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Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

W odpowiedzi na Pani Pismo z dnia 25 maja 2018 r. znak II.519.501.2018.PS,
z upoważnienia Marszałka Sejmu uprzejmie wyjaśniam, co następuje:
Funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej podczas interwencji podjętej w dniu 24 maja 2018 r.
wykonywali zadania określone w art. 2 ust. 1 pkt 1. 2 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o
Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 729). Zgodnie z tymi przepisami do zadań Straży
Marszałkowskiej należy m. in. ochrona terenów i obiektów będących w zarządzie Kancelarii
Sejmu, zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na tych terenach i w obiektach,
a także wykonywanie zarządzeń porządkowych Marszalka Sejmu wydawanych na podstawie
regulaminu Sejmu.
Czynności Straży Marszałkowskiej podjęte podczas wyżej wymienionej interwencji miały na
celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa osobom wychylającym się z okna na I
piętrze budynku C i próbującym wywiesić transparent, a także osobom wchodzącym do tego
budynku wejściem głównym do Sejmu oznaczonym jako CI. Proszę o zwrócenie uwagi, że
spoczywający na Straży Marszałkowskiej obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa osobom
przebywającym na terenach sejmowych, wynikający z art. 2 ust. 1 pkt 2 przywołanej ustawy,
dotyczy w równym stopniu osób korzystających ze wskazanego wejścia jak i uczestników
protestu opiekunów osób z niepełnosprawnościami.
Funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej przed przystąpieniem do interwencji kilkukrotnie
informowali osoby próbujące wywiesić transparent, że ich działania są niedozwolone, podając
podstawę prawną podjęcia czynności służbowej.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że Kancelaria Sejmu i Straż Marszałkowska przez wiele
tygodni tolerowały ekspresyjne formy protestu - wywieszanie plakatów, transparentów,
wyklejanie ścian budynku pocztówkami.
Kancelaria Sejmu nie była stroną w toczącym się sporze między osobami niepełnosprawnymi
i ich opiekunami a stroną rządową. Kierownictwo Kancelarii Sejmu, rozumiejąc trudną
sytuację tej grupy społecznej i icłi decyzję o prowadzeniu protestu okupacyjnego w gmachu
Sejmu, wyszła naprzeciw ich oczekiwaniom poprzez zapewnienie posiłków, możliwości
korzystania z toalety, łazienek, palarni, spacerów.
Bezpośrednio po zakończeniu interwencji do tych osób przybyli ratownicy medyczni,
z całodobowego dyżuru zapewnionego przez Kancelarię Sejmu, w celu ewentualnego
udzielenia pomocy. Osoby te nie zgłaszały funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej
potrzeby przeprowadzenia badań obdukcyjnych. Według wiedzy posiadanej przez Straż
Marszałkowską, taka prośba nie została skierowana do ratowników medycznych
bezpośrednio przez zainteresowane osoby.
Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, wyrażam nadzieję, że w przedmiotowej sprawie okażą
się wyczerpujące i znajdą zrozumienie Rzecznika Praw Obywatelskich.
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