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KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
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Gip -

Rzecznik Praw Obywatelskich
Pan Adam BODNAR

00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

W odpowiedzi na pismo nr 1. dz. VIII.518.33.2015.JG/MK z dnia 8 października 2015 r.,
w sprawie przedłożenia informacji na temat czynności służbowych podejmowanych w czasie trwania
manifestacji anty-migracyjnych oraz działań mających na celu ochronę mniejszości narodowych
przebywających w Polsce i takich, których przyjazd jest dopiero planowany, uprzejmie przesyłam
stanowisko w przedmiotowej sprawie:

KWP Białystok

Informacja o zgromadzeniach.

Na terenie województwa podlaskiego odbyło się sześć zgromadzeń publicznych mających
na celu wyrażenie sprzeciwu wobec sytuacji ¡migracyjnej w Europie i ewentualnym przyjmowaniu
uchodźców w Polsce. W trakcie ich przebiegu nie stwierdzono publicznego znieważania grup ludności
z powodu ich przynależności narodowej, etnicznej, rasowej czy wyznaniowej.

Działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa imigrantów/uchodźców.

Rozumiejąc

delikatność

granicy

pomiędzy

wolnością

słowa,

a „mową

nienawiści

wyczerpującą znamiona przestępstwa z art. 256 i 257 kodeksu karnego na terenie woj. podlaskiego
wypracowano procedury działania podlaskiej Policji, w związku z zabezpieczeniem zgromadzeń, tj..
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1.

Z odpowiednim wyprzedzeniem inicjowane jest spotkanie (np. w siedzibie samorządu)
w którym uczestniczą: przedstawiciele organu gminy, Policji oraz organizator zgromadzenia.
Z reguły efektem spotkania są wiążące ustalenia nt.:
stanowiska organizatora w przypadku wskazania mu propozycji co do zmiany: miejsca,
godziny

rozpoczęcia, trasy przemarszu, a nawet daty zgromadzenia -

jeżeli jest

to uzasadnione realnym zagrożeniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku
z przebiegiem zgromadzenia. Organizator oczywiście nie musi akceptować przedłożonych
mu propozycji. Jednak jak pokazuje praktyka organizator zgromadzenia, które odbyło
w dniu 3 października br. w Białymstoku dokonał korekty trasy przemarszu, która
pierwotnie miała kończyć się w miejscu zamieszkującym przez uchodźców z Czeczenii,
wypracowanego sposobu postępowania organizatora, przedstawiciela organu gminy oraz
służb Policji w przypadku odnotowania zagrożeń związanych z przebiegiem zgromadzenia,
♦> zapewnienia bezpośredniej obecności w rejonie zgromadzenia - przedstawiciela organu
gminy,

który

uprawniony

w

trakcie

do jego

zgromadzenia

rozwiązania, w

poza

przewodniczącym

przypadkach

wskazanych

zgromadzenia jest
w

ustawie

prawo

o zgromadzeniach.
2.

Bezpośrednio przed otwarciem zgromadzenia, wspólnie z przedstawicielem organu gminy
nawiązywany jest kontakt z organizatorem/przewodniczącym zgromadzenia publicznego,
podczas którego przypominane są jego ustawowe prawa i obowiązki oraz akcentowana jest
konieczność natychmiastowej jego reakcji w przypadku wystąpienia zachowania naruszającego
przepisy ustawy prawo o zgromadzeniach lub inne przepisy karne.

3.

W trakcie zgromadzenia dowódca policyjnego zabezpieczenia współdziała z przedstawicielem
organu gminy przebywającym bezpośrednio w rejonie zgromadzenia.

4.

Każde policyjne zabezpieczenie dot. zgromadzenia publicznego jest traktowane indywidualnie
z uwzględnieniem specyfiki i wiążących się z nim zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku
publicznego przy zaangażowaniu adekwatnych do zagrożenia sił i środków Policji.

5.

W przypadku pojawienia się treści nawołujących do nienawiści na tle wyznaniowym lub
rasowym - przyjęcie odpowiedniej taktyki pełnienia służby mającej na celu przede wszystkim
bezpieczeństwo uczestników zgromadzenia i osób postronnych, a także zgromadzenie materiału
dowodowego oraz ujawnienie i zatrzymanie sprawców czynów zabronionych.
Ponadto na terenie województwa podlaskiego wobec osób dopuszczających się czynów
zabronionych obowiązuje zasada ..zero tolerancji” — w szczególności wobec pseudokibiców
oraz osób, których czyny wyczerpują znamiona przestępstw z art. 256 i 257 kodeksu karnego.
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KWP Bydgoszcz

Informacja o zgromadzeniach.

1.

Komenda Miejska Policji w Toruniu prowadzi czynności sprawdzające w kierunku naruszenia
przepisów art. 256 § 1 kk i art. 257 kk podczas zgromadzenia, które miało miejsce w dniu
27 września 2 0 15r. w Toruniu.

