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Szanowny Panie Ministrze
Uprzejmie informuję, iż w dniu 18 czerwca bieżącego roku zwróciła się do mnie
Pani Fran Oborski Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkiej Brytanii,
w sprawie okoliczności związanych z zaginięciem obywatelki Polski – p. Karoliny O.
Z relacji Pani Konsul wynika, że brytyjscy policjanci bezskutecznie usiłowali
uzyskać podstawowe informacje na temat zasad bezpieczeństwa, jakie rozpowszechniają
firmy transportowe, doświadczyli także trudności w kontakcie z policją z terenu, z którego
pochodziła zaginiona dziewczyna. Polska Policja wyjaśniała swój brak zainteresowania
faktem, że "nie popełniono przestępstwa", podczas gdy Policja z West Midlands – jak
zauważyła p. Oborski – poważnie brała pod uwagę dochodzenie w sprawie zabójstwa.
W okolicznościach zaginięcia obywatela Wielkiej Brytanii w obcym państwie, Policja
ustanawia Rodzinnego Oficera Łącznikowego (Family Liaison Officer), na wypadek gdyby
następstwem zdarzeń były tragiczne informacje, po to, aby rodzina nie dowiadywała się
o nich od dyżurnych policjantów czy też za pośrednictwem mediów.
Wydaje się, iż przedmiotowe rozwiązanie, wychodzące naprzeciw oczekiwaniom
rodzin osób zaginionych można przetransponować na grunt polski.
Ponadto Pani Konsul zauważyła, iż mimo recesji wielu Polaków poszukujących
pracy wciąż przybywa do Wielkiej Brytanii. Częstokroć są to osoby nie znające języka
angielskiego na poziomie komunikatywnym, również bez zaaranżowanej wcześniej pracy.

2

Z uwagi na fakt, iż w ostatnim czasie w Wielkiej Brytanii nasiliły się ataki na tle rasowym
(tzw. hate crimes) wobec obywateli m.in. Polski proponuję rozważyć możliwość wdrożenia
kampanii informującej nastolatków na temat zagrożeń wynikających z wyjazdu do obcego
państwa bez dostatecznej znajomości jego języka, być może w ramach Krajowego
Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi, realizowanego w MSWiA.
Dodatkowo, na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku
Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) zwracam się
do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zbadanie sprawy braku współpracy polskiej
Policji z Policją West Middlands w sprawie Pani Karoliny O.
Będę wdzięczny za poinformowanie mnie o zajętym stanowisku, względnie
podjętych decyzjach.
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