
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Pismo okólne 

Rektora Politechniki Gdańskiej  

nr 4/2018 z 16 lutego 2018 r. 

 

 

w sprawie: wprowadzenia Zasad organizowania inicjatyw studenckich na terenie Politechniki 
Gdańskiej. 
 

 

Na podstawie art. 227 ust. 1 oraz na podstawie art. 230 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1842 ze zmianami) wprowadza się, co następuje:  

 

§1 W Politechnice Gdańskiej wprowadza się Zasady organizowania inicjatyw studenckich na 

terenie Politechniki Gdańskiej, stanowiące załącznik do niniejszego pisma okólnego.  

 

§2 Pismo okólne Rektora PG wchodzi w życie z dniem wydania.  

 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, 

prof. zw. PG 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Zasady organizowania inicjatyw studenckich na terenie Politechniki Gdańskiej 

 

1. Student lub grupa studentów, zwany dalej Wnioskodawcą, planując organizację dowolnego 

wydarzenia na terenie Politechniki Gdańskiej, powinien uzyskać stosowne zgody władz 

Uczelni. 

2. Studenci oraz organy Samorządu Studentów PG (dalej SSPG) nie posiadają osobowości 

prawnej ani stosownych pełnomocnictw do podpisywania umów i jakichkolwiek innych 

zobowiązań w imieniu Politechniki Gdańskiej. 

3. SSPG w terminie do 31 stycznia, sporządza i przedstawia prorektorowi właściwemu do spraw 

studenckich, za pośrednictwem Działu Spraw Studenckich (dalej DSS), całoroczne 

kalendarium wydarzeń studenckich, których realizacja planowana jest w danym roku na 

terenie PG.  

4. Wydarzenia organizowane poza terenem PG, zaliczane, ze względu na swój charakter oraz 

liczbę uczestników, do imprez masowych (m.in. koncert główny „Technikaliów”), 

organizowane są wg odrębnych zasad, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. 

o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1160). 

5. Wniosek o zezwolenie na organizację wydarzenia na terenie Politechniki Gdańskiej, zwany 

dalej Wnioskiem (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych zasad) należy złożyć 

co najmniej 30 dni roboczych przed terminem planowanego wydarzenia w Dziale Spraw 

Studenckich (dalej DSS) lub w Biurze Wydziału właściwego do miejsca realizacji wydarzenia. 

Wnioski złożone niezgodnie z niniejszymi zasadami nie będą rozpatrywane. 

6. W celu zapewnienia spójności oraz właściwego obiegu informacji dotyczących organizacji 

wydarzenia, Wniosek powinien być przekazywany pomiędzy jednostkami i organami 

administracji PG zgodnie ze Schematem obiegu wniosku o zezwolenie na organizację 

wydarzenia na terenie Politechniki Gdańskiej, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszych 

zasad. 

7. Zgodnie ze schematem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych zasad, zgodę na 

organizację wydarzenia studenckiego na terenie PG wydają: 

7.1. w przypadku organizacji wydarzenia na terenie PG w wolnej przestrzeni, w Gmachu 

Głównym lub w innym budynku podlegającym administracji centralnej PG, zezwolenie na 

organizację wydarzenia wydaje prorektor właściwy do spraw studenckich, a formalną 

poprawność realizacji wydarzenia zatwierdza kanclerz PG; 

7.2. w przypadku organizacji wydarzenia w budynkach PG podlegających administracji 

wydziałowej, zezwolenie na organizację wydarzenia wydaje dziekan danego wydziału, 

a za formalną poprawność realizacji wydarzenia odpowiada dyrektor administracyjny 

wydziału. O organizacji wydarzenia należy powiadomić prorektora właściwego do spraw 

studenckich oraz kanclerza PG. 

8. Organizacja wydarzenia studenckiego może być finansowana z budżetu Uczelni, 

w zależności od źródła finansowania, za zgodą prorektora właściwego do spraw studenckich 

lub dziekana. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

9. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi: 

9.1. Każdorazowa współpraca z podmiotami spoza Politechniki Gdańskiej wymaga zgody 

Kanclerza PG lub prorektora właściwego do spraw studenckich; 

9.2. Poprzez współpracę z podmiotami zewnętrznymi rozumie się m.in. współorganizowanie 

wydarzeń, promowanie marki na Politechnice Gdańskiej, prowadzenie szkoleń, 

rekomendowanie firmy itp.; 

9.3. W celu pozyskania partnera lub sponsora należy przygotować ofertę sponsorską, której 

obieg jest analogiczny do obiegu wniosku przedstawionego na schemacie stanowiącym  

załącznik nr 2 do niniejszych zasad; 

9.4. Wyłonienie partnera może poprzedzać postępowanie konkursowe. O konieczności jego 

przeprowadzenia decyduje prorektor właściwy do spraw studenckich lub kanclerz PG. 

10. Działalność dydaktyczna (wyjazdy na szkolenia, konferencje itp.): 

10.1. Wszystkie wyjazdy powinny być organizowane zgodnie z Prawem zamówień 

publicznych; 

10.2. Informacja o planowanym wyjeździe powinna zostać przekazana do DSS co najmniej 

30 dni roboczych przed planowanym wyjazdem. 

11. Prawa autorskie ‒ materiały promocyjne, odtwarzanie muzyki w miejscu publicznym:  

każdorazowe odtworzenie utworów artystycznych w miejscu publicznym powinno odbywać 

się zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j. 

Dz.U. z 2017 r. poz. 880. 