2.

Komisariat Policji Bydgoszcz - Szwederowo prowadzi czynności sprawdzające w kierunku
naruszenia przepisów art. 256 § 1 kk podczas zgromadzenia, które miało miejsce w dniu
26 września 2015r. w Bydgoszczy.

Działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa imigrantów/uchodźców.

Ponadto informuję, że Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy organizuje spotkania
w ramach tzw. „Żywej Biblioteki”, podczas których

policjanci spotykają się między innymi

z

się

reprezentantami

grup

mniejszościowych.

Odbyło

również

spotkanie

profilaktyczno

informacyjne ze studentami z wymiany międzynarodowej programu Erasmus na Uniwersytecie
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Funkcjonariusze garnizonu kujawsko - pomorskiego brali
również udział w szkoleniach z zakresu zapobiegania i zwalczania przestępstw z nienawiści.

KWP Gdańsk

Informacja o zgromadzeniach.

Podczas zgromadzenia publicznego, które odbyło się w dniu 12 września 2015 r. na terenie
Gdańska

odnotowano

zdarzenia,

które

nosiły

znamiona

czynu

zabronionego

wskazanego

w przedmiotowym piśmie Rzecznika Praw Obywatelskich.
Na podstawie zgromadzonego materiału, w szczególności zapisu audio-video, Wydział
Dochodzeniowo

-

Śledczy

Komendy

Miejskiej

Policji

w

Gdańsku

wszczął

postępowania

przygotowawcze z art. 256 kk, w związku z transparentami i okrzykami szerzącymi nienawiść na tle
rasowym i wyznaniowym wznoszonymi przez demonstrantów. W dalszym ciągu trwają czynności
procesowe i do tej pory nikomu nie przedstawiono zarzutów.
Ponadto Wydział Przestępstw w Ruchu Drogowym i Wykroczeń Komendy Miejskiej Policji
w Gdańsku wszczął postępowania z art. 52 kw oraz art. 13a Ustawy Prawo o Zgromadzeniach
i również prowadzone są czynności w sprawie.
W okresie od września do chwili obecnej na terenie woj. pomorskiego m. in. w Słupsku,
Lęborku, Malborku zostały zorganizowane zgromadzenia publiczne związane z imigracją, które nie
zakłóciły porządku publicznego w miejscu ich odbywania się.
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Działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa imigrantów/uchodźców.

W związku z rosnącym napływem imigrantów z państw objętych działaniami wojennymi,
na terenie woj. pomorskiego realizowane są działania polegające na wnikliwym monitorowaniu
głównych szlaków komunikacyjnych oraz podjęciu wszelkich czynności mających na celu ujawnianie
osób mogących przebywać nielegalnie na terytorium RP.
Działania te ukierunkowane są przede wszystkim na to, by zapewnić imigrantom ochronę,
w przypadku ich przyjazdu na teren naszego województwa.

KWP Gorzów Wielkopolski

Informacja o zgromadzenia

Od września bieżącego roku na terenie województwa lubuskiego odnotowano dwa zdarzenia,
wypełniające znamiona czynu zabronionego z art. 256 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny:

1.

W dniu 26 września 2015 r, w Gorzowie Wlkp., na Płacu Katedralnym po oficjalnym
zakończeniu zgromadzenia publicznego pod nazwą ,, Gorzowianie Przeciw Imigrantom ”,
grupa osób zasłonięta transparentem odśpiewała słowa: „A na drzewach zamiast liści będą
wisieć islamiści”. W tej sprawie KMP w Gorzowie Wlkp. prowadzi postępowanie
sprawdzające l.dz. D-1400/15, RPS-154/15.

2.

W dniu 3 października 2015 r. w Zielonej Górze podczas zgromadzenia publicznego,
celem którego był protest przeciwko przyjmowaniu imigrantów ekonomicznych. Podczas
trwania

manifestacji

zarejestrowano

zachowania

uczestników

polegające

na wykrzykiwaniu haseł nawołujących do nienawiści na tle różnic wyznaniowych.
W związku z zaistniałym zdarzeniem w KMP w Zielonej Górze wszczęto dochodzenie
l.dz. D- 2009/15, RSD-858/15, które nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze.

Działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa imigrantów/uchodźców.

1.

