
Załącznik   
do Zarządzenia nr 157/2021/2022  

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
z dnia 10 grudnia 2021 roku 

 

Zasady postępowania 

w przypadku wzywania i wkroczenia na teren Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu Policji i innych służb państwowych odpowiedzialnych 

za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego 

 
§1 

1. Przez teren Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej 

UAM, objęty autonomią Uczelni, na którym za zapewnienie porządku i 

bezpieczeństwa odpowiada Rektor UAM, rozumie się grunty znajdujące się w 

dyspozycji UAM, w szczególności grunty będące własnością UAM, grunty będące 

w użytkowaniu wieczystym oraz grunty będące w faktycznym posiadaniu UAM 

wraz z budynkami i budowlami na nich posadowionymi.  

2. Osobą upoważnioną jest osoba umocowana przez Rektora UAM do wzywania w 

jego imieniu Policji na teren UAM oraz wyrażania zgody na jej wkroczenie. Osobą 

upoważnioną może być w szczególności Prorektorzy,  Kanclerz, jego zastępcy 

lub kierownik obiektu.  

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 może obejmować swym zakresem 

wszystkie albo wybrane przypadki wkroczenia Policji, jak też może dotyczyć 

przypadków wkroczenia Policji na cały teren UAM lub jego części.  

 

§2 

1. Policja i inne służby państwowe odpowiedzialne za utrzymanie porządku 

publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego, mogą wkroczyć na teren UAM: 

1) na wezwanie Rektora UAM  – w każdym przypadku; 

2) bez wezwania (z własnej inicjatywy), tylko za zgodą Rektora UAM lub 

osoby upoważnionej, wyłącznie w sytuacjach: 

a) bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego lub klęski 

żywiołowej, 

b) powzięcia informacji o popełnieniu przestępstwa lub podejrzenia 

jego popełnienia w celu wykonania czynności niecierpiących zwłoki 

oraz w celu ujęcia sprawcy przestępstwa oraz w sytuacjach 

naruszeń przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o 

ruchu drogowym (Dz. U. 2021, poz. 450 t. j.), 

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 lub substancje 

psychotropowe, handlująca narkotykami lub substancjami 

psychotropowymi, 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 osoby upoważnionej (wyłącznie w przypadkach, o których 

mowa w pkt. 2) oraz przestępstw przeciwko mieniu lub zakłócania 

porządku w zakresie wynikającym z posiadanego upoważnienia. 

2. Osoba upoważniona niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin, 

zawiadamia Rektora UAM, a w razie jego nieobecności Prorektora UAM 

zastępującego Rektora UAM, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 

telefonicznie o wezwaniu lub wkroczeniu Policji lub innych służb państwowych na 

teren UAM. 

3. O podjęciu przez Policję czynności służbowych na terenie UAM w przypadkach, 

o których mowa w ust. 1 pkt. 2) i pkt 3) oficer dyżurny jednostki Policji szczebla 

powiatowego, na terenie działania której podjęto interwencję, zawiadamia 

Rektora UAM niezwłocznie po podjęciu interwencji w formie pisemnej w postaci 

notatki urzędowej, wskazującej datę, godzinę i miejsce interwencji, jednostkę 

Policji podejmującą działania służbowe oraz powód jej wkroczenia na teren UAM. 

4. Policja i inne służby państwowe są zobowiązane do opuszczenia terenu UAM 

niezwłocznie: 

1) po ustaniu przyczyn uzasadniających jej wkroczenie; 

2) na żądanie Rektora lub osoby upoważnionej; 

3) jeśli ich wkroczenie nie pozostaje w związku z sytuacjami opisanymi w  ust. 

1 pkt. 2) i pkt 3). 

 

§3 

Każda osoba pokrzywdzona lub będąca świadkiem sytuacji zagrażającej 

bezpieczeństwu, ma prawo i obowiązek powiadomić o tym fakcie Policję. W 

przypadku wezwania Policji przez osoby nieupoważnione przez Rektora UAM, przez 

które należy rozumieć w szczególności pracowników, doktorantów i studentów UAM, 

Policja przed wkroczeniem na teren UAM obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora 

UAM na takie wkroczenie. O wezwaniu Policji na teren UAM należy wówczas 

poinformować kierownika administracyjnego obiektu, a w przypadku jego 

nieobecności portiera lub inną upoważnioną osobę. 

 

§4 

1. W przypadku przystąpienia Policji lub innych służb odpowiedzialnych za 

utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego do 

przeszukania pomieszczeń UAM, kierownik administracyjny obiektu, portier, 

kierownik jednostki organizacyjnej, lub inna upoważniona osoba powinna 

zażądać okazania postanowienia sądu lub prokuratora w przedmiocie  

przeszukania pomieszczeń UAM. W przypadku braku postanowienia Policja lub 

inne służby winny przedłożyć nakaz przeszukania, podpisany przez kierownika 

jednostki reprezentowanej przez funkcjonariuszy lub legitymacje służbowe 

funkcjonariuszy przeprowadzających przeszukanie. 



2. W przypadku braku postanowienia sądu lub prokuratora w sprawie 

przeszukania pomieszczeń UAM, kierownik jednostki organizacyjnej, powinien 

zgłosić do protokołu przeszukania żądanie doręczenia, w terminie 7 dni od daty 

przeprowadzenia czynności, postanowienia sądu lub prokuratora w przedmiocie  

zatwierdzenia przeszukania. 

 

§5 

Zmian w niniejszych Zasadach dokonuje Rektor UAM w drodze zarządzenia. 

 

§6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami znajdują zastosowanie 

właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz aktów 

wewnętrznych UAM. 

 

§7 

Zasady wchodzą w życie z dniem podjęcia zarządzenia wprowadzającego. 

 


