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KODEKS ETYCZNY  
Słuchaczy Uniwersytet III Wieku Fundacji Ekspert - Kujawy  

przy Wyższej Szkole Przedsiębiorczości  
im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu 

  
Przynależność do grona Słuchaczy Uniwersytetu III Wieku Fundacji Ekspert - Kujawy przy 
Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu 
nobilituje i dodaje prestiżu, ale również obliguje do przestrzegania zasad, które określa 
niniejszy kodeks. 
  

Postanowienia ogólne. 
  
Art. 1.  
Kodeks stanowi zbiór zasad moralnych, które powinny być stosowane wśród Słuchaczy 
UTW. Przestrzeganie ich powinno być zaszczytem dla Seniorów. 
 

,,Uprzejmość, Tolerancja, Wytrwałość”  
 

to z etycznego punktu widzenia inaczej odczytany skrót naszego Uniwersytetu. 
  
Art. 2.  
Słuchacze – Seniorzy, powinni być dla siebie  mili i uprzejmi, życzliwie nastawieni do siebie, 
zawsze uśmiechnięci, pozdrawiać się ukłonem z innym uczestnikami zajęć uniwersyteckich. 
  
Art. 3.  
Wszyscy Seniorzy w UTW są sobie równi, niezależnie od wieku, płci, wykształcenia  
i zawodu oraz pełnionej funkcji, dlatego zwracamy się do siebie po imieniu. 
  
Art. 4.  
Swoje przekonania, nawyki, poglądy i choroby zostawiamy przed drzwiami. Na zajęciach 
UTW jesteśmy otwarci na wiedzę i kulturę oraz chętni do współpracy i samorealizacji  
w zespole innych Seniorów. 
  
Art. 5.  
Jesteśmy wyrozumiali i tolerancyjni dla innych Słuchaczy, staramy się iść na ustępstwa, ale 
nie pozwalamy terroryzować innym. 
  
Art. 6.  
Jesteśmy wytrwali w kontynuowaniu rozpoczętych zajęć. Nie rezygnujemy z błahego 
powodu, aby nie zawieść  naszych koleżanek i kolegów z grupy. 
  

Zasady zachowania podczas przynależności do UTW. 
  
Art. 7.  
Każdy Słuchacz powinien posiadać indeks oraz legitymację UTW z potwierdzeniem wpisu na 
dany rok akademicki. Legitymację należy okazać na żądanie prowadzącego zajęcia lub 
kierownika UTW  
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Art. 8.  
Obowiązkiem każdego Słuchacza jest punktualne przybycie na wykłady i zajęcia, na które 
się zapisał, złożenie podpisu na liście obecności, uczestniczenie w nich do końca, a także 
przygotowanie się do zajęć następnych. Przed wykładami ogólnorozwojowymi indeksy 
składane są w wyznaczonym przez kierownika UTW miejscu. Seniorzy składają indeksy już 
uzupełnione, tj. z wpisanym bieżącym tematem zajęć, nazwiskiem wykładowcy, datą  
i wymiarem czasowym. Na wykładach i zajęciach telefony komórkowe powinny być 
wyciszone lub wyłączone. Z wykładów wychodzimy dopiero po podziękowaniu i oklaskach 
dla wykładowcy oraz po wysłuchaniu informacji organizacyjnych przedstawionych przez 
Kierownika UTW. Indeksy podpisywane są przed wykładowcę na zakończenie zajęć,  
podczas prelekcji organizacyjnej Kierownika UTW. Z szacunku dla wykładowcy i dla 
harmonijnego przebiegu wykładu, nie ma możliwości indywidualnych wpisów – uprasza się 
Słuchaczy o bezwzględne przestrzeganie tej zasady. Indeksy odbierane są przez Słuchaczy 
przy wyjściu z auli – w miejscu wskazanym przed Kierownika UTW/Z-cę Kierownika UTW, 
bądź w terminie wskazanym przez Kierownika UTW/Z–cę Kierownika UTW.  
 
Art. 9.  
Wszelkie zapisy na zajęcia fakultatywne, wyjścia kulturalne, turystyczno – poznawcze, 
spotkania okazjonalne dokonywane są w siedzibie UTW poza godzinami realizacji zajęć 
dydaktycznych dla seniorów. Obowiązuje zasada kolejki, przy jednoczesnym zachowaniu 
Art. 2, 3, 4 i 5.  
   
Art. 10.  
Naganne zachowanie Słuchacza podlega ocenie Rady Słuchaczy  
i Kierownika UTW. Rada Słuchaczy i kierownik UTW mają prawo udzielić Słuchaczowi 
upomnienia lub pisemnej nagany, a w szczególnie drażliwych przypadkach złożyć wniosek 
do Rady Programowej o wykluczenie Słuchacza z UTW.  Słuchaczowi przysługuje prawo 
odwołania się od decyzji Rady Programowej. Wykluczony z UTW Słuchacz powinien zwrócić 
legitymację. 
          
Art. 11.  
Wszelkie zmiany niniejszego Kodeksu wymagają formy pisemnej.   
  
Art. 12.  
Kodeks został uchwalony przez Zarząd Fundacji Ekspert – Kujawy (organ założycielski 
UTW) w dniu 30 lipca 2018r. i obowiązuje od tej daty.   
 
 
 
 
 
 
 
 
  


