
Egz. nr l

POROZUMIENIE

z dnia 29 marca 2013 roku

zawarte w Gdyni pomiędzy:

1. Rektorem-Komendantem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni -

kontradmirałem dr inż. Czesławem DYRCZEM

a

2. Komendantem Miejskim Policji w Gdyni - ml. insp. Robertem LEKSYCKIM

w sprawie współpracy w zakresie przeciwdziałania przypadkom naruszania porządku
i bezpieczeństwa oraz zdarzeniom przestępczym na terenie Uczelni, w szczególności

narkomanii, zagrożeniom terrorystycznym, jak również podejmowania inicjatyw
o charakterze edukacyjne - prewencyjnym

W celu należytego wykonywania obowiązków wynikających z art. l ust. 2 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r., Nr 287, póz. 1687 z późn. zm.),
art. 66 ust. 2 pkt 5 oraz art. 227 ust. 3-5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2012 r. póz. 572 z późn. zm.), jak i z art. 5 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. póz. 124 z późn. zm.) oraz
kreowania pozytywnych wzorców zachowań, przeciwstawiając się przestępczości
i zjawiskom patologii społecznej dotykającej różnych sfer życia, Rektor Wyższej Uczelni oraz
Komendant, wspólnie ustalają, co następuje:

§ 1

Rektor - Komendant Akademii Marynarki Wojennej, zwany dalej „Rektorem" i Komendant
Miejski Policji w Gdyni, zwany dalej „Komendantem", zawierają niniejsze Porozumienie
o współpracy w zakresie przeciwdziałania przypadkom naruszania porządku i bezpieczeństwa
oraz zdarzeniom przestępczym na terenie Uczelni, w tym narkomanii oraz zagrożeniom
terrorystycznym, jak również podejmowania inicjatyw o charakterze edukacyjne -
prewencyjnym, zwane dalej „Porozumieniem".
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§ 2

Współpraca, o której mowa w § l, będzie polegała na:

1) wzajemnej wymianie informacji w zakresie zwalczania, zapobiegania przestępczości
i stanu bezpieczeństwa młodzieży akademickiej, kadry akademickiej i pracowników
Uczelni Wyższej, zwanej dalej „Uczelnią";

2) zwalczania niedozwolonego obrotu, wytwarzania i posiadania środków odurzających,
substancji psychotropowych i prekursorów (narkotyków);

3) przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze terrorystycznym;

4) organizacji spotkań ze studentami lub samorządem studenckim na terenie Uczelni;

5) innych działaniach o charakterze edukacyjne - prewencyjnym, w tym badań
ankietowych, dyskusji i debat w zakresie świadomości prawnej oraz wizerunku
współczesnej Policji i Uczelni.

§ 3

l . Rektor Uczelni wyraża zgodę na wkroczenie funkcjonariuszy Policji na teren Uczelni lub
domu studenckiego bez jego wezwania wyłącznie w przypadkach:

1) bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo klęski żywiołowej;

2) podjęcia niezbędnych czynności służbowych niecierpiących zwłoki zmierzających do
ujęcia sprawcy przestępstwa;

3) podjęcia niezbędnych czynności służbowych na pisemne polecenie sądu, prokuratora
czy organu administracji publicznej;

4) uzasadnionego podejrzenia, że na terenie Uczelni lub domu studenckiego:

a) przebywa osoba posiadająca narkotyki, handlująca narkotykami, udostępniająca je
innym osobom lub nakłaniająca do ich użycia,

b) prowadzona jest produkcja narkotyków albo przystosowywane są przyrządy do
produkcji narkotyków,

c) znajdują się substancje, które mogą być podstawą do wytworzenia z nich
narkotyków,

d) przebywa osoba lub osoby podejmujące działania wskazujące na ich terrorystyczny
charakter.

2. O fakcie wkroczenia na teren Uczelni lub domu studenckiego w warunkach opisanych
w § 3 ust. l Komendant Miejski Policji w Gdyni lub jego Zastępca albo Komendant
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Komisariatu lub jego Zastępca zobowiązany jest zawiadomić Rektora niezwłocznie,
wskazując co najmniej przyczynę wkroczenia oraz podjęte działania.

3. Funkcjonariusze Policji opuszczą teren Uczelni lub domu studenckiego niezwłocznie po
ustaniu przyczyny, które uzasadniały ich wkroczenie.

4. Funkcjonariusze Policji zobowiązani są do opuszczenia terenu Uczelni lub domu
studenckiego na żądanie Rektora w razie uzasadnionego podejrzenia, że wkroczenie
policjantów nie pozostaje w związku z sytuacjami opisanymi w § 3 ust. l.

§ 4

1. Przed przystąpieniem do przeszukania pomieszczeń domu studenckiego Policja
przybierze kierownika domu studenckiego lub inną osobę przez niego upoważnioną do
podejmowania czynności w jego zastępstwie, aby mogła ona uczestniczyć w ww.
czynnościach. Odmowa uczestnictwa nie może wstrzymywać realizacji czynności
procesowej.

2. Przed przystąpieniem do przeszukania pomieszczeń służbowych na terenie Uczelni
Policja przybierze oficera dyżurnego Akademii lub jego pomocnika, aby mógł
uczestniczyć w ww. czynnościach. Odmowa uczestnictwa nie może wstrzymywać
realizacji czynności procesowej.

§ 5

1. Strony Porozumienia wyznaczą osoby do stałej współpracy w sprawach określonych
w Porozumieniu i o fakcie tym powiadomią się pisemnie w terminie 7 dni od zawarcia
niniejszego Porozumienia.

2. Zadaniem osób, o których mowa powyżej, będzie koordynacja i bieżący nadzór nad
realizacją wspólnych przedsięwzięć, o których mowa w § 2.

§6

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

§ 7

l. Niniejsze Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony.
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2. Zmiana Porozumienia może nastąpić w każdym czasie w drodze uzgodnień Stron
z zachowaniem formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

3. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron za pisemnym powiadomieniem
drugiej Strony, w terminie nie krótszym niż 30 dni przed żądanym terminem rozwiązania.

§8

1. O zawarciu Porozumienia zostanie poinformowana społeczność akademicka Uczelni,
a treść Porozumienia zostanie umieszczona na stronie internetowej Uczelni.

2. Komendant Miejski Policji w Gdyni poinformuje podległe służby o treści niniejszego
Porozumienia.

3. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:

l) Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

ul. Śmidowicza 69

81-103 Gdynia

tel. (58) 626-25-14, (58) 626-25-20;

2) Komendant Miejski Policji w Gdyni

ul. Portowa 15

81-3 50 Gdynia

tel. Oficer Dyżurny (58) 662-12-22, Pomocnik Dyżurnego (58) 662-16-22.

§ 9

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

§ 1 0

Z dniem zawarcia niniejszego Porozumienia ulega rozwiązaniu Porozumienie z dnia
01 grudnia 2004 r. o współpracy w zakresie przeciwdziałania zdarzeń przestępczych na
terenie Uczelni, w szczególności narkomanii, oraz podejmowania inicjatyw o charakterze
edukacyjno - prewencyjnym.
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§11
Porozumienie wchodzi w życie i ma moc obowiązującą od dnia 16 kwietnia 2013 r.

Rektor- Komendant

Akademii Marynarki Wojennej

w Gdyni

Komendant Miejski Policji

H A U C A P R A W N

KonrctdWftNKIEWICZ
GO J 1310

Strona 5 z 5


