
tekst jednolity na dzień: 18 marca 2013 r. 

 

REGULAMIN  PORZ ĄDKOWY 

obowiązujący w obiektach Akademii Muzycznej 

im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 

 

 

Regulamin porządkowy obowiązuje w obiektach Akademii Muzycznej w Łodzi 

• przy ul. Gdańskiej 32 

• przy ul. Kilińskiego 79 

i określa zasady zachowania porządku i bezpieczeństwa przez osoby przebywające na 

terenie Akademii. 

 

I. Przepisy ogólne 

§ 1. 

Obiekty Akademii są czynne od godziny 6.00 do godziny 22.00, w tym dla pedagogów 

i studentów: 

• budynki przy ul. Gdańskiej Nr 32 (pałac) oraz budynek przy ul. Kilińskiego Nr 79 

od godz. 6.30 do godziny 21.30, 

• budynek kordegardy przy ul. 1-go Maja Nr 6 w godz. 7.00 do godz. 21.00 

we wszystkie dni w tygodniu z wyjątkiem niedziel i świąt. 

W niedziele pałac przy ul. Gdańskiej 32 (z wyłączeniem kordegardy) jest czynny w 

godzinach od 8.00 do 20.00, budynek przy ul. Kilińskiego 79 jest czynny w godz. 8.00 do 

godz. 16.00. 

W święta obiekty Akademii są nieczynne. 

Poza godzinami określonymi powyżej w obiektach Akademii mogą przebywać wyłącznie 

pracownicy służby dozoru. 

 

§ 2. 

Prawo wejścia do obiektów Akademii mają: 

• studenci 

• pracownicy uczelni 

• osoby zaproszone 
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Pozostałe osoby mogą wejść na teren uczelni za zgodą władz uczelni lub w celu 

załatwienia sprawy. Służba dozoru uprawniona jest do żądania od osób wchodzących na 

teren dokumentu tożsamości. 

§ 3. 

W przypadkach szczególnych, poza godzinami otwarcia, przebywanie w obiektach 

Akademii wymaga zgody władz uczelni. 

Uzyskanie takiej zgody powinno nastąpić z jednodniowym wyprzedzeniem lub do godziny 

15.00 w dniu planowanego pobytu. 

Zezwolenia na pobyt w obiektach Akademii poza godzinami otwarcia udziela się w formie 

indywidualnych przepustek. Zezwolenie w wypadku organizacji imprez udzielane jest 

decyzją rektora Akademii. 

§ 4. 

W niedziele w obiektach Akademii mogą przebywać tylko pracownicy i studenci 

Akademii. 

Przebywanie innych osób niż pracownicy i studenci Akademii w obiektach Akademii 

w niedziele może mieć miejsce tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Rektora 

Akademii. 

Rektor może zarządzić otwarcie obiektów Akademii także w święto w związku 

z organizacją imprez lub w związku z potrzebami Akademii. 

 

§ 5. 

W przypadku nagłej konieczności wejścia do obiektów Akademii poza godzinami 

otwarcia, należy o tym zawiadomić natychmiast Rektora oraz Kanclerza Akademii. 

 

§ 6. 

Wykaz telefonów znajduje się w portierni Akademii przy ul. Gdańskiej 32. 

 

 

2. Portiernie 

§ 7. 

W obiektach Akademii znajdują się:  

• portiernia główna na  parterze w budynku przy ul. Gdańskiej 32 

• portiernia w kordegardzie, Al. 1-go Maja 6 

• portiernia w budynku przy ul. Kilińskiego 79 
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§ 8. 

Portiernie wydają i przyjmują klucze do pomieszczeń w obiektach Akademii, sprawują 

nadzór nad wykorzystywaniem i dysponowaniem tymi pomieszczeniami, przygotowują 

pomieszczenia do zajęć oraz sprawują kontrolę ich stanu po zakończeniu zajęć pod 

względem porządkowym i zachowania zasad bezpieczeństwa. 

 

§ 9. 

Pracownicy portierni dokonują obchodu obiektów Akademii w dni robocze o godzinie 

6.00, sprawdzając przygotowanie pomieszczeń do zajęć. O godz. 22.00 następuje 

przekazanie obiektu obsłudze nocnej, która sprawdza stan zabezpieczenia obiektu oraz 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Brama w obiekcie przy ul. Gdańskiej 32 jest 

otwierana o godzinie 6.30, a zamykana o godzinie 22.00. 

W niedziele i święta brama jest zamknięta. 

W niedziele czynności obchodu obiektów dokonywane są o godz. 6.00 i godz. 20.30. 

