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REGULAMIN 

Strefy Studenckiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 

§ 1 

1. Regulamin określa przeznaczenie Strefy Studenckiej Wydziału Polonistyki 

Uniwersytetu Jagiellońskiego zwanej dalej „Strefą”, zasady jej funkcjonowania  

i korzystania z niej.  

2. Osoby przebywające w Strefie zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym 

Regulaminem oraz do przestrzegania jego postanowień. Wejście do Strefy jest 

jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

3. Treść Regulaminu jest wywieszona na tablicy w Strefie oraz dostępna na stronie 

Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu 

Jagiellońskiego.  

 

§ 2 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) Uniwersytecie albo Uczelni – należy przez to rozumieć Uniwersytet Jagielloński 

w Krakowie; 

2) Strefie – należy przez to rozumieć salę numer 15 mieszczącą się przy ulicy  

Gołębiej 20 w Krakowie; 

3) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Strefy Studenckiej  

Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; 

4) Dziekanie – należy przez to rozumieć działającego w imieniu Dziekana Wydziału 

Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Prodziekana Wydziału Polonistyki  

ds. dydaktycznych; 

5) WRSS WP UJ – należy przez to rozumieć Wydziałową Radę  

Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
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§ 3 

Strefa jest przestrzenią pracy, spotkań, odpoczynku oraz rozwoju aktywności i pasji otwartą dla 

społeczności Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

 

§ 4 

1. Do korzystania ze Strefy uprawnione są: 

1) wszystkie osoby studiujące na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu 

Jagiellońskiego; 

2) WRSS WP UJ; 

3) koła naukowe działające na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu 

Jagiellońskiego.  

2. Korzystanie z przestrzeni pracy i spotkań przez uprawnionych, o których mowa  

w ust. 1, może obejmować wyłącznie działalność statutową, niekomercyjną, 

nieodpłatną prowadzoną na rzecz społeczności Wydziału Polonistyki Uniwersytetu 

Jagiellońskiego.  

3. Osoby korzystające ze Strefy ponoszą pełną odpowiedzialność za wprowadzonych 

gości. Zapraszanie gości nie jest możliwe, gdyby prowadziło do nadmiernego 

utrudniania pracy pozostałym osobom korzystającym ze Strefy.  

 

§ 5 

 

1. Strefa jest dostępna dla osób studiujących od godziny 8:00 do 20:00 przez 5 dni  

w tygodniu.   

2. Osoby korzystające ze Strefy ponoszą pełną odpowiedzialność za przebieg wydarzenia, 

które organizują, i w miarę możliwości dostarczają listę gości osobie wskazanej przez 

Przewodniczącego WRSS WP UJ przed wydarzeniem. Dostarczenie listy osób spoza 

Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego biorących udział w wydarzeniu jest 

obowiązkowe. 
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3. Przestrzeń Strefy podlega wcześniejszej rezerwacji w sposób ustalony przez osobę 

wskazaną przez Przewodniczącego WRSS WP UJ, która prowadzi harmonogram 

rezerwacji dostępny dla uprawnionych.  

4. Osoba wyznaczona przez Przewodniczącego WRSS WP UJ dokonuje ostatecznej 

rezerwacji i potwierdza ją po analizie dostępności Strefy, biorąc pod uwagę moment 

dokonania rezerwacji oraz pomocniczo charakter wydarzenia.  

5. O pierwszeństwie korzystania ze Strefy decyduje kolejność dokonania rezerwacji.  

6. Pierwszeństwo według charakteru wydarzenia przysługuje według następującej 

kolejności: 

1) WRSS WP UJ; 

2) kołom naukowym działającym na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. 

 

§ 6 

1. Strefa podlega WRSS WP UJ. WRSS WP UJ podejmuje decyzje związane  

z funkcjonowaniem Strefy. Decyzje dotyczące rozwoju Strefy WRSS WP UJ podejmuje 

w porozumieniu z Dziekanem.  

2. Strefą zarządza osoba wyznaczona przez Przewodniczącego WRSS WP UJ,  

która w zakresie swoich obowiązków podlega Przewodniczącemu WRSS WP.  

Osoba wyznaczona przez Przewodniczącego WRSS WP podejmuje decyzje w zakresie 

spraw organizacyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Strefy oraz inne 

decyzje, do których upoważnił ją Przewodniczący WRSS WP.  

 

§ 7 

1. Osoby przebywające na terenie Strefy zobowiązane są do prawidłowego korzystania  

z niej, a w szczególności do: 

1) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych i niniejszego Regulaminu; 
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2) zachowania w stanie niepogorszonym pomieszczenia i jego wyposażenia,  

w szczególności mebli oraz wszelkiego sprzętu; 

3) zachowania porządku i czystości; 

4) przestrzegania ustalonych terminów i godzin korzystania ze Strefy. 

2. W Strefie obowiązuje bezwzględny zakaz: 

1) prowadzenia działalności niezgodnej z przeznaczeniem Strefy, w szczególności 

prowadzenia imprez, działalności agitacyjnej, politycznej, handlowej i innej,  

na którą nie wyrażono zgody; 

2) oddawania Strefy innym podmiotom i osobom do korzystania; 

3) wnoszenia na teren obiektu alkoholu, materiałów wybuchowych, wyrobów 

pirotechnicznych, środków odurzających i substancji psychotropowych  

oraz jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób 

przebywających na terenie Strefy; 

4) używania otwartego ognia i środków łatwopalnych; 

5) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających.  

 

§ 8 

1. W przypadku zaistnienia czy chociażby podejrzenia zaistnienia zagrożenia życia, 

zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających w pomieszczeniu Strefy każda osoba 

przebywająca w Strefie jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 

odpowiednie służby oraz osobę pracującą na portierni budynku przy ulicy Gołębiej 20 

lub przy ulicy Gołębiej 18 w Krakowie. 

2. Zasady bezpieczeństwa dla zdrowia i sanitarne obowiązujące podczas pandemii  

SARS-CoV-2 są tożsame z zasadami obowiązującymi na Uniwersytecie Jagiellońskim.  

3. Każda osoba przebywająca w Strefie jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić osobę 

pracującą na portierni budynku przy ulicy Gołębiej 20 w Krakowie o awariach 

technicznych, uszkodzeniach lub innych problemach związanych w szczególności  

z użytkowaniem pomieszczeń i ich wyposażenia.  
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§ 9 

1. Za rzeczy prywatne pozostawione w Strefie Wydział Polonistyki Uniwersytetu 

Jagiellońskiego ani WRSS WP UJ nie ponoszą odpowiedzialności.  

2. Osoba przebywająca w Strefie ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody  

i zniszczenia wyrządzone przez nią w mieniu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu 

Jagiellońskiego znajdującym się na terenie Strefy, jak też za szkody wyrządzone  

w mieniu osób trzecich, których mienie znajduje się na terenie Strefy.  

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam 

dr hab. Jarosław Fazan, prof. UJ 

Dziekan Wydziału Polonistyki UJ 


