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BMP-0724-7-1/2021/LW 

 

Pan 

Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu RP 

 
Szanowny Panie Marszałku, 
 
w odpowiedzi na pismo z 18  grudnia 2020 r.1 przekazujące treść oświadczenia Senatora RP Pani Gabrieli 
Morawskiej-Staneckiej w sprawie wejścia Policji na teren Politechniki Warszawskiej, uprzejmie informuję, 
że 28 listopada 2020 r. Policja wykonywała działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa  
i porządku publicznego w związku ze zorganizowanym na terenie Warszawy protestem (manifestacją) 
osób niezadowolonych z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. Postępowanie 
Policji miało także na celu zagwarantowanie ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed 
bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, jak również zapewnienie spokoju w miejscach 
publicznych na terenie m.st. Warszawy, w szczególności w okolicach, w których odbywały się 
manifestacje. 

W trakcie realizacji tych czynności doszło do krótkotrwałego wejścia policjantów na teren 
należący do Politechniki Warszawskiej. Należy zaznaczyć, że zdarzenie to nie było posunięciem wcześniej 
zaplanowanym, wynikało bowiem z dynamiki sytuacji jaka zaistniała w trakcie zabezpieczenia protestu,  
a funkcjonariusze opuścili teren uczelni niezwłocznie po tym, gdy zostali poinformowani o fakcie 
przebywania w jej obrębie. 

Pragnę podkreślić, że opisany wyżej incydent nie był w żadnej mierze skierowany przeciw 
społeczności akademickiej czy też autonomii Politechniki Warszawskiej. Komendant Stołeczny Policji 
przekazał Rektorowi Politechniki Warszawskiej pismo, w którym wyjaśnił zaistniałą sytuację, jak również 
wyraził ubolewanie z jej powodu. Z kolei Komendant Główny Policji 3 grudnia 2020 r. udzielił odpowiedzi 
na wystąpienie Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, w którym 
zapewnił, że zaistniała sytuacja miała charakter incydentalny. Podkreślił także, że ze strony Kierownictwa 
Policji nie ma przyzwolenia na zachowania, które mogłyby naruszyć autonomię uczelni. 

Pragnę również zauważyć, że w Komendzie Głównej Policji jest prowadzona analiza wybranych 
zdarzeń z udziałem policjantów. Pozostają one w toku, a kompleksowa ocena czynności podjętych przez 
Policję w tym zakresie będzie możliwa po ich zakończeniu. 

Niezależnie od tego Komendant Główny Policji, mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce2, polecił komendantom wojewódzkim Policji oraz 
Komendantowi Stołecznemu Policji, by przy planowaniu działań policyjnych, uwzględniano usytuowanie 
terenów należących do uczelni.  
 

Z poważaniem 

MINISTER 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 

z up. Maciej Wąsik 

Sekretarz Stanu 
- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym- 

 
 

Orzymuje:  
Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

                                                           
1
 Znak: BPS/043-19-740/20. 

2
 Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm. 



WYGENEROWANO: 2021-06-07
12:10:17+02:00

WeryfikacjaPodpisu.pl - Usługa zaufania

Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji (EPW)

2845267fd9488609e555830e489bce770c6be7b76a35020d69d23bd30c850975
identyfikator weryfikacji

KW_1748217_BM_plik2.DOC.XAdES
md5: 634ac689908eca4e58e659ee9b91ed1f

KW_1748217_BM_plik2.DOC
md5: 1be87ad37cf97439712d4d26bfe8b7a9

Nazwy uploadowanych plików

1.

2021-06-07 12:10:08+02:00
czas weryfikacji

MADKOM SA (KRS: 0000394954)
Dostawca usług zaufania (art. 3, pkt 19 eIDAS)

Niniejsze poświadczenie w oryginale ma postać elektroniczną. Autentyczność poświadczenia sprawdzisz,
podając unikalny identyfikator weryfikacji na https://WeryfikacjaPodpisu.pl.

 Integralność: Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego
uwierzytelnienia

 Podpisujący: Maciej Roman Wąsik, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 Rodzaj uwierzytelnienia: Kwalifikowany podpis elektroniczny

 Deklarowany czas
złożenia podpisu:

2021-04-06 15:39:05+02:00

   EPW ID: 2845267fd9488609e555830e489bce770c6be7b76a35020d69d23bd30c850975 Strona 1 z 3   

https://weryfikacjapodpisu.pl

	SAWPE.pdf
	WYGENEROWANO: 2021-06-07 12:10:17+02:00
	WeryfikacjaPodpisu.pl - Usługa zaufania
	Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji (EPW)
	2845267fd9488609e555830e489bce770c6be7b76a35020d69d23bd30c850975
	KW_1748217_BM_plik2.DOC.XAdES md5: 634ac689908eca4e58e659ee9b91ed1f
	KW_1748217_BM_plik2.DOC md5: 1be87ad37cf97439712d4d26bfe8b7a9

	2021-06-07 12:10:08+02:00
	MADKOM SA (KRS: 0000394954)
	WYGENEROWANO: 2021-06-07 12:10:17+02:00
	Szczegóły weryfikacji
	Certyfikaty



