
 

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa 
www.stat.gov.pl 

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 

UTW-1 

Sprawozdanie z działalności 
uniwersytetów trzeciego wieku 

Portal sprawozdawczy GUS 
www.stat.gov.pl 

Urząd Statystyczny 
ul. Danusi 4 
80-434 Gdańsk 

Numer identyfikacyjny – REGON  

 za rok akademicki 2017/2018  
Termin przekazania:  

do 31 października 2018 r. 
 

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.). 

Zbierane na tym formularzu dane są chronione tajemnicą statystyczną i nie będą nikomu udostępnione. Służą wyłącznie 

do zbiorczych opracowań i analiz statystycznych (art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej).  

Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzący filie wypełnia sprawozdanie tylko w zakresie jednostki macierzystej, natomiast każda filia 
sporządza samodzielnie odrębne sprawozdanie. 

Uwaga: Jeżeli UTW nie posiadał własnego numeru identyfikacyjnego – REGON, to na potrzeby niniejszego sprawozdania 

porządkowo został jednostce nadanych tzw. „REGON UMOWNY” od jednostki, w strukturze której UTW działał. Jeśli uznają 
Państwo, że REGON, pod którym widnieje Państwa UTW nie jest poprawny – proszę o zgłoszenie tego faktu do Urzędu 
Statystycznego w Gdańsku. 
 

DZIAŁ I. DANE OGÓLNE 
 

1.1 Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) jest
1
: 

jednostką macierzystą 1 

filią → pyt.1.4 2 

1 Patrz: objaśnienia na końcu formularza. 
 

1.2 UTW posiadał filię/filie: 
tak 1 

nie → pyt.1.4 2 

 

1.3 Informacje o filii/-ach UTW
1
: 

Lp. 

REGON podmiotu, 
w ramach którego działa 

dana filia UTW 
Nazwa 

Adres 
(ul., kod pocztowy, 

miejscowość) 
Telefon E-mail 

1      

2      

3      

1 Patrz: objaśnienia na końcu formularza. 

 

1.4 Forma organizacyjno-prawna UTW
1
: 

UTW działał w ramach stowarzyszenia, dla którego był 
główną działalnością 

1 UTW działał w strukturze domu/ośrodka kultury 6 

UTW działał w ramach fundacji, dla której był główną 
działalnością 

2 UTW działał w strukturze biblioteki 7 

UTW działał w strukturze organizacji pozarządowej 
(np. stowarzyszenia lub fundacji), ale nie był jego 
główną działalnością 

3 
UTW działał w strukturze instytucji pomocy 
społecznej 

8 

UTW działał strukturze szkoły wyższej 
 

4 
UTW działał w strukturze innej jednostki 
powołanej przez urząd gminy/miasta 

9 

UTW działał w strukturze centrum kształcenia 
ustawicznego 

5  Inna forma 10 

1 Patrz: objaśnienia na końcu formularza. 

 

1.5 Rok i miesiąc rozpoczęcia działalności UTW: 
 (prowadzenia wykładów/zajęć po raz pierwszy) 

         

         

rok  miesiąc 



1.6 Podpisane porozumienie o współpracy lub patronacie ze szkołą 
wyższą

1
: 

tak 1 

nie → pyt.1.8 2 

1 Patrz: objaśnienia na końcu formularza. 

 

1.7 Zakres współpracy UTW z uczelnią: 

wsparcie naukowe (dydaktyczne)  
tak 1 

nie 2 

wsparcie organizacyjne (pomoc w obsłudze administracyjnej, księgowej itp.) 
tak 1 

nie 2 

wsparcie finansowe 
tak 1 

nie 2 

udostępnienie lokali, sal wykładowych itp. 
tak 1 

nie 2 

udostępnienie sprzętu specjalistycznego (np. komputery) 
tak 1 

nie 2 

 

1.8 Instytucje/organizacje, z którymi UTW współpracował (poza szkołą wyższą)
1
: 

            Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

samorząd gminny, powiatowy, wojewódzki 1 

organizacja pozarządowa (np. stowarzyszenie, fundacja) 2 

instytucja kultury (np. muzeum, teatr) 3 

przedsiębiorstwo, firma prywatna 4 

media (np. czasopisma, radio) 5 

inny UTW 6 

szkoła/przedszkole  7 

inne 8 

1 Patrz: objaśnienia na końcu formularza. 

 
 

DZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 
 

2.1 Jakie było główne przesłanie działalności UTW: 
Można zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 

edukacja osób starszych (przede wszystkim prowadząc wykłady i zajęcia regularne z pomocą środowiska 
akademickiego) 

1 

integracja osób starszych (przede wszystkim organizując grupowe zajęcia, koła zainteresowań, sekcje) 2 

aktywizacja osób starszych (przede wszystkim organizując imprezy kulturalno-artystyczne, wycieczki) 3 

samopomoc (przede wszystkim stwarzając warunki dla samokształcenia i samopomocy seniorów, bez 
wsparcia ze strony szkoły wyższej ) 

4 

regionalność (przede wszystkim skupiając się na działaniach na rzecz rozwoju regionu, podtrzymywaniu 
lokalnej kultury i sztuki) 

5 

 

2.2 Jakie były cele działalności Państwa UTW? 
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

kształcenie/nauka/poszerzanie wiedzy słuchaczy 1 

rozwijanie zainteresowań słuchaczy 2 

aktualizacja umiejętności słuchaczy niezbędnych do aktywnego życia we współczesnym świecie 3 

stworzenie słuchaczom możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu 4 

stworzenie słuchaczom możliwości nawiązywania lub utrzymania kontaktów towarzyskich 5 

reprezentowanie interesów słuchaczy wobec władz lokalnych/rządowych 6 

organizowanie pomocy wzajemnej wśród słuchaczy 7 

angażowanie słuchaczy w aktywność społecznie użyteczną, pracę społeczną, wolontariat, pomoc innym  8 

upowszechnianie zdrowego trybu życia 9 

inne 10 

 
 



2.3 Z jakich źródeł UTW korzystał projektując program zajęć: 
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

opinii prowadzących wykłady/zajęcia 1 

doświadczeń innych UTW 2 

opinii słuchaczy UTW
1
  3 

potrzeb seniorów w danej miejscowości/okolicy 4 

pomysłów zaczerpniętych z innej organizacji/instytucji 5 

własnej wiedzy i doświadczenia kierownictwa UTW lub podmiotu prowadzącego UTW 6 

z innego źródła 7 

1 Patrz: objaśnienia na końcu formularza. 

 

2.4 Kto ostatecznie zatwierdził program zajęć UTW: 
Można zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 

Rada Naukowa UTW 1 

Zarząd UTW 2 

Samorząd słuchaczy UTW 3 

Organ prowadzący UTW 4 

inne 5 

 
 

2.5 Osoby, które prowadziły w UTW wykłady/seminaria lub zajęcia regularne
1
: 

 liczba osób w tym nieodpłatnie 

ogółem 1    
 

   
 

z tego 

lektorzy/nauczyciele języków obcych 2    
 

   
 

nauczyciele akademiccy (bez lektorów/nauczycieli języków 
obcych) 

3    
 

   
 

zawodowi instruktorzy, trenerzy 4    
 

   
 

studenci szkół wyższych 5    
 

   
 

słuchacze UTW 6    
 

   
 

duchowni 7    
 

   
 

przedstawiciele firm oferujących produkty lub usługi dla 
seniorów 

8    
 

   
 

eksperci, specjaliści w danej dziedzinie nauki  9    
 

   
 

pasjonaci 10    
 

   
 

inni 11    
 

   
 

1 Patrz: objaśnienia na końcu formularza. 

 
 

2.6 Osoby, które wykonywały prace organizacyjne w UTW
1
: 

(poza prowadzeniem zajęć regularnych i wykładów/seminariów) 

 liczba osób 

ogółem 1   
 

w tym bezkosztowo dla UTW 2   
 

w tym 
słuchacze UTW 3   

 

pracownicy podmiotu prowadzącego UTW 4   
 

1 Patrz: objaśnienia na końcu formularza. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.7 Warunki, jakie należało spełnić, aby zostać słuchaczem UTW: 

Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 



status emeryta lub rencisty 1 

zakończona aktywność zawodowa 2 

określony wiek 

od 40 lat lub niższy limit wieku 3 

od 50 lat 4 

od 55 lat 5 

od 60 lat lub wyższy limit wieku 6 

określony poziom wykształcenia co najmniej podstawowy 7 

 
co najmniej zasadniczy zawodowy 8 

 
co najmniej średni 9 

 wyższy 10 

zamieszkanie na określonym terytorium (np. dzielnica, powiat) 11 

przynależność do stowarzyszenia, które prowadziło UTW 12 

uiszczenie opłaty 13 

kolejność zgłoszeń 14 

złożenie deklaracji uczestnictwa/formularza rekrutacyjnego 15 

inne 16 

nie ma określonych warunków 17 

 

 
2.8 Osoby, które wyraziły chęć uczestniczenia w zajęciach 

prowadzonych przez UTW: 

Należy wykazać osoby nowe oraz osoby, które w roku akademickim 
2017/2018 kontynuowały naukę. 

ogółem w tym kobiety 

    
 

    
 

 

2.9 Czy były osoby, które nie zostały przyjęte do UTW:
 tak 1 

nie → pyt. 2.11  2 

 

2.10 Powody nieprzyjęcia chętnych do UTW na rok akademicki: 

Wyszczególnienie 
Jeżeli tak, 

liczba takich osób 

brak miejsca nie 2 tak 1 →     
 

nieuiszczenie wymaganej opłaty nie 2 tak 1 →     
 

niezłożenie kompletu wymaganych dokumentów nie 2 tak 1 →     
 

przyczyna formalna (np. wymagany wiek)  nie 2 tak 1 →     
 

więcej niż jedna przyczyna  nie 2 tak 1 →     
 

inny powód nie 2 tak 1 →     
 

 

 

2.11 Ilu było słuchaczy UTW w roku akademickim
1
: 

 

 ogółem w tym kobiety 

    
 

    
 

1 Patrz: objaśnienia na końcu formularza. 

 

2.12 Ilu słuchaczy UTW stanowiły osoby w wieku: 

  
ogółem w tym kobiety 

do 60 roku życia 1     
 

    
 

61 – 75 lat 2     
 

    
 

76 lat i więcej 3     
 

    
 

 



2.13 Ilu słuchaczy UTW stanowiły osoby 
z wykształceniem: 

podstawowym 1     
 

zasadniczym zawodowym 2     
 

średnim 3     
 

wyższym 4     
 

 

2.14 Ilu słuchaczy UTW stanowiły osoby 

mające status
1:

 

 

emeryta 1     
 

rencisty 2     
 

osoby pracującej  3     
 

osoby bezrobotnej 4     
 

1 Patrz: objaśnienia na końcu formularza. 
 

 

DZIAŁ III. OFERTA PROGRAMOWA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 
 

3.1 Czy UTW organizował wykłady/seminaria
1
: 

 

tak 1 

nie → pyt.3.5 2 

1 Patrz: objaśnienia na końcu formularza. 

 

3.2 Jakich tematów dotyczyły prowadzone wykłady/seminaria? 
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

ekonomii 1 nauk ścisłych i techniki 7 

kultury i sztuki (filmu, literatury, muzyki, mody itp.) 2 politologii i prawa 8 

filozofii i historii (bez historii lokalnej) 3 psychologii, przygotowania do później starości 9 

informatyki i komputerów 4 religii 10 

medycyny i zdrowia 5 sportu 11 

nauk przyrodniczych oraz turystyki, geografii 6 regionalności (w tym historii i kultury lokalnej) 12 

innych 
 

13 

 

3.3 Czy UTW organizował wykłady/seminaria 
otwarte: 
 (tj. nieodpłatne, w których mógł uczestniczyć 
każdy) 

tak 

niektóre 1 

większość 2 

wszystkie 3 

nie 4 

 

 

3.4 Ile wykładów/seminariów (w tym otwartych) zostało 
zorganizowanych w roku akademickim i jaki był łączny 
 czas ich trwania: 

liczba 
wykładów/seminariów 

w tym otwartych 

    
 

