Warszawa, 6 lutego 2019 r.

APEL
do osób odpowiedzialnych za organy ścigania
o zaprzestanie pokazowych zatrzymań liderów życia gospodarczego
W ub. tygodniu, 29 stycznia, CBA zatrzymało Pawła Olechnowicza, jednego z
najwybitniejszych menadżerów RP, byłego szefa Lotosu oraz postawiło mu zarzuty. W
związku z tym Gospodarczy Gabinet Cieni BCC apeluje:
Zwracamy się do przedstawicieli organów ścigania oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za
tego typu działania, by w wykonywaniu swojej pracy, niezbędniej przecież w każdym
społeczeństwie, kierowały się świadomością, że życie człowieka i jego wizerunek można
zniszczyć nie tylko formułując zarzuty o dokonanie czynów przestępczych, ale także
sposobem zatrzymania – poranną godziną, skuciem kajdankami, przewiezieniem karetką
więzienną, podawaniem publicznie informacji z przebiegu śledztwa, nagraniami wideo etc.
Tego rodzaju postępowanie skazuje podejrzanego na infamię, społeczny ostracyzm, zanim
zapadnie wyrok sądu. Mimo, że po latach procesu sąd może uniewinnić oskarżonego. Jest to
często tragedia osobista nie tylko napiętnowanej w ten sposób publicznie osoby, ale również
bliskich jej osób. W przeszłości mieliśmy do czynienia wielokrotnie z takimi przypadkami.
Podejrzani zazwyczaj mogą i chcą stawić się na przesłuchanie na żądanie prokuratury czy
innych organów ścigania. Dopiero wówczas gdy tego nie robią, można stosować metody
przymusowego doprowadzenia.
Organy ścigania powinny też liczyć się z faktem, że tzw. pokazowe zatrzymania liderów życia
gospodarczego, negatywnie wpływają na przedsiębiorstwa, w tym spółki Skarbu Państwa,
których działalność opiera się na zaufaniu, publicznym autorytecie.
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Spektakularne, zwłaszcza nieuzasadnione zatrzymania, podważają zaufanie obywateli do
instytucji państwa i narażają je na śmieszność.
Gospodarczy Gabinet Cieni BCC zwraca się do wszystkich osób odpowiedzialnych za
medialne zatrzymania przedsiębiorców, aby oponowały przeciwko formie traktowania
podejrzanego, która stawia go na marginesie społecznym przed udowodnieniem mu winy.
Aby nie poddawały się politycznym naciskom, które poprzez tak nagłośniony w mediach
sposób zatrzymania i przesłuchania osoby – strony w sprawie o przestępstwo – publicznie ją
stygmatyzują. Przypominamy, że osoba podejrzana, do momentu skazania przez sąd
prawomocnym wyrokiem, jest osobą niewinną. I należy się jej obywatelski szacunek.
Z nadzieją i wiarą w wymiar sprawiedliwości odnotowujemy oddalenie przez gdański sąd
wniosku o tymczasowe aresztowanie Pawła Olechnowicza, a także umożliwienie mu złożenia
zeznań z „wolnej stopy”, bez kaucji oraz innych warunków ograniczających wolność osobistą.
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