
 

ZARZĄDZENIE nr 19/2018 

REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA 

W WARSZAWIE 

z dnia 18.12.2018 r. 

 
 

w sprawie określenia sposobu organizowania imprez sportowych, kulturalnych lub rozrywkowych 

innych niż masowe, organizowanych w obiektach lub na terenie należącym do Wyższej Szkoły 
Ekologii i Zarządzania w Warszawie 

 
Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) ustawy z dnia  z dnia 20 marca 
2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870) oraz w  związku z § 1 ust 1 pkt 
6  rozporządzenia Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w  sprawie 
zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. poz. 2090) 
zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa imprez innych niż masowe, organizowanych w obiektach lub na 

terenie należącym do Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, określa się tryb i zasady ich 

organizacji – załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 
§ 2 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 grudnia  2018 roku.  

 

 

 

 

Rektor 

 

 
doc. dr Monika Madej 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do Zarządzenia Rektora nr 19/2018 

 
SPOSÓB ORGANIZOWANIA IMPREZ SPORTOWYCH, KULTURALNYCH LUB ROZRYWKOWYCH INNYCH 

NIŻ MASOWE, ORGANIZOWANYCH W OBIEKTACH LUB NA TERENIE NALEŻĄCYM  
DO WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 

 
§1  

Zasady ogólne 

1. Organizowanie imprezy na terenie lub w obiektach WSEiZ przez podmiot trzeci wymaga 

uprzedniego zawarcia umowy na udostępnienie nieruchomości.  

2. Przez imprezę należy rozumieć przedsięwzięcie, które polega na zgrupowaniu osób, w celach 

naukowych, rozrywkowych sportowych i kulturalnych, integracyjnych poza programem kształcenia 

i poza działalnością dydaktyczno-naukową Uczelni 

3. Za imprezę niespełniającą warunków imprezy masowej należy rozumieć imprezę organizowaną 

w budynkach i na terenach WSEiZ, która pod względem liczby uczestników nie przekracza 600 osób 

w budynku, a na terenie otwartym 1000 osób. 

4. WSEiZ nie przewiduje organizacji imprez masowych w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez 

masowych. 

5. Przez imprezę podwyższonego ryzyka należy rozumieć imprezę, w czasie której, zgodnie 

z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami, istnieje 

obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji. 

6. Przez organizatora imprezy należy rozumieć osobę fizyczną lub podmiot, który organizuje imprezę, 

w szczególności organizatorem mogą być władze WSEiZ, organizacje studenckie, zespoły i koła 

naukowe lub artystyczne studentów, przeprowadzające daną imprezę.  

7. Organizator imprezy ma obowiązek zapewnić służbę porządkową, której celem jest zapewnienie 

bezpieczeństwa przebiegu imprezy (w tym m.in. ochrona, zabezpieczenie medyczne) . Rektor może 

wyrazić zgodę, aby służbę porządkową tworzyli uczestnicy imprezy, wcześniej wskazani z imienia 

i nazwiska przez organizatora imprezy. 

8. Zabrania się wnoszenia na imprezę i posiadania przez osoby uczestniczące broni lub innych 

niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów 

pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji 

psychotropowych. W wyjątkowych przypadkach Rektor, w ramach odrębnej zgody i na określonych 

zasadach dla danej imprezy, może wyrazić akceptację na sprzedaż, podawanie i spożywanie 

napojów alkoholowych zawierających maksymalnie 3,5 % alkoholu. 

9. Zabronione jest organizowanie imprez w nieruchomościach, które ni e spełniają warunków 

bezpieczeństwa oraz w garażach podziemnych. 

10.  Zabronione jest organizowanie imprez przekraczających 50 osób w pomieszczeniach lub na terenie 

z którego prowadzi tylko jedno wyjście ewakuacyjne.  



11.  Liczba uczestników imprezy odbywającej się na terenie pomieszczeń/obiektów Uczelni nie może 

przekroczyć dopuszczalnej liczby osób dla jakiej przewidziano dany obiekt. 

12.  W przypadku pojawienia się sygnałów o zagrożeniu zdrowia lub życia Rektor lub osoba przez niego 

oddelegowana może przerwać imprezę albo nakazać ewakuację uczestników. 

§ 2  

Zasady organizacji imprez  niespełniających warunków imprezy masowej 

1. Za bezpieczeństwo imprezy w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator.  

2. Bezpieczeństwo imprezy obejmuje spełnienie przez organizatora wymogów w zakresie: 

- przestrzegania przepisów prawa; 

- zapewnienie bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie;  

- ochrony porządku; 

- zapewnienia udzielenia pomocy osobom potrzebującym; 

- przywrócenia terenu lub obiektu do stanu poprzedniego; 

- obowiązek zabezpieczenia imprezy spoczywa na organizatorze. 

