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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zasad i trybu korzystania z "Kina Elektryk" oraz upoważnienia do określenia sposobu ustalania 
opłat za korzystanie z niego 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.1)) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 679) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) Zespole - rozumie się przez to Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku; 

2) kinie - rozumie się przez to "Kino Elektryk" będące w zarządzie Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. 
Janusza Groszkowskiego w Białymstoku; 

3) szkołach i placówkach – rozumie się przez to jednostki organizacyjne prowadzone przez Miasto Białystok; 

4) korzystającym - rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą 
osobowości prawnej, która na mocy niniejszej uchwały lub stosownej umowy, w tym poprzez wniesienie 
opłaty, korzysta z kina. 

§ 2. 1. Korzystający z "Kina Elektryk" są zobowiązani do zachowania porządku, zasad bezpieczeństwa oraz 
przestrzegania regulaminu, szczegółowo określajacego zasady korzystania z kina. 

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Korzystanie z "Kina Elektryk" jest odpłatne z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Prawo do ulg w korzystaniu z "Kina Elektryk" przysługuje: 

1) szkołom i placówkom oświatowym; 

2) organizacjom, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, jednostkom 
realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki senioralnej oraz wsparcia rodzin, 

3) organizacjom prowadzącym działalność kulturalną oraz upowszechniającym kulturę filmową. 

3. Postanowienia ust. 1 nie stosuje się do korzystania z "Kina Elektryk" w ramach przedsięwzięć 
organizowanych lub współorganizowanych przez Miasto Białystok lub Zespół. 

§ 4. Prezydent Miasta Białegostoku określi w formie zarządzenia sposób ustalania przez Zespół opłat oraz 
wysokość ulg przy korzystaniu z "Kina Elektryk", przy uwzględnieniu kosztów licencji za wyświetlanie utworów 
audiowizualnych. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079  i 1561. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Białystok 

z dnia....................2022 r. 

Regulamin "Kina Elektryk” 

Regulamin określa zasady korzystania z "Kina Elektryk” zwanego dalej Kinem, należącego do Miasta Białystok 
(NIP 9662117220) i zarządzanego przez Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego, Al. 
Tysiąclecia Państwa Polskiego 14, 15-111 Białystok. 

I.  DEFINICJE: 

Ilekroć w dalszym Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, 

2) ZSE - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego, Al. 
Tysiąclecia Państwa Polskiego 14, 15-111 Białystok, 

3) Seans - należy przez to rozumieć organizowany przez ZSE bądź podmiot zewnętrzny pokaz filmu, 

4) Wydarzenie – należy przez to rozumieć organizowany przez ZSE bądź podmiot zewnętrzny seans filmowy, 
festiwal filmowy, przegląd filmowy, pokaz specjalny, spektakl teatralny, warsztaty, operę, koncert, spotkanie 
autorskie, konferencję lub inną podobną imprezę oraz każde inne wydarzenie o charakterze kulturalnym, 
rozrywkowym lub naukowym, 

5) Kino - należy przez to rozumieć „Kino Elektryk": salę kinową oraz każde inne pomieszczenie wykorzystywane 
na potrzeby Seansów i Wydarzeń, 

6) Widz – należy przez to rozumieć uczestnika Seansu lub Wydarzenia, 

7) KOS – należy przez to rozumieć Kierownika Obiektów Sportowych w ZSE w Białymstoku lub innego 
upoważnionego przedstawiciela zarządzającego obiektem. 

II.     KORZYSTANIE Z KINA: 

1. Regulamin określa zasady korzystania z Kina oraz zasady wynajmowania Kina na Seanse i Wydarzenia. 

2. Z Kina mogą korzystać: 

1) nieodpłatnie: 

a) uczniowie ZSE w Białymstoku wyłącznie pod opieką nauczyciela, 

b) uczniowie szkół i jednostek oświatowych Miasta Białegostoku na cele realizacji programu szkolnego po 
uprzedniej rezerwacji terminu u KOS; 

2) odpłatnie z przysługującą ulgą: 

a) szkoły i jednostki oświatowe Miasta Białegostoku na cele wyświetlania filmów spoza kanonu lektur 
szkolnych, 

b) pozostałe szkoły i placówki oświatowe, 

c) organizacje, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, jednostkom 
realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki senioralnej oraz wsparcia rodzin, 

d) organizacje prowadzące działalność kulturalną oraz upowszechniające kulturę filmową; 

3) odpłatnie: 

- pozostałe podmioty chcące zorganizować Seans lub Wydarzenie, według cennika określonego odrębnym 
zarządzeniem. 

3. W celu zorganizowania Seansu lub Wydarzenia w formie opisanej w ust. 2 pkt 2 i 3, niezbędne jest 
podpisanie umowy z ZSE. 
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4. Seans lub Wydarzenie obejmujące pokaz filmowy musi zostać uprzednio uzgodniony z KOS w celu 
weryfikacji, czy wyświetlany film jest objęty licencją posiadaną przez ZSE. 

5. Film do wyświetlania podczas Seansu lub Wydarzenia powinien zostać dostarczony ZSE na nośniku oraz 
w formacie aktualnie obsługiwanym przez Kino. 

6. W Kinie mogą być wyświetlane tylko i wyłącznie pokazy filmów pochodzące z legalnego źródła. Naruszenie 
tego zakazu, jako stanowiące czyn zabroniony, będzie każdorazowo zgłaszane organom ścigania. 