W ramach realizacji rekomendacji zawartych w planie wdrażania dla dokumentu „Polityka
migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania”, Pełnomocnik ds. Ochrony Praw
Człowieka Komendanta Wojewódzkiego Policji wspólnie z Wydziałem Prewencji KWP
w Gorzowie Wlkp. zorganizował dwa szkolenia pt. „MultiTolerancja”. Celem tych szkoleń
było przygotowanie policjantów i pracowników lubuskiej Policji do specyfiki pracy
z cudzoziemcami w takich obszarach jak: prawny, kulturowy, przeciwdziałania ksenofobii,
dyskryminacji, rasizmowi. Szkolenia były adresowane do policjantów i policjantek pionu
prewencji, kryminalnego, wspomagającego oraz tych pracowników Policji, którzy ze względu
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na charakter wykonywanych zadań służbowych mogą zetknąć się ze zdarzeniami z udziałem
cudzoziemców bądź problematyką wielokulturowości. W szkoleniach uczestniczyło ok.120
funkcjonariuszy.
2. Zgodnie z „Kierunkową strategią Policji w zakresie systemowej ochrony praw człowieka
na lata 2013-2015” opracowano program szkolenia - warsztatów doskonalenia zawodowego
lokalnego w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw z nienawiści.

W ramach tego

programu Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka KWP w Gorzowie Wlkp. przeprowadził
w 2015 roku serię szkoleń, w ramach których przeszkolono 255 funkcjonariuszy.
3.

Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie
Wlkp. przeprowadził spotkanie z uczniami klas ponadgimnazjalnych, którym przedstawił
zagadnienia

związane

z ochroną

praw

człowieka.

Podczas

warsztatów

przybliżono

im definicje stereotypu, uprzedzenia, rasizmu oraz dyskryminacji i tolerancji, a także
omówiono symbole nienawiści.
4. W ramach działań profilaktycznych pn. ,, Wioska Policyjna 2015 ” podczas Przystanku
Woodstock w Kostrzynie nad Odrą w dniach od 29 lipca do 2 sierpnia 2015 r.
Wydział Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp. wspólnie z Fundacją „MultiOcalenie”
zrealizował warsztaty anty-dyskryminacyjne oraz wykłady na temat różnic kulturowych,
przedstawiona została również wystawa zdjęć pn. „Tolerancja przez małe t" obrazująca
dyskryminację grup mniejszościowych w Polsce.
5.

Zorganizowano debatę społeczną pod hasłem „Postawy anty-dyskryminacyjne społeczeństwa
filarem bezpieczeństwa” —

w dniu 23 września 2015 r. w Gorzowie Wlkp. Debata

zorganizowana przez Wydział Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp.
projekcją

filmu

„Karbala”

w

reż.

Krzysztofa

Łukaszewicza.

poprzedzona była

Celem

debaty

było

przeciwdziałanie przemocy i przestępstwom z nienawiści, budowanie poszanowania praw
człowieka oraz kształtowanie postaw anty-dyskryminacyjnych wśród społeczeństwa, w tym
młodzieży. W debacie wzięły udział 104 osoby.
6. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze wzięli udział w debacie
oksfordzkiej
Uniwersytetu

organizowanej

przez

Zielonogórskiego

Katedrę

wraz

Seksuologii,

z Penitencjarnym

Poradnictwa
Kołem

i Resocjalizacji

Naukowym

PRISON

i przedstawicielami Aresztu Śledczego. Debata odbyła się 14 października 2015 r., tematem
debaty pod hasłem: „Syryjczyk u bram Unii Europejskiej. Inkluzja czy ekskluzja polityczna?
był problem napływu uchodźców do Europy. Uczestnikami poza policjantami byli studenci
Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy przytaczali argumenty za i przeciw przyjęciu
uchodźców na teren Polski i Unii Europejskiej.

Ponadto, Wydział Dochodzeniowo Śledczy KWP w Gorzowie Wlkp. w zakresie swoich
kompetencji nadzoruje i monitoruje postępowania przygotowawcze dotyczące przestępstw oraz
incydentów popełnionych na tle nienawiści, na terenie województwa lubuskiego. Wyznaczony
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funkcjonariusz Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego, jako koordynator wojewódzki współpracuje
z Biurem Służby Kryminalnej KGP w zakresie przeciwdziałania przestępstwom popełnianym na tle
nienawiści, oraz uczestniczy w szkoleniach z tej tematyki.

KWP Katowice

Informacja o zgromadzeniach.

Od września br. do chwili obecnej, na terenie województwa śląskiego odbyło się
12 manifestacji anty-migracyjnych. Podczas czterech niżej wymienionych zgromadzeń odnotowano
naruszenia porządku prawnego :

1.

W dniu

12 września 2015 r. w Częstochowie — podczas zgromadzenia z udziałem

ok, 200 osób, którego celem było wyrażenie niezadowolenia z prowadzonej polityki
¡migracyjnej wobec

Polski, odnotowano zdarzenie związane ze skandowaniem haseł

nawiązujących do nienawiści tj. „Araby precz z P olski”, „Precz z islam em ”. W związku
z powyższym pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Częstochowie prowadzone jest
postępowanie przygotowawcze w sprawie o czyn z art. 256 § 1 i art. 257 Kodeksu Karnego.
Postępowanie prowadzi KMP w Częstochowie.
2.

