REGULAMIN
FUNDACJI II ŁÓDZKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
(wynikający bezpośrednio z postanowień statutu Fundacji)

I. Cel Fundacji
1. Celem Fundacji II LUTW jest prowadzenie działalności poŜytku publicznego, działalności
społecznie uŜytecznej zgodnej z podstawowymi interesami RP, na rzecz osób tzw. trzeciego
wieku poprzez pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
Ŝyciowej, działalność charytatywną, ochronę i promocję zdrowia, naukę, edukację i oświatę,
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałanie patologiom społecznym, pomoc
ofiarom klęsk Ŝywiołowych w kraju i za granicą, działalność wspomagającą technicznie,
szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje poŜytku publicznego, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego
i wolontariacie.

II. Postanowienia ogólne
1. Fundacja II ŁUTW posiada osobowość prawną.
Dla osiągnięcia celów wymienionych w pkt. I prowadzi dla swoich członków następującą
działalność:
- Wykłady specjalistów z róŜnych dziedzin.
- Zajęcia seminaryjne z róŜnych dyscyplin
- Lektoraty języków obcych.
- Praktyczne zajęcia z kultury fizycznej.
- Wycieczki turystyczne i krajoznawcze.
- Samopomoc koleŜeńską członków.
2. Fundacja II ŁUTW ma prawo pobierać od swoich członków składki oraz przyjmować dary
i ofiary na swoją działalność w tym takŜe od osób nie będących członkami.
3.Fundacja II ŁUTW współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o podobnych
celach.
4.Fundacja
II
ŁUTW
moŜe
prowadzić
działalność
informacyjną.

III. Rekrutacja i obowiązki członków Fundacji
Fundacja II ŁUTW rekrutuje swoich członków wśród osób w tzw. późnej dorosłości bez
uwzględniania warunków takich jak: wiek, status społeczny, pochodzenie, sytuacja
materialna itp. Brak dolnej granicy wiekowej wynika bezpośrednio z przyjętych celów
Fundacji, która działa dla wszystkich osób wyraŜających chęć kształcenia się przez całe Ŝycie
i pomagania osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej, są to np. emeryci, renciści, bezrobotni,
inwalidzi i osoby ze środowisk defaworyzowanych.
Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd Fundacji II ŁUTW.
Decyzja Zarządu odmowy przyjęcia jest decyzją ostateczną.
KaŜdy członek Fundacji ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.
Do obowiązków członków naleŜy:
1. Przestrzeganie regulaminu.
2. Przestrzeganie i wykonywanie uchwał i decyzji Zarządu.
3. Wykonywanie przyjętych zadań
4. Przestrzeganie zasad współŜycia społecznego oraz wzajemnej Ŝyczliwości i pomocy
koleŜeńskiej
5. Systematyczne opłacanie składek członkowskich (czesne + opłaty dodatkowe za zajęcia
specjalne) oraz dla chętnych opłaty za lektoraty języków obcych, zgodnie z następującymi
terminami:
- czesne + opłaty dodatkowe – do końca czerwca oraz przez dwa tygodnie września roku
akademickiego poprzedzającego rok następny.
- opłaty za lektoraty do końca października w danym roku akademickim.
(Po rozpoczęciu nauki w II ŁUTW w danym roku akademickim opłaty poniesione przez
słuchaczy nie podlegają zwrotowi – ze względu na rozdysponowanie funduszy na zajęcia)
IV. Prawa członków
Członkom Fundacji II ŁUTW przysługuje:
1. Prawo uczestniczenia we wszystkich wykładach oraz wybranych przez siebie sekcjach.
Ilość sekcji, w których moŜe wziąć udział słuchacz, określa kaŜdorazowo dla danego roku
akademickiego, Zarząd Fundacji.
2. Twórcze zgłaszanie wniosków i uwag do Rady Słuchaczy w celu polepszenia działalności
II ŁUTW. „Twórcze” oznacza uwagi ze strony słuchacza odnośnie sposobu, metody i osoby
prowadzącej dane zajęcia wraz z konkretnymi propozycjami zmian (równieŜ kadrowych).
Ostateczne decyzje zmian podejmuje: Zarząd Fundacji i Rada Programowa.
3. Otrzymanie harmonogramu zajęć w kaŜdym semestrze roku akademickiego (wykłady,
sekcje zainteresowań, lektoraty).
(Rada Programowa II ŁUTW zastrzega sobie prawo wprowadzania koniecznych zmian w
czasie trwania roku akademickiego, o których słuchacze są powiadamiani na wykładach
otwartych i zmiany te w terminie późniejszym są umieszczane na stronie internetowej
II ŁUTW)

V. Obowiązki i prawa Zarządu
1. Zarząd ma obowiązek czuwać nad prawidłowością rekrutacji członków. W ciągu roku
akademickiego nadzoruje prawidłową pracę we wszystkich dziedzinach działalności
II LUTW.
2. Zarząd ma prawo skreślić członka z uzasadnionych przyczyn.
3. Zarząd ma prawo zmienić wykładowców (prowadzących wykłady, sekcje lub lektoraty) w
kaŜdym okresie prowadzenia zajęć bez podawania przyczyn słuchaczom. Zmiany te muszą
być podyktowane uwagami i wnioskami wynikającymi z przeprowadzanych hospitacji na
zajęciach.
4. W uzasadnionych przypadkach Zarząd ma prawo podjąć decyzję o zwolnieniu członka
z opłat.
VI. Ustanie członkostwa
1.Członkostwo ustaje:
- w razie dobrowolnego wystąpienie z Fundacji II ŁUTW.
- oświadczenie o wystąpieniu, członek składa do Zarządu. Wystąpienie i skreślenie nie
zwalnia od obowiązku uiszczenia zaległych składek.
2. Zarząd moŜe skreślić członka w przypadku:
- zalegania w uiszczaniu składki członkowskiej (czesne plus opłaty dodatkowe) lub opłaty
za lektoraty języków obcych.
- naruszenia zasad współŜycia społecznego, brak wzajemnej Ŝyczliwości i koleŜeństwa,
niekulturalnego i nieodpowiedniego zachowania wobec wykładowców i pracowników
Fundacji.
Decyzja Zarządu jest ostateczna.
VII. Kompetencje Zarządu
Do kompetencji Zarządu naleŜy:
1. Reprezentowanie Fundacji II ŁUTW na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Kierowanie działalnością, zgodnie z postanowieniami statutu i regulaminu.
3. Ustalanie planów działalności na dany rok akademicki.
4. Organizowanie biura Fundacji.
5. Prowadzenie gospodarki finansowo-majątkowej.
6. Organizowanie nowych sekcji zainteresowań.
7. Uaktualnianie listy słuchaczy.
8. Przyjmowanie i skreślanie członków.
9. Przyjmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciąŜaniu majątku II ŁUTW.
10. Zapraszania na posiedzenia Zarządu osób spoza swojego grona.
VIII. Postanowienia końcowe
Likwidatorami Fundacji II ŁUTW są członkowie Zarządu na czele z Prezesem.

