POROZUMIENIE
w sprawie przeciwdziałania narkomanii i zagrożeniom
terrorystycznym oraz zasad postępowania w przypadku
wezwania i wkroczenia Policji
na teren Uniwersytetu Jagiellońskiego

zawarte w Krakowie w dniu 27 sierpnia 2012 r.
pomiędzy
Rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
prof. dr hab. Karolem Musiołem

a
Komendantem Miejskim Policji w Krakowie
reprezentowanym przez I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji
w Krakowie
mł. insp. Bogdana Syrka na podstawie
upoważnienia z dnia 9 sierpnia 2012 r. nr MC-011-19/2012

Na podstawie art. art. 227 ust. 3, 4 i 5 w związku z art. 66 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca
2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 roku, nr 164, poz. 1365 ze zmianami)
oraz art. 1, 14 i 15 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 roku, nr 43, poz. 277,
tekst jednolity ze zmianami), zostaje zawarte porozumienie o następującej treści:
§1
W celu utrzymania na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego bezpieczeństwa i porządku publicznego,
a także współpracy w zakresie prowadzenia na terenie uczelni działań w ramach Zintegrowanej
Polityki Bezpieczeństwa, Strony zawierają niniejsze porozumienie.
§2
Użyte w porozumieniu określenia oznaczają:
1) teren Uniwersytetu Jagiellońskiego (teren uczelni):
a) obszar czterech kwartałów budynków w granicach ich obrysów architektonicznych
wraz z fragmentami

ulic:

Gołębiej

(od

Collegium

Novum

do

ul.

Wiślnej)

i ul. Jagiellońskiej (od ul. św. Anny do ul. Olszewskiego) oraz ul. Olszewskiego,
b)

obszar Plant przed Collegium Novum i Collegium Witkowskiego – w czasie trwania
zgromadzeń odbywających się za zgodą Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego,

c) pozostałe nieruchomości i obiekty użytkowane przez Uniwersytet Jagielloński dla potrzeb
realizacji jego celów statutowych.
2) osoba upoważniona – osoba umocowana przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
do wzywania w jego imieniu Policji na teren uczelni oraz wyrażania zgody na jej wkraczanie,
wskazana w załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia.
§3
1. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego wyraża zgodę na wkroczenie funkcjonariuszy Policji
na teren uczelni bez jego wezwania wyłącznie w przypadkach:
1) bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo klęski żywiołowej,
2) podjęcia niezbędnych czynności służbowych niecierpiących zwłoki zmierzających
do ujęcia sprawcy przestępstwa,
3) podjęcia niezbędnych czynności służbowych na pisemne polecenie sądu, prokuratora
lub organu administracji publicznej,
4) uzasadnionego podejrzenia, że na terenie uczelni:
a) przebywa osoba posiadająca narkotyki, handlująca narkotykami, udostępniająca
je innym osobom lub nakłaniająca do ich użycia,
b) prowadzona jest produkcja narkotyków albo przystosowywane są przyrządy
do produkcji narkotyków,
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c) znajdują się substancje, które mogą być podstawą do wytworzenia z nich
narkotyków,
d) przebywa osoba lub osoby podejmujące działania wskazujące na ich
terrorystyczny charakter.
2. O wkroczeniu na teren uczelni w warunkach opisanych w §3 ust. 1 Komendant Miejski
Policji w Krakowie lub upoważniona przez niego osoba jest zobowiązany zawiadomić
Rektora,

