W 1996 roku Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie rozpoczęła współpracę
z Policją holenderską z regionu Hollands Midden. W tym początkowym okresie udało się
wykształcić główne kierunki współdziałania związane m.in. ze – szkoleniami, wymianą
informacji, organizacją służb policyjnych, a także poprawą poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców, czy też wypracowania modelowych rozwiązań w bieżących kontaktach z
administracją samorządową. W swym pierwszym etapie, projekt Zintegrowanej Polityki
Bezpieczeństwa (ZPB) był realizowany eksperymentalnie, jako projekt centralny –
koordynowany przez Komendę Główną Policji. Nie nosił on wtedy obecnej nazwy.
Funkcjonował, jako „Platforma bilateralna współpracy Polska – Holandia”.
Z czasem Projekt stał się w Małopolsce projektem regionalnym, koordynowanym przez
KWP przy wsparciu i doradztwie kolegów z Policji i samorządu holenderskiego. Obecnie jest
realizowany w na terenie każdego powiatu województwa małopolskiego w obszarze placówek
oświatowych (Szkoły Podstawowe, Gimnazja, placówki ponadgimnazjalne) oraz na terenie
uczelni wyższych. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie uczestniczy w projekcie od 2008
roku. Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w obszarze placówek oświatowych
i uczelni wyższych ma swoje ramy formalne.
Zostały one określone w:
• Regulaminie nadawania certyfikatu „Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo”
zatwierdzonym przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.
Jednym z najważniejszych elementów związanych z realizacją projektu jest
zaangażowanie wszystkich partnerów. Partnerzy współpracujący z placówkami oświatowymi
w realizacji ZPB (wybrani): Policjanci z KPP / KMP / KP, władze uczelni wyższych,
samorządy studenckie itp. Stopień realizacji wszystkich zadań związanych ze Zintegrowaną
Polityką Bezpieczeństwa prowadzony jest dwutorowo:
• Pierwszy etap odbywa się na poziomie placówki oświatowej, która dokonuje
oceny efektywności podejmowanych działań.
• Drugi etap odbywa się w trakcie audytu przed certyfikacyjnego, dokonywany jest
on raz w roku w miesiącu maju – czerwcu.
Pozytywnym osiągnięciem projektu ZPB jest wzrost świadomości dotyczącej
bezpieczeństwa wśród społeczeństwa. Dodatkowo tworzy się ciągłość działań profilaktycznych
– począwszy od szkoły podstawowej do uczelni wyższej włącznie. W placówkach oświatowych
prowadzone są dodatkowe zajęcia, które wcześniej nie były uwzględniane w programach
profilaktycznych. Przeprowadzono także inwestycje związane z infrastrukturą wewnętrzną, jak
i zewnętrzną, poprawiające bezpieczeństwo, a związane z projektowaniem bezpiecznych
przestrzeni. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przystąpił do realizacji projektu
Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa już w początkowym etapie jego realizacji na terenie

Małopolski i w marcu 2008 roku otrzymał od Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie po
raz pierwszy certyfikat „Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo”. Aktualnie certyfikat
dla tej uczelni został kolejny raz przedłużony. Przedłużenie certyfikatu może nastąpić co cztery
lata, a obecne, jest uhonorowaniem kolejnych lat działań prowadzonych przez Uniwersytet
Ekonomiczny w ramach projektu ZPB. Zespół certyfikujący z Wydziału Prewencji Komendy
Wojewódzkiej Policji w Krakowie przeprowadził audyt kontrolny projektu Zintegrowanej
Polityki Bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Sprawdzeniu
poddano inicjatywy i działania w ramach realizacji projektu na terenie uczelni w latach 2017 –
2020. Audyt wypadł pozytywnie i zadecydowano o przedłużeniu Uniwersytetowi
Ekonomicznemu ważności certyfikatu „Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo” na lata
2021- 2025. Aktywne i systematyczne realizowanie tego przedsięwzięcia przez społeczność
akademicką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ścisłej współpracy z krakowską
Policją i innymi partnerami przynosi wymierne korzyści. To między innymi zapewnienie
niezakłóconej pracy naukowo dydaktycznej uczelni, integracja wspólnoty studenckiej,
budowanie zewnętrznego wizerunku uczelni oraz służb mundurowych oraz polepszenie stanu
bezpieczeństwa oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.
Na terenie naszej Uczelni ogniwem spajającym współpracę partnerów uczestniczących
w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa jest Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa i
Ochrony Informacji Niejawnych. Do jego zadań między innymi należy: realizacja
Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa na terenie kampusu Uczelni i domów studenckich,
opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych i ich zmian w zakresie
związanym z polityką bezpieczeństwa, opiniowanie zabezpieczenia imprez odbywających się
na terenie kampusu Uczelni.
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