
RPW/78705/2016 P 
Data:2016-12-16 

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI 

?0 RZECZNIKyS, 
'OBYWATELSKICH 

WPŁ, 2016 -12- 1 6 

Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 rok 

Pan 

dr Adam Bodnar 

Rzecznik Praw Obywatelskich 

Odpowiadając na Pana pismo z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie wyrażonego 
niepokoju związanego ze wzrostem napływających sygnałów świadczących o różnego 
rodzaju atakach motywowanych uprzedzeniami na tle rasowym, narodowym, etnicznym 
lub wyznaniowym, chciałbym zwrócić uwagę na kilka wątków poruszonych w skierowanym 
do mnie piśmie. 

Wszystkie przypadki napaści na tle rasowym lub temu podobne, badane są przez 
Policję z należytą stararmością. Wobec wymienionych przez Pana pokrzywdzonych obywateli 
Algierii, Czeczenii oraz Turcji, a także w większości innych ataków fizycznych, sprawcy 
zostali wykryci przez Policję, a sprawy mają swój dalszy bieg procesowy. Faktem pozostaje, 
że z obiektywnych przyczyn, nie w każdym przypadku możliwe było natychmiastowe 
ustalenie sprawców lub do chwili obecnej nie doszło do ich wykrycia. 

Przytaczane przez Policję przy okazji różnych spotkań lub konferencji prasowych 
statystyki stanowią obiektywny przekaz obrazujący skalę zjawiska tzw. przestępstw 
z nienawiści na podstawie postępowań wszczętych i czynów stwierdzonych. Badanie ciemnej 
liczby przestępstw stanowi formę diagnozy kryminologicznej oraz wiktymologicznej i nie jest 
domeną działania Policji, lecz ośrodków naukowych. 

Zdarzające się zestawianie statystyk przestępstw motywowanych nienawiścią na tle 
rasowym z innymi- o podłożu również motywowanym niechęcią lub nienawiścią, nie ma na 
celu relatywizowania zjawiska. Policja ma pełną świadomość faktu, że odczucia każdego 
pokrzywdzonego przestępstwem mogą być i na ogół są inne. Społeczeństwo powinno jednak 
mieć świadomość, jaka jest ogólna skala przestępczości i na jakim pułapie znajdują się 
poszczególne kategorie przestępstw. Przytoczenie zestawiania przestępstw na tle uprzedzeń 
społecznych ze statystykami np. ataków na policjantów miało na celu wskazanie, 
że nienawiść społeczna cechuje się wspólnym mianownikiem, a bycie policjantem i noszenie 
munduru uznać należy za cechę indywidualną, choć zmienną w czasie. Cecha ta jednak staje 
się okazją do wyrażenia swojej nienawiści do Policji poprzez znieważanie lub naruszanie 
nietykalności cielesnej, a zatem zachowań bliskich do opisanych w art. 119 i 257 k.k. 



Zapewniam, że w przyszłości intencje dla nierelatywizowania czynów i ofiar będą poparte 
szerszą argumentacją. 

Policja przy aktualnym podziale kompetencji administracyjnych w państwie nie jest 
wiodąca w realizowaniu społecznej edukacji i profilaktyki anty dyskryminacyjnej, 
która efektywnie realizowana, zapewne może stanowić źródło redukcji zacłiowań 
nienawistnych. 

Policja nie jest odpowiedzialna za badanie przyczyn ewentualnej radykalizacji postaw 
społecznych oraz wzrostu liczby przestępstw popełnianych na tle nienawiści. Rolą Policji jest 
ściganie sprawców przestępstw oraz profilaktyka oferowana grupom szczególnego ryzyka. 

Można jedynie spekulować, że odnotowany przyrost statystyczny przestępczości 
skierowanej wobec muzułmanów i osób pochodzenia arabskiego może być dyktowany 
między innymi ogólnymi napięciami w Europie i na świecie związanymi z kryzysem 
migracyjnym, zagrożeniami terrorystycznymi, za którymi stoi tzw. państwo islamskie. 
Wydaje się również, że liczne działania prewencyjne Policji mogły także wpłynąć na redukcję 
ciemnej liczby i tym samym na wzrost liczby zgłaszanych przypadków ataków np. na tle 
rasowym. 