Przekazanie obiektu obsłudze nocnej następuje o godz. 22.00. 

 

§ 10. 

Wydanie i zdanie kluczy do pomieszczeń w obiektach Akademii powinno zostać 

każdorazowo wpisane do rejestru prowadzonego przez portiernię. Wpisu do rejestru 

dokonuje użytkownik. 

§ 11. 

Portiernia znajdująca się w holu budynku głównego przy ul. Gdańskiej 32 prowadzi nadzór 

nad korzystaniem ze stanowiska internetu oraz rejestr osób korzystających z tego 

stanowiska. 

Uprawnionymi do korzystania ze stanowiska internetu są wyłącznie pracownicy i studenci 

Akademii. 

 

 

III. Zasady korzystania z sal wykładowych i ćwiczeniowych 

 

§ 12. 

Uprawnieni do korzystania z sal wykładowych i ćwiczeniowych są pedagodzy oraz 

studenci Akademii za okazaniem identyfikatora wydanego przez Dział Nauczania. 
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§ 13. 

W obiektach Akademii wprowadza się obowiązek korzystania z szatni, w której należy 

pozostawić płaszcze i kurtki, torby większych rozmiarów, parasole, itp.  

Szatnia jest bezpłatna. 

§ 14. 

Szatnie czynne są od poniedziałku do soboty w godz. 6.30 do 21.30. 

W niedziele i święta szatnie są nieczynne. 

W wypadku konieczności otwarcia szatni w niedziele święta należy dokonać 

wcześniejszego zgłoszenia do Kanclerza Akademii z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni 

roboczych. 

W okresie wakacyjnym szatnia jest nieczynna. 

 

§ 15. 

Pracownicy administracyjni uczelni mogą przechowywać odzież w pomieszczeniach, 

w których są zatrudnieni pod warunkiem, że nie przeszkadza to w wykonywaniu pracy 

i nie jest widoczne dla interesantów. 

§ 16. 

Osoba pozostawiająca odzież lub torbę w szatni otrzymuje numerek, który obowiązana jest 

zwrócić w chwili odbioru pozostawionych rzeczy.  

Zgubienie numerka zobowiązuje do zapłaty na rzecz Akademii kwoty 30,00 zł. 

 

§ 17. 

W razie zgubienia numerka szatnia może dokonać zwrotu pozostawionej odzieży po 

uprzednim wyjaśnieniu, czy osoba domagająca się zwrotu jest faktycznie jej właścicielem.  

Pracownik szatni w przypadku zaistnienia takiej sytuacji uprawniony jest do żądania 

okazania dokumentu tożsamości. 

Wydanie odzieży w takim przypadku następuje wyłącznie za pokwitowaniem, na którym 

oprócz szczegółowego opisu dokumentu tożsamości winien znajdować się opis wydawanej 

odzieży i przedmiotów. 

§ 18. 

Zabrania się studentom przechowywania w salach wykładowych i ćwiczeniowych odzieży, 

toreb i własnych instrumentów. Przechowywanie odzieży, toreb i własnych instrumentów  

w salach wykładowych i ćwiczeniowych jest dopuszczalne w dniach, w których szatnia 

jest nieczynna. 
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§ 19. 

Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za odzież i przedmioty wniesione do obiektów 

Akademii i pozostawione poza szatnią, a także nie odebrane z szatni po godzinie 21.30 

w dni robocze i po godzinie 20.00 w niedziele. 

 

§ 20. 

Osoby upoważnione do dysponowania salą wykładową lub ćwiczeniową obowiązane są po 

zakończeniu zajęć do zamknięcia okien, wyłączenia światła, zamknięcia drzwi oraz 

bezzwłocznego pozostawienia klucza we właściwej portierni. 

 

§ 21. 

Wypadki awarii lub innych zdarzeń nadzwyczajnych należy zgłaszać niezwłocznie do 

działu gospodarczego lub portierni. 

§ 22. 

Zabrania się korzystania z sal wykładowych i ćwiczeniowych w celach innych niż 

naukowe i dydaktyczne. 

 

 

IV. Zasady korzystania z parkingu 

 

§ 23. 

Parking samochodowy znajdujący się w obiekcie Akademii przy ul. Gdańskiej Nr 32 jest 

czynny w dni robocze od godz. 6.30 do 22.00, 

W niedziele i święta parking jest nieczynny. 

 

§ 24. 

W przypadku konieczności otwarcia parkingu poza ustalonymi godzinami lub w niedziele 

i święta, należy w formie pisemnej z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych zgłosić 

tę konieczność do Kanclerza Akademii. 

