
ZARZĄDZENIE Nr 277/2022 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 22 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie powołania Zespołu do opracowania aktów normatywnych 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie procedur 

dotyczących porządku i bezpieczeństwa w Uniwersytecie Wrocławskim 

oraz procedur obowiązujących w Dziale Ochrony Mienia Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 3 

pkt 9 lit. o Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalonego uchwałą Nr 102/2019 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Powołuje się Zespół do opracowania aktów normatywnych Rektora 

Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie procedur dotyczących porządku i bezpieczeństwa 

w Uniwersytecie Wrocławskim oraz procedur obowiązujących w Dziale Ochrony Mienia 

Uniwersytetu Wrocławskiego w składzie: 

 

Przewodniczący Zespołu: dr Łukasz Prus  

Pełnomocnik Rektora ds. bezpieczeństwa studentów  

i doktorantów 

 

Członkowie Zespołu:  mgr Rafał Musiał  

Dział Organizacyjny  

 

mgr Dawid Piekarski  

Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  

oraz Ochrony Przeciwpożarowej 

 

mgr Katarzyna Radke  

Dział Organizacyjny  

 

mgr Łukasz Zawada  

Dział Ochrony Mienia  

 

dr Krzysztof Ziemba  

Samodzielne Stanowisko  

ds. Ochrony Danych Osobowych 

 

§ 2. Do zadań Zespołu należy opracowanie aktów normatywnych Rektora 

Uniwersytetu Wrocławskiego, których celem jest uregulowanie: 

1. procedur dotyczących porządku i bezpieczeństwa w Uniwersytecie Wrocławskim 

oraz procedur obowiązujących w Dziale Ochrony Mienia Uniwersytetu 

Wrocławskiego, w szczególności:  

1) obowiązków pracowniczych i zasad postępowania w przypadku 

konieczności wezwania oraz wkroczenia Policji i innych służb państwowych 

odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa na 

teren Uniwersytetu Wrocławskiego; 

2) zasad postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznych na 

terenie lub zagrażających życiu lub zdrowiu osób przebywających na 

terenie budynków Uniwersytetu Wrocławskiego (m.in. ataku fizycznego na 

terenie uczelni, wnoszenia lub posiadania na terenie uczelni bez 

wymaganego zezwolenia broni lub amunicji, pożaru na terenie uczelni); 



3) zasad udostępniania monitoringu wizyjnego oraz innych danych systemu 

teleinformatycznego Uniwersytetu Wrocławskiego w uzasadnionych/ 

określonych sytuacjach.   

 

§ 3. Zespół powołany zostaje na czas realizacji zadań określonych w § 2. 

 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi 

Generalnemu. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

prof. dr hab. Robert Olkiewicz 

R E K T O R 

 


