
W IEDZA. 
PARTNERSTWO. 
ROZW ÓJ.

Gdańsk, Gliwice, Poznań, Sopot, Warszawa, 26 stycznia 2019 roku

Sz. P. Mateusz Morawiecki 
Prezes Rady Ministrów
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 
Al. Ujazdowskie 1/3 
00-583 Warszawa

Sz. P. Adam Bodnar 
Rzecznik Praw Obywatelskich
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

Sz. P. Krzysztof Kwiatkowski 
Prezes Najwyższej Izby Kontroli
ul. Filtrowa 57
00-950 Warszawa

Sz. P. Witold Kołodziejski
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Sz. P. Ryszard Bańkowicz 
Przewodniczący Rady Etyki Mediów
ul. Foksal 3/5 
00-366 Warszawa

WNIOSEK O PODJĘCIE DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH PRAWEM

w celu wyjaśnienia okoliczności mogących mieć związek ze śmiercią Prezydenta Pawła
Adamowicza

My, prezydenci i burmistrzowie polskich miast, wobec tragicznej śmierci Pawła Adamowicza 
-  prezydenta miasta Gdańska -  wnosimy o podjęcie wszelkich przewidzianych w przepisach 
prawa środków, mających na celu niezwłoczne i dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności 
i przyczyn, które doprowadziły do tej tragedii. Niezależnie od prowadzonego przez prokuraturę 
postępowania przygotowawczego wnosimy o zbadanie czy:

1) działania podejmowane wobec Pawła Adamowicza przez spółkę Telewizja Polska 
S.A. oraz inne jednostki publicznej radiofonii i telewizji, jak również zatrudnionych
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w nich dziennikarzy, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zamachu na jego 
życie, mieściły się w granicach uczciwości, rzetelności oraz staranności wymaganych 
i określonych w zasadach etyki zawodowej dziennikarza, przepisach prawa oraz 
zasadach współżycia społecznego;
2) działania podejmowane wobec Pawła Adamowicza przez organy władzy publicznej: 
Prokuraturę, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
i Policję oraz ich funkcjonariuszy -  w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 
zamachu na jego życie, były podejmowane na podstawie i w granicach prawa;
3) działania podejmowane wobec Pawła Adamowicza przez spółkę Telewizja Polska 
S.A. oraz inne jednostki publicznej radiofonii i telewizji, jak również zatrudnionych 
w nich dziennikarzy, a także działania podejmowane wobec Pawła Adamowicza przez 
organy władzy publicznej, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zamachu na 
jego życie, były nielegalnie inspirowane przez inne osoby pełniące funkcje organów 
władzy publicznej, funkcjonariuszy publicznych, osoby im podległe lub w jakikolwiek 
sposób od nich zależne.

UZASADNIENIE

Jako włodarze polskich miast -  w kontekście zaistniałej tragedii -  uważamy, że naszym 
obowiązkiem jest dążenie do niezwłocznego i rzetelnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności, 
które miały związek z zabójstwem Pawła Adamowicza.

Wyrażamy przekonanie, że okoliczności te stanowią podstawę, by uznać ten akt przemocy 
za nieprzypadkowy. Naszym zdaniem prezydent Gdańska był bezpodstawnie i uporczywie 
nękany nieuczciwymi, nierzetelnymi, niestarannymi i powszechnie dostępnymi materiałami 
publicystycznymi oraz poprzez działania organów władzy publicznej i funkcjonariuszy 
publicznych, stanowiące przekraczanie uprawnień i niedopełnianie obowiązków.

Ponadto zaznaczamy, że dostrzegamy szereg analogii między działaniami podejmowanymi 
wobec Pawła Adamowicza, a tymi, które prowadzone są wobec innych -  zarówno byłych, 
jak i aktualnych samorządowców.

W świetle powyższego, niniejszy wniosek zgodnie uważamy za konieczny i uzasadniony. 
Ufamy, że wnioskowane przez nas działania zostaną podjęte nie tylko niezwłocznie, ale 
również rzetelnie i profesjo lalnie oraz w oparciu o wszelkie przewidziane prawem procedury.
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