
Oświadczenie złożone 

przez senator Gabrielę Morawską-Stanecką 

na 19. posiedzeniu Senatu 

w dniu 17 grudnia 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

28 listopada 2020 r. w Warszawie, jak wynika z doniesień medialnych, podczas nieuzasadnionego agre-

sywnego tłumienia przez policję pokojowej manifestacji organizowanej w sto drugą rocznicę wywalczenia 

przez Polki praw wyborczych funkcjonariusze wkroczyli na teren Wydziału Inżynierii Chemicznej i Proce-

sowej Politechniki Warszawskiej, mieszczącego się przy ul. Ludwika Waryńskiego 1. 

Z przekazu, który otrzymałam, wynika jednoznacznie, że oddział prewencji Komendy Stołecznej Policji 

nie tylko wtargnął bez zgody władz uczelni na jej terytorium, lecz także kontynuował tam zatrzymywanie 

uciekających manifestantek i manifestantów, korzystając z gazu i pałek teleskopowych.  

Przed podjęciem działań stołeczni policjanci nie uzyskali zgody rektora Politechniki Warszawskiej,  

pana prof. dra hab. inż. Krzysztofa Zaremby, na wejście na jej terytorium. Naruszyli w ten sposób zasadę 

autonomii uczelni wyższej, zagwarantowanej w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyż-

szym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).  

W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. 

1. Dlaczego funkcjonariusze Policji wtargnęli na teren politechniki? Jaka była podstawa prawna podjętych 

działań? Kto wydał rozkaz?  

2. Czy wystąpiono o zgodę na wejście na teren uczelni do rektora Politechniki Warszawskiej, pana prof. 

dra hab. inż. Krzysztofa Zaremby? Kiedy miało to miejsce? Dlaczego policjanci nie reagowali na protesty 

strażników politechniki, sprzeciwiających się ich wejściu na terytorium uczelni?  

3. Czy wobec funkcjonariuszy Policji, którzy złamali zasadę autonomii uczelni, zostaną wyciągnięte kon-

sekwencje? Jakie? Czy zostaną one wyciągnięte względem osoby wydającej rozkaz wejścia na teren Poli-

techniki Warszawskiej? Czy rozpoczęło się w tej sprawie jakiekolwiek postępowanie dyscyplinarne bądź 

postępowanie wyjaśniające? 

4. Ile osób zostało zatrzymanych na terenie uczelni? Czy otrzymały one mandaty? Ile osób? Co było pod-

stawą wypisania takich mandatów? Czy wobec osób zatrzymanych na terenie politechniki toczą się postępo-

wania karne? Jeśli tak, to wobec ilu osób? Jaka jest podstawa prawna? 
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