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Załącznik nr 4 do Zarządzenia Rektora WSTI nr 156B/R/2019 z dnia 28.02.2019 r.  

 
Zasady organizowania imprez sportowych, kulturalnych lub rozrywkowych w Wyższej 

Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym                

i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) w związku z § 1 pkt 1 ust. 6 rozporządzenia Ministra Nauki                           

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018r. w sprawie sposobu zapewnienia                  

w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia ( Dz. U. 2018 poz. 

2090) zarządza się co następuje: 

 
§ 1 

 

1. Niniejszy załącznik do Zarządzenia Rektora WSTI nr 156B/R/2019 dotyczy imprez 

niebędących imprezami masowymi w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 

roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870). 

2. Zasadom opisanym w załączniku nie podlegają wydarzenia o charakterze naukowym                  

i dydaktycznym, w szczególności: sympozja, konferencje, seminaria, spotkania kół 

naukowych. 

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

celach sportowych, kulturalnych, rozrywkowych, integracyjnych poza działalnością 

dydaktyczną              i naukową Uczelni oraz poza programem kształcenia Uczelni. 

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

imprezę. Organizatorem imprezy, w ramach Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych            

w Katowicach może być pracownik Uczelni  wyznaczony przez Rektora, organ organizacji 

studenckiej. 

5. Czas trwania imprezy to okres od chwili udostępnienia pomieszczenia lub terenu 

uczestnikom imprezy do chwili opuszczenia przez nich pomieszczenia lub terenu. 

 

§ 2 

1. Wniosek w sprawie organizacji imprezy organizator składa Rektorowi w terminie 

minimum 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem imprezy. Wniosek powinien 

zawierać informacje dotyczące rodzaju i tematyki imprezy, terminu, liczby uczestników, 

osoby odpowiedzialnej za organizację imprezy. 

2. Złożenie wniosku równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego 

załącznika.  

3. Organizator imprezy odpowiada za jej przebieg oraz jest zobowiązany do zwrotu 

udostępnionych mu pomieszczeń i terenu w stanie niezmienionym, dotyczy to                               

w szczególności czystości, ustawienia sprzętu, mebli. 

4. Organizator we własnym zakresie i na własny koszt jest zobowiązany do niezwłocznego 

usunięcia wszelkich szkód jakie powstaną przy organizacji imprezy, jak również do 

uprzątnięcia pomieszczeń i terenu po usunięciu ewentualnych szkód. Organizator ponosi 

pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone  w związku z organizowaną imprezą. 

5. Organizator ma obowiązek współpracować z jednostkami administracji Wyższej Szkoły 

Technologii Informatycznych zarówno przy organizowaniu imprezy jak i w trakcie jej 

trwania. 

 

 



2 

 

§ 3 

1. Rektor lub osoba przez niego upoważniona ma prawo cofnięcia wyrażonej zgody                       

na przeprowadzenie imprezy, w trakcie jej organizowania, w przypadku niespełnienia 

warunków opisanych w niniejszym załączniku lub z innych ważnych przyczyn. 

2. Organizator ma obowiązek niezwłocznego poinformowania WSTI o wystąpieniu zdarzeń 

zagrażających życiu lub zdrowiu uczestników, zakłócających imprezę lub/i  naruszających 

przepisy prawa. 

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

przedstawiciel może nakazać organizatorowi natychmiastowe zamknięcie imprezy. 
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