a

w

razie

jego

nieobecności

Kanclerza

niezwłocznie,

telefonicznie

albo za pośrednictwem poczty elektronicznej, oraz dodatkowo w formie pisemnej nie
później niż w ciągu 24 godzin (a w dni ustawowo wolne od pracy, nie później niż w ciągu
48 godzin), wskazując co najmniej przyczynę wkroczenia oraz podjęte działania.
3. Policja jest zobowiązana do opuszczenia terenu uczelni niezwłocznie:
1) po ustaniu przyczyn uzasadniających jej wkroczenie,
2) jeśli jej wkroczenie nie pozostaje w związku z sytuacjami opisanymi w §3 ust. 1
oraz §4 ust. 1 Porozumienia,
3) na żądanie Rektora lub osoby upoważnionej.
§4
1. Osoby upoważnione przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, wskazane w załączniku nr 1
do niniejszego porozumienia mogą wezwać w jego imieniu Policję na teren uczelni wyłącznie
w przypadku, gdy zachodzi uzasadniona okolicznościami potrzeba interwencji Policji
w sytuacjach przewidzianych w §3 ust. 1 pkt 1)-4) oraz przestępstw przeciwko mieniu,
naruszenia przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym lub zakłócenia porządku. Osoba
upoważniona wzywając Policję ma prawo wskazać osobę, która będzie uczestniczyła
w czynnościach służbowych dokonywanych przez Policję na terenie uczelni. Osoba
upoważniona niezwłocznie zawiadamia Rektora, a w razie jego nieobecności Kanclerza,
za pośrednictwem poczty elektronicznej albo na piśmie o wezwaniu Policji na teren uczelni.
2. W przypadku wezwania Policji w sytuacjach, o których mowa w §4 ust. 1 przez osoby do tego
nieupoważnione, Policja przed podjęciem czynności na terenie uczelni ma obowiązek uzyskać
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodę Rektora albo osoby
upoważnionej.
3. O wkroczeniu na teren uczelni w warunkach opisanych w §4 ust. 1 i 2 Komendant Miejski
Policji lub upoważniony przez niego funkcjonariusz ma obowiązek niezwłocznie, lecz nie
później niż w ciągu 24 godzin (a jeśli wezwanie nastąpiło w dni ustawowo wolne od pracy,
nie później niż w ciągu 48 godzin), zawiadomić Rektora, a w razie jego nieobecności
Kanclerza, w formie pisemnej, wskazując co najmniej przyczynę wkroczenia oraz podjęte
działania.

Strona 3 z 12

§5
1. Komendant Miejski Policji w Krakowie zobowiąże podległych sobie komendantów Policji
albo inne specjalnie do tego upoważnione osoby do ścisłego przestrzegania niniejszego
porozumienia, a w szczególności do:
1) niezwłocznego powiadamiania Rektora, a w razie jego nieobecności Kanclerza,
telefonicznie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w formie pisemnej nie
później niż w ciągu 24 godzin (a w dni ustawowo wolne od pracy, nie później niż w ciągu
48 godzin) o wkroczeniu na teren uczelni w sytuacjach opisanych w §3 ust. 1,
2) niezwłocznego, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin (a jeśli wezwanie nastąpiło w dni
ustawowo wolne od pracy, nie później niż w ciągu 48 godzin), powiadamiania Rektora,
a w razie jego nieobecności Kanclerza, w formie pisemnej o wkroczeniu na teren uczelni
w sytuacjach opisanych w §4 ust. 1 i 2,
3) sprawowania nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem zasad określonych niniejszym
porozumieniem przez podległych im lub działających pod ich kierownictwem
funkcjonariuszy i innych pracowników Policji.
2. Imienny wykaz komendantów oraz zastępców komendantów komisariatów Policji, podległych
Komendantowi Miejskiemu Policji w Krakowie, wraz z ich danymi teleadresowymi, stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia.
3. Komendant Miejski Policji zawiadamia niezwłocznie Rektora UJ o zmianie osób zajmujących
stanowiska wymienione w ust. 2 powyżej w formie pisemnej lub e-mailem. Przekazanie
informacji o zmianach na tych stanowiskach nie pociąga za sobą konieczności aneksowania
porozumienia.
§6
1. Strony niniejszego porozumienia wyrażają wolę prowadzenia na terenie uczelni działań
w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (projekt „Uczelnia Wyższa Promująca
Bezpieczeństwo”).
2. Za realizację działań, o których mowa w §6 ust. 1 na terenie uczelni odpowiada Pełnomocnik
Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów. Informacja o osobie pełniącej
funkcję Pełnomocnika wraz z jej danymi teleadresowymi stanowi załącznik nr 3
do niniejszego porozumienia.
3. Komendant Miejski Policji w Krakowie wyznaczy funkcjonariuszy odpowiedzialnych
za realizację działań, o których mowa w §6 ust. 1. Imienna lista funkcjonariuszy wraz
z danymi teleadresowymi stanowi załącznik nr 4 do niniejszego porozumienia.
4. Działania, o których mowa w §6 ust. 1 będą prowadzone na podstawie opracowanego
odrębnie Zintegrowanego Planu Działania, zgodnie z Regulaminem nadawania Certyfikatu
„Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo” z dnia 12 marca 2009 roku.
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5. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Komendant Miejski Policji w Krakowie będą
informowani o stanie realizacji przedsięwzięć w ramach Zintegrowanej Polityki
Bezpieczeństwa. Raz w roku organizowane będzie spotkanie Rektora, Komendanta
Miejskiego Policji, Pełnomocnika Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów
oraz innych zaproszonych osób, poświęcone temu zagadnieniu.
§7
1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
2. Porozumienie

