
Zarządzenie Nr 31/2016/2017 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 1 marca 2017 r. 

 
 

zmieniające zarządzenie w sprawie  procedury zgłaszania oraz organizowania imprez 

rozrywkowych, artystycznych i sportowych oraz innych wydarzeń o charakterze 

kulturalnym lub promocyjnym związanych z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego. 
 

 

 

               Na podstawie art. 66 ust. 1 i ust.2 pkt 5) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz  § 43 ust. 4 pkt 5) Statutu 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  

 
     

zarządzam,   

 

co następuje:                                                    

                                             
§ 1 

 

W załączniku nr 1 do  zarządzenia Nr 34/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego z dnia 17 maja 2016 r.  w sprawie  procedury zgłaszania oraz organizowania 

imprez rozrywkowych, artystycznych i sportowych oraz innych wydarzeń o charakterze 

kulturalnym lub promocyjnym związanych z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego,                                                          

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W § 1 ust. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

     „Dział Promocji i Rzecznik Prasowy – podejmują działania promocyjne i informacyjne” 

 

2. W § 1 w ust.6 po pkt. 5 dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu : 

 

„6)  Uczelniany Zespół ds. Organizacji Imprez Masowych (skład zespołu określa załącznik  

 nr 4) 

 

a) dokonuje wizji lokalnej miejsca  imprezy oraz  otoczenia, 

b) określa uwarunkowania mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo oraz dostępność ratowniczą  

miejsc, o których mowa w lit. a). 

7) Organizator imprezy  wykonuje wszystkie czynności związane z odpowiednim przygotowaniem 

imprezy w oparciu o wytyczne Uczelnianego Zespołu ds. Organizacji Imprez Masowych. 

 

 

 

 



W szczególności zobowiązany jest do : 

a) opracowania  planu  przebiegu imprezy, 

b) sporządzenia  projektu  regulaminu imprezy, przedłożenia go do akceptacji Radcy Prawnemu, 

c) zamieszczenia  regulaminu  w miejscach ogólnodostępnych, 

d) zapewnienia  ochrony oraz zabezpieczenia  medycznego, 

e) wyznaczenia  i oznakowania  dróg  ewakuacji oraz sposobu podawania komunikatów o ewakuacji, 

f) zapewnienia  system  łączności pomiędzy organizatorem, ochroną fizyczną  a  ratownictwem 

medycznym,  

g) zapewnienia  ubezpieczenia Uniwersytetu od odpowiedzialności cywilnej, 

g) nadzorowania  imprezy w czasie jej trwania  i po jej zakończeniu.” 

 

3. Po załączniku nr 3 wprowadza się załącznik nr 4 o następującej treści :  

 

                                                                                                                          „Załącznik nr 4 

                                                                                                              Do Procedury zgłaszania 

                                                                                                              i organizacji imprez masowych” 

 

Skład Uczelnianego Zespołu ds. Organizacji Imprez Masowych 

Każdorazowo w skład zespołu ds. organizacji imprez masowych wchodzą: 

1) inspektor BHP i PPOŻ., 

2) przedstawiciel organizatora imprezy, 

3) przedstawiciele podmiotów zewnętrznych wybranych do ochrony fizycznej,  

4) przedstawiciel ratownictwa medycznego,  

5) przedstawiciel Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wyznaczony przez Kanclerza,   

6) inne osoby wskazane przez Rektora. 

 
§ 2 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                                             Rektor 

   

                                                                                                              prof. dr hab. Jacek Woźny              