III.      ZASADY ZACHOWANIA NA TERENIE KINA: 

1. Widz jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz do stosowania się do zaleceń 
pracowników obsługi Kina. 

2. Podczas Seansu/Wydarzenia zabrania się: 

1) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji wyświetlanych w Kinie filmów oraz przebiegu wydarzeń, zarówno 
poprzez rejestrację obrazu, jak i dźwięku, za pomocą jakichkolwiek urządzeń, w szczególności kamer, 
aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych oraz mikrofonów, 

2) korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk, 

3) spożywania posiłków, w tym przekąsek i napojów, 

4) spożywania alkoholu i innych używek, palenia papierosów i e-papierosów (osoby będące pod wpływem 
alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Kina), 

5) wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (np. broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów 
łatwopalnych), 

6) głośnego zachowywania zakłócającego innym osobom udział w Seansie/Wydarzeniu, 

7) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących, 

8) niszczenia mienia Kina, 

9) umieszczania nóg na fotelach kinowych. 

3. W przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu pracownik obsługi Kina ma prawo do żądania 
opuszczenia przez Widza terenu Kina oraz prawo do zawiadomienia Policji. 

4. Osoby niszczące mienie znajdujące się na terenie Kina ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone 
szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie. 

5. Widzowie opuszczający Kino zobowiązani są do zabrania ze sobą rzeczy osobistych. 

6. Za rzeczy pozostawione w Kinie ZSE nie ponosi odpowiedzialności. 

7. Widzowie korzystający z Kina, okrycia wierzchnie pozostawiają w szatni. 

IV.      ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

1. Teren ZSE jest monitorowany. 

2. Monitoring jest prowadzony w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa Widzów, 
pracowników i współpracowników, a także w celu ewentualnego ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony 
przez roszczeniami. 

3. Nagrania są udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do tych danych na 
podstawie przepisów prawa, w tym organom ścigania lub podmiotom, którym udział w realizacji w/w celów 
przetwarzania jest niezbędny, a którym powierzono przetwarzanie danych na podstawie i w zakresie określonym 
stosowną umową. 

4. Widz może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane zadymieniem na terenie 
Kina (np. poprzez palenie tytoniu) i aktywację czujki pożarowej lub nieuzasadnionym użyciem urządzeń 
stanowiących system ostrzegania pożarowego, zainstalowanych kinie, w tym szczególnie Ręcznych Ostrzegaczy 
Pożarowych (tzw. ROP-ów). 

5. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia Widzów, ZSE zastrzega sobie prawo do 
natychmiastowego odstąpienia od realizacji Seansu/Wydarzenia. 
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6. Podczas pobytu w Kinie należy stosować się do uwag i komunikatów przekazywanych przez pracowników 
obsługi Kina. 

7. W przypadku ogłoszenia komunikatu o wykrytym zagrożeniu należy bezwzględnie podporządkować się 
poleceniom kierowanym przez pracowników ZSE. 

V.      OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Widzów korzystających z Kina jest Dyrektor ZSE. 

2. Widzom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz 
żądania usunięcia. 

VI.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Do umowy zawartej między ZSE, a Widzem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji 
obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy. 

2. Formularz wstępnej rezerwacji oraz rezerwacji Kina ZSE udostępni na swojej stronie internetowej oraz 
w siedzibie Zespołu. 

3. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie maja zapisy Statutu ZSE oraz inne przepisy 
obowiązującego prawa. 
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UZASADNIENIE 

"Kino Elektryk" przy Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w 

Białymstoku sfinansowano w ramach Budżetu Obywatelskiego. W związku z tym, iż z kina mają korzystać 

zarówno jednostki oświatowe, jak i osoby prawne i fizyczne zachodzi konieczność uregulowania zasad 

udostępniania tego obiektu. 

Kompetencja do ustalania zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej 

została przypisana do kompetencji Rady Miasta zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie 

gminnym. Sposób ustalania cen i opłat oraz korzystania z obiektów użytecznośći publicznej określa również 

Rada Miasta, chyba, że komptencje te przekaże organowi wykonawczemu - Prezydentowi Miasta (art. 4 ust. 

2 ustawy o gospodarce komunalnej). 

Mając na uwadze powyższe proponuje się, aby Rada Miasta określiła zasady i tryb korzystania z 

kina wraz z regulaminem, natomiast regulacje w zakresie opłat za korzystanie z "Kina Elektryk" zostaną 

przekazane Prezydentowi Miasta. 

Celem niniejszej uchwały jest zapewnienie podmiotom zewnętrznym równego dostępu do "Kina 

Elektryk". Korzystanie z kina będzie miało formę odpłatną ze względu na konieczność poniesienia opłat 

licencyjnych przy wyświetlaniu utworów audioziwuzalnych objętych prawami autorskimi.  

Uchwała określa również ulgowy dostęp do "Kina Elektryk" dla szkół i placówek oświatowych oraz 

podmiotów zaangażowanych w działalność kulturalną i upowszechnianie kultury filmowej.  Ustalenie 

choćby minimalnej odpłatności wynika bezpośrednio z potrzeby zapewnienia każdorazowo obsługi sprzętu 

audiowizualnego oraz utrzymania obiektu w czystości i sprawności technicznej. 
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