może

zostać

rozwiązane

przez

każdą

ze

stron

z

zachowaniem

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:
1) Biuro Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 24, p. 39
31-007 Kraków
e-mail: rektor@uj.edu.pl
tel. (12) 422 66 89, (12) 422 32 29
w razie nieobecności Rektora:
Biuro Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Gołębia 24, p. 32
31-007 Kraków
e-mail: kanclerz@uj.edu.pl
tel. (12) 663 11 39

2) Komendant Miejski Policji w Krakowie
ul. Siemiradzkiego 24
31-137 Kraków
tel. (sekretariat): (12) 615 26 00, (12) 615 26 01
fax (12) 615 26 07
tel. do dyżurnego KMP: (12) 615 29 08
e-mail: dyżurny_kmp@krakow.policja.gov.pl
4. Strony zobowiązują się każdorazowo informować na piśmie lub e-mailem o zmianach adresu
do doręczeń oraz danych zawartych w załącznikach 1-4. Zmiany, o których mowa w zdaniu
poprzednim, nie wymagają aneksowania niniejszego porozumienia.
5. O zawarciu porozumienia zostanie poinformowana społeczność akademicka Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Treść porozumienia zostanie umieszczona na stronach internetowych
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Uniwersytetu Jagiellońskiego. Komendant Miejski Policji poinformuje podległe służby
o treści niniejszego porozumienia.
§8
1. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
3. Niniejsze porozumienie, w zakresie, w jakim dotyczy wkraczania Policji na teren Muzeum
Uniwersytetu Jagiellońskiego, nie zmienia ustaleń dokonanych przez Dyrektora Muzeum UJ
i Komendanta Miejskiego Policji w ramach uzgodnionego „Planu Ochrony Muzeum UJ”.
4. Z dniem zawarcia niniejszego Porozumienia ulega rozwiązaniu Porozumienie z dnia
29 stycznia 2003 r. w sprawie przeciwdziałania narkomanii i zagrożeniom terrorystycznym
na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego zawarte z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim
Policji w Krakowie.

