
 

REGULAMIN  

SAMORZĄDOWEGO UNIWERSYTETU III WIEKU  

 

I. PRZEPISY OGÓLNE  

Samorządowy Uniwersytet III Wieku (SUIIIW) został utworzony przez Prezydenta Miasta Łodzi jako 
forma kształcenia i rozwoju kulturalnego dorosłych łodzian, którzy ukończyli 60 lat i  odczuwają potrzebę 
kultywowania wysiłków poznawczych oraz swojego rozwoju intelektualnego i kulturalnego. Operatorem 
jest Bałucki Ośrodek Kultury (BOK).  

§ 1.  

1. SUIIIW działa na terenie Miasta Łodzi. Siedzibą SUIIIW jest Bałucki Ośrodek Kultury mieszczący się 
w Łodzi przy ul. Limanowskiego 166. 
2. W imieniu operatora projekt realizuje Centrum Edukacji Kulturowej NA ŻUBARDZKIEJ Bałuckiego 
Ośrodka Kultury.  
3. Operator edycji podejmuje się do sprawowania zadań rektora SUIIIW w imieniu Prezydenta Miasta 
Łodzi. 
4. Zadania Rektora SUIIIW wykonuje Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem operatora edycji.  
5. Operator może wnioskować do Prezydenta Miasta Łodzi o powołanie Honorowego Rektora SUIIIW, 
wskazując zakres jego uprawnień i zadań. 
6. Zakres uprawnień Rektora Honorowego nie może wchodzić w zakres kompetencji Rektora i 
operatora, może natomiast dotyczyć jedynie spraw o charakterze honorowym.  
 

§ 2.  

1. SUIIIW nie posiada osobowości prawnej i funkcjonuje jako projekt edukacyjny BOK. 
2. SUIIIW posługuje się pieczątką o treści:  
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Bałucki Ośrodek Kultury 
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§ 3.  

SUIIIW prowadzi kształcenie w szeroko rozumianym zakresie edukacji kulturowej, w szczególności 
w modułach tematycznych: 
- miasto, 
- kultura, 
- historia, 

- rozwój. 

§ 4.  

Podstawowe formy działalności SUIIW: 
- wykłady dla słuchaczy, 
- warsztaty, 
- konferencje i seminaria, 
- zajęcia fakultatywne, w szczególności: wydarzenia integracyjne, wydarzenia kulturalne, 
wycieczki. 



II. CELE I ZADANIA SUIIIW 

§ 5.  

1. Celem realizacji projektu SUIIIW jest wzbogacenie oferty samokształcenia dla łódzkich seniorów i 
wspieranie działań edukacyjnych w obszarach tematycznych określonych w §3 

2. Do zadań SUIIIW należą: 
- aktywizacja intelektualna, kulturalna, i społeczna osób starszych; 
- propagowanie wiedzy, kultury oraz idei kształcenia przez całe życie; 
- umożliwianie twórczego i ciekawego spędzenia czasu wolnego;  
- poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów; 
- stymulowanie aktywności słuchaczy na rzecz Miasta i wspólnoty jego mieszkańców; 
- podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów. 
 

III. WARUNKI PRZYJĘCIA 

§ 6.  

1. Słuchaczem SUIIIW może zostać każda osoba powyżej 60 roku życia, jeśli: 
- zadeklaruje wolę uczestnictwa w SUIIIW rejestrując się  jako uczestnik tej formy 

Bałuckiego Ośrodka Kultury na portalu zarządzania zajęciami strefazajec.pl, 
- złoży ślubowanie oraz potwierdzi znajomość niniejszego Regulaminu i zobowiąże się do 

jego przestrzegania. 
2. Słuchaczem SUIIIW zostaje się na okres jednej edycji, której czas trwania to okres tradycyjnego 
jednego roku akademickiego. 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY  

§ 7.  

1. Podstawowe prawa i obowiązki słuchacza SUIIIW określa niniejszy Regulamin. 
2. W szczególności słuchacze SUIIIW maja prawo do: 
- poszanowania godności osobistej ze strony każdego członka społeczności SUIIIW; 
- zdobywania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań naukowych, kulturowych; 
- wyrażania opinii o zajęciach dydaktycznych, 
- posiadania indeksu słuchacza. 
3. Prawa słuchacza wygasają w przypadku: 
- rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, 
- z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy. 
- z dniem zakończenia edycji. 
4. Słuchacz ma prawo zrezygnować w każdej chwili z uczestnictwa w zajęciach SUIIIW składając w tym 
zakresie pisemne oświadczenie. 

§ 8.  

Słuchacze SUIIIW mają obowiązek: 
- uczestniczenia w zajęciach umieszczonych w planie zajęć; 
- podpisywania listy obecności na zajęciach oraz zbierania potwierdzeń uczestnictwa w 

zajęciach w indeksie słuchacza SUIIIW na zasadach określonych przez operatora; 
- zdobywania wiedzy i umiejętności w sposób systematyczny, podczas zajęć teoretycznych 

oraz warsztatowych; 
- postępowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego; 
- poszanowania i dbałości o mienie BOK i instytucji współpracujących; 
- zgłaszania planowanej nieobecności na zajęciach do operatora projektu. 



V. PLAN I ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

§ 9.  

1. Każda edycja SUIIIW trwa od października do czerwca roku następnego: 
- rok akademicki jest podzielony na dwa semestry; 
- zajęcia realizowane są dwa razy w miesiącu, w czwartki, w godzinach 10:00 – 14:00; 
- ewentualne odstępstwa od tej reguły będą uzgadnianie ze słuchaczami z właściwym 

wyprzedzeniem.  
2. Szczegółowy harmonogram podawany jest do wiadomości słuchaczom z rozpoczęciem semestru. 
3. W ramach programu zajęć SUIIIW oferowane są zajęcia bezpłatne. 
4. Program zajęć oraz ofertę uzupełniającą ustala operator projektu. 
 

§ 10.  

Na zajęciach każdy słuchacz uczestniczy w wykładach oraz w wybranych warsztatach. Wybór warsztatów 
odbywa się według kolejności zgłoszeń. 
 

§ 11.  

Każdy słuchacz SUIIIW zobowiązany jest do posiadania na zajęciach indeksu słuchacza SUIIIW, który 
upoważnia do: 
- uczestniczenia w wykładach i warsztatach; 
- korzystania z poczęstunku podczas przerw kawowych; 
- potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach; 
- korzystania z zajęć dodatkowych na warunkach odrębnie określonych. 

 

VI. SKREŚLENIE Z LISTY SŁUCHACZY 

§ 12.  

1. Skreślenia z listy słuchaczy może dokonać  operator edycji w sytuacji: 
- - nie zgłoszonej i nie uzasadnionej nieobecności na minimum trzech spotkaniach SUIIIW; 
- - złamania regulaminu SUIIIW. 
2. Słuchaczowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Prezydenta Miasta Łodzi poprzez 
operatora w terminie 7 dni od daty skreślenia. 
3. Celem skreślenia jest umożliwianie uczestnictwa w zajęciach SUIIIW kolejnej zainteresowanej osoby 

VII. PRZEPISY KOŃCOWE  

§ 13.  

1. Słuchaczom SUIIIW nie przysługują uprawnienia wynikające z przepisów o szkolnictwie wyższym. 
2. W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się inne powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa. 

§ 14.  

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 

 

 


