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Załącznik do Zarządzenia Nr 38/2007 
Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 19 czerwca 2007 r. 

 
 
 

INSTRUKCJA 

postępowania w przypadku przybycia lub konieczności wezwania słuŜb państwowych 
odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego 

do budynków Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu 
 

§ 1 

Na podstawie art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym 
(Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) słuŜby państwowe odpowiedzialne za utrzymanie 
porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego mogą wkroczyć na teren uczelni tylko 
na wezwanie rektora. 

SłuŜby te mogą jednak wkroczyć z własnej inicjatywy na teren uczelni w sytuacji 
bezpośredniego zagroŜenia Ŝycia ludzkiego lub klęski Ŝywiołowej, zawiadamiając o tym 
niezwłocznie rektora. 

§ 2 

Zgodnie z art. 227 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym 
słuŜby państwowe odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa 
wewnętrznego są obowiązane opuścić teren uczelni niezwłocznie po ustaniu przyczyn, które 
uzasadniały ich wkroczenie na teren uczelni, lub na Ŝądanie rektora. 

§ 3 

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego 
(Dz.U. z 1997 Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) w wypadkach nie cierpiących zwłoki, jeŜeli 
postanowienie sądu lub prokuratora nie mogło być wydane, organ dokonujący przeszukania okazuje 
nakaz kierownika swojej jednostki lub legitymację słuŜbową, a następnie zwraca się niezwłocznie 
do sądu lub prokuratora o zatwierdzenie przeszukania. 

Postanowienie sądu lub prokuratora w przedmiocie zatwierdzenia naleŜy doręczyć osobie, 
u której dokonano przeszukania, w terminie 7 dni od daty czynności na zgłoszone do protokołu 
Ŝądanie tej osoby. O prawie zgłoszenia Ŝądania naleŜy ją pouczyć. 

§ 4 

Art. 222 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego stanowi, 
Ŝe przy rozpoczęciu przeszukania pomieszczenia lub miejsca zamkniętego, naleŜącego do instytucji 
państwowej lub samorządowej, naleŜy o zamierzonym przeszukaniu zawiadomić kierownika tej 
instytucji lub jego zastępcę albo organ nadrzędny i dopuścić ich do udziału w czynności. 

§ 5 

1. Do wzywania słuŜb państwowych odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego 
i bezpieczeństwa wewnętrznego upowaŜnione są takŜe następujące osoby: 

� prorektor ds. kształcenia 
� kanclerz 
� k-k domów studenckich (w zakresie domów studenckich) 
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2. O fakcie przybycia słuŜb państwowych odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego 
i bezpieczeństwa wewnętrznego, inspektorzy słuŜb ochrony mienia, pełniący dyŜur 
na portierniach, niezwłocznie powiadamiają następujące osoby, w poniŜszej kolejności 
uzaleŜnionej od moŜliwości kontaktu pod wskazanymi numerami telefonów: 

� domy studenckie: 

1) k-k domów studenckich 
2) kanclerz 
3) rektor 

� budynki dydaktyczne: 

1) za-ca kanclerza ds. gospodarczo-technicznych 
2) kanclerz lub prorektor ds. kształcenia 
3) rektor 
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