Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 8/2019
Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
z dnia 21 lutego 2019 r.
Sposób organizowania imprez sportowych, kulturalnych lub rozrywkowych odbywających się
na terenie uczelni niebędących imprezami masowymi w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20
marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870.)

I. Zasady organizacji imprez
1. Imprezą jest przedsięwzięcie podejmowane poza programem kształcenia i poza programową
działalnością dydaktyczno-naukową polegające na zgrupowaniu osób, organizowanym w
celach rozrywkowych, sportowych, kulturalnych.
2. Organizatorem imprezy jest jednostka organizacyjna Uniwersytetu Szczecińskiego, lub
jednostka zewnętrzna korzystająca z infrastruktury Uniwersytetu na podstawie podpisanej
odrębnej umowy.
3. Uczestnikiem imprezy jest każda osoba biorąca udział w imprezie, niezależnie od charakteru
uczestnictwa, w tym również osoby biorące udział w przeprowadzeniu imprezy i osoby
należące do służb porządkowych organizatora.
4.

Za przygotowanie, przeprowadzenie oraz bezpieczeństwo imprezy odpowiada jej organizator.

5. Organizator ma obowiązek zgłoszenia imprezy na piśmie („Formularz zgłoszeniowy imprezy
niemasowej” – załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia) kierownikowi jednostki organizacyjnej
zarządzającej obiektem lub terenem Uniwersytetu Szczecińskiego na którym impreza ma się
odbyć oraz uzyskania zgody od Rektora lub wyznaczonego przez niego pracownika.
6. Zgłoszenie powinno być dokonane co najmniej siedem dni roboczych przed terminem
rozpoczęcia imprezy (dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z
wyłączeniem dni wolnych od pracy).
7. Uzyskana przez organizatora imprezy zgoda na zorganizowanie imprezy, ma charakter
wyłącznie potwierdzenia możliwości jej zorganizowania i nie zwalnia organizatora od
obowiązku zapewnienia bezpiecznych warunków jej przeprowadzenia ani bieżącej
współpracy z kierownikiem jednostki organizacyjnej danego obiektu lub terenu, na którym
impreza ma się odbyć.
8. Z ważnych powodów kierownik jednostki, może wyrazić sprzeciw wobec zgłoszonego
zamiaru przeprowadzenia imprezy. Do ważnych powodów należą w szczególności:
niewskazanie danych, o których mowa w formularzu zgłoszenia, uprzednie zarezerwowanie
wskazanego w zgłoszeniu miejsca imprezy na inne cele, wskazanie miejsca na imprezę
niespełniającego warunków bezpieczeństwa ze względu na liczbę uczestników lub charakter
imprezy, wskazanie jako miejsca na imprezę terenu czasowo wyłączonego z możliwości
urządzania na niej imprezy, a także w przypadku gdyby impreza miała naruszać przepisy
prawa powszechnie obowiązującego.

9. Do obowiązków organizatora imprezy należy zapewnienie środków bezpieczeństwa
adekwatnych do rodzaju, miejsca i czasu planowanej imprezy, a w szczególności:
a) uzyskanie zgody, o której mowa w ust. 5, na przeprowadzenie imprezy;
b) przedstawienie szczegółowego harmonogramu imprezy stanowiącego integralną część
formularza zgłoszenia imprezy nie masowej;
c) spełnienie wszystkich określonych przepisami warunków bezpieczeństwa, ochrony
przeciwpożarowej wg obowiązującej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla
danego obiektu i innych warunków technicznych związanych z organizacją imprezy;
d) zapewnienie ochrony lub służby porządkowej adekwatnej do liczby osób, miejsca
i charakteru imprezy;
e) zapewnienie w niezbędnym zakresie pomocy medycznej, w szczególności w zakresie
udzielania pierwszej pomocy i postępowania w sytuacjach kryzysowych, odpowiednie
dla liczby osób, miejsca i charakteru imprezy;
f) dopilnowanie aby w imprezie nie brała udziału większa liczba uczestników niż
zadeklarowana w formularzu zgłoszenia imprezy.

II.

Zasady obowiązujące podczas organizacji imprez

1. Zakazuje się:
a) organizowania imprez w budynkach i innych nieruchomościach niespełniających
warunków bezpieczeństwa, określonych odrębnymi przepisami;
b) blokowania dróg dojazdu dla służb ratowniczych i dróg ewakuacyjnych;
c) wnoszenia na imprezę i używania na niej broni i innych niebezpiecznych przedmiotów,
materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych i innych materiałów łatwopalnych,
napojów alkoholowych, środków odurzających i substancji psychotropowych;
d) zachowywania się uczestnikom imprezy w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych
osób, jak też wzniecać fałszywych alarmów.
2. W trakcie imprezy należy stosować się do wskazówek i poleceń wydawanych przez służby
porządkowe organizatora oraz osoby odpowiedzialne za organizację imprezy.
3. Za przygotowanie, przeprowadzenie oraz bezpieczeństwo imprezy odpowiada jej organizator,
który jest obowiązany poinformować uczestników o przepisach porządkowych.

4. Z ważnych powodów, w szczególności w razie pojawienia się zagrożenia bezpieczeństwa
osób uczestniczących w imprezie, Rektor lub upoważniony przez niego pracownik po
otrzymaniu informacji od kierownika jednostki organizacyjnej może przerwać imprezę lub
nakazać ewakuację uczestników imprezy w trakcie jej trwania.