    
 

  

łączna liczba godzin     
 

  
 

3.5 Czy UTW organizował zajęcia regularne
1
:  

 (w tym kursy, warsztaty, koła zainteresowań, sekcje) 

tak 1 

nie → pyt.3.9 2 

1
 Patrz: objaśnienia na końcu formularza. 

 

 

 

3.6 Ile zajęć regularnych UTW zorganizował w roku akademickim  
i jaki był łączny czas ich trwania: 

liczba zajęć 
regularnych  

liczba godzin 

    
 

    
 

 

3.7 Jaka była średnia frekwencja słuchaczy UTW na zajęciach regularnych:    % 
 

 
 



3.8 Jakiego rodzaju zajęcia regularne organizował UTW
1
:  

Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

kursy językowe/lektoraty 1 

kursy komputerowe 2 

warsztaty dotyczące nowoczesnych technologii (np. korzystanie ze smartfona, tabletu) 3 

zajęcia artystyczne (np. kursy tańca, zespoły muzyczne, chór, grupy teatralne/kabaretowe) 4 

warsztaty plastyczne, rzeźbiarskie, rękodzieła itp. 5 

koła zainteresowań (np. fotograficzne, filmowe) 6 

zajęcia i sekcje dotyczące gier towarzyskich (np. brydż, szachy, gry planszowe) 7 

zajęcia sportowe i ruchowe  8 

sekcje turystyczne 9 

zajęcia kulinarne 10 

zajęcia związane z kulturą (w tym kluby czytelników) i religią 11 

warsztaty literackie, dziennikarskie, twórczego pisania 12 

zajęcia psychologiczno-terapeutyczne, psychoedukacja, rozwój osobisty, przygotowanie do starości, trening 
pamięci itp. 

13 

kluby i sekcje wolontariatu 14 

kluby i koła międzypokoleniowe 15 

inne 16 

1
 Patrz: objaśnienia na końcu formularza. 

 

 

3.9 Czy oferta edukacyjna (wykłady/regularne zajęcia) uwzględniały potrzeby szkoleniowe: 

kobiet  
tak 1 

nie 2 

mężczyzn 
tak 1 

nie 2 

osób niepełnosprawnych 
tak 1 

nie 2 

osób poszukujących pracy/bezrobotnych 
tak 1 

nie 2 
 

3.10 Czy UTW prowadził formy aktywizacji mężczyzn:
1 tak 1 

nie 2 
1
 Patrz: objaśnienia na końcu formularza. 

 

3.11 Czy UTW organizował imprezy kulturalno-artystyczne:  
tak 1 

nie → pyt.3.14 2 
 
 

3.12 Jakiego typu imprezy kulturalno-artystyczne zostały zorganizowane przez UTW: 
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

okolicznościowe (np. Wigilia, Nowy Rok, 
andrzejki, walentynki, dzień kobiet, imieniny) 

1 wycieczki, wyjazdy, rajdy turystyczne 9 

plenerowe (np. piknik, festyn, majówka, dzień 
sportu, dzień sąsiada) 

2 
wyjścia do kina, teatru, muzeum, filharmonii i innych 
instytucji kultury 

10 

wydarzenia sportowe (np. turnieje, rozgrywki) 3 pielgrzymki 11 

konkursy 4 spotkania autorskie 12 

dni otwarte UTW 5 
występy sekcji UTW (np. chóru, grupy teatralnej, 
grupy tanecznej), w tym występy wyjazdowe 

13 

wystawy, koncerty, wernisaże, pokazy mody 6 społeczne
1
, w tym debaty 14 

zabawy taneczne, potańcówki, dyskoteki 7 konferencje naukowe i popularnonaukowe 15 

występy lokalnych grup artystycznych (np. dzieci, 
zespołów ludowych, zespołów amatorskich) 

8 spotkania integracyjno-szkoleniowe różnych UTW 16 

inne 17 
1
 Patrz: objaśnienia na końcu formularza. 



