
 

 



Ostrowiecki Uniwersytet Trze-
ciego Wieku WSBiP  
rozpoczyna już siedemnasty rok 

działalności. 
KIM JESTEŚMY  

Aby ułatwić słuchaczom integrację z 
naszą społecznością, podajemy poniżej 
informacje o Uniwersytecie: prawa  
i obowiązki słuchaczy i niektóre ruty-
nowe procedury przy korzystaniu  
z oferty programowej. 

UTW WSBiP jest Stowarzyszeniem  
o osobowości prawnej, działającym  
w oparciu o Statut, zarejestrowany  
w Sądzie Rejonowym w Kielcach – nr 
KRS 0000303066. Stowarzyszenie na-
sze, wg nowoczesnej terminologii, nie 
jest „stowarzyszeniem pożytku pu-
blicznego”. 

Działalność Uniwersytetu finansowana 
jest w znaczącej mierze ze składek słu-
chaczy – członków UTW WSBiP. Wy-
sokość rocznej składki ustala zgodnie 
ze Statutem Zarząd UTW, który jest 
wybierany na trzyletnią kadencję przez 
Walne Zebranie wszystkich słuchaczy. 

Zarząd, na czele z prezesem  Matyldą 
Niewójt, składa się obecnie z 8 człon-
ków. Z wyboru pochodzi też Komisja 
Rewizyjna. Kierunek programowy 
UTW nakreśla Rada Programowo-
Konsultacyjna. Od 2016 roku działa 
Samorząd Słuchaczy. 

Od 2003r., początku założenia Stowa-
rzyszenia UTW  do 2016r. prezesem 
był Józef Pazderski, który obecnie jako 

Honorowy Prezes UTW WSBiP nadal 
pomaga w   pracach  Zarządu. 
Zarząd spotyka się co najmniej raz w 
miesiącu. Co  roku odbywa się walne 
zebranie sprawozdawcze, na którym 
Zarząd przedstawia  członkom Stowa-
rzyszenia roczne sprawozdanie finanso-
we i merytoryczne. 

Komitet Redakcyjny pracuje w skła-
dzie: Matylda Niewójt – przewodniczą-
ca, Krystyna Borys, Jadwiga Myśliw-
ska, Irena Podsiadły i Andrzej Bart-
czak. Zespół opracowuje  wydawany 
corocznie „Biuletyn UTW” oraz inne 
publikacje. 
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GDZIE NAS SZUKAĆ 

Sekretariat UTW WSBiP mieści się 
w bloku B Wyższej Szkoły 
 Biznesu i Przedsiębiorczości –  
naszej uczelni patronackiej  
ul. Akademicka 12, pokój nr 17.  

Sekretariat czynny jest w każdy  
wtorek, środę, piątek  
w godz.10:00-12:00 

(w trakcie roku akademickiego) 

Strona internetowa UTW: 
www.utw.wsbip.edu.pl 
Adres poczty elektronicznej: 
utw.ostrowiec@gazeta.pl  
i facebook 

mailto:utw.ostrowiec@gazeta.pl


Osoba zainteresowana członkostwem w 
UTW WSBiP powinna zapoznać się ze 
Statutem  i Regulaminem Słuchacza Regu-
laminem zajęć ruchowych, a następnie 
wypełnić „Deklarację Członkowską”  
i zadeklarować, do jakich sekcji tematycz-
nych chce się zapisać. Pomoże to Zarządo-
wi sprawniej rozplanować zajęcia fakulta-
tywne. 

Podstawowym obowiązkiem członków 
jest opłacenie rocznej składki członkow-
skiej, która w roku akademickim 
2020/2021 wynosi jednorazowo: 90 zł 
oraz wpisowe w wysokości 10 złł ora ob-
owiązkowe ubezpieczenie 10zł. 
Składkę należy wpłacać w Sekretariacie 
UTW w terminie od 16 września do 16 
października  środy i piątki w godz. 
10:00 -12:00. 

W programowej ofercie edukacyjno-
atywizującej proponujemy Państwu: 

Korzystanie z wykładów plenarnych i za-
jęć w wybranych sekcjach zainteresowań. 
Zajęcia te są obowiązkowe i nieodpłatne. 
Wyjątek stanowi: pływalnia (opłata zniż-
kowa), sekcja tańca towarzyskiego. Możli-
we są również kilkuzłotowe zbiórki pie-
niężne, w zależności od potrzeb, na pokry-
cie kosztów kserowania materiałów do 
ćwiczeń i poradników. Będzie to w gestii 
starostów. 

Wyjazdy na wycieczki, do teatru lub in-
ne imprezy są w części lub w całości po-
krywane przez uczestników. W zależno-
ści od możliwości, mogą być dofinanso-
wane z kasy Stowarzyszenia lub sponsora. 
Słuchacz ponosi pełne koszty materiałów 
piśmiennych, malarskich, strojów gimna-

stycznych, pływackich itp. potrzebnych na 
zajęciach. 