W dniu 17 października 2015 r. w Częstochowie - podczas zgromadzenia z udziałem
ok.

600

osób,

sprowadzenia

którego

imigrantów

celem
do

było

wyrażenie

sprzeciwu

Polski,

ujawniono

zdarzenie

społecznego
dotyczące

dotyczącego
prezentowania

transparentów z symbolami nawiązującymi do nienawiści w postaci flagi konfederacji, krzyża
celtyckiego oraz falangi. Ustalono osoby prezentujące te symbole, a materiał wraz
z dokumentacją video, skierowany zostanie do Prokuratury Rejonowej Częstochowa - Północ
w Częstochowie celem podjęcia decyzji odnośnie kwalifikacji prawnej czynu i dalszego trybu
postępowania w tej sprawie.
3.

W dniu 26 września 2015 r., w Katowicach - podczas zgromadzenia, w którym wzięło udział
ok. 2 tys. osób, a które zorganizowane zostało pn.: „Stop imigrantom - godne życie
i praca w Polsce dla Polaków”, na cmentarzu usytuowanym w pobliżu miejsca zgromadzenia
zatrzymano 4 mężczyzn, którzy prowadzili na smyczy prosię. Zwierzę na swoim ciele
posiadało napis „KORAN”, a zatrzymane osoby udawały się na wyżej wymienioną
manifestację. Wobec zatrzymanych mężczyzn toczy się postępowanie o czyn z art.262 §1 kk
oraz art. 35 ust la Ustawy o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (z późn. zm.).
Postępowanie

pod

nadzorem

Prokuratury

Rejonowej

w

Katowicach

prowadzi

KMP w Katowicach.
4.

W dniu 5 października 2015 r., po manifestacji organizowanej przez Fundację „Klamra”, która
odbyła się w dniu 2 października 2015 r. w Bielsku Białej z udziałem 2 tys. osób,
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a która zorganizowana została w celu poinformowania mieszkańców o decyzjach na szczycie
UE dot. przyjmowania przez Polskę uchodźców, na adres internetowy KMP Bielsko - Biała
wpłynęło zawiadomienie dotyczące transparentu z napisem „W HITE EUROPE” oraz
z rysunkiem przedstawiającym zamaskowanego człowieka z maczetą i obciętą głową
islamisty. W powyższej sprawie niezwłocznie, tj. w dniu 05.10.2015 r., w Wydziale
Kryminalnym KMP w Bielsku - Białej zostało wszczęte postępowanie sprawdzające o czyn
z art. 256 §1 kk. Równocześnie ustalono, że wymieniony transparent został rozwieszony przez
kilka zamaskowanych osób po zakończeniu manifestacji, gdy większość opuściła jej teren.
Baner ten został rozwinięty na krótką chwilę, celem wykonania serii fotografii przez
uczestników manifestacji, a następnie został zwinięty i schowany. Trwają czynności
zmierzające do ustalenia sprawców zaistniałego zdarzenia.

Działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa imigrantów/uchodźców.

Na terenie aglomeracji śląskiej, antycypując trudności i zagrożenia wynikające z globalnej
sytuacji związanej z liczbą napływających do Europy imigrantów, celem zapewnienia bezpieczeństwa
osobom należącym do mniejszości etnicznych, narodowych i wyznaniowych zorganizowane zostały
niżej wymienione szkolenia i konferencje:

1.

W dniu 16 kwietnia 2015 r. zorganizowane zostało spotkanie przedstawicieli poszczególnych
wydziałów KWP w Katowicach, mające na celu omówienie problematyki migracyjnej
w ramach rekomendacji i wniosków zawartych w dokumencie „Polityki migracyjnej Polski
stan obecny i postulowane działania " (1. dz. Zw- 0151-49/374/15).

2.

W dniu 18 i 19 czerwca 2015 r. Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka oraz przedstawiciele Wydziałów Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach uczestniczyli w szkoleniu warsztatowym pt. „ Prawa
cudzoziemców - prawa człowieka. Szkolenia z zakresu prawa migracyjnego z elementami
wielokulturowości’’ realizowane przez Helsińską Fundację Praw Człowieka na terenie Szkoły
Policji w Katowicach.

3.

