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(wybrane treści)

Aneks – Etyka zawodowa
1.

Funkcjonariusz Policji wypełnia obowiązki nałożone nań przez prawo,
ochraniając współobywateli oraz społeczność przed przemocą, grabieżą i
innymi szkodliwymi czynami określonymi przez prawo.

2.

Funkcjonariusz

Policji

powinien

się

charakteryzować

uczciwością,

bezstronnością i godnością. W szczególności powinien się wystrzegać wszelkiej
korupcji i surowo zwalczać to zjawisko.
3.

Tryb doraźny wykonania wyroku, tortury i inne formy nieludzkiego bądź
poniżającego traktowania czy karania są niedozwolone bez względu na
okoliczności. Funkcjonariusz Policji jest zobowiązany do nieposłuszeństwa lub
niewypełnienia rozkazu czy polecenia, jeżeli bezprawność tego rozkazu lub
polecenia jest lub powinna być mu znana.

4.

Funkcjonariusz Policji wykonuje rozkazy wydane w sposób zgodny z
przepisami przez swego zwierzchnika; powinien jednak powstrzymać się od
wykonania jakiegokolwiek rozkazu, którego bezprawność jest lub powinna być
mu znana.

5.

Funkcjonariusz Policji jest zobowiązany zwalczać naruszenia prawa. Jeżeli
zagrażające naruszenie prawa mogłoby wywołać szkodę natychmiastową lub
nieodwracalną

bądź

znacznych

rozmiarów,

funkcjonariusz

powinien

niezwłocznie podjąć działania, aby – w granicach swych możliwości - jak
najskuteczniej mu zapobiec.
6.

Jeśli nie istnieje niebezpieczeństwo szkody natychmiastowej lub nieodwracalnej
bądź znacznych rozmiarów funkcjonariusz Policji jest zobowiązany podjąć

próbę zapobiegania skutkom lub ponownemu naruszeniu prawa, informując o
nim swoich zwierzchników. Jeśli postępowanie takie nie wywoła zamierzonych
skutków, funkcjonariusz może zwrócić się do władz wyższych.
7.

Zakazuje

się

podejmowania

jakichkolwiek

działań

karnych

bądź

dyscyplinarnych wobec funkcjonariusza Policji, który odmówił wykonania
niezgodnego z prawem rozkazu.
8.

Zakazuje się funkcjonariuszom Policji udziału w śledzeniu, zatrzymywaniu,
strzeżeniu bądź konwojowaniu osób, na których nie ciąży podejrzenie o czyn
sprzeczny z prawem, a które są przeszukiwane, zatrzymane lub oskarżane z
powodu swej przynależności rasowej, wyznania lub przekonań politycznych.

9.

Funkcjonariusz Policji ponosi osobistą odpowiedzialność za swe działania
sprzeczne z prawem oraz za takież czyny polegające na działaniu lub
zaniechaniu, których popełnienie nakazał.

10.

Niezbędne jest ustalenie jasnej hierarchii podporządkowania. Ustalenie, który
ze

zwierzchników

ponosi

ostateczną

odpowiedzialność

za

czyny

funkcjonariusza Policji polegające na działaniu bądź zaniechaniu, powinno być
możliwe w każdej sytuacji.
11.

Ustawodawca musi stworzyć system gwarancji i prawnych środków
zadośćuczynienia za wszelkie szkody wynikłe z działań Policji.

12.

Podczas pełnienia obowiązków funkcjonariusz Policji powinien wykazać
zdecydowanie

niezbędne

do

osiągnięcia

celu

wymaganego

bądź

dopuszczonego przez prawo; zakazuje się jednakże użycia siły w stopniu
większym niż jest to konieczne.
13.

Funkcjonariusz Policji powinien otrzymać jasne i precyzyjne instrukcje, co do
sposobu i okoliczności używania broni.

14.

Funkcjonariusz Policji, który zatrzymał osobę wymagającą opieki medycznej,
zapewnia jej taką opiekę służb medycznych, a także, w miarę potrzeby,
podejmuje kroki w celu ochrony życia i zdrowia osoby zatrzymanej. Kieruje się
zaleceniami lekarzy i innego wykwalifikowanego personelu medycznego, jeśli
zatrzymany zostanie objęty opieką medyczną.

15. Funkcjonariusz Policji utrzymuje w tajemnicy wszystkie sprawy natury poufnej,
o jakich poweźmie wiadomość, chyba że wykonywanie obowiązków bądź
przepisy prawa nakazują inne postępowanie.
16.

Funkcjonariusz Policji, który stosuje się do przepisów tej Deklaracji, powinien
uzyskać czynne moralne i fizyczne wsparcie społeczności, której służy.

