
STANDARYZACJA DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZEŃ 

UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU  W POLSCE 

 

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Nowym Sączu od 

2012 roku konsekwentnie promuje i wdraża w uniwersytetach trzeciego wieku w Polsce 

(dalej: UTW) standardy działania, których spełnianie potwierdza wysoką jakość 

realizowanych przez te podmioty działań edukacyjno-aktywizujących dedykowanych osobom 

starszym. W ramach niniejszego artykułu przedstawiona zostanie pokrótce struktura 

zaproponowanych standardów jak również praktyczne aspekty procedury implementacji 

tych norm przez organizacje UTW oraz weryfikacji ich spełnienia. 

 

Standardy działania UTW w Polsce 

W 2012 r. zespół ekspertów Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW opracował 

publikację pt. „Standardy działania UTW w Polsce” – pierwszy tego typu dokument w naszym 

kraju formułujący precyzyjne, pożądane standardy działania UTW. W roku 2014 zostało 

opracowane II wydanie przedmiotowej publikacji zawierające zmiany i uzupełnienia, które 

stały się konieczne w związku z doświadczeniami zgromadzonymi podczas praktycznego 

zrealizowania procedur standaryzacyjnych w pierwszej grupie UTW uczestniczących w tym 

procesie. Zaproponowany w publikacji podział standardów działania UTW obejmuje trzy 

obszary:  

 OBSZAR 1:  formalno-prawne aspekty działania UTW, 

 OBSZAR 2:  merytoryczno-organizacyjne aspekty działania UTW, 

 OBSZAR 3:  współpraca UTW z podmiotami zewnętrznymi. 

 

Obszar 1. traktowany jest całościowo i nie zawiera wewnętrznego wartościowania, 

natomiast  w ramach OBSZARÓW 2. i 3., przewidziano podział na trzy poziomy wdrożenia 

standardów: Poziom 1, Poziom 2 i Poziom 3. 

 

Obszar 1. obejmuje wykaz koniecznych do spełnienia warunków, które wynikają z 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego (np. konieczność posiadania i stosowania 

procedur ochrony danych osobowych) oraz z praktyki działalności organizacji pozarządowych 

(np. konieczność posiadania regulaminu zarządu uszczegółowiającego zasady procedowania 

tego organu, jeśli obowiązek posiadania takiego dokumentu wynika ze statutu organizacji). 

Standardy w tym obszarze stanowią zbiór podstawowych wymogów prawnych, w oparciu o 

które powstaje i działa organizacja pozarządowa. Jednocześnie zaznaczyć należy, iż wykaz 

standardów formalno-prawnych nie stanowi enumeratywnego wyliczenia. W zależności 

bowiem od specyfiki danej organizacji, zapisów w jej statucie oraz przedmiotu działalności, 

obowiązki formalno-prawne mogą być częściowo inne w stosunku do różnych uniwersytetów 

trzeciego wieku (np. częściowo inne obowiązki spoczywają na UTW, które prowadzą 

działalność gospodarczą w stosunku do tych UTW, które takiej działalności nie praktykują). 



Obszar 2. – standardy merytoryczno-organizacyjne – obejmuje drugą istotną płaszczyznę 

braną pod uwagę w procesie standaryzacji. W ramach przedmiotowego obszaru 

wyodrębniono w osobnych działach standardy: merytoryczne oraz organizacyjne.  

Merytoryczna działalność organizacji pozarządowej definiuje czy dany podmiot jest 

uniwersytetem trzeciego wieku czy też nie. Standardy merytoryczne określają więc 

wskazówki mające na celu podniesienie jakości oferty edukacyjno-aktywizującej UTW. W 

szczególności odniesiono się do: programu edukacyjnego, rady naukowo-programowej, bazy 

lokalowej oraz działalności publikacyjnej.     

