
Wrocław, 17 marca 2021 r.

Sz. P.
Mariusz Kamiński
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

ins. Dariusz Wesołowski
p.o. Komendant Wojewódzki Policji
Podwale 31-33
50-040 Wrocław

gen. insp. Jarosław Szymczyk
Komendant Główny Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa

Pismo w sprawie odwołania Komendanta Miejskiego Policji inspektora Macieja
Januszkiewicza oraz Naczelnika Wydziału Prewencji - podinspektora Pawła

Adamczaka

Szanowni Państwo!

W imieniu Wrocławskiego Koła Partii Zieloni oraz Partii Razem - Okręg Wrocławski
domagamy się dymisji Komendanta Miejskiego Policji inspektora Macieja Januszkiewicza
oraz Naczelnika Wydziału Prewencji podinspektora Pawła Adamczaka w związku z
działaniami Polskiej Policji wobec pokojowej manifestacji w dniu 8 marca 2021 we
Wrocławiu.

W związku z bezzasadnym użyciem gazu przez funkcjonariuszy Polskiej Policji
wobec pokojowej manifestacji, żądamy ukarania winnych tego haniebnego czynu. W
wyniku działań Policji ucierpiały pokojowo demonstrujące uczestniczki oraz dziennikarze.
Podjęte przez Policję środki były nieadekwatne do sytuacji a także narażały życie i zdrowie
uczestniczek i uczestników pokojowego protestu.

Uczestniczki i uczestnicy manifestacji podkreślają ponadto bardzo brutalne
zachowanie funkcjonariuszy w tym dniu: brak profesjonalizmy, słowne obrażanie obywateli i



obywatelek, nieadekwatne użycie siły (pięciu funkcjonariuszy zatrzymujących jedną osobę)
jak również brutalność Policji, która na przykład nie pozwalała jednej z kobiet ściągnąć
maseczki pokrytej gazem łzawiącym.

Żądamy wyciągnięcia konsekwencji wobec konkretnych funkcjonariuszy Policji,
którzy inicjowali przemoc poprzez swoje agresywne zachowania.

Złamali oni "Zasad etyki zawodowej policjanta", a w szczególności poniższe punkty:

§ 2

W sytuacjach nieuregulowanych przepisami prawa lub nieujętych w niniejszych zasadach
etyki zawodowej policjant powinien kierować się zasadami współżycia społecznego i
postępować tak, aby jego działania mogły być przykładem praworządności i prowadziły do
pogłębiania społecznego zaufania do Policji.

§ 6

Postępowanie policjanta w kontaktach z ludźmi powinna cechować życzliwość oraz
bezstronność wykluczająca uprzedzenia rasowe, narodowościowe, wyznaniowe,
polityczne, światopoglądowe lub wynikające z innych przyczyn.

§ 8

Wykonując zadania służbowe, policjant powinien dostosowywać swoje zachowanie do
sytuacji i cech osób uczestniczących w zdarzeniu, w szczególności wieku, płci,
narodowości i wyznania, a także uwzględniać uzasadnione potrzeby tych osób.

§ 9

W trakcie wykonywania czynności służbowych policjant powinien zachować szczególną
wrażliwość i takt w stosunku do ofiar przestępstwa lub innego zdarzenia, udzielać im
możliwie wszechstronnej pomocy, a także dbać o zachowanie dyskrecji.

§ 23

Policjant powinien dbać o społeczny wizerunek Policji jako formacji, w której służy i
podejmować działania służące budowaniu zaufania do niej.

8 marca 2021 r. po raz pierwszy w wolnej Polsce użyto we Wrocławiu gazu wobec
pokojowego protestu. Policjanci gazowali kobiety w ich święto, parę godzin po przekazaniu
najserdeczniejszych życzeń przez szefów Polskiej Policji. Zamiast kwiatów był gaz,
poniżanie, agresja i łamanie prawa przez służby powołane do stania na straży prawa.
Potem funkcjonariusze wrócili do swoich żon, matek, córek, babć. Z wielką plamą hańby
na mundurze. “Władza minie, wstyd zostanie”.
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