POROZUMIENIE
zawarte w Katowicach w dniu 7 stycznia 2019 r. pomiędzy
Rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
prof. dr. hab. Andrzejem Kowalczykiem
a
Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach
nadinsp. mgr. Krzysztofem Justyńskim
w sprawie zasad postępowania w przypadku wezwania i wkroczenia Policji na teren Uczelni
Uznając wspólnie pilną potrzebę skutecznego utrzymania porządku publicznego
i bezpieczeństwa wewnętrznego na terenie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, działając
na podstawie art. 50 ust. 3, 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz art. 1, 14 i 15 ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.), strony zawierają
porozumienie następującej treści:
§1
1. Przez teren Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla celów niniejszego porozumienia
rozumie się grunty będące własnością Uczelni, grunty będące w użytkowaniu wieczystym
oraz grunty bez tytułu prawnego będące w faktycznym posiadaniu Uczelni, wraz
z budynkami i budowlami na nich posadowionymi.
2. Wykaz map określających teren Uczelni, wraz z ich szczegółowym opisem, stanowi
załącznik nr 1a do niniejszego porozumienia.
3. Szczegółowy wykaz budynków Uczelni stanowi załącznik nr 1b do niniejszego
porozumienia.
§2
1. W przypadku koniecznie niezbędnej interwencji Policji, celem podjęcia przez nią działań
na terenie Uczelni, Rektor upoważnia do jej wezwania wyłącznie osoby ujęte
w załączniku nr 2 do niniejszego porozumienia, zwane w dalszej części niniejszego
porozumienia „osobami upoważnionymi”.
2. W przypadku wezwania Policji przez osoby do tego nieupoważnione, przez które należy
rozumieć w szczególności pracowników, studentów i doktorantów Uczelni oraz
mieszkańców miejscowości na terenie których Uczelnia prowadzi działalność: Katowic,
Sosnowca, Cieszyna, Chorzowa, Szczyrku i Boguchwałowic, Policja przed wkroczeniem
na teren Uczelni obowiązana jest uzyskać zgodę osoby upoważnionej, także w razie
wezwania Policji przez służby kontraktowe ochrony Uczelni.
3. Zakres upoważnienia, o którym mowa w ust. l i 2 obejmuje wyłącznie przypadki
kradzieży oraz dewastacji mienia lub zakłócenia porządku publicznego.
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4. Osoba upoważniona może wskazać osobę, która uczestniczyć będzie w czynnościach
służbowych wykonywanych przez Policję na terenie Uczelni, w przypadkach o których
mowa w ust. l i 2.
§3
1. Policja może wkroczyć na teren Uczelni określony w § l z własnej inicjatywy,
w celu podjęcia niezbędnych czynności służbowych w przypadkach:
1) bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo klęski żywiołowej;
2) zmierzających do zatrzymania sprawcy przestępstwa;
3) pisemnego polecenia sądu, prokuratora lub organu administracji publicznej.
2. O podjęciu czynności, określonych w ust. l Policja zawiadomi niezwłocznie Rektora lub
osobę przez niego upoważnioną w myśl § 2 ust. l.
3. Policja obowiązana jest opuścić teren Uczelni niezwłocznie po ustaniu przyczyn, które
uzasadniały jej wkroczenie lub na żądanie Rektora albo osoby upoważnionej.
§4
1. W ramach prowadzonych czynności patrolowych, zezwala się Policji na patrolowanie
terenu Uczelni, bez możliwości wkraczania do budynków.
2. W razie podjęcia interwencji podczas czynności, o których mowa w ust. 1, przepis § 3 ust.
2 stosuje się odpowiednio.
§5
O zatrzymaniu na terenie Uczelni studenta, doktoranta lub pracownika Uczelni Policja
powiadomi telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie Rektora
niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 48 godzin od zaistniałego zdarzenia, informując
o okolicznościach zatrzymania, jeśli jest to możliwe.
§6
1. Komendant Wojewódzki Policji upoważnia do wszelkich działań, mających na celu
realizację niniejszego porozumienia, komendantów miejskich i powiatowych Policji,
właściwych terytorialnie do podejmowania działań na terenie, o którym mowa w § l
i którzy:
1) upoważnią działających pod ich kierownictwem funkcjonariuszy Policji do:
a) powiadomienia każdorazowo niezwłocznie telefonicznie, za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub na piśmie Rektora lub osobę upoważnioną o wejściu na teren
Uczelni w celu realizacji czynności służbowych opisanych w § 3 ust. 1, § 4 ust. 2,
a także w przypadkach określonych w § 5,
b) występowania (telefonicznie, elektronicznie) o uzyskanie zgody na wkroczenie
w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 3,
c) kierowania wszelkimi czynnościami Policji na terenie Uczelni;
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2) będą sprawować nadzór nad ścisłym przestrzeganiem zasad określonych niniejszym
porozumieniem przez podległych im lub działających pod ich kierownictwem
funkcjonariuszy Policji.
2. Komendant Wojewódzki Policji przekaże Rektorowi wykaz numerów telefonów
służbowych do komendantów miejskich/powiatowych Policji właściwych terytorialnie do
podejmowania działań na terenie, o którym mowa w § 1 niniejszego porozumienia.
§7
Funkcjonariusz kierujący czynnościami Policji podjętymi na terenie Uczelni w celu realizacji
niniejszego porozumienia i w trybie w nim określonym, uprawniony jest w przypadku
i rozmiarze niezbędnej konieczności do zadania współdziałania służb kontraktowych ochrony
Uczelni.
§8
Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wraz z podległymi jednostkami Policji będzie
realizować działania edukacyjno-profilaktyczne w celu podniesienia świadomości
społeczności Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie utrzymania porządku
i bezpieczeństwa na terenie Uczelni.
§9
Porozumienie niniejsze nie narusza postanowień porozumienia zawartego pomiędzy
Rektorem Uniwersytetu Śląskiego a Dyrektorem Centralnego Biura Śledczego Komendy
Głównej Policji w dniu 14 czerwca 2007 r., ze zmianą wprowadzoną aneksem nr 1 z dnia
7 sierpnia 2009 r., dotyczącym wspólnego przeciwdziałania narkomanii i handlowi
narkotykami na terenie Uczelni.
§ 10
Porozumienie zostaje zawarte na czas nieoznaczony, przy czym każda ze stron może od niego
odstąpić, powiadamiając o tym na piśmie stronę drugą.
§ 11
1. Treść podpisanego porozumienia zostanie umieszczona na stronach internetowych
Uczelni i Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
2. Treść podpisanego porozumienia zostanie przez Rektora przekazana przewodniczącym
Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego oraz Uczelnianej Rady Samorządu
Doktorantów celem rozpowszechnienia wśród społeczności studenckiej oraz
doktoranckiej Uczelni.
§ 12
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach
oryginału, przeznaczonych po jednym dla każdej ze stron.
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§ 13
Traci moc porozumienie zawarte w Katowicach w dniu 11 maja 2010 r.
pomiędzy Rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr. hab. Wiesławem
Banysiem a Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach nadinsp. Dariuszem Bielem
w sprawie zasad postępowania w przypadku wezwania i wkroczenia Policji na teren Uczelni,
z późn. zm.
§ 14
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Komendant Wojewódzki Policji
w Katowicach

nadinsp. mgr Krzysztof Justyński

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

4