 
 

3.13 Ile wydarzeń, imprez kulturalno-artystycznych zostało zorganizowanych przez UTW 
w roku akademickim: 

   
 

 
 

3.14 Czy UTW podejmował działania społeczne na rzecz osób 
potrzebujących, społeczności lokalnej, środowiska, całego 
społeczeństwa: 

tak 1 

nie → pyt. 3.17 2 

 

 

3.15 Na rzecz jakich osób spoza UTW lub instytucji prowadzone były te działania: 
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

osób starszych  1 społeczności lokalnej 5 

dzieci i młodzieży 2 ofiar klęsk żywiołowych i wypadków losowych 6 

osób chorych i niepełnosprawnych 3 środowiska naturalnego, zwierząt 7 

osób ubogich 4 instytucji (kultury, stowarzyszenia, parafii itp.) 8 

innej osoby lub instytucji 9 
 
 

 
3.16 Ile osób było zaangażowanych w działalność społeczną,  

o której mowa w poprzednim pytaniu: 

Każda osoba powinna być liczona jeden raz niezależnie od tego, w ilu 
działaniach społecznych brała udział. 

 ogółem 
w tym słuchacze 

UTW 

    
 

    
 

 
 

3.17 Czy UTW organizował działalność samopomocową (pomoc wzajemną) 
dla swoich słuchaczy:

1
 

tak 1 

nie 2 

1
 Patrz: objaśnienia na końcu formularza. 

 
 

3.18 Czy UTW organizował zajęcia wakacyjne dla swoich słuchaczy:
1 tak 1 

nie 2 
1
 Patrz: objaśnienia na końcu formularza. 

 
 

3.19 Czy przedstawiciele UTW brali udział w konsultacjach społecznych 
organizowanych przez samorząd lokalny lub administrację centralną: 

tak 1 

nie 2 

 
 

3.20 Czy przedstawiciele UTW podejmowali działania w obszarze 
rzecznictwa, reprezentowania interesów osób starszych: 

tak 1 

nie 2 

 

DZIAŁ IV. WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 
 

4.1 Czy UTW posiadał bazę lokalową: 

własną 
tak 1 

nie 2 

wynajmowaną 
tak 1 

nie 2 

użyczoną (nieodpłatnie) 
tak 1 

nie 2 
 

4.2 Jakie były źródła finansowania UTW w 2017 roku: 
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

środki przekazane od podmiotu, w ramach 
którego działał UTW 

1 
dotacje ze środków samorządowych (miasta, 
gminy, powiatu) 

7 

składki członkowskie 2 darowizny od instytucji i firm 8 

opłaty słuchaczy (wpisowe, czesne, opłaty za 
zajęcia) 

3 
dotacje od krajowych organizacji pozarządowych, 
np. fundacji (nie dotyczy podmiotu, w ramach którego 

działał UTW) 

9 

dochody z 1% podatku PIT 4 dotacje z innych źródeł 10 

dotacje ze źródeł publicznych – rządowych
1 

5 darowizny od osób fizycznych 11 

dotacje ze środków Unii Europejskiej 6 inne 12 
1
 Patrz: objaśnienia na końcu formularza. 



4.3 Źródło, które miało największy udział w finansowaniu UTW w 2017 roku: 

Należy wpisać numer jednej z pozycji zaznaczonych w pyt. 4.2.  
 

4.4 Jaka była kwota wydatków brutto na działalność UTW  
w 2017 roku: 

       zł 
 

 
 

4.5 Czy w UTW były pobierane opłaty od kandydatów lub słuchaczy w roku akademickim
1
:
 

Należy zaznaczyć „tak” lub „nie” w każdym z wierszy; w przypadku odpowiedzi „tak” – wpisać średnią kwotę pobraną od 
jednego słuchacza. 