3. Liczebność służby bezpieczeństwa określa się w następujący sposób:  

a) w przypadku imprezy nie będącej imprezą podwyższonego ryzyka – 1 osoba na 50 uczestników, 

którzy mogą być obecni na imprezie. Z tym, że musi być co najmniej 10 członków służby na 300 

osób i liczba ta wzrasta o jedną osobę na każde 50 osób ponad 300 uczestników; 

b) w przypadku imprezy podwyższonego ryzyka – co najmniej 15 członków służby porządkowej 

na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie i co najmniej 2 członków służby porządkowej 

na każde 50 osób. 

4. Organizator imprezy ma obowiązek usunąć uczestników imprezy, którzy naruszają porządek, 

bezpieczeństwa lub zasady uczestnictwa w imprezie.  

5. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy w obiektach Uczelni wydaje Rektor lub osoba przez niego 

pisemnie upoważniona. 

6. Organizator w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy ma obowiązek złożyć 

wniosek o wyrażenie zgody na jej organizacje. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1.1. 

7. Złożenie wniosku w terminie krótszym niż 21 dni od daty planowanej imprezy bądź wadliwie lub 

nieczytelnie wypełnionego może skutkować odmową zgody na przeprowadzenie imprezy.  

8. W uzasadnionych przypadkach Rektor może zobowiązać organizatora przed planowanym terminem 

rozpoczęcia imprezy do pisemnego poinformowania miejscowej Straży Pożarnej, oraz miejscowej 

jednostki Policji. 

 
  



Załącznik nr 1.1   

do Zarządzenia Rektora nr 19/2018  

 

Warszawa, dnia ………………………………… 

WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY* 

 

 

………………………………………….…… 
 (data, podpis i pieczęć  Rektora) 
 

J.M. REKTOR  

WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA  
W WARSZAWIE 

 

 

Wniosek 

o wyrażenie zgody na przeprowadzenie imprezy 

 

I. WNIOSKODAWCA 

1.  Nazwa wnioskodawcy (w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko, w przypadku studenta 
dodatkowo nr albumu): 

 

 

2.  Siedziba organizatora: 

 

 

3.  Adres do korespondencji: 

 

 

4.  Kontaktowy telefon komórkowy: 

 

5.  Adres e-mail: 

 

  



II. INFORMACJE O ORGANIZOWANEJ IMPREZIE 

1.  Czas planowanej imprezy: 

 

 Miejsce planowanej imprezy, ze wskazaniem budynku należącego do WSEiZ:   
ul. Olszewska 12;  ul. Rejtana 16;  ul. Grójecka 128; ul. Klaudyn – Laski 33* 

 

 Dodatkowe Informacje: na terenie budynku- piętro, sala itp. lub na dziedzińcu, bądź 

przynależnym terenie: 

 

 
 Inne – jakie:  

2.  Charakter imprezy (impreza artystyczno-rozrywkowa; impreza sportowa): 

 

 

3.  Program imprezy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Informacja o liczbie miejsc dla osób w obiektach WSEiZ lub na terenie WSEiZ, gdzie impreza 

będzie organizowana: 

 

 

 

5.  Informacja o liczbie udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, które mogą być 
obecne na imprezie: 

 

 

6.  Informacja o ewentualnym uznaniu za imprezę o podwyższonym ryzyku: 

 

 

  



7.  Informacja o sposobie zabezpieczenia imprezy: 

 

 

8.  Zaproszeni goście (imiona i nazwiska panelistów oraz ich funkcje):  

 

 

9.  Charakter wstępu na imprezę (otwarty, zamknięty, biletowany, inny): 

 

 

10.   Inne dane istotne (udział władz, udział mediów, wyposażenie audiowizualne, wjazd na teren 
WSEiZ cateringu, inne): 

 

 

11.   Dane osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób 
uczestniczących w imprezie (kierującego zabezpieczeniem):  

 

 

 

Komórkowy tel. kontaktowy: _________________________________________ 

 

 

....................................................... 
(podpis wnioskodawcy) 

 
 

III. DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ: 

1. Graficzny plan obiektu lub terenu z zaznaczeniem: 

 miejsca, na którym odbywać się będzie impreza (dotyczy terenu otwartego), 

 dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych. 
2. Informację o stanie liczebnym i rozmieszczeniu służby porządkowo-informacyjnej. O ile służba 

porządkowo-informacyjna jest wyłaniania spośród uczestników imprezy należy załączyć imienny 
wykaz służby. 

3. Informację o warunkach łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu 
imprezy.  

4. Instrukcję postępowania w przypadku powstawania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia 
o ile jest różna od instrukcji danego obiektu. W przypadku niezałączenia instrukcji należy dołączyć 
oświadczenie organizatora o tożsamości instrukcji . 

 

* zaznaczyć właściwe 

 

 


