
ZARZĄDZENIE
Rektora Elbląskiej Uczelni Humanis Ęczno - Ekonomicznej w Elblągu

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sPrawie sPosobu organizowania imprez sportowych, kulturalnych lub rozrywkowych
odbYwającYch się na terenie Etbląskiej Uczelni HumanisĘczno Ekonomicznej
w Elblągu niebędących imprezami masowymi.

Na Podstawie art.23 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie v,ryższym
i nauce (Dz. U. 2018 poz.1668), w związkuz § 1 pkt 1 ust. 6 tozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa WYższego z dnia 30 pńdziernika 2018r. w sprawie sposobu zapewnienia w
uczelni bezPiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.|J.2Ol8 poz.2090)
zarządzarrt co następuj e :

§1
1. Niniejsze zarządzenie dotyczy imprez niebędących imprezami masowymi wrozumieniu

art. 3 Pkt 1 ustawy z dniaŻ} marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.
U. z2018 t. poz.1870).

2. Organizowanie imprez na tercnie Elbląskiej Uczelni Humanistyczno _ Ekonomicznej

Podlega WYmogom niniejszego Zarządzenia. Zasadom opisanym w Zarządzeniu nie

Podlegają wYdarzenia o charakterze naŃolvym i dydaktycznym (w szczególności:
konferencj e, .sympozj a, zjazdy, seminaria, spotkania kół naukowych).

§2
L Przez imPrezę należy rozumieć przedsięwzięcie, które polega na zgrupowaniu osób

w celach naukowYch, rozrywkowych, sportowych, kulturalnych, integracyjnych itp. poza
programem ksźałcenia i pozadziałalnością dydaktyczno-naukową uczelni.

2. Przez organizatora imprezy należy rozmięó osobę fizyczną lub podmiot, który organizuje
imPrezę. W ramach Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej organizatorem
imPrezY moŻę bYÓ także kierownik jednostki organizacyjnej, inrry pracownik Uczelni
wyznaczony przęz Rektora, organ organizacji studenckiej.

3. Przęz czas trwania irnprezy, należy rozumieó okręs od chwili udostępnienia budyŃu
(Pomieszczenia) lub terenu uczestnikom imprezy do chwili opuszczeni a przez nich
budyŃu (pomieszczenia) lub terenu.



§4
1, Rektor lub osoba przez niego upoważniona ma prawo cofnięcia wyrażonej zgody na

PrzeProwadzenie imPrezY W trakcie jej organizowania w przypadku niespełnienia
warunków nini ej sze go z ar ządzenia lub z innych w ażny ch pr zy czy n.

2. Organizator ma obowiąek ńęzwłocznego poinformowania EUH-E o wystąpie niu zdarzeń
zagrńającYch zYciu lub zdrowiu uczestników zalłócĄących imprezę albo naruszĄących
przepisy prawa.

§3
1. Wniosek w sprawie organizacji imprezy organizator składa Rektorowi EUH-E w terminie

minimum 15 dni kalendarzowych przed, rozpoczęciem imprezy. Należy w nim zawTzec

informacje dotyczące w szczególności: rodzaju i tematyki imprezy, terminu, liczby
uczestników i wskazaó osobę odpowiedz ialną za or ganizację.

2. ZłoŻenie wniosku jest równoznaczne z zapoznariem się i akceptacją niniejszego
Zarządzenia.

3. OPłatę zaużyczenie pomieszczeń lub terenu naorgalizację imprezy ustala Rektor.

4. W PrzYPadku, gdy organizatoręm imptezy jest kierownik, inny pracownik Elbląskiej
Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej .vqvznaazony przez Rektora, wówczas (po

uzYskaniu zgodY rektora) realizuje on działania związane z otganizacją imprezy na

Podstawie informacji zawartych we wniosku, w uzgodnieniu i przy współpracy z
właś c iwymi j e dno stkam i ot ganizacyj nymi U c zelni.

5, W PrzYPadku organizacji imprezy przez osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę

organizacYjną niePosiadąącą osobowości prawnej otganizatot musi zapewnić obsługę
irnPrezY oraz odpowiada za jej przebieg, a także jest zobowiązarry do zwrotu
udostęPnionYch mu pomieszczeń i terenów w stanie niezmienionym (doĘczy to
w szczegolności ustawienia mebli, sprzętu, czystości).

6. Orgarńzator we własnym zakresie i na własny koszt jest zobowiązany do niezwło cznego
usunięcia wszelkich szkód, jakie powstanąprzy organizacji imprezy innej niż masowa, jak
równieŻ do uPrzątnięcia pomi eszczeń i terenów po usunięciu ewentualnych szkód , a także

Ponosi Pełną odPowiedzialność za szkody wyrządzone w zwięku z organizowaną
imprezą,

7. Organizator, zarówno ptzy organizowaniu imprezy, jak i w czasie jej trwania, ma
obowiązek wsPÓłPracowaĆ zjednostkami administracji Elbląskiej Uczelni Humanistyczno

- Ekonomicznej.



3. W PrzYPadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w § 4 ust. 2 Rektor albo jego

Przedstawiciel może nakazać organizatorowi natychmiastowe zamknięcie imprezy.
4. ZlecenielPowierzenie innym podmiotom (np. agencji ochrony) dbałości o bezpieczeństwo

na imPrezie nie zwalnia organizatora z odpowiedzialności zalttzymaniebezpieczeństwa.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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