§ 25. 

Parking jest niestrzeżony. 

§ 26. 

Uprawnieni do korzystania z parkingu są pracownicy, studenci oraz goście Akademii. 
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§ 27. 

Parking posiada ograniczoną liczbę miejsc. 

Pracownik ochrony w przypadku jego zatłoczenia uprawniony jest do żądania 

przestawienia pojazdu, opuszczenia parkingu oraz określenia porządku parkowania. 

Pierwszeństwo w parkowaniu mają władze uczelni i jej pracownicy. Miejsca parkingowe 

opisane tabliczkami informacyjnymi są zastrzeżone dla samochodu służbowego oraz 

samochodów uprawnionych do parkowania w tych miejscach decyzją Rektora. 

Parking dla gości przebywających w pokojach gościnnych czynny jest całą dobę. 

 

§ 28. 

Wszystkie parkujące samochody powinny być wyprowadzone z parkingu po godz. 21.00. 

Pozostawienie pojazdu poza godzinami otwarcia parkingu wymaga zgody rektora lub 

dyrektora administracyjnego Akademii. 

§ 29. 

Zabrania się na parkingu mycia i napraw pojazdów oraz przechowywania przyczep, 

bagaży i innych urządzeń. 

 

 

V. Korzystanie z bufetów 

§ 30. 

Bufety usytuowane w obiektach uczelni przeznaczone są dla studentów, pracowników oraz 

gości Akademii. 

§ 31. 

Bufety czynne są w godzinach od 9.00 do 17.00  we wszystkie dni tygodnia prócz dni 

wolnych od pracy Akademii. 

W czasie przerwy wakacyjnej i zimowej bufety są nieczynne. 

Zasady porządku i bezpieczeństwa 

§ 32. 

Zabrania się palenia tytoniu na terenie wszystkich obiektów Akademii określonych 

w Regulaminie. 

§ 33. 

Rektor Akademii może wydzielić miejsce dla palaczy tytoniu w związku z organizacją 

imprez na terenie Akademii. 
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Wydzielenie miejsca dla palaczy tytoniu następuje na okres uzasadniony organizacją 

imprezy. 

§ 34. 

Zabrania się wnoszenia do obiektów i na teren uczelni napojów alkoholowych oraz ich 

spożywania.  

§ 35. 

Zabrania się wnoszenia do obiektów uczelni broni, a także przedmiotów mogących 

spowodować niebezpieczeństwo dla osób lub mienia. 

 

§ 36. 

Zabrania się korzystania w obiektach Akademii z grzałek, maszynek oraz wszelkich 

urządzeń elektrycznych bez uzyskania zgody kierownictwa Akademii. 

W pomieszczeniach biurowych i pomieszczeniach pracowników obsługi Akademii 

dozwolone jest korzystanie z urządzeń elektrycznych zakupionych przez Akademię. 

 

§ 37. 

Zabrania się prowadzenia na terenie uczelni sprzedaży obnośnej przez akwizytorów, 

a także prowadzenia akcji reklamowych, promocyjnych i zbiórek publicznych bez zgody 

kierownictwa Akademii. 

§ 38. 

Wprowadzanie i wnoszenie zwierząt do obiektów Akademii jest zabronione. 

 

§ 39. 

Wszelkich napraw urządzeń technicznych i instalacji dokonują służby techniczne 

Akademii. Dokonywanie takich napraw we własnym zakresie jest niedozwolone. 

Zgłoszeń konieczności dokonania napraw oraz wystąpienia awarii należy dokonywać 

w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Akademii. 

 

§ 40. 

Konieczność strojenia i drobnych napraw pianin i fortepianów należy zgłaszać poprzez 

wpis do rejestrów znajdujących się w portierniach budynków uczelni lub telefonicznie 

(nr 418) do pracowni stroicieli. 

Zgłoszenia realizowane będą w dniu następnym. 
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§ 41. 

Utrzymanie porządku i spokoju w obiektach Akademii podlega nadzorowi i kontroli 

Działu Administracyjno-Gospodarczego. 

 

 

VI. Kancelaria Ogólna 

 

§ 42. 

Kancelaria Ogólna Akademii znajduje się w budynku przy ul. Gdańskiej 32 pok. 25 i jest 

czynna w godz. 8.00 – 15.00 z wyjątkiem sobót  i świąt. 

 

§ 43. 

Kancelaria Ogólna odbiera przesyłki pocztowe kierowane na adres Akademii. 

