
 

Tel: 020 7832 7800 | Email: correspondence@equalityhumanrights.com  Fleetbank House, 2-6 
Salisbury Square, London, EC4Y 8JX www.equalityhumanrights.com 
 
 

Adam Bodnar                  Komisja ds. Równości i Praw Człowieka 

Rzecznik Praw Obywatelskich 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce 

Al. Solidarności 77 

00-090 Warszawa 

         Ref. DI/442Bodnar  

         20 września 2016r.  

 

Szanowny Panie Rzeczniku,  

Incydenty wymierzone przeciwko obywatelom polskim w Wielkiej Brytanii  

Dziękuję za Pańskie pismo z dnia 2 września w sprawie głęboko niepokojącego 

wzrostu liczby incydentów rasistowskich oraz przestępstw na tle nienawiści, 

wymierzonych w polskich i innych obywateli w Wielkiej Brytanii, odnotowanych 

po ostatnim referendum dot. UE. W sposób szczególny zwrócił Pan moją uwagę 

na tragiczne zabójstwo Arkadiusza J           .  

Ja oraz pozostali członkowie Komisji podzielamy Pańskie głębokie 

zaniepokojenie tymi wydarzeniami. Wydaje się, że rasistowska mniejszość 

wykorzystuje wynik referendum do uzasadnienia nienawiści i rasizmu oraz do 

rozpowszechniania tego trującego jadu w naszym społeczeństwie. Jako 

mieszkańcy Wielkiej Brytanii musimy współpracować razem z kolegami z 

zagranicy, aby się temu przeciwstawić i znaleźć odpowiednie rozwiązanie tego 

problemu. Komisja jest jak najbardziej gotowa, by odegrać w tym swoją rolę.  

Gdy wspomniane zdarzenia wyszły na światło dzienne, podjęliśmy szybkie 

działania. Stworzyliśmy koalicję brytyjskich organizacji biznesowych i 

zwróciliśmy się do pracodawców o odgrywanie wiodącej roli w kwestionowaniu 

nietolerancji oraz zapewnieniu, aby pracownicy, którzy mogą doświadczyć 

aktów rasizmu w miejscu pracy lub poza nim mogli liczyć na wsparcie. Nasza 

wspólna kampania obejmowała0po rady na temat praw pracowniczych w 

miejscu pracy i poza nim oraz informowała, gdzie można udać się po pomoc i 

jak zgłaszać incydenty motywowane nienawiścią rasową. Korzystając z mediów 
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społecznościowych rozpowszechnialiśmy informacje w języku angielskim, 

polskim, rumuńskim oraz bułgarskim na temat możliwości zgłaszania 

incydentów rasistowskich. Nasza kampania dotarła łącznie do ponad 90 tysięcy 

osób, a wersja polska, za pośrednictwem Facebooka i Twittera do co najmniej 

12 tysięcy osób.  

 

Pozostajemy także w kontakcie z zagranicznymi ambasadami i konsulatami, 

zasięgając ich porad na temat najlepszych sposobów zapewnienia, aby osoby w 

poszczególnych społecznościach rozumiały w jaki sposób są chronione przez 

prawo i co powinny zrobić, gdy staną się ofiarami incydentu motywowanego 

nienawiścią. W dniu 4 lipca napisałem w tej sprawie pismo do Pana Witolda 

Sobkówa, Ambasadora Polski w Wielkiej Brytanii.  

Zakres uprawnień Komisji nie obejmuje zajmowania się poszczególnymi 

incydentami motywowanymi nienawiścią, które to incydenty stanowią 

przestępstwo i podlegają działaniom policji. Tym samym z przykrością muszę 

poinformować, że nie jestem w stanie przychylić się do Pańskiej prośby i 

monitorować dochodzenia w sprawie morderstwa Arkadiusza J.   Jednakże 

wiem, że sprawą tą jako przestępstwem na tle nienawiści zajmuje się policja, 

która aresztowała już podejrzanych.  

 

Mimo to prowadzimy prace na rzecz rozwiązania problemu przemocy związanej 

z tożsamością we wszystkich jego przejawach. Podejmujemy działania wraz z 

organami wymiaru sprawiedliwości oraz innym organami administracji, mając 

na celu określenie sposobów usprawnienia działań prewencyjnych, zgłaszania 

oraz reagowania na przestępstwa na tle nienawiści. W kwestii przestępstw na 

tle nienawiści współpracujemy również z organami europejskimi oraz 

międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się prawami człowieka, w tym z 

Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Equinet (Europejską 

Siecią Wyspecjalizowanych Organów ds. Równości). W ostatnim wniosku do 

Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej wezwaliśmy rząd 

Zjednoczonego Królestwa do:  
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 dokonania wszechstronnego przeglądu sposobów funkcjonowania 

systemu skazywania za przestępstwa z nienawiści w Anglii oraz Walii, a 

także jego skuteczności, w tym możliwości zwiększenia wyroków za 

przestępstwa motywowane nienawiścią;  

 dostarczenia mocniejszych dowodów potwierdzających, że strategie 

walki z przestępstwami z nienawiści są skuteczne;  

 współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości w celu zrozumienia, co 

motywuje sprawców do popełniania przestępstw z nienawiści oraz 

wykorzystania tej wiedzy do opracowania nowych działań 

prewencyjnych.  

 

Mam nadzieję, że moja odpowiedź utwierdzi Pana w przekonaniu, iż Komisja 

traktuje tę kwestię bardzo poważnie. Wyrażam chęć bardziej szczegółowego 

omówienia specyfiki naszej pracy z Panem lub Pańskimi urzędnikami, jeżeli 

zajdzie taka potrzeba.  

 

Z wyrazami szacunku,  

David Isaac  

Przewodniczący  
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