Wyszczególnienie 
Jeżeli tak, 

kwota (w zł) 

wpisowe nie 2 tak 1 →     
 

składka członkowska nie 2 tak 1 →     
 

czesne lub opłata podstawowa za wykłady ogólne  
oraz zajęcia programowe 

nie 2 tak 1 →     
 

opłata za zajęcia fakultatywne (dodatkowe) nie 2 tak 1 →     
 

częściowe odpłatności związane z wyjściami grupowymi,  
np. do teatru, wycieczkami itp. 

nie 2 tak 1 →     
 

 

1
 Patrz: objaśnienia na końcu formularza. 

 
 

4.6 Jakie czynniki utrudniały prowadzenie działalności Państwa UTW w roku akademickim: 
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

utrudniony dostęp do sal i pomieszczeń 1 trudności w komunikacji ze słuchaczami 10 

braki w wyposażeniu (komputery, sprzęt, 
umeblowanie itp.) 

2 
zbyt niskie dochody słuchaczy utrudniające im 
wnoszenie opłat 

11 

małe zainteresowanie ofertą UTW 3 ograniczenia prawne i formalne/biurokracja 12 

słaba znajomość oferty UTW wśród seniorów 4 trudności we współpracy z samorządem lokalnym 13 

zbyt mało osób prowadzących wykłady/zajęcia 5 
trudności w pozyskiwaniu partnerów do realizacji 
projektów 

14 

zbyt mało pracowników do obsługi UTW 6 niewystarczające środki finansowe UTW 15 

zbyt mało wolontariuszy, osób gotowych pracować 
nieodpłatnie na rzecz UTW 

7 inne 16 

brak odpowiednich szkoleń dla 
pracowników/wolontariuszy UTW 

8 
nie wystąpiły żadne czynniki utrudniające 
działalność UTW → pyt. 4.8 

17 

trudności we współpracy ze szkołami wyższymi 9 
  

 

4.7. Czynnik, który najbardziej utrudniał prowadzenie działalności UTW: 

Należy wpisać numer jednej z pozycji zaznaczonych w pyt. 4.6.  
 

4.8 Od kogo UTW oczekiwał pomocy, wsparcia: 
 Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

słuchaczy 1 

organu prowadzącego 2 

samorządu lokalnego 3 

organizacji pożytku publicznego 4 

rządu 5 

inne 6 

UTW nie oczekiwało wsparcia → przejść do pyt.  
o szacunkowy czas… poniżej pyt. 4.9 

7 

 

4.9 Jakiej formy pomocy, wsparcia  
UTW oczekiwał: 

         Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

finansowej 1 

naukowej 2 

lokalowej (np. sale) 3 

technicznej (np. komputery) 4 

logistycznej (np. autokary na wycieczki) 5 

pomocy prawnej 6 

promocji, informacji, reklamy 7 

innej 8 



Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na 

przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza 
S1 

 

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na 

wypełnienie formularza 
S2 

 

 

 

                                

(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

 

     

(telefon kontaktowy  
w zakresie sporządzonego sprawozdania) 

 (miejscowość, data) 

 

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA: 

 

p. 1.1 Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) – jednostka powołana do działania na rzecz osób starszych, której 
głównym celem jest działalność edukacyjna, aktywizacja oraz integracja osób starszych w celu poprawy jakości życia 
oraz zwiększenia ich uczestnictwa w życiu społecznym.  

p. 1.3 Proszę podać informacje teleadresowe o filii/filiach UTW, w celu włączenia ich do niniejszego badania. Filie 
mają obowiązek złożenia osobnego sprawozdania UTW-1 z prowadzonej działalności. 

p. 1.4 Forma organizacyjno-prawna – określenie w jakiej strukturze działa UTW, czy jako samodzielna jednostka 
(stowarzyszenie, fundacja), czy też w strukturze innego podmiotu i jest jego dodatkową formą działalności. 

p. 1.6 Współpraca lub patronat ze szkołą wyższą – umowa na mocy której uczelnia udziela pomocy naukowej 
(tzw. patronat naukowy), dydaktycznej lub logistycznej (w tym pomieszczenia) UTW. 

p.1.8 Przez współpracę należy rozumieć korzystanie z wiedzy, dóbr, środków finansowych lub czerpanie innych 
korzyści od danego podmiotu, ale również udzielanie się słuchaczy UTW np. występy, prelekcje w domach kultury. 