Uwagi Komitetu Praw Człowieka ONZ (CCPR/C/POL/7), o których Pan wspomina, 
niezwłocznie zostały rozesłane celem dalszej realizacji przez jednostki oraz właściwe 
komórki organizacyjne Policji. 

Zapewniam również, że zarówno bariera językowa lub inne kwestie kulturowe, 
nie stanowią przeszkody w przyjmowaniu przez policjantów zawiadomień o popełnionym 
przestępstwie. Jeżeli dysponuje Pan tego typu informacjami, bardzo proszę o przekazanie 
ich do Komendy Głównej Policji. 

Policja nie dedykowała do chwili obecnej muzułmanom zamieszkującym w Polsce 
programów lub projektów profilaktycznych. Wynika to z faktu, że do chwili obecnej 
ze środowisk pojedynczych wyznawców islamu np. studentów oraz tzw. starych i nowych 
diaspor, nie płynęło takie zapotrzebowanie. Podczas kolejnych sesji Policyjnej Platformy 
Przeciw Nienawiści prowadzonej przez podległego mi Pełnomocnika ds. ochrony praw 
człowieka, przedstawiciele środowisk muzułmańskich nie zgłaszali również tego typu 
potrzeb. Warto wspomnieć, że wspomniana platforma komunikacyjna nie została 
zlikwidowana, lecz jej działania zostały zawieszone z uwagi na malejące zainteresowanie 
i niską frekwencję. 

Nie odnotowano przypadku, aby kiedykolwiek odmówiono liderom społeczności 
muzułmańskich kontaktu, czy spotkania. Nawiązane przez Pełnomocnika ds. ochrony praw 
człowieka kontakty ze środowiskiem muzułmańskim- ostatnio z Panem Mahmudem 
Hamdanem ze Stowarzyszenia Muzułmańskiego Ahmadiyya, pozwoliły zgromadzić liczne 
materiały edukacyjne na temat muzułmanów zamieszkujących w Polsce. Policja w procesie 
monitorowania sytuacji muzułmanów w Polsce korzysta z bardzo wielu źródeł naukowych, 
raportów z badań itp. Pełnomocnik ds. ochrony praw człowieka jest także w kontakcie 



z Panem Mustafą Switat, doktorantem Uniwersytetu Warszawskiego badającego tzw. stare 
i nowe diaspory muzułmanów w Polsce. Za eksperckie szkolenia policjantów w obszarze 
zapobiegania islamofobii odpowiada współpracująca z Policją Fundacja MultiOcalenie, 
skupiająca imigrantów- wyznawców islamu. Otwarci na współpracę są przedstawiciele 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z Zarządu Gminy Warszawa, a także z Fundacji 
Afryka Inaczej, która w 2012 roku przyznała Pełnomocnikowi ds. ochrony praw człowieka 
ważną nagrodę środowiskową o nazwie Afrykas Roku za działania na rzecz wsparcia 
imigrantów. Policja współpracuje także doraźnie z Centrum Edukacji i Kultury 
Muzułmańskiej Tatarów Polskicłi w Kruszynianach. Wiele inicjatyw podejmowanych jest 
w jednostkach terenowych Policji. 

Deklaruję, że jeśli dojdzie do organizacji spotkania z przedstawicielami środowisk 
muzułmańskich w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawiciele Policji wezmą 
w nim udział. Spotkanie to może odbyć się również w formie partycypacji przywołanej 
przeze mnie Policyjnej Platformy Przeciw Nienawiści, której pierwotnym celem było 
nawiązywanie roboczych kontaktów ze społeczeństwem w obszarach szeroko rozumianej 
walki z nienawiścią społeczną, nie tylko na tle rasowym, czy też religijnym. 

Okresowe raporty i analizy tematyczne, o których Pan wspomina, opracowywane 
są doraźnie na potrzeby różnych komisji lub też innych spotkań, a następnie- na ogół stanowią 
dostępne źródło informacji. Wszelkie zapytania Pana Rzecznika w przedmiocie dostępnych 
w Policji opracowań i analiz policyjnych, nie pozostaną bez odpowiedzi. 
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