sposób ich powoływania i czas trwania kadencji oraz tryb
uchwalania Regulaminu i jego zmian.
3. Zgodność Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa stwierdza Prezes ORL
w Katowicach.

§ 12
1. Słuchacze LUTW mają prawo:
1) uczestniczyć we wszystkich rodzajach zajęć organizowanych przez LUTW:
bezpłatnych i odpłatnych zgodnie z przyjmowanymi każdorazowo zasadami
odpłatności;
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2) inicjować nowe formy działań programowych i twórczych;
3) zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące działalności LUTW Kierownikowi LUTW lub
członkom Rady Programowo-Organizacyjnej LUTW;
4) korzystać z dorobku LUTW (np. publikacji

LUTW, kronik z życia LUTW,

materiałów pokonferencyjnych itp.);
5) powołać pięcioosobowy samorząd, reprezentujący słuchaczy LUTW.
2. Słuchacze LUTW mają obowiązek:
1) postępować zgodnie z Regulaminem LUTW;
2) stosować się do decyzji podejmowanych przez Radę Programowo-Organizacyjną,
których realizację nadzoruje Kierownik LUTW;
3) przestrzegać zasad kulturalnego współżycia oraz wzajemnej życzliwości
i pomocy koleżeńskiej;
4) dbać o mienie i dobre imię ŚIL;
5) terminowo wnosić opłaty obowiązujące w LUTW (opłata roczna, opłata za zajęcia
dodatkowe, turnusy sesji wyjazdowych LUTW etc.);
6) posiadać

ważną

legitymację

słuchacza

LUTW

lub

zaświadczenie

(rok akademicki "X") i okazywać je w razie potrzeby na zajęciach dydaktycznych
i innych.
VI Zasady wnoszenia opłat przez Słuchaczy
§ 13
1. Opłaty wnoszone przez Słuchaczy przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności
LUTW.
2. Słuchacz LUTW ma obowiązek:
1) wniesienia opłaty wpisowej;
2) wniesienia opłaty semestralnej za udział w zajęciach wynikających z planu
studiów;
3) wniesienia w wyznaczonych terminach stosownej opłaty, ustalonej za poszczególne zajęcia dodatkowe i wyjazdowe.
3. Opłatę wpisową należy uiścić nie później niż do dnia złożenia deklaracji uczestnictwa
w LUTW.
4. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem przypadku, gdy kandydat
nie zostanie przyjęty na listę Słuchaczy LUTW.
5. Opłaty semestralne należy wnieść:
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1) za semestr zimowy – do 30 września;
2) za semestr letni – do 28 lutego;
3) za semestr letni w 2018 roku – do 15 marca 2018 r.
6. Prezes ORL lub osoba przez niego wskazana oraz Skarbnik ORL zatwierdzają projekt
każdego przedsięwzięcia, w oparciu o przedłożony przez Kierownika LUTW wniosek
wraz ze szczegółowym kosztorysem.
7. Słuchacze biorący udział w zajęciach dodatkowych, niewynikających z planu studiów,
wnoszą opłaty pokrywające koszty ich organizacji, w kwotach skalkulowanych
i podanych do wiadomości przed uruchomieniem danych zajęć.
8. W przypadku skreślenia z listy Słuchaczy, bądź złożenia pisemnej rezygnacji
ze studiów, zwrotowi podlega:
1) kwota stanowiąca 100% opłaty semestralnej – w przypadku rezygnacji przed
rozpoczęciem zajęć dydaktycznych;
2) proporcjonalna część opłaty za studia, naliczona do dnia zaprzestania uczęszczania
przez Słuchacza w zajęciach.
9. Za datę rezygnacji ze studiów przyjmuje się datę wpływu pisma o rezygnacji
do Kierownika LUTW.
10. Wysokość opłaty wpisowe, semestralnej i opłat za zajęcia dodatkowe ustala Rada
Programowo-Organizacyjna LUTW.

VII. Finanse LUTW
§ 14
1. Działalność LUTW finansowana jest ze środków ŚIL, opłat wnoszonych przez
Słuchaczy, środków zewnętrznych.
2. Dysponentem środków finansowych LUTW jest Prezydium ORL.

VIII. Postanowienia końcowe
§ 15
Nadzór nad działalnością LUTW sprawuje Prezes ORL lub osoba przez niego wskazana.
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