
ZARZĄDZENIE Nr 3/2017 
KANCLERZA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO 

w Siedlcach 
 

z dnia 30 marca 2017 roku 
 
 

w sprawie określenia zasad postępowania w przypadku usiłowania włamania lub 
kradzieży na terenie obiektów UPH położonych przy ul. Bema 1 w Siedlcach 

 
 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 184 ust. 1 statutu UPH zarządza się,     
co następuje: 

 
§ 1 

Zarządzenie określa zasady postępowania w przypadku zaistnienia usiłowania włamania lub 
kradzieży na terenie obiektów UPH znajdujących się przy ul. Bema 1 w Siedlcach to jest: Domu 
Studenta Nr 3 oraz sal i pomieszczeń Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych, w tym sali 
„Limes” (dalej zwanych „obiektami”), lub w przypadku zaistnienia innego zdarzenia na terenie 
tych obiektów. 

 
§ 2 

1. Każdy przypadek usiłowania włamania i kradzieży do obiektów powoduje uruchomienie 
sygnału alarmowego zainstalowanego w obiektach i jest odnotowywany przez firmę 
ochraniającą, która natychmiast wysyła do obiektów patrol interwencyjny. 

2. W przypadku stwierdzenia przez patrol interwencyjny jakichkolwiek śladów włamania, 
kradzieży lub innego zdarzenia na terenie obiektów, patrol interwencyjny informuje o tym 
natychmiast, drogą telefoniczną, jednego z wyznaczonych pracowników UPH,  
z uwzględnieniem kolejności określonej w § 3. 

3. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 2, pracownik UPH niezależnie od pory dnia      
i nocy oraz wykonywania innych obowiązków, udaje się natychmiast na miejsce zdarzenia,  
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

4. W przypadku, gdy z przyczyn od siebie niezależnych, wyznaczony pracownik, o którym mowa 
w ust. 3, nie może udać się na teren obiektów, informuje o tym natychmiast innego 
pracownika, spośród osób wymienionych w § 3, z uwzględnieniem kolejności określonej        
w § 3, który udaje się natychmiast na miejsce zdarzenia. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy nawiązanie kontaktu  
z pracownikiem, o którym mowa w ust. 3 jest niemożliwie. W takiej sytuacji wyznaczony 
pracownik lub patrol interwencyjny powiadamia kolejną osobę spośród wymienionych w § 3. 

 
§ 3 

Wyznacza się następujące osoby odpowiedzialne za reagowanie na sygnały alarmowe, po 
otrzymaniu od firmy ochraniającej informacji, o której mowa w § 2 ust. 2, w kolejności: 

1) mgr Andrzej Dobosz; 
2) Artur Ochnik; 
3) inż. Andrzej Krahel; 
4) inż. Jarosław Soćko. 

 
§ 4 

W przypadku otrzymania informacji o usiłowaniu włamania, kradzieży lub zaistnienia innego 
zdarzenia na terenie obiektów pracownik, o którym mowa w § 3 ma obowiązek: 
 



1) niezwłoczne przybyć na teren obiektów, po wcześniejszym odebraniu kluczy do obiektów    
z portierni Pałacu Ogińskich; 

2) w razie potrzeby, wezwać na miejsce zdarzenia odpowiednie służby; 
3) w miarę możliwości, podjąć czynności mające na celu uniemożliwienie ucieczki sprawców; 
4) rozbroić system alarmowy na czas podejmowania niezbędnych czynności na terenie 

obiektów, przez odpowiednie służby i inne osoby; 
5) współpracować z pracownikami patrolu interwencyjnego i właściwych służb na miejscu 

zdarzenia, w niezbędnym zakresie; 
6) poinformować o zaistniałej sytuacji i ewentualnych szkodach kanclerza UPH lub jego 

zastępcę – drogą telefoniczną; 
7) zabezpieczyć doraźnie obiekty przed skutkami stwierdzonych szkód (wybita szyba, 

rozchylone kraty, wyłamane drzwi itp.) oraz przed zatarciem śladów. 
 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
         KANCLERZ 
         

     dr Ireneusz Chrząścik 


