
Poznań, 22 kwietnia 2013 roku 

DOP-0212-56/2013 

Zarządzenie nr 56/2013 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 22 kwietnia 2013 roku 

w sprawie zasad postępowania w przypadku wzywania i wkraczania na teren 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Policji i innych słuŜb 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  wyŜszym (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z  późn. zm.) w związku z § 42 ust. 4 
pkt 11 i ust. 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z uwagi na potrzebę 
utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego na terenie Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu, zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Funkcjonariusze Policji mogą wkroczyć na teren Uniwersytetu  Przyrodniczego                             

w Poznaniu: 
1) na wezwanie Rektora; 
2) z własnej inicjatywy w sytuacjach bezpośredniego zagroŜenia Ŝycia lub zdrowia 

ludzkiego albo klęski Ŝywiołowej, zawiadamiając niezwłocznie Rektora, 
3) na wezwanie osób upowaŜnionych przez Rektora, których szczegółowy wykaz 

określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia albo za zgodą 
Rektora lub osób upowaŜnionych, w przypadkach: 
a)  przestępstw przeciwko mieniu,  
b)  naruszenia przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, 
c)  zakłócenia porządku.  

W przypadku przestępstw przeciwko mieniu osoba upowaŜniona zobowiązana jest 
zawiadomić Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia, który przy współpracy z Działem 
Technicznym i udziale przedstawiciela jednostki organizacyjnej Uniwersytetu,            
w której nastąpiła kradzieŜ, podejmuje wszelkie niezbędne czynności celem 
zabezpieczenia miejsca zdarzenia, wyjaśnienia okoliczności powstania szkody oraz 
zawiadamia Ubezpieczyciela. 
4) za zgodą Rektora lub osoby upowaŜnionej przez Rektora wyłącznie w sytuacjach: 

a)  podjęcia niezbędnych czynności słuŜbowych niecierpiących zwłoki                 
zmierzających do ujęcia sprawcy przestępstwa, 

b)  podjęcia niezbędnych czynności słuŜbowych na pisemne polecenie sądu,        
prokuratora lub organu administracji publicznej, 

c)  uzasadnionego podejrzenia, Ŝe na terenie Uniwersytetu: 
- przebywa osoba posiadająca narkotyki, handlująca narkotykami, 
udostępniająca je innym osobom lub nakłaniająca do ich uŜycia, 

- 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. 

2. Funkcjonariusze innych niŜ Policja słuŜb państwowych odpowiedzialnych                    
za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego mogą 
wkroczyć na teren Uniwersytetu: 
1)    na wezwanie Rektora, 



2)  z własnej inicjatywy w sytuacji bezpośredniego zagroŜenia Ŝycia ludzkiego lub 
klęski Ŝywiołowej, zawiadamiając o tym niezwłocznie Rektora. 

3. Funkcjonariusze Policji oraz innych słuŜb państwowych odpowiedzialnych za 
utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego mogą przebywać 
na terenie Uniwersytetu w innych przypadkach związanych z utrzymaniem porządku i 
bezpieczeństwa po podpisaniu porozumienia zawartego przez Rektora z właściwymi 
organami słuŜb. 
 

§ 2 
1. O wkroczeniu Policji na teren Uniwersytetu osoba upowaŜniona niezwłocznie, jednak 

nie później niŜ w ciągu 24 godzin (a w dni ustawowo wolne od pracy, nie później niŜ 
w ciągu 48 godzin), zawiadamia Rektora, a w razie jego nieobecności Kanclerza za 
pośrednictwem poczty elektronicznej albo na piśmie. Wzór zawiadomienia                 
o wezwaniu/wyraŜeniu zgody na wkroczenie Policji na teren Uniwersytetu stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia 

2. Osoba upowaŜniona, wzywając Policję lub wyraŜając zgodę na jej wkroczenie, ma 
obowiązek wskazać osobę, która będzie uczestniczyła w czynnościach słuŜbowych 
dokonywanych przez Policję na terenie Uniwersytetu.   
 

§ 3 
Wszelkie przypadki interwencji Policji lub innych słuŜb państwowych odpowiedzialnych 
za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego na terenie 
Uniwersytetu naleŜy niezwłocznie zgłaszać w Dziale Gospodarczym i Zaopatrzenia.    

 
§ 4 

Funkcjonariusze Policji oraz innych słuŜb państwowych odpowiedzialnych za utrzymanie 
porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego są zobowiązani do opuszczenia 
terenu Uniwersytetu niezwłocznie: 

1) po ustaniu przyczyn uzasadniających jej wkroczenie; 
2) jeśli ich wkroczenie nie pozostaje w związku z sytuacjami wymienionymi w § 1   

ust. 1 niniejszego zarządzenia; 
3) na Ŝądanie Rektora lub osoby upowaŜnionej. 
 

§ 5 
Traci moc zarządzenie nr 159/05 Rektora Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego             
w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2005 roku w sprawie zasad postępowania w przypadku 
kradzieŜy mienia znajdującego się na terenie Akademii Rolniczej im. Augusta 
Cieszkowskiego w Poznaniu oraz zarządzenie nr 125/2008 Rektora Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 6 października 2008 roku w sprawie utrzymania porządku 
i bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.  
 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.  
 
 
 
         Rektor 

                                                                       /-/ 
prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 
 
 

 



Załącznik nr 1 
do zarządzenia nr 56/2013  

Rektora UP w Poznaniu 

 

 

Wykaz osób upowaŜnionych przez Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu             

do wzywania w jego imieniu Policji na teren Uniwersytetu oraz wyraŜania zgody na jej 

wkroczenie: 

- Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni 

- Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 

- Prorektor ds. Studiów 

- Kanclerz  

- Kierownik Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia w przypadkach określonych w § 1 ust. 1 pkt 3 

- Kierownicy domów studenckich w przypadkach określonych w § 1 ust. 1 pkt 3 lit. c 

- Administrator Ochrony Uczelni w przypadkach określonych w § 1 ust. 1 pkt 3 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 2 

do zarządzenia nr 56/2013  

Rektora UP w Poznaniu 

 

Poznań, dn. ……………………………… 

 

 

Wzór zawiadomienia o wezwaniu/wyrażeniu zgody na wkroczenie* Policji na teren  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 

 

Imię, nazwisko i funkcja 

osoby upoważnionej, która 

wezwała Policję/wyraziła 

zgodę na jej wkroczenie* 

 

Data i godzina  

wezwania/wyrażenia zgody*  
 

Miejsce zdarzenia 

uzasadniającego wkroczenie 

Policji 

 

Krótki opis zdarzenia 

uzasadniającego wkroczenie 

Policji na teren Uniwersytetu 

 

Czy wskazano osobę 

uczestniczącą w czynnościach 

Policji? 

□  NIE 

□ 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 lub w Biurze 

Kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, względnie przesłać pocztą elektroniczną na 

adres: rektorat@up.poznan.pl  lub (Kanclerz) klimecki@up.poznan.pl.    

 

 

* niepotrzebne skreślić 