W dniu 6 iipca 2015 r. odbyła się konferencja szkoleniowa pt: „Polityka migracyjna na terenie
województwa śląskiego”, której głównym tematem była problematyka migracyjna w aspekcie
zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Policji i inne podmioty publiczne. Głównym jej
celem było podniesienie wiedzy i kompetencji osób uczestniczących w obszarze polityki
migracyjnej,

omówienie

zagadnień

związanych

z

wielokulturowością

oraz

wymiana

doświadczeń i poznanie dobrych praktyk w zakresie problematyki dotyczącej spraw
cudzoziemców. Organizatorem tego przedsięwzięcia byli: Komendant Wojewódzki Policji
w

Katowicach,

Wojewoda

Śląski

oraz

Pełnomocnik

Terenowy

Rzecznika

Praw

Obywatelskich w Katowicach, a do udziału zaproszeni zostali policjanci jednostek terenowych

garnizonu śląskiego, przedstawiciele innych służb w tym Straży Granicznej, Służby Celnej
oraz Inspekcji Transportu Drogowego, a także świata nauki, lokalnych samorządów
i organizacji pozarządowych.
4.

W dniu 14 i 15 września 2015 r. z inicjatywy policjantów zajmujących się zabezpieczeniem
pobytu młodzieżowych grup izraelskich na terenie Śląska zorganizowana została konferencja
szkoleniowa pt.: „Różnice wielokulturowe, a zabezpieczenie lotów wysokiego ryzyka
na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Katowicach - Pyrzowicach w kontekście
współczesnych zagrożeń.” Celem powyższej konferencji było poszerzenie wiedzy dotyczącej
zasad zachowania służb bezpieczeństwa w kontakcie z osobami z innych kręgów kulturowych
i wyznaniowych, wymiana doświadczeń policjantów czeskich w kontekście obozów dla
uchodźców w Czechach, a także w kontekście zagrożenia zamachami

i działaniami tzw.

„samotnych wilków” . Prelegentami biorącymi w niej udział byli zewnętrzni specjaliści m. in.:
reprezentujący Fundację MultiOcalenie, Śkolici a Vycvikove Centrum Asklepios, Prokuraturę
Rejonową w Gliwicach, Sztab Policji w KWP w Katowicach. Uczestnikami szkolenia byli
policjanci

z jednostki

organizacyjnej

obsługującej

lotnisko,

Straży

Granicznej

oraz

pracownicy MPL Katowice - Pyrzowice. Część z nich brała również udział w warsztacie
stanowiącym element szkolenia, zatytułowanym: „Poznawczo — behawioralne czynniki
zachowania człowieka w kontekście prowadzonych czynności
5.

W dniu 30 września 2015 r. w Siemianowicach Śląskich, z inicjatywy władz samorządowych
odbyła się konferencja odnosząca się do zagadnień migracyjnych „ Uchodźcy na Śląsku.
Problemy, wyzwania, z a g r o ż e n i a W przedsięwzięcie to, obok przedstawicieli samorządów,
organizacji

pozarządowych,

Kościoła,

Straży

Granicznej,

a

także

świata

nauki,

aktywnie włączyli się przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach,
w tym Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw
Człowieka, przedstawiając zagadnienia dotyczące działań Policji w kontekście poszanowania
praw człowieka.

Dodatkowo od początku 2015 r. do chwili obecnej Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka, w ramach „Planu doskonalenia zawodowego
lokalnego organizowanego regionalnie dla policjantów i pracowników Policji województwa śląskiego
na rok 2015”, zrealizował niżej wymienione szkolenia:

1.

"Poszanowanie godności praw człowieka w działaniach P olicji”, w trakcie którego zapoznano
funkcjonariuszy z problematyką praw człowieka, omówiono regulacje prawne związane
z poszanowaniem praw człowieka oraz zadania Policji w zakresie przestrzegania praw
człowieka w kontakcie z mniejszościami narodowościowymi i etnicznymi.

2.

"Program zwalczania przestępstw z nienawiści dla funkcjonariuszy organów porządku
publicznego",

którego

celem

było

zdobycie

wiedzy

o

problematyce

przestępstw

z

nienawiści,

prawidłowego

reagowania

na

zdarzenia

mogące

być

motywowane

uprzedzeniami oraz poznanie sposobów zapobiegania przestępstwom z nienawiści.
3.

Rola Policji w zakresie przeciwdziałania zachowaniom dyskryminacyjnym ”, którego celem
było

podniesienie

wiedzy

na

temat

mechanizmów,

oraz przeciwdziałania dyskryminacji, zwrócenie

przejawów

i

skali

zjawiska

uwagi na aspekty wielokulturowości

oraz nabycie umiejętności reagowania na niewłaściwe postawy.

Problematyka
kierowniczej

migracji

garnizonu

i cudzoziemców

śląskiego,

ze

była

wielokrotnie

tematem

szczególnym

zwróceniem

uwagi

odpraw
na

kadry

zagadnienie

wielokulturowości i praw człowieka. Poza tym w podległych jednostkach organizacyjnych garnizonu
śląskiego zostały rozdysponowane wydane przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, podręczniki pt:
„ Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych

Na dzień 28 października 2015 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie
poświęcone problematyce przeciwdziałania mowie nienawiści tj. znieważania, pomawiania łub
rozbudzania nienawiści wobec wybranych grup osób. Celem tego przedsięwzięcia było powołanie
„Śląskiej Platformy Przeciw Nienawiści” oraz wymiana dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami
gmin województwa śląskiego, a także włączenia do współpracy organizacji pozarządowych z terenu
województwa. Oprócz śląskiej Policji, inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Wojewoda Śląski oraz
Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach.