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. Karol MUSIOŁ

Komendant Miejski Policji w Krakowie
z up. mł. insp. Bogdan SYREK
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Załącznik nr 1
do Porozumienia w sprawie przeciwdziałania narkomanii i zagrożeniom terrorystycznym oraz zasad
postępowania w przypadku wezwania i wkroczenia Policji na teren Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wykaz stanowisk upoważnionych przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
do wzywania w jego imieniu Policji na teren uczelni oraz wyrażania zgody na jej wkraczanie

Prorektor UJ ds. dydaktyki
Prorektor UJ ds. badań i współpracy międzynarodowej
Prorektor UJ ds. Collegium Medicum
Prorektor UJ ds. rozwoju
Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej
Kanclerz UJ
Zastępca Kanclerza UJ ds. majątkowych
Zastępca Kanclerza UJ ds. technicznych
Zastępca Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum
Pełnomocnik Rektora UJ ds. dydaktyki w Collegium Medicum
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych UJ
Kierownik i pracownicy Straży Rektorskiej
Komendant i pracownicy Straży Muzeum UJ
Dyrektor Muzeum UJ
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
Kierownik Działu Administracji Kampusu
Odpowiednio do swojej właściwości:
a) Członkowie Zarządu Fundacji „Bratniak” zarządzającej domami studenckimi: Nawojka, Żaczek,
Bydgoska (budynki A, B, C, D), Piast oraz kierownicy i zastępcy kierowników ww. domów
studenckich
b) Kierownik i zastępcy kierownika domu studenckiego Bursa Jagiellońska
c) Kierownik i zastępcy kierownika domu studenckiego CM UJ przy ul. Racławickiej
d) Kierownicy i zastępcy kierowników domów studenckich CM UJ w Prokocimiu
e) dyżurni pracownicy dozoru domów studenckich oraz pozostałych obiektów UJ
f) Pełnomocnik Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów (por. załącznik nr 3)
Imienny wykaz osób pełniących funkcje wskazane powyżej (w tym pod literami od a-d) wg stanu na
dzień podpisania porozumienia został zawarty w oddzielnym protokole. Zmiana danych ww. osób nie
stanowi zmiany porozumienia i nie wymaga jego aneksowania.
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Załącznik nr 2
do Porozumienia w sprawie przeciwdziałania narkomanii i zagrożeniom terrorystycznym oraz zasad
postępowania w przypadku wezwania i wkroczenia Policji na teren Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wykaz komendantów komisariatów Policji oraz ich zastępców uprawnionych
do realizacji porozumienia
1) Komisariat Policji I (właściwy terytorialnie dla Dzielnicy I)
ul. Szeroka 35
31-053 Kraków
tel. sekretariat: (12) 615 77 00
fax (12) 615 76 17
tel. do dyżurnego: (12) 615 29 14
http://komisariat1.krakow.malopolska.policja.gov.pl/
Komendant Komisariatu: nadkomisarz mgr Zbigniew Nowak
Zastępcy Komendanta: komisarz mgr Andrzej Kułaga, komisarz mgr Jacek Cholewa

2)

Komisariat Policji II (właściwy terytorialnie dla Dzielnicy II)
ul. Lubicz 21
31-503 Kraków
tel. sekretariat: (12) 615 63 00
fax (12) 615 78 00
tel. do dyżurnego: (12) 615 29 15
http://komisariat2.krakow.malopolska.policja.gov.pl/
Komendant Komisariatu: komisarz mgr Artur Kasicki,
Zastępcy Komendanta: podinspektor mgr inż. Krzysztof Popiołek, podinspektor mgr Wojciech
Prowadzisz

3) Komisariat Policji III (właściwy terytorialnie dla Dzielnic III i IV)
ul. Strzelców 16
31-422 Kraków
tel. sekretariat: (12) 615 70 70
fax (12) 615 12 15
tel. do dyżurnego: (12) 615 29 12
http://komisariat3.krakow.malopolska.policja.gov.pl/
Komendant Komisariatu: mł. inspektor mgr Grzegorz Grymek
Zastępcy Komendanta: podinspektor mgr inż. Jacek Kubiś, nadkomisarz mgr Jerzy Tęczar
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4)

