
STANOWISKO RADY POWIATU W POZNANIU W SPRAWIE ŁAMANIA PRAWA 

PRZEZ POLICJĘ W CZASIE PROTESTÓW SPOŁECZNYCH 

Jednym z podstawowych praw obywatelskich zagwarantowanych przez 

Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej jest swoboda wyrażania opinii i wolność 

zgromadzeń. Od października w Polsce trwają społeczne protesty, w których 

tysiące Polek i Polaków pokojowo manifestuje przeciwko zaostrzaniu prawa 

aborcyjnego, upolitycznieniu władzy sądowniczej, a w ostatnim czasie także 

przeciw brutalnemu zachowaniu policji wobec demonstrujących. Bezprawne 

ograniczanie praw obywatelskich, zatrzymania bez powodu, zastraszanie przez 

masowe legitymowanie bez podania podstawy prawnej, nieuzasadniona 

przemoc wobec protestujących, bicie pałkami i używanie gazu łzawiącego - w 

przypadku braku jakiegokolwiek zagrożenia z ich strony - jest jawnym 

przestępstwem i łamaniem podstawowych praw zapewnionych Konstytucją RP. 

Rada Powiatu w Poznaniu stanowczo sprzeciwia się temu i wyraża oburzenie 

wobec wykorzystywania policji do walki politycznej poprzez pacyfikowanie 

pokojowych manifestacji. Apelujemy do władz państwowych, 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wszystkich obywateli, aby zaprzestały 

prześladowań protestujących środowisk i organizacji kobiecych. Żądamy 

natychmiastowego zakończenia eskalacji działań niezgodnych z prawem i 

policyjnej przemocy. Żądamy ukarania tych funkcjonariuszy, którzy bezprawnie 

używają siły wobec demonstrujących i zatrzymywanych. Domagamy się 

pociągnięcia do odpowiedzialności tych, którzy wydali im rozkazy. 



Jednocześnie wyrażamy nasze uznanie dla tych komendantów jednostek policji, 

którzy potrafili zabezpieczyć manifestacje bez używania brutalnej siły. 

Przypominamy policjantom fragment ich roty: „ślubuję: służyć wiernie 

Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek 

prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem 

życia." Liczymy, że już nigdy nie powtórzą się w Polsce mroczne czasy PRL-u, 

gdy policja służyła wyłącznie interesom jednej partii politycznej, a nie swojemu 

społeczeństwu. 

Rada Powiatu w Poznaniu zawsze wspierała działania Policji na terenie powiatu 

poznańskiego i Poznania. Wspólne przedsięwzięcia, oparte na wzajemnym 

szacunku i zaufaniu, prowadzone były z misją poprawy bezpieczeństwa 

mieszkańców. Chcielibyśmy te relacje zachować i wierzymy, że nasze 

stanowisko zostanie odebrane jako głos społeczny dążący do demokratyzacji 

naszego państwa. Nie chcemy, by za naganne zachowania funkcjonariuszy w 

jednym regionie karane było całe środowisko policjantów. Jednocześnie 

oświadczamy, że w przypadku pojawienia się bezprawnych działań policji w 

Wielkopolsce wycofamy z budżetu powiatu poznańskiego wsparcie finansowe 

dla powiatowych jednostek tej formacji. 
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