KWP Kielce

Informacja o zgromadzeniach.

Na terenie województwa świętokrzyskiego podczas manifestacji anty-migracyjnych w dniu
11 października 2015 r. w Kielcach i 18 października 2015 r. w Starachowicach nie odnotowano
zdarzeń, które wypełniały znamiona czynu zabronionego.

Działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa imigrantów/uchodźców.

Podczas demonstracji udział, w charakterze obserwatora, brał Pełnomocnik Świętokrzyskiego
Komendanta

Wojewódzkiego

ds.

Ochrony

Praw

Człowieka,

który

wspomagał

dowódców

zabezpieczenia i identyfikacji zachowań mogących mieć charakter ksenofobiczny, dyskryminacyjny
i przestępny w kontekście tzw. przestępstw z nienawiści.
Ponadto

na

bieżąco

prowadzone

są

szkolenia

z

zakresu

różnic

kulturowych

dla

funkcjonariuszy Policji. W 2015 r. wspólnie z Fundacją MultiOcalenie przeszkolono kadrę
9

kierowniczą garnizonu oraz funkcjonariuszy odpowiedzialnych za kontakty z cudzoziemcami.
Szkolenia te są kontynuowane.
Wydział

Kryminalny

KWP

w

Kielcach

monitoruje

powyższe

zagadnienie

w ramach prowadzonej formy operacyjnego rozpoznania z jednoczesną koordynacją pracy jednostek
Policji garnizonu świętokrzyskiego.

KWP Kraków

Informacja o zgromadzeniach.

Na terenie działania garnizonu małopolskiego odbyło się 15 manifestacji. Podczas dwóch
niżej wymienionych zgromadzeń odnotowano naruszenia porządku prawnego :

1. W dniu 11 października 2015 r. na terenie działania KMP w Tarnowie odbyła

się

manifestacja, której celem był sprzeciw wobec nielegalnych imigrantów. Po rozpoczęciu
zgromadzenia kibice klubu Unia Tarnów dwukrotnie krzyknęli „cala Polska śpiewa z nami,
jebać islam m aczetam i’’. Praktycznie w tym samym momencie na miejsce zgromadzenia
dotarli kibice Tarnovii Tarnów. Kibice zachowywali się wobec siebie prowokacyjnie,
w związku z czym nie podejmowano żadnych czynności związanych z zatrzymaniem,
a skupiono się na odizolowaniu zantagonizowanych grup. W celu zabezpieczenia materiału
dowodowego policjanci operacyjni dokumentowali jego przebieg kamerami video oraz
aparatami fotograficznymi. W trakcie zgromadzenia w związku z bardzo napiętą sytuacją
związaną z kibicami oraz po ponownym okrzyku „cała Polska śpiewa z nami, jebać islam
maczetami”, organizator ogłosił zakończenie zgromadzenia publicznego. Po zakończeniu
zgromadzenia z uwagi na eskalację sytuacji rozstawiono pododdział Policji, oddzielając
od siebie zantagonizowane grupy, a następnie zabezpieczono rozejście poszczególnych grup
kibiców tak aby nie doszło do ich konfrontacji. W związku z powyższym KMP w Tarnowie
prowadzi postępowanie przygotowawcze L. dz.TAK.RSD.79.15 o przestępstwo z art. 256
§ kk. Obecnie trwa proces identyfikacji osób mogących mieć związek z popełnionym czynem.
2. W dniu 1 września 2015 r. na terenie działania KPP w Zakopanem odbył się protest przeciwko
decyzji

wójta

gminy

Kościelisko

o przyjęciu nielegalnych

imigrantów

w szkołach

podstawowych na terenie gminy. Protest miał miejsce przy budynku gminy w Kościelisku
i zgromadził ok. 100 osób. Nie był zgłoszony w Urzędzie Gminy w Kościelisku jako
zgromadzenie publiczne. Bezpośrednio przed, podczas jak i po proteście nie odnotowano
żadnych wydarzeń. Z powziętych informacji Prokuratura Rejonowa w Zakopanem wszczęła
postępowanie przeciwko jednem u z uczestników protestu, którego wypowiedzi wypełniały
znamiona czynu zabronionego z art. 257 kk. Prokuratura Rejonowa w Zakopanem złożyła
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jednak wniosek o wyłączenie i sprawa została skierowana do Prokuratury Rejonowej
w Nowym Sączu. Obecnie Wydział Kryminalny KPP w Zakopanem w ramach pomocy
prawnych wykonuje czynności dla w/w Prokuratury dot. m.in. zabezpieczenia nagrań
i reportaży z przebiegu protestu sporządzonych przez Tygodnik Podhalański.
Działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa imigrantów/uchodźców
Działania małopolskiej Policji mające na celu zapewnienia bezpieczeństwa imigrantów
i uchodźców odbywają się w kilku obszarach:
1.