Komisariat Policji IV (właściwy terytorialnie dla Dzielnic V, VI i VII)
ul. Królewska 4
30-045 Kraków
tel. sekretariat: (12) 615 10 00
fax (12) 615 10 02
tel. do dyżurnego: (12) 615 29 13
http://komisariat4.krakow.malopolska.policja.gov.pl/
Komendant Komisariatu: mł. inspektor mgr Piotr Morajko
Zastępcy Komendanta: kom. mgr Adam Kowalik, podinspektor mgr inż. Wiktor Klimek

5) Komisariat Policji V (właściwy terytorialnie dla Dzielnic VIII, IX i XIII)
ul. Zamoyskiego 22
30-523 Kraków
tel. sekretariat: (12) 615 20 00
fax (12) 615 20 95
tel. do dyżurnego: (12) 615 29 16
http://komisariat5.krakow.malopolska.policja.gov.pl/
Komendant Komisariatu: młodszy inspektor mgr Mikołaj Adamski
Zastępcy Komendanta: podinspektor mgr Zbigniew Słowiński, podinspektor mgr Robert
Bojanowski
6) Komisariat Policji VI (właściwy terytorialnie dla Dzielnic X, XI i XII)
ul. Ćwiklińskiej 4
30-863 Kraków
tel. sekretariat: (12) 615 27 00
fax (12) 615 27 01
tel. do dyżurnego: (12) 615 29 17
http://komisariat6.krakow.malopolska.policja.gov.pl/
Komendant Komisariatu: młodszy inspektor mgr inż. Mirosław Skwarka,
Zastępcy Komendanta: nadkomisarz Grzegorz Kęs, komisarz Bogusław Krepel
7) Komisariat Policji VII (właściwy terytorialnie dla Dzielnic XV, XVI i XVII)
os. Złotej Jesieni 11 c,
31-827 Kraków
tel. sekretariat: (12) 615 36 05
fax (12) 615 36 01
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tel. do dyżurnego: (12) 615 29 11
http://komisariat7.krakow.malopolska.policja.gov.pl/
Komendant Komisariatu: młodszy inspektor Jerzy Szczepaniak
Zastępcy Komendanta: nadkomisarz Krzysztof Martyka, podinspektor Andrzej Kot
8) Komisariat Policji VIII (właściwy terytorialnie dla Dzielnic XIV i XVIII)
os. Zgody 10
31-950 Kraków
tel. sekretariat: (12) 615 30 00
fax (12) 615 30 17
tel. do dyżurnego: (12) 615 29 10
http://komisariat8.krakow.malopolska.policja.gov.pl/
Komendant Komisariatu: młodszy inspektor mgr inż. Dariusz Szczypiór
Zastępcy Komendanta: podinspektor inż. Paweł Zyguła, podinspektor mgr Zbigniew Nowak
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Załącznik nr 3
do Porozumienia w sprawie przeciwdziałania narkomanii i zagrożeniom terrorystycznym oraz zasad
postępowania w przypadku wezwania i wkroczenia Policji na teren Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pełnomocnik Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów (od 1 września 2011
roku):
mgr Katarzyna Jurzak-Mączka

biuro:
ul. Straszewskiego 25/14
31-113 Kraków
tel. 12/ 663 39 44
tel. kom. 0 506 006 722

adres do korespondencji:
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

www.bezpieczny-student.uj.edu.pl

e-mail: katarzyna.jurzak@uj.edu.pl
bezpieczny.student@uj.edu.pl (dedykowany studentom)
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Załącznik nr 4
do Porozumienia w sprawie przeciwdziałania narkomanii i zagrożeniom terrorystycznym oraz zasad
postępowania w przypadku wezwania i wkroczenia Policji na teren Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wykaz funkcjonariuszy odpowiedzialnych za realizację zadań
w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa:

podinsp. Małgorzata Ciesielska
Wydział Prewencji KMP w Krakowie
ul. Siemiradzkiego 24
31 -127 Kraków

tel. (12) 615 24 71 lub sekretariat (12) 615 24 70
fax (12) 615 24 87
e-mail: m.ciesielska@krakow.policja.gov.pl
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