Warszawa, dnia ^Tgrudnia 2020 r.

Komendant Stołeczny Policji
l-KIII-G2?tó /5543/20
Pan Mirosław Wróblewski
Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego
Międzynarodowego i Europejskiego
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

W odpowiedzi na pismo l.dz. VII.7033.92.2020.AMB z dnia 1 grudnia 2020 r.
w sprawie interwencji podjętej przez funkcjonariuszy Policji na terenie Politechniki Warszawskiej
w dniu 28 listopada 2020 r. uprzejmie informuję, że w zakresie wejścia funkcjonariuszy na teren
Politechniki Warszawskiej czynności służbowe w ramach nadzoru prowadzi Biuro Kontroli
Komendy Głównej Policji.
W dniu 28 listopada 2020 r. w ramach operacji policyjnej policjanci zabezpieczali
na terenie dzielnicy Śródmieście w Warszawie protesty osób niezadowolonych z orzeczenia
wydanego przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. Działania te miały
na celu ochronę życia i zdrowia oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi'
te dobra, ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju'
w miejscach publicznych na terenie m.st. Warszawy. Około godz. 17.30 policjanci w rejoniej
ul. Waryńskiego przystąpili do legitymowania osób dopuszczających się naruszeń przepisów:
zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie;
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu:
epidemii. W trakcie czynności zgromadzone osoby podejmowały próbę ucieczki z miejsca;
prowadzonych działań policyjnych wchodząc na 3-metrowe ogrodzenie. W skutek szarpania;
ogrodzenia przez osoby z tłumu część osób zaczęła spadać z ogrodzenia na ziemię,
co zagrażało ich życiu i zdrowiu oraz innych osób. W celu niedopuszczenia do oddalenia się
wskazanych osób przed przeprowadzaniem czynności legitymowania, policjanci w trakcie
realizacji dynamicznych działań nie mając świadomości, weszli na ogrodzony teren Politechniki
Warszawskiej przez otwartą bramę. Po około 15 minutach pobytu na tym terenie, pracownik
ochrony poinformował funkcjonariuszy, iż jest to teren Politechniki Warszawskiej.
Po uzyskaniu tej informacji policjanci niezwłocznie opuścili teren uczelni. Policjanci weszli
na teren Politechniki Warszawskiej nie posiadając wiedzy o tym, że jest to teren uczelni wyższej.
Podczas pobytu policjantów na terenie Politechniki Warszawskiej nie dokonano zatrzymania
żadnej osoby oraz nie użyto żadnych środków przymusu bezpośredniego.
Ponadto w dniu 2 grudnia 2020 r. na ręce Jego Magnificencji prof. dr hab. inż. Krzysztofa
Zaremby Rektora Politechniki Warszawskiej przekazano odpowiedź na wystąpienie z dnia
30 listopada 2020 r. dotyczące wejścia na teren Politechniki Warszawskiej funkcjonariuszy
Policji w trakcie prowadzonych działań w dniu 28 listopada 2020 r. Treść przedmiotowej
odpowiedzi została zamieszczona do wiadomości publicznej na ogólnodostępnej
stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji pod adresem http://Dolicia.waw.pl/ol/
dzialania-policii/aktualnosci/54947, Pismo-do-JM-Rektora-Politechniki-Warszawskiej.html.
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