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Zarządzenie nr 95
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 2 października 2012 roku
w sprawie: zasad postępowania w przypadku wzywania i wkraczania na teren
Uniwersytetu Jagiellońskiego Policji i innych służb państwowych
odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa
wewnętrznego
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 5 i art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku –
Prawo o szkolnictwie wyższym (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) w związku
z postanowieniami Porozumienia w sprawie przeciwdziałania narkomanii i zagrożeniom
terrorystycznym oraz zasad postępowania w przypadku wezwania i wkroczenia Policji na
teren UJ zawartego przez Rektora UJ i Komendanta Miejskiego Policji w dniu 27 sierpnia
2012 roku, zarządzam, co następuje:
§1
1. Funkcjonariusze Policji mogą wkroczyć na teren Uniwersytetu Jagiellońskiego:
1) na wezwanie Rektora UJ – w każdym przypadku;
2) za zgodą Rektora UJ bez jego wezwania (z własnej inicjatywy) wyłącznie
w sytuacjach:
a) bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo klęski żywiołowej,
b) podjęcia niezbędnych czynności służbowych niecierpiących zwłoki zmierzających
do ujęcia sprawcy przestępstwa,
c) podjęcia niezbędnych czynności służbowych na pisemne polecenie sądu,
prokuratora lub organu administracji publicznej,
d) uzasadnionego podejrzenia, że na terenie Uczelni:
 przebywa osoba posiadająca narkotyki, handlująca narkotykami, udostępniająca je
innym osobom lub nakłaniająca do ich użycia;
 prowadzona jest produkcja narkotyków albo przystosowywane są przyrządy do
produkcji narkotyków;
 znajdują się substancje, które mogą być podstawą do wytworzenia z nich
narkotyków;
 przebywa osoba lub osoby podejmujące działania wskazujące na ich
terrorystyczny charakter;
3) na wezwanie osób upoważnionych przez Rektora UJ, wyłącznie w przypadkach,
o których mowa w pkt 2 oraz przestępstw przeciwko mieniu, naruszenia przepisów
ustawy Prawo o ruchu drogowym lub zakłócenia porządku.

2. Osobą upoważnioną jest osoba umocowana przez Rektora UJ do wzywania w jego imieniu
Policji na teren Uczelni oraz wyrażania zgody na jej wkraczanie. Wykaz osób
upoważnionych do wezwania Policji na teren UJ znajduje się w załączniku nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
§2
1. Osoba upoważniona niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin, zawiadamia
Rektora UJ, a w razie jego nieobecności kanclerza UJ, za pośrednictwem poczty
elektronicznej albo na piśmie o wezwaniu Policji na teren Uczelni. Wzór zawiadomienia
o wezwaniu Policji na teren Uczelni stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Osoba upoważniona, wzywając Policję, ma prawo wskazać osobę, która będzie
uczestniczyła w czynnościach służbowych dokonywanych przez Policję na terenie Uczelni.
3. Wszelkie przypadki interwencji Policji lub innych służb państwowych odpowiedzialnych
za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego, na terenie, o którym
mowa w § 3 pkt 1 i 2, należy niezwłocznie zgłaszać Straży Rektorskiej.
§3
Teren Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (teren Uczelni) obejmuje:
1) 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;
2) obszar Plant przed Collegium Novum i Collegium Witkowskiego – w czasie trwania
zgromadzeń odbywających się za zgodą Rektora UJ;
3) pozostałe nieruchomości i obiekty użytkowane przez Uniwersytet Jagielloński dla potrzeb
realizacji jego celów statutowych.
§4
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 § 1 ust. 1 pkt 2
oraz pkt 3 niniejszego zarządzenia;
3) na żądanie Rektora UJ lub osoby upoważnionej.
§5
1. Funkcjonariusze innych niż Policja służb państwowych odpowiedzialnych za utrzymanie
porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego mogą wkroczyć na teren
Uniwersytetu Jagiellońskiego wyłącznie na wezwanie Rektora UJ, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Służby, o których mowa w ust. 1, mogą wkroczyć na teren Uczelni z własnej inicjatywy
w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego lub klęski żywiołowej,
zawiadamiając o tym niezwłocznie Rektora UJ.
3. Służby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane opuścić teren Uczelni niezwłocznie po
ustaniu przyczyn, które uzasadniały ich wkroczenie na teren Uczelni lub na żądanie
Rektora UJ.
§6
Przepisy niniejszego zarządzenia nie uchybiają ustaleniom dokonanym przez Dyrektora
Muzeum UJ i Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie w ramach „Planu Ochrony
Muzeum UJ”.

§7
Traci moc zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 listopada 1998
roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia interwencji organów porządku
i bezpieczeństwa publicznego na terenie Uczelni.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 95 Rektora UJ
z 2 października 2012 r.

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 naukowych i funduszy strukturalnych;
- 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. kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium
Medicum;
- Pełnomocnik Rektora UJ ds. nauki i rozwoju 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:
- Członkowie Zarządu Fundacji „Bratniak” zarządzającej domami studenckimi: „Nawojka”,
„Żaczek”, „Bydgoska” (budynki A, B, C, D), „Piast” oraz kierownicy i zastępcy
kierowników ww. domów studenckich;
- Kierownik i zastępcy kierownika domu studenckiego „Bursa Jagiellońska”;
- Kierownik i zastępcy kierownika domu studenckiego UJ CM przy ul. Racławickiej;
- Kierownicy i zastępcy kierowników domów studenckich UJ CM w Prokocimiu ;
- dyżurni pracownicy dozoru domów studenckich oraz pozostałych obiektów UJ;
- Pełnomocnik Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów.

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 95 Rektora UJ
z 2 października 2012 r.

Kraków, dn. ………………………..

Wzór zawiadomienia o wezwaniu Policji na teren Uniwersytetu Jagiellońskiego

Imię, nazwisko i funkcja
osoby upoważnionej, która
wezwała Policję na teren
Uczelni
Data i godzina wezwania
Policji
Miejsce zdarzenia
uzasadniającego wezwanie
Policji

Krótki opis zdarzenia
uzasadniającego wezwanie
Policji na teren Uczelni

□ NIE
Czy wskazano osobę
uczestniczącą w czynnościach
Policji?

□ TAK (proszę wskazać imię, nazwisko i funkcję osoby, która uczestniczyła w
czynnościach Policji)
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...

………………………………………

czytelny podpis
Dokument należy czytelnie wypełnić i niezwłocznie przedłożyć w Biurze Rektora UJ, a w razie
jego nieobecności, w Biurze Kanclerza UJ, względnie przesłać pocztą elektroniczną na adres:
rektor@uj.edu.pl lub kanclerz@uj.edu.pl.

