Zarządzenie Nr 21/2015/2016
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 1 lutego 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia instrukcji postępowania dotyczącej organizacji wydarzeń
i imprez na terenie AWF Warszawa na zasadach nieodpłatnego w nich
uczestnictwa
§1
1. Działając na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.),
w związku z § 45 ust. 2 pkt 12 oraz ust. 3 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie, wprowadzam instrukcję postępowania dotyczącą
organizacji wydarzeń i imprez na terenie AWF Warszawa (zwanej dalej „Uczelnią”) na
zasadach nieodpłatnego w nich uczestnictwa.
2. Instrukcja, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Kolejne
elementy instrukcji wypełnia się z zachowaniem drogi służbowej.
3. Wystąpienie o zgodę na organizację imprezy lub wydarzenia należy złożyć najpóźniej na
30 dni przed terminem jej rozpoczęcia. Rektor lub działający z jego upoważnienia
prorektor w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na skrócenie terminu,
o którym wyżej mowa.
4. Wartością nadrzędną przy organizacji każdego wydarzenia czy imprezy musi być
zdrowie i życie jej uczestników.
5. Za przebieg imprezy zgodny z instrukcją, o której mowa w ust. 1, odpowiada
wnioskujący. Rektor lub działający z jego upoważnienia prorektor ma prawo nie wyrazić
zgody na organizację wydarzenia w przypadku uzasadnionego podejrzenia co do
zachowania zasad bezpieczeństwa podczas jego przebiegu. Rektor lub działający z jego
upoważnienia prorektor ma również prawo przerwać wydarzenie w przypadku
postępowania niezgodnie z instrukcją, o której mowa w ust. 1, lub innego naruszenia
zasad bezpieczeństwa.
6. Podjęcie decyzji o organizacji imprezy lub wydarzenia powinno być każdorazowo
poprzedzone szczegółowym rozważeniem wszelkich scenariuszy możliwych wydarzeń
pod kątem zapewnienia bezpiecznego przebiegu wydarzenia.
§2
W przypadku organizacji na terenie Uczelni wydarzenia będącego konferencją naukową, do
wypełnionej instrukcji, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszego zarządzenia, dołącza się
kalkulację kosztów organizacji tego wydarzenia zgodnie z obowiązującą w Uczelni
specyfikacją, określoną zarządzeniem Rektora AWF Warszawa Nr 36/2013/2014 z dnia
7 lutego 2014 r. w sprawie zasad organizowania konferencji naukowych odbywających się
w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Niniejsze
zarządzenie nie narusza zasad odrębnych określonych ww. zarządzeniem Rektora
§3
1. Wnioskodawca, poza przestrzeganiem instrukcji postępowania dotyczącej organizacji
wydarzeń i imprez na terenie AWF Warszawa na zasadach nieodpłatnego w nich

uczestnictwa, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 marca
2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 611) w przypadku,
jeżeli dana impreza ma charakter masowy.
2. W szkołach wyższych za regułę należy uznać, że spełniające kryteria ustawowe imprezy
artystyczno-rozrywkowe czy sportowe muszą być traktowane jako imprezy masowe
i podlegać rygorom wyżej wymienionej ustawy. Każdorazowo należy poddać ocenie czy
organizowana w uczelni impreza artystyczno-rozrywkowa lub sportowa spełnia warunki
określone w przepisach ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Te imprezy, które
spełniają kryteria ustawowe podlegają zgłoszeniu i uzyskaniu zezwolenia właściwego
burmistrza lub prezydenta miasta po zaopiniowaniu przez organy Policji i Państwowej
Straży Pożarnej. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych przewiduje szczegółowe
wymagania wobec organizatora, który zapewnić ma m. in:
 spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa
budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony
przeciwpożarowej;
 udział służb porządkowych, służb informacyjnych;
 pomoc medyczną;
 zaplecze higieniczno-sanitarne;
 wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb
ratowniczych i Policji;
 sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia
imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych;
Przepisy ww. ustawy szczegółowo regulują ponadto wymogi dotyczące między innymi
liczebności służby porządkowej oraz służby informacyjnej, a także terminy i zasady
występowania o zgodę na zorganizowanie imprezy masowej.
§4
1. Zobowiązuje się Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia do poinformowania organizacji
studenckich działających na terenie Uczelni o warunkach bezpieczeństwa, jakie muszą
spełniać imprezy studenckie, a także o zasadach określonych w ustawie
o bezpieczeństwie imprez masowych.
2. W stosunku do imprez studenckich odbywających się na terenie jednostki – AWF
Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej, obowiązek określony w ust. 1, wykonuje Prorektor
ds. Ogólnych.
§5
1. Zgodę na organizację wydarzeń i imprez na terenie AWF Warszawa na zasadach
nieodpłatnego w nich uczestnictwa wydaje Rektor lub działający z jego upoważnienia
prorektor.
2. Zgodę na organizację wydarzeń i imprez odpłatnych na terenie AWF Warszawa, innych
niż określone w ust. 1, wydaje Kanclerz AWF Warszawa. Zasady, tryb i instrukcję
postępowania w przypadku organizacji wydarzenia, o którym wyżej mowa, określa za
każdym razem umowa.
3. Zgodę na organizację wydarzeń i imprez odbywających się na terenie jednostki – AWF
Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej, wydaje Prorektor ds. Ogólnych na zasadach
określonych w niniejszym zarządzeniu lub zasadach odrębnych.

§6
Niezależnie od wprowadzonej niniejszym zarządzeniem instrukcji postępowania dotyczącej
organizacji wydarzeń i imprez na terenie AWF Warszawa na zasadach nieodpłatnego w nich
uczestnictwa, kierownicy poszczególnych jednostek są zobowiązani do przestrzegania zasad
bezpieczeństwa na poszczególnych obiektach sportowych i dydaktycznych AWF Warszawa,
na szczegółowych zasadach określonych w odrębnych przepisach, zarówno prawa
powszechnie obowiązującego, jak i wewnętrznego Uczelni.
§7
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku.

Rektor

Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz

Załącznik:
1) Instrukcja postępowania dotycząca organizacji wydarzeń i imprez na terenie AWF Warszawa na
zasadach nieodpłatnego w nich uczestnictwa.