Sekcje zainteresowań i grupy językowe 
wybierają spośród siebie Starostów. Staro-
stowie reprezentują grupy i są ich łączni-
kami z Zarządem i Samorządem Słucha-
czy. 
Sporządzają na specjalnych formularzach 
listy obecności na każdych zajęciach.  
Listy te przekazywane są pod koniec se-
mestru w Sekretariacie uniwersytetu. 

UTW WSBiP jest Stowarzyszeniem i my 
jako członkowie tego Stowarzyszenia je-
steśmy odpowiedzialni za jego sprawne 
funkcjonowanie i postrzeganie na ze-
wnątrz. 

Korzystamy z możliwości uczestnictwa  
w wykładach, w sekcjach i lektoratach, ale 
miejmy świadomość, że w razie potrzeby, 
włączamy się w usprawnianie organizacji 
istniejących form działania, a także inicju-
jemy nowe. 
Do państwa dyspozycji są: 
• audytoryjne wykłady tematyczne 
• seminaria naukowe 
• lektoraty języków obcych 
• Sekcje tematyczne 
• warsztaty komputerowe 
• zajęcia artystyczne 
• zajęcia ruchowe 
• wyjazdy edukacyjne 
• wycieczki turystyczno-

krajoznawcze, rajdy piesze 
• imprezy integracyjne 
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Szanujemy wykładowców i słuchaczy, 
przychodzimy punktualnie na zajęcia i 
nie opuszczamy ich przed końcem. W 
sali wykładowej nie rozmawiamy, nie 
stwarzamy tłoku przy wejściach, ustę-
pujemy miejsca tym, którzy go bar-
dziej potrzebują. Nie pijemy napojów 
w czasie wykładów oraz innych zajęć. 

Nie rezerwujemy miejsc dla znajomych, 
którzy się spóźniają lub nie przychodzą 
wcale. Jeśli z jakiś powodów nie może-
my uczestniczyć w zajęciach, powiada-
miamy o tym starostę lub zaprzyjaź-
nioną osobę, a przy dłuższej nieobec-
ności Zarząd. 

Spotkanie przyjaciół przed wykładem 
jest okazją do porozmawiania. Korzystaj-
my z niej pamiętając, że wszędzie jeste-
śmy gośćmi i przede wszystkim nie po-
winniśmy być gośćmi kłopotliwymi, 
przeszkadzającymi gospodarzom i dbają-
cymi o wyposażenie sal wykładowych. 

Jesteśmy tolerancyjni i życzliwi. 
Uśmiechamy się także wtedy, gdy przyj-
dzie nam siedzieć przez cały wykład  
w niewygodnym miejscu lub wysłuchi-
wać przydługich wypowiedzi dyskutan-
tów, z których zdaniem się nie zgadza-
my. Szkoda nam czasu i zdrowia na złe 
humory. 

Nie narzekamy na tłok i złą organizację, 
ale próbujemy w tłoku zajmować jak naj-
mniej miejsca. Pomagamy sobie wzajem-
nie w drobnych i ważnych sprawach. Pa-
miętajmy, że wszyscy jesteśmy w Trze-
cim Wieku, a niektórzy z nas są mniej 
sprawni niż my. Nie oglądamy się na in-
nych jak jest coś do zrobienia. 

Własne poletko aktywności daje dużo 

satysfakcji. W naszym Uniwersytecie 
mamy okazję… „oddać się takiemu 
działaniu, które samo przynosi tyle ra-
dości, że sukces uznania czy aprobata 
nie mają żadnego znaczenia”   
(„Przebudzenia” A.de Mello) 

Wykaż minimum wyrozumiałości  
i wsparcia dla aktywu UTW (członkowie, 
starostowie, Zarząd). Wszyscy pracują  
z pełnym poświęceniem w wolontariacie, 
ale i oni miewają „trudne” dni. Spróbuj 
im pomóc lub pozwól im się „wyżalić”. 
Też mają domy, dzieci, wnuki i wszyst-
kie związane z tym problemy. 

Wiele satysfakcji ze zdobytej wiedzy  
i z zawartych przyjaźni 

                   życzą Zarząd i Samorząd  
                          UTW WSBiP 

                  w Ostrowcu Świętokrzyskim 
 
 
 

W okresie pandemii mając na 
uwadze zdrowie i bezpieczeństwo 
wszystkich uczestników i prowadzą-
cych  oraz obsługi przypominamy, 
że zajęcia będą odbywały się z za-
chowaniem zasad reżimu sani-
tarnego, z uwzględnieniem wy-
tycznych Głównego Inspektora Sa-
nitarnego. 
Wobec powyższego do udziału  
w organizowanych zajęciach do-
puszczone zostaną jedynie osoby 
zdrowe bez objawów chorobowych 
wskazujących na chorobę zakaźną, 
przeziębienie, kaszel, katar, itp. 
Uczestnicy proszeni są o posiadanie  
i stosowanie środków ochrony osobi-
stej - maseczek/przyłbic. 
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