
Porozumienie 

Zawarte w Krakowie w dniu 12 grudnia 2012 roku 

pomiędzy: 

Rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Prof. dr hab. Inż. Tadeuszem Słomką 

a 

Komendantem Miejskim Policji w Krakowie 

Mł. Insp. Wadimem Dybą 

 

w sprawie współdziałania w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa  

na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 

W celu współdziałania w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie Akademii 

Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 5 oraz art. 227 

ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 ze 

zm.) zostaje zawarte Porozumienie następującej treści: 

§1 

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wyraża zgodę na wejście funkcjonariuszy Policji na 

teren uczelni bez Jego wezwania w sytuacjach: 

a) podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu oraz określonych w 

ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, jak również w sytuacjach naruszeń przepisów Prawo 

o ruchu drogowym, 

b) możliwości wystąpienia zagrożenia aktem terrorystycznym. 

§2 

O podjęciu czynności służbowych na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w sytuacjach 

określonych w §1 Komendant Miejski Policji w Krakowie lub osoba przez niego upoważniona 

informuje Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w ciągu 24 godzin (w dni ustawowo 

wolne od pracy 48 godzin) w formie pisemnej. 

§3 

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wyraża zgodę na pełnienie służby patrolowej przez 

funkcjonariuszy Policji na terenie uczelni w dniach odbywających się imprez sportowych na stadionie 

miejskim przy ul. Reymonta 22 w Krakowie. 



§4 

1. Rektor AGH w Krakowie w przypadku naruszeń przepisów Kodeksu Wykroczeń oraz Ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizuje czynności  porządkowe we 

własnym zakresie. W sytuacji gdy realizowane działania okażą się nieskuteczne, osoby 

upoważnione przez Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej mogą w Jego imieniu zezwolić na 

wejście funkcjonariuszy Policji na teren uczelni i podejmowanie interwencji. 

2. Pisemny wykaz osób upoważnionych zostanie przedłożony Komendantowi Miejskiemu Policji w 

Krakowie w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszego porozumienia. Wszelkie zmiany w 

wykazie następować będą za pisemnym powiadomieniem. 

§5 

1. Strony Porozumienia wyrażają wolę prowadzenia działań w ramach zintegrowanego systemu 

bezpieczeństwa na terenie Kampusu oraz Miasteczka Studenckiego Akademii Górniczo-Hutniczej 

w Krakowie. 

2. Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wyznaczy pracowników i studentów uczelni, a 

Komendant Miejski Policji w Krakowie funkcjonariuszy Policji, którzy będą odpowiedzialni za 

realizację działań zintegrowanego systemu bezpieczeństwa. 

3. Działania prowadzone będą na podstawie odrębnie opracowanego Zintegrowanego Planu 

Działań. 

4. Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Komendant Miejski Policji w Krakowie będą na 

bieżąco informowali o stanie realizacji przedsięwzięć w ramach zintegrowanego systemu 

bezpieczeństwa. 

§6 

Komendant Miejski Policji w Krakowie jest zobowiązany do nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem 

warunków niniejszego Porozumienia przez podległych Jemu funkcjonariuszy Policji. 

§7 

1. Porozumienie zostaje zawarte na okres do 30 września 2016 roku z możliwością jego 

przedłużenia na kolejny okres. 

2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron, w każdym czasie, za pisemnym 

powiadomieniem drugiej strony. 

§8 

O zawarciu Porozumienia zastanie poinformowana społeczność Akademii Górniczo-Hutniczej w 

Krakowie. 

§9 

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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prof. dr hab.. inż. Tadeusz Słomka 

 