Przesyłki kierowane do adresatów imiennych kancelaria pozostawia do odbioru w portierni 

głównej przy ul. Gdańskiej 32 lub w portierni przy ul. Kilińskiego 79. 

Korespondencja kierowana do Rektora Akademii przekazywana jest do Rektoratu. 

Przesyłki pocztowe oraz pisma składane w Kancelarii wpisywane są do dziennika 

korespondencji przychodzącej. 

Kancelaria Ogólna dokonuje także wysyłki korespondencji sporządzonej w imieniu 

Akademii po jej wpisaniu do dziennika korespondencji wychodzącej. 

 

§ 44. 

Kancelaria doręcza także korespondencję wewnętrzną Akademii. 

 

 

VII. Ogłoszenia i reklamy 

§ 45. 

Na tablicach ogłoszeń znajdujących się w obiektach Akademii mogą być umieszczone 

ogłoszenia, zawiadomienia i informacje władz uczelni, wydziałów, katedr i kół 

naukowych. 

§ 46. 

Umieszczanie  na tablicach ogłoszeń pism, plakatów i ogłoszeń nie związanych 

z działalnością Akademii  wymaga zgody osób do tego uprawnionych. 
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Zgody tej udzielają, po zapoznaniu się z treścią ogłoszeń, władze Akademii. Ogłoszenia te 

są płatne zgodnie z zarządzeniem rektora. 

 

 

VIII. Korzystanie z urz ądzeń kopiujących, telefonów i faxu. 

 

§ 47. 

Znajdujące się w obiektach Akademii urządzenia kopiujące – kserografy udostępniane są: 

• bezpłatnie pracownikom Akademii na potrzeby służbowe i dydaktyczne, 

• odpłatnie na potrzeby pracowników i studentów Akademii. 

Urządzenia te obsługują uprawnieni pracownicy. 

Pracownicy obsługujący urządzenia prowadzą odrębną ewidencję wykonywanych za 

odpłatnością kopii. 

 

§ 48. 

Wysokość odpłatności za stronę ustala Kanclerz Akademii. 

Opłaty przyjmują za pokwitowaniem pracownicy obsługujący urządzenia kopiujące. 

 

§ 49. 

Usługi bezpłatne wykonywane są na podstawie zleceń wystawianych przez: 

• pracowników dydaktycznych po akceptacji Dziekana lub Prodziekana, 

• pracowników poszczególnych działów administracji Akademii po akceptacji 

Kanclerza lub kierowników działów. 

 

§ 50. 

Kancelaria Ogólna prowadzi rozliczenie pracy urządzeń kserograficznych oraz rejestr 

wykonanych przez nie kopii. Pracownicy obsługujący kserografy mają obowiązek 

prowadzenia własnych rejestrów wykonywanych usług.  

 

§ 51. 

Połączenia faxowe i telefoniczne międzynarodowe mogą być realizowane wyłącznie 

w celach służbowych (po zgłoszeniu do sekretariatu rektora Akademii lub kancelarii 

ogólnej). 
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IX. Postanowienia końcowe 

 

§ 52. 

Kasa Akademii znajduje się w obiekcie przy ul. Gdańskiej 32 pok. 24 i czynna jest 

w godzinach od 10.00 do godz. 14.00 z wyjątkiem sobót i świąt, z przerwą w pracy 

w godzinach od 11.30 do 12.00. 

§ 53. 

Dział Nauczania znajdujący się w obiekcie przy ul. Gdańskiej 32 przyjmuje interesantów 

w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od godz. od 11.00 do 14.30. 

W środy, soboty, niedziele i święta Dział Nauczania może przyjmować interesantów 

w szczególnych przypadkach na polecenie wydane przez Rektora Akademii. 

 

§ 54. 

Rektor Akademii, Prorektorzy oraz Dziekani przyjmują interesantów w dniach i godzinach 

ustalonych osobnym komunikatem na początku każdego roku akademickiego. 

Kanclerz przyjmuje we wtorki w godz. 9.00 – 15.00. 

 

§ 55. 

Regulamin podlega opublikowaniu do wiadomości wszystkich pracowników i studentów 

Akademii poprzez: 

• wywieszenie na tablicach ogłoszeń do publicznej wiadomości 

• przekazanie tekstu regulaminu do zapoznania się w poszczególnych jednostkach 

organizacyjnych Akademii. 

 

§ 56. 

Zasady korzystania z Biblioteki Głównej, Domu Studenckiego, studia komputerowego 

oraz studia nagrań określają odrębne regulaminy. 

 

§ 57. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2013 roku. 

 

  


