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REGULAMIN KAMPUSU
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE
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Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (dalej „Kampus”) stanowi integralną
część Uczelni i jest obszarem autonomicznym zarządzanym przez władze Uczelni.
Kampus i obiekty znajdujące się na jego obszarze stanowią własność Uczelni i powinny
być przedmiotem szczególnej ochrony i troski osób przebywających na jego terenie,
wyraŜającej się w stałej dbałości o utrzymanie ich w naleŜytym stanie i porządku.
Na obszarze Kampusu moŜe być prowadzona działalność naukowa, edukacyjna
i wychowawcza. Inna działalność na obszarze Kampusu, w szczególności handlowa,
gastronomiczna, usługowa i artystyczna, moŜe odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą
władz Uczelni.
Teren Uczelni jest otwarty dla pracowników, studentów i interesantów w godz. Od 500
do 2300
W godzinach od 2300 do 500 na obszarze Kampusu mogą przebywać wyłącznie
upowaŜnione osoby zatrudnione w Uczelni oraz inne osoby uprawnione przez władze
Uczelni, wykonujące prace administracyjne, porządkowe i dozorowe. W powyŜszych
godzinach wjazd innych osób na obszar Kampusu oraz dostęp do obiektów wymaga
stosownego, indywidualnego zezwolenia władz Uczelni.
Osoby przebywające na obszarze Kampusu mają obowiązek okazywać na wezwanie
uprawnionych pracowników ochrony identyfikator słuŜbowy, legitymację studencką lub
inny dokument toŜsamości.
Wjazd i poruszanie się po obszarze Kampusu pojazdami mechanicznymi (za wyjątkiem
rowerów) dozwolone jest tylko w przypadku posiadania stosownego uprawnienia –
identyfikatora słuŜbowego lub indywidualnego zezwolenia. Na obszarze Kampusu
stosuje się obowiązujące przepisy w zakresie ruchu drogowego. Poruszając się
pojazdem mechanicznym naleŜy zachować szczególną ostroŜność, ograniczyć
prędkość do 20 km/h oraz stosować się do zasad organizacji ruchu i znaków
drogowych.
Osoby przebywające na obszarze Kampusu obowiązane są do:
1) zachowania się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury, dobrego
wychowania i powagą naleŜną szkole wyŜszej,
2) przestrzegania przepisów BHP oraz przeciwpoŜarowych,
3) stosowania się do zaleceń i ogłoszeń organizacyjno-porządkowych władz Uczelni
lub pracowników ochrony.
Umieszczanie tablic, napisów, ogłoszeń, plakatów, rozdawanie ulotek, prowadzenie
handlu, promocji i działalności reklamowej, organizowanie imprez i zgromadzeń na
obszarze Kampusu dozwolone jest wyłącznie za zgodą władz Uczelni wyraŜoną na
piśmie.
Na obszarze Kampusu zabronione jest:
1) niszczenie budynków, budowli, urządzeń i sprzętów,
2) zaśmiecanie terenu,
3) niszczenie i wykopywanie roślin,
4) wzniecanie otwartego ognia, pozostawianie palących się przedmiotów,
5) spoŜywanie napojów alkoholowych, uŜywanie narkotyków i środków
odurzających,
6) przebywanie osób nietrzeźwych lub pozostających pod wpływem narkotyków
lub środków odurzających,
7) uŜywanie materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
8) powodowanie hałasu,
9) wprowadzanie zwierząt.
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Kampus jest obszarem objętym ochroną zleconą uprawnionym, specjalistycznym
podmiotom. Pracownicy ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia na
obszarze Kampusu mają prawo do:
1) kontroli uprawnień do przebywania na obszarze i obiektach chronionych,
2) legitymowania osób w celu ustalenia ich toŜsamości,
3) wezwania osób do opuszczenia terenu Kampusu w przypadku:
a)
stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego
obszaru ,
b)
stwierdzenia zakłócenia porządku,
c)
znajdowania się osoby w stanie po spoŜyciu alkoholu lub podobnie
działającego środka,
d)
spoŜywania napojów alkoholowych lub środków psychoaktywnych,
4) pracownicy posiadający licencję pracownika ochrony fizycznej – mogą
stosować środki przymusu bezpośredniego z zachowaniem zasad
określonych w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony osób i mienia
oraz w przepisach dotyczących warunków i sposobów uŜycia przez
pracowników ochrony środków przymusu bezpośredniego.
Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi odpowiedzialność karna, a studenci
Uczelni ponoszą dodatkowo odpowiedzialność określoną w obowiązującej ustawie
dotyczącej szkolnictwa wyŜszego oraz w Regulaminie studiów wyŜszych Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie.
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