
POROZUMIENIE  
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI WE WROCŁAWIU  
I REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 

IM. WITELONA W LEGNICY  
z dnia 21 lutego  2013 roku  

 
 

o współpracy Policji dolnośląskiej z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy  w tym 
przeciwdziałania narkomanii, zagrożeniom terrorystycznym oraz wszelkim formom łamania prawa karnego na 

terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 
 
 
 
 

Mając na względzie należyte wypełnianie obowiązków wynikających z art. 1 ust. 2, pkt 2 i 3 ustawy z dnia z dnia 6 
kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z póź. zm.), jak i art. 66 ust. 2 pkt 5 i art. 227 ust. 3 i 
4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005, Nr 164 poz. 1365 z póź. zm.) 

oraz zgodnie z § 8 Zarządzenia Nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie 
metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. 

KGP Nr 21, poz. 131), zawiera się dwustronne porozumienie pomiędzy układającymi się stronami o następującej 
treści:  

 
 

§ 1  
 

Zawarte porozumienie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Witelona w Legnicy, podniesienie świadomości społeczności akademickiej o działaniach Policji 

oraz sprawną i szybką wymianę informacji między układającymi się stronami.  
 

§ 2  
 

Funkcjonariusze Policji mają prawo wkroczyć na teren Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy (w tym również do domu studenckiego), zwanej dalej PWSZ im. Witelona w Legnicy, bez zgody 

Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy wyłącznie w sytuacji:  
 

1) bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego;  
 

2) katastrofy lub klęski żywiołowej;  
 

3) powzięcia informacji o popełnieniu przestępstwa, wykonywania czynności  
niecierpiących zwłoki oraz w celu ujęcia sprawcy przestępstwa,  

a w szczególności:  
 

a) uzasadnionego podejrzenia, że na terenie PWSZ im. Witelona w Legnicy przebywa osoba:  
 

- posiadająca środki odurzające lub substancje psychotropowe,  
 

- która w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej  
osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo  

nakłania do użycia takiego środka lub substancji,  
 

- udzielająca innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej,  
ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub  

substancji;  
 

b) uzasadnionego podejrzenia, że na terenie PWSZ im. Witelona w Legnicy :  
 
 
 

- odbywa się wytwarzanie, przetwarzanie albo przerabianie środków  
odurzających lub substancji psychotropowych albo przetwarzanie słomy  

makowej,  
 

- znajdują się prekursory - substancje mogące służyć do wytworzenia środka  
odurzającego lub substancji psychotropowej albo przyrządy, jeżeli z  



okoliczności wynika, że służą one lub są przeznaczone do niedozwolonego  
wytwarzania, przetwarzania lub przerobu środków odurzających lub substancji  

psychotropowych;  
 

4) uzasadnionego podejrzenia, że na terenie PWSZ im. Witelona w Legnicy przebywa osoba podejmująca 
działania zmierzające do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym.  

 
§ 3  

 
1. Policja powiadomi niezwłocznie w formie pisemnej Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy o wejściu 

funkcjonariuszy Policji na teren PWSZ im. Witelona w Legnicy, w sytuacjach określonych w § 2, 
2. Policja powiadomi Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy o zatrzymaniu osoby będącej studentem PWSZ im. 

Witelona w Legnicy, w ciągu 48 godzin od zaistniałego zdarzenia w formie pisemnej, określając powód 
zatrzymania osoby i zastosowane wobec niej sankcje.  

 
§ 4  

 
Funkcjonariusze Policji zobowiązani są do opuszczenia terenu PWSZ im. Witelona w Legnicy na żądanie Rektora 
w razie uzasadnionego podejrzenia, że wkroczenie policjantów nie pozostaje w związku z sytuacjami opisanymi            

w § 2.  
 

§ 5  
 

Do czynności przeszukania pomieszczeń domu studenckiego PWSZ im. Witelona w Legnicy Policja dobierze 
kierownika tego obiektu.  Odmowa uczestnictwa osoby dobranej lub w sytuacji niecierpiącej zwłoki brak na 

miejscu przeszukania takiej osoby nie może wstrzymać realizacji powyższej czynności.  
 
 

§ 6  
 

1. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu wraz z podległymi jednostkami Policji będzie realizować działania 
edukacyjno - profilaktyczne w celu podniesienia świadomości społeczności PWSZ im. Witelona w Legnicy                      

w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
 
2. Strony niniejszego porozumienia będą udzielać sobie wzajemnej pomocy dydaktyczno-naukowej, której zakres 

będzie każdorazowo ustalany. 
 
 

§ 7  
 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy udostępnia swoje obiekty dydaktyczne dla 
zabezpieczenia imprez sportowo-rekreacyjnych planowanych i realizowanych wspólnie z Komendą Wojewódzką 

Policji w zakresie zapobiegania patologiom społecznym wśród młodocianych.  
 

§ 8  
 

Strony porozumienia zobowiązane są do nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem warunków niniejszego 
porozumienia.  

 
§ 9  

 
1. Porozumienie może być zmieniane w każdym czasie.  

 
2. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności w  

postaci aneksu.  
 

3. Porozumienie może być rozwiązane na podstawie pisemnego oświadczenia  
jednej ze stron, przekazanego drugiej stronie w terminie nie krótszym niż 30  

dni przed żądanym terminem rozwiązania.  
 

§ 10  
 

Treść podpisanego porozumienia zostanie umieszczona na stronach internetowych Komendy Wojewódzkiej 
Policji we Wrocławiu i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.  

 
 
 



 
§ 11  

 
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 
§ 12  

 
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

Rektor         Komendant 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej     Wojewódzki Policji 
im. Witelona w Legnicy       we Wrocławiu 
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