p. 2.1 Pytanie to ma na celu uchwycenie idei działalności UTW, jaki rodzaj przesłania dominuje – czy nauka, czy 
rozwój i realizacja zainteresowań, czy też aspekt regionalny, ludowy, czy wzajemne kontakty towarzyskie i pomoc. Na 
jaki rodzaj działań UTW kładzie szczególny nacisk, realizując również inne cele. 

p. 2.3 Pozyskanych za pośrednictwem ankiet, dyskusji, nieformalnych rozmów lub przez udział przedstawicieli 
słuchaczy we władzach UTW, czy Radzie Programowej itp. 

p.2.5 Definicja wykładu i zajęć regularnych znajduje się poniżej, przy pytaniu 3.1 i 3.5. 

Zawodowi instruktorzy, trenerzy – nie należy uwzględniać nauczycieli akademickich ani lektorów/nauczycieli języków 
obcych. Eksperci – osoby mające wykształcenie formalne w danej dziedzinie. Pasjonaci – osoby bez wykształcenia 
formalnego w danej dziedzinie, ale mający szeroką wiedzę w danym temacie. 

p. 2.6 Do prac organizacyjnych zaliczamy zarządzanie, prowadzenie sekretariatu, pomoc przy organizacji imprez 
i wydarzeń kulturalnych, organizowanie konferencji, wyjść do teatru i innych instytucji itp.  

Każda osoba powinna być liczona jeden raz niezależnie od tego, ile prac organizacyjnych wykonywała. 

p. 2.11 Słuchacz – osoba, która spełniła warunki określone przez UTW oraz uczestniczyła w zajęciach regularnych 
lub wykładach organizowanych przez UTW. 

p. 2.14 Status oznacza w tym przypadku aktywność zawodową na rynku pracy. W przypadku emeryta lub rencisty 
aktywnego zawodowo należy taką osobę wykazać jako emeryta lub rencistę. 

p. 3.1 Wykłady/seminaria – metoda nauczania polegająca na ustnym przekazywaniu wiedzy (np. z wykorzystaniem 
prezentacji), podczas której słuchacze nie wykonują zadań praktycznych ani ćwiczeń. Możliwe jest natomiast 
zadawanie pytań lub dyskusja. Do tej kategorii należy zaliczyć również prelekcje, konwersatoria itp., natomiast nie 
zalicza się zajęć praktycznych w grupach ani imprez. 

p. 3.5 Zajęcia regularne – metoda nauczania polegająca na prowadzeniu zajęć grupowych (np. warsztaty, kursy w 
sekcjach, klubach i kołach zainteresowań). Odbywają się regularnie lub cyklicznie, obejmują przynajmniej trzy 
spotkania i wymagają aktywnego uczestnictwa słuchaczy. 

p. 3.10 Formy aktywizacji mężczyzn – działania mające na celu zachęcenie mężczyzn do przyłączenia się do UTW 
poprzez akcje promujące, organizowanie zajęć/wykładów o tematyce przeznaczonej głównie lub wyłącznie dla 
mężczyzn, spotkania np. ze sportowcami itp. 

p. 3.12 Społeczne, tj. debaty przedwyborcze (np. przed wyborami do parlamentu, samorządu), spotkania z 
przedstawicielami władz samorządowych, spotkania/zebrania mieszkańców w celu organizacji wspólnego 
przedsięwzięcia, spotkania integracyjne lokalnych organizacji seniorskich. 

p. 3.17 Samopomoc – pomoc wzajemna, we własnym zakresie, tzn. bez oczekiwania na wsparcie instytucjonalne. 
Także poprzez dobrowolne zrzeszenie udzielające swym członkom pomocy np. bank czasu. 

p. 3.18 Tj.: wyjazdy wakacyjne, wczasy, rekreacja seniorów podczas lata. 

p 4.2 Tj. środki ministerstw, wojewodów, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Rządowego Programu na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych – ASOS i innych. 

p.4.5 W przypadku zmienności wpisowego/składki członkowskiej w ciągu roku należy przyjąć kwotę według stanu na 
początek roku akademickiego 2017/2018. W przypadku czesnego należy uwzględnić sumę za cały rok dla osoby, 
która uczestniczyła w obu semestrach. 