12. Prowadzenie sprzedaży przez organy Samorządu Studentów PG: 

12.1. Organy SSPG, nie posiadając osobowości prawnej, nie mogą samodzielnie 

podejmować się sprzedaży produktów i usług; 

12.2. Zgodę na sprzedaż produktów i usług organy SSPG powinny uzyskać od dziekana 

wydziału, prorektora właściwego do spraw studenckich lub kanclerza PG; 

12.3. Sprzedaż produktów i usług realizuje DSS. 

13. Dystrybucja materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki): 

13.1. Zgodę na dystrybucję materiałów promocyjnych wydaje: 

13.1.1. kanclerz PG – w przypadku dystrybucji materiałów na terenie PG w wolnej 

przestrzeni, w Gmachu Głównym lub w innym budynku podlegającym 

administracji centralnej PG; 

13.1.2. właściwy dyrektor administracyjny – w przypadku dystrybucji w budynkach PG 

podlegających administracji wydziałowej; 

13.2. W przypadku uzyskania zgody na umieszczenie materiałów promocyjnych na terenie 

PG (w tym na terenie Osiedla Studenckiego oraz Centrum Sportu Akademickiego), 

należy bezpośrednio od jednostki zarządzającej danymi budynkami i tablicami 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ogłoszeniowymi uzyskać informację dotyczącą miejsc, w których można umieszczać 

materiały; 

13.3. Sposób umieszczania materiałów powinien być adekwatny do miejsca, w którym mają 

się znajdować.  

14. Reprezentacja Uczelni 

14.1. Każdorazowe użycie logotypu PG powinno być zgodne z uczelnianym systemem 

identyfikacji wizualnej (SIW) http://pg.edu.pl/identyfikacja-wizualna; 

14.2. Ubiegając się o patronat lub patronat honorowy Rektora Politechniki Gdańskie należy 

stosować się do Zasad i trybu przyznawania patronatu i patronatu honorowego Rektora 

Politechniki Gdańskie https://pg.edu.pl/patronaty-rektora-pg; 

14.3. Stosowanie logotypu Politechniki Gdańskiej w ramach organizowanego 

przedsięwzięcia wymaga zgody rektora PG na zaopiniowanym przez właściwego 

prorektora wniosku dostępnym pod adresem: https://pg.edu.pl/patronaty-rektora-pg. 

http://pg.edu.pl/identyfikacja-wizualna
https://pg.edu.pl/patronaty-rektora-pg
https://pg.edu.pl/patronaty-rektora-pg


 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Załącznik nr 1 do Zasad organizowania inicjatyw studenckich na terenie Politechniki Gdańskiej  

  

Gdańsk, dnia ..…..……… 

……………………………………. 
imię i nazwisko Wnioskodawcy 
 

………………………………….....  Sz. P. 
wydział/numer albumu 

 
……………………………………………………………… ……………………………………………….. 
nazwa organizacji  
 

………….…………………………………………………………………………………………………….. 
dane kontaktowe 
 

 
 

Wniosek o zezwolenie na organizację wydarzenia na terenie Politechniki Gdańskiej 
 

Proszę o udzielenie zgody na organizację na terenie Politechniki Gdańskiej następującego 
wydarzenia: 
 

1. Nazwa wydarzenia: ………………………………………………………….……………….………. 

2. Opis wydarzenia: ………………………………………………………….………………………..… 

………………………………………………………………………………………………...….…… 

3. Cel organizacji wydarzenia: ………………………………………………………………..………... 

…………………………………………………………………………………………….…………… 

4. Miejsce: ………………………………………………………………………………………………… 

5. Termin i czas trwania wydarzenia:  

data: ……………………………………………. łączna liczba godzin:……………….…..……… 

godzina rozpoczęcia: ………………………… godzina zakończenia: ……………………….… 

6. Przewidywana liczba uczestników: ……………………………………………………….………… 

7. Charakter uczestnictwa: impreza otwarta/ impreza zamknięta: biletowana/ niebiletowana 

Liczba biletów: ……………………………………………………………………………………..... 

Cena biletu brutto: …………………………………………………………………………………... 

8. Planowane formy promocji: ………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….…… 

9. Proponowani partnerzy/sponsorzy: ……………………………………………………………..…... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

10. Wymagana obsługa wewnętrzna wydarzenia: …………………………………………………..… 

…………….…………………………………………………………………………………..………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

11. Planowana sprzedaż/dystrybucja (koszulki/gastronomia/napoje/inne) 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

12. Kosztorys i finansowanie 

Lp. Rodzaj kosztu 
Szacowana 

kwota wydatku 
brutto w zł 

Źródła finansowania 
wewnętrzne 

Kwota 
dofinansowania  

brutto w zł 

1   
 

  
 

2       
 

3       
 

  
Źródła finansowania 

zewnętrzne 

Kwota 
dofinansowania 

netto w zł 

4         

5         

itd.         

Koszt całkowity:   
Łączna kwota 

dofinansowania: 
  

 

 

 

………..……………………………………………… 

data i czytelny podpis Wnioskodawcy 

 

13. Opinie jednostek PG wskazanych przez DSS  

 

 

 

 

Nazwa jednostki opiniującej Treść opinii 
Podpis przedstawiciela 

jednostki 

   

Dział Spraw Studenckich     

Przewodniczący SSPG     

      



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

14. Decyzja władz Uczelni 

Prorektor właściwy ds. studenckich  

lub dziekan wydziału 

 

 

 

 

 

data, podpis i pieczęć 
 

Kanclerz PG  
lub 
dyrektor administracyjny wydziału 
 

  
 
 
 

data, podpis i pieczęć  

 
 



Załącznik nr 2 do Zasad organizowania inicjatyw studenckich na terenie Politechniki Gdańskiej 
 

Schemat obiegu wniosku o zezwolenie na organizację wydarzenia na terenie Politechniki Gdańskiej 
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