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Szanowny Panie Komendancie,

na podstawie doniesień medialnych1 Rzecznik Praw Obywatelskich powziął 

informację o tym, że w dniu 28 listopada br., podczas trwających w ramach „Strajku 

Kobiet” protestów, funkcjonariusze Policji podjęli na terenie Politechniki 

Warszawskiej interwencję z użyciem gazu pieprzowego i pałek względem 

protestujących. Interwencja ta miała stanowić kontynuację działań podjętych przez 

Policjantów na placu Unii Lubelskiej i nie została poprzedzona uzyskaniem zezwolenia 

Rektora Politechniki na wkroczenie na teren uczelni. Funkcjonariusze mieli także nie 

reagować na żądania opuszczenia terenu Politechniki formułowane przez straż uczelnianą. 

Mając na uwadze powyższe, pragnę zwrócić uprzejmie uwagę Pana Komendanta, że 

zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.; dalej jako: PSWN), służby państwowe 

odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego mogą 

wkroczyć na teren uczelni, co do zasady, jedynie na wezwanie rektora. Regulacja ta stanowi 

jedną z ustawowych gwarancji poszanowania chronionej konstytucyjnie autonomii 

1 K. Słowik, J. Słowik, Ogólnopolski Strajk Studentek po wtargnięciu policji na uczelnię: "Boimy się o naszą wolność", 
wyborcza.pl, 30.11.2020 r., wyborcza.pl, 30.11.2020 r.
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uczelni wyższych. Wkroczenie służb policyjnych z ich własnej inicjatywy na teren uczelni, 

jak miało to miejsce w przedmiotowej sprawie, dopuszczalne jest jedynie w sytuacji 

bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego lub klęski żywiołowej i wymaga niezwłocznego 

zawiadomienia rektora (art. 50 ust. 1 pkt 2 i 50 ust. 4 PSWN). Z przekazów medialnych 

wynika jednak, że okoliczności uzasadniające wkroczenie na teren uczelni bez uzyskiwania 

uprzedniego zezwolenia rektora nie miały miejsca.

Mając na uwadze powyższe, działając z upoważnienia Rzecznika, na podstawie art. 

13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 627), zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wyjaśnień w sprawie. 

Proszę także o przesłanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich kopii odpowiedzi udzielonej na 

pismo Rektora Politechniki wystosowane przez niego do Pana Komendanta w związku 

z zaistniałą, opisaną wyżej, sytuacją.

Łączę wyrazy szacunku
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