Działania w ramach zadań Policji.
Pion kryminalny rozpoznanie

w ramach swych obowiązków i uprawnień, policjanci prowadzą

gruP>

organizacji,

subkultur,

których

działania

mogłyby

powodować powstawanie zagrożeń dla imigrantów.
Pion prewencyjny - w ramach dyslokacji służb patrolowych policjanci na bieżąco otrzymują
zadania rozpoznawania zagrożeń, w tym dot. imigrantów i uchodźców.
2.

Edukacja i informacja.
Policja małopolska prowadzi szereg działań edukacyjnych, w których tematyka uchodźców
jest poruszana. Poniżej przedstawiono najważniejsze z nich:

❖ Podstawowym szkoleniem w tym zakresie jest kurs „ Walka i zapobieganie przestępstwom
z nienawiści. W toku kursu tematyka działań anty-dyskryminacyjnych (zewnętrznych) jest
omawiana w obszernym zakresie. Trzeba podkreślić, że przeszkoleni zostali prawie wszyscy
funkcjonariusze małopolscy, a przebieg działań edukacyjnych monitoruje MSW.
*t* Warsztaty pn. Prawa Człowieka w zarządzaniu Policją. W warsztatach uczestniczyli wszyscy
komendanci miejscy i powiatowi oraz ich zastępcy. W ramach przedmiotowych warsztatów
poruszana jest również tematyka imigrantów.
❖ W dniach 16, 17, 18 i 19 marca 2015 roku odbyły się szkolenia dotyczące Ustawy
o cudzoziemcach, współpracy Policji i Straży Granicznej przy jej stosowaniu oraz zagrożeń
migracyjnych.
❖ Dziesięciu małopolskich policjantów uczestniczyło w polsko - niemieckim seminarium
policyjnym, którego tematyką było zwalczanie przejawów dyskryminacji, ksenofobii,
antysemityzmu oraz przestępczości z nienawiści. Seminarium zorganizowane zostało przez
Dom Konferencji w Wannsee w Berlinie oraz w Centrum Żydowskie w Oświęcimiu.
❖ Fundacja Obywatelska Perspektywa przeprowadziła warsztaty dla funkcjonariuszy Policji
dotyczących

mniejszości,

imigrantów

itp.

Pełnomocnik

przeprowadził

analizę

treści

szkoleniowych oraz sposobu ich wyłożenia. Warsztaty odbyły się w KPP w Gorlicach, KPP
w Zakopanem, KPP w Limanowej, KPP w Wadowicach, KPP w Nowym Targu, KPP
w Bochni.
❖ We wszystkich jednostkach rozpowszechniono publikację pt. „Cudzoziemcy w Polsce
-podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych" (Helsińska Fundacji Praw Człowieka);
❖ Do wszystkich jednostek została przesiana informacja o kampanii

MSW (Racism. Say

it to fight it - Racism. Powiedz to, Zwalczyć to), zachęcającej cudzoziemców do zgłaszania
przypadków przestępstw z nienawiści (ZPC-055/36/14);
❖ Do wszystkich jednostek zostały przesłane wytyczne Prokuratora Generalnego w zakresie
prowadzenia przez prokuratorów postępowań o przestępstwa z nienawiści (ZPC-055/34/14);
3.

Monitoring zjawisk negatywnych.
Poleceniem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji wprowadzono obowiązek
informowania pełnomocnika MKWP ds. OPC o wszystkich zdarzeniach, które mogą mieć
charakter przestępstw z nienawiści. Dzięki tym działaniom istnieje monitoring zdarzeń,
co daje podstawę do działań
zapobiegania

przestępczości

analitycznych oraz formułowania zaleceń w zakresie
z

nienawiści.

Informacje

o

zdarzeniach

przesyłane

są - za pośrednictwem KGP - do MSW przez Pełnomocnika MKWP ds. OPC. Z kolei dane
statystyczne, zbierane przez Wydział Dochodzeniowo - Śledczy, są przesyłane do Biura
Służby Kryminalnej KGP.
4.

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi.

