Załącznik
do Zarządzenia nr 100/2016
z dnia 24 października 2016 r.
Rektora UWM w Olsztynie
w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Porządkowego

REGULAMIN PORZĄDKOWY
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
1. Teren Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie określa porozumienie zawarte przez
Rektora z właściwym organem samorządu terytorialnego.
2. Na swoim terenie Uniwersytet korzysta z autonomii w zakresie stanowienia przepisów
porządkowych.
3. Teren i obiekty Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podlegają szczególnej
ochronie i trosce studentów, pracowników i wszystkich osób przebywających na terenie
Uniwersytetu.
4. Ciągi komunikacyjne na terenie Uniwersytetu są ogólnodostępne.
5. Teren Uniwersytetu jest otwarty dla studentów, pracowników i osób korzystających
z obiektów Uniwersytetu w godzinach od 6.00 do 23.00.
6. W godzinach od 23.00 do 6.00 w obiektach Uniwersytetu mogą przebywać jedynie osoby
uprawnione:
1) studenci mieszkający w domach studenckich,
2) goście zakwaterowani w domach studenckich i pokojach gościnnych,
3) pracownicy Uniwersytetu i osoby wykonujące prace na rzecz Uniwersytetu posiadający
indywidualne zezwolenia,
4) pracownicy służby porządkowej, obsługi i służb technicznych Uniwersytetu,
5) inne osoby upoważnione przez władze Uniwersytetu.
7. W skład służby porządkowej Uniwersytetu wchodzą pracownicy:
1) Straży Uniwersyteckiej,
2) obsługi portierni,
3) obsługi szatni.
8. Na wezwanie pracowników służby porządkowej Uniwersytetu osoby przebywające
w jego obiektach mają obowiązek wykazać prawo do przebywania w tych obiektach poprzez
okazanie legitymacji studenckiej, karty mieszkańca domu studenckiego lub innego dokumentu
tożsamości.
9. Osoby przebywające na terenie Uniwersytetu są zobowiązane do:
1) zachowania się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego, kultury
osobistej i powagą Uczelni,
2) przestrzegania zasad bhp i ppoż.,
3) stosowania się do zaleceń organizacyjnych i porządkowych władz Uniwersytetu lub
pracowników służby porządkowej
4) przestrzegania obowiązujących w Uniwersytecie przepisów ruchu drogowego,
5) właściwego korzystania z urządzeń, instalacji i wyposażenia terenu i obiektów
Uniwersytetu z uwzględnieniem ich przeznaczenia.

10. Na terenie Uniwersytetu zabrania się:
1) pozostawiania jakichkolwiek bagaży, pakunków i przedmiotów bez opieki,
2) prowadzenia handlu i usług bez zgody władz Uniwersytetu,
3) organizowania imprez masowych bez zgody władz Uniwersytetu,
4) rozpalania grilla poza miejscami wyznaczonymi przez władze Uniwersytetu,
5) wzniecania ognia, pozostawiania palących się przedmiotów, niewygaszonego grilla oraz
palenia ognisk,
6) wnoszenia i posiadania broni i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla
bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie Uniwersytetu,
7) parkowania poza miejscami wyznaczonymi pod groźbą usunięcia pojazdu na koszt
właściciela,
8) umieszczania ogłoszeń, napisów, reklam, itp. bez zgody władz Uniwersytetu i poza
miejscami do tego celu przeznaczonymi,
11. Niezależnie od zakazów określonych w ust. 10 na terenie uniwersytetu mają zastosowanie
przepisy prawa powszechnie obowiązującego w zakresie administracyjnym, porządkowym
i karnym.
12. Teren Uczelni jest objęty ochroną służby porządkowej, której pracownicy mają prawo do:
1) kontrolowania uprawnień do przebywania w obiektach Uczelni,
2) interweniowania wobec osób naruszających porządek na terenie Uniwersytetu poprzez
wezwanie do zachowania zgodnego z przepisami, wezwanie do opuszczenia terenu
Uniwersytetu lub poprzez wezwanie Straży Miejskiej lub Policji zgodnie
z obowiązującymi procedurami.
13. Osoby naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają odpowiedzialności
służbowej, dyscyplinarnej lub karnej.