Druga grupa zagadnień dotyczy standardów organizacyjnych. Standardy te dotyczą zarówno 

spraw logistycznych jak i elementów wpływających na to, jak UTW są postrzegane przez 

podmioty trzecie. W ramach tego obszaru poruszono problematykę takich zagadnień jak: 

instrumenty komunikacyjne, organizacja samorządu słuchaczy, baza biurowa, wyposażanie, 

wizualizacja zewnętrzna itp.  

Doniosłym aspektem funkcjonowania każdego UTW jest nawiązywanie i rozwijanie 

współpracy z różnego rodzaju podmiotami publicznymi (np. jednostkami administracji 

rządowej i samorządowej, uczelniami wyższymi i szkołami) i prywatnymi, mediami oraz 

innymi organizacjami pozarządowymi  – jest to Obszar 3 standardów. Współpraca ma na 

celu sprawną i skuteczną realizację różnego rodzaju działań, a jej istotą jest takie ułożenie 

relacji pomiędzy partnerami, które zapewni efektywne uzupełnianie się stron, a w 

konsekwencji ułatwi osiągnięcie założonych celów statutowych.  

 

Procedura wdrażania standardów i weryfikacji ich spełnienia 

Opracowanie – nawet najlepszej – publikacji opisującej standardy byłoby niewystarczające, 

gdyby nie stworzenie dla podmiotów zainteresowanych ich wdrożeniem systemu 

merytorycznego wsparcia połączonego z końcową procedurą weryfikacji spełnienia 

zaproponowanych norm. W ramach realizowanych projektów Federacja zapewniła zatem 

organizacjom UTW wdrażającym standardy: 

 możliwość udziału w bezpłatnych, 3-dniowych warsztatach pt. „Standardy działania 

UTW w praktyce”, podczas których opracowywane były indywidualne plany 

wdrożenia standardów w każdym UTW jak również, 

  możliwość korzystania z indywidualnego, nieodpłatnego doradztwa świadczonego 

przez ekspertów Federacji – dostosowanego do konkretnych potrzeb UTW 

uczestniczącego w tej procedurze. 

Podsumowanie procesu wdrażania standardów stanowi wizyta certyfikująca 

przeprowadzana przez powołaną w tym celu Komisję Certyfikującą Ogólnopolskiej Federacji 

Stowarzyszeń UTW. 

W latach 2013-2015 w procedurze standaryzacyjnej wzięło udział łącznie 25 organizacji UTW, 

które uzyskały certyfikaty Profesjonalny UTW – Złoty, Srebrny lub Brązowy – w zależności 

od stopnia implementacji zaproponowanych norm. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż 

wdrażanie i stosowanie standardów umożliwia podniesienie jakości i efektywności w 



realizacji celów statutowych danej organizacji UTW. Standaryzacja wprowadza jasne i 

przejrzyste zasady funkcjonowania podmiotu w oparciu o określone kryteria. Określenie 

standardów, ich wdrożenie oraz rzetelne stosowanie w codziennej praktyce działania 

przynosi wymierne korzyści, zarówno dla samej organizacji jak i jej klientów (np.: osób 

starszych będących członkami organizacji).  

 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE STANDARYZACJI 

 rozwój organizacji i wzrost profesjonalizmu jej działania; 
 podniesienie poziomu jakości obsługi klienta (członka/słuchacza); 
 zwiększenie transparentności działania; 
 podwyższenie jakości i atrakcyjności oferty; 
 podniesienie atrakcyjności podmiotu jako partnera do współpracy; 
 zwiększenie szans na pozyskanie środków finansowych na działalność statutową. 

 

Podkreślić należy, iż stosowanie opisanych wyżej standardów ma charakter dobrowolny, a 

ich wdrożenie i praktykowanie zależy wyłącznie od autonomicznych decyzji właściwych 

statutowo organów zarządzających danym podmiotem. Zaproponowanego katalogu 

standardów nie należy również traktować jako zamkniętego i nie podlegającego zmianom – 

wnioski wynikające z ich praktycznego stosowania będą pozwalały je nadal doskonalić, 

rozwijać i upowszechniać, co stanowi jedno z istotnych zadań realizowanych przez 

Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW. 
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