Organizacje pozarządowe
Współpraca z mniejszościami narodowymi i etnicznymi odbywa się bezpośrednio bądź
w

porozumieniu z Pełnomocnikiem

Wojewody

Małopolskiego

ds.

mniejszości

narodowych

i etnicznych, a także we współpracy z komendantami jednostek terenowych Policji. W przypadku
innych mniejszości (np, społecznych) dominuje współpraca bezpośrednia.
Należy podkreślić, że jednostki
incydentalnie)

z

organizacjami

terenowe

pozarządowymi,

Policji

również współpracują

władzami,

uczelniami,

(stale

bądź

organizacjami

mniejszościowymi. Wynika to z dużej różnorodności etnicznej i narodowościowej Małopolski,
funkcjonowania wielu instytucji akademickich oraz organizacji pozarządowych. Istotną częścią
działań jednostek terenowych jest współpraca z organizacjami mniejszości narodowych, etnicznych
i społecznych, ukierunkowana również na działania prewencyjne. W wielu jednostkach dzielnicowym
oraz policjantom służb patrolowych zlecane są zadania w zakresie monitorowania zagrożeń, lustracji
miejsc zagrożonych itp.
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Instytucje państwowe
KWP w Krakowie współpracuje z szeregiem instytucji, przy czym dotyczy to również
bieżących zagadnień, np. ¡migrantów. Odbywa się to w ramach obowiązków spoczywających
na KWP. Podobnie dzieje się to w przypadku jednostek terenowych.
Przykład: Komendant Miejski Policji w Krakowie polecił (17.09.2015 r.) jednostkom podległym
nawiązać współpracę ze Strażą Graniczną, Strażą Ochrony Kolei, Inspekcją Transportu Drogowego
w zakresie bieżącej wymiany informacji mających związek z zagrożeniami migracyjnymi oraz w celu
dokonywania ustaleń w zakresie planowania wspólnych patroli na szlakach komunikacyjnych
w

ramach

działań

prewencyjnych.

Naczelnik

Wydziału

Sztab

Policji

został

wyznaczony

za odpowiedzialnego w zakresie koordynacji działań podejmowanych w związku z ruchem
¡migracyjnym na terenie KMP w Krakowie.

KSP w Warszawie

Informacja o zgromadzeniach.

W okresie od dnia 01.09.2015 r. do dnia 19.10.2015 r. na terenie podległym Komendzie
Stołecznej Policji odbyło się pięć zgromadzeń publicznych. Podczas tylko jednego poniżej
wskazanego zgromadzenia doszło do naruszenia prawa:

1.

W dniu ¡2 września 2015 r. w godz. 16:05 - 18:30 odbyło się zgromadzenie publiczne,
którego uczestnicy

zebrali

się na

PI.

Defilad

w

Warszawie.

Przed

rozpoczęciem

zgromadzenia pouczono organizatora, aby w trakcie manifestacji zdecydowanie reagował
na wszelkie formy ewentualnego wygłaszania przez uczestników haseł rasistowskich
i ksenofobicznych. W kulminacyjnym momencie zgromadzenia wzięło w nim udział około
7500 osób. Zgromadzenie zwołane przez osobę prywatną, miało na celu wyrażenie sprzeciwu
wobec napływu muzułmańskich imigrantów. Uczestnicy posiadali flagi używane przez
ugrupowania skrajnie prawicowe, transparenty m.in. o treści: „Stop m ulticulti”, „Stop
imigracji", „Dziś imigranci, ju tro terroryści”, „Bóg, honor, O jczyzna”, „Polska nie dla
islam u” oraz skandowali hasła o treści „Ole, Ole islam pierdolę", „Polacy przeciw
imigrantom ”, Mając na uwadze, że wskazane hasła wygłaszali manifestanci, którzy
znajdowali się wewnątrz zgromadzenia, identyfikacja tych osób nie była możliwa. W sprawie
znieważenia podczas przedmiotowej manifestacji grupy ludności poprzez rozłożenie m.in.
transparentu z hasłem „ Cala Legia głośno krzyczy N IE dla tej islamskiej dziczy ” oraz innych
transparentów w Wydziale Dochodzeniowo - Śledczym

Komendy Stołecznej

Policji

wszczęto postępowanie przygotowawcze z art. 257 § I kk (l.dz. D-I-2689/15, RSD-230/15).
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Na podstawie postanowienia Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 06.10.2015 r.
do

sprawowania

nadzoru

nad

przedmiotowym

postępowaniem

przygotowawczym

wyznaczono Prokuraturę Rejonową Warszawa Śródmieście, gdzie ww. postępowanie
zarejestrowano za sygn. akt Ko-2676/15.

Działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa imigrantów/uchodźców.

W ramach przeciwdziałania narastaniu poczucia zagrożenia bezpieczeństwa wśród osób
należących do mniejszości etnicznych, narodowych i wyznaniowych przebywających w Polsce,
zgodnie z wydanymi w

tym

zakresie poleceniami,

policjanci

pionów

prewencji w

toku

wykonywanych obowiązków służbowych na bieżąco monitorują sytuację wskazanych środowisk.
Problematyka mniejszości narodowych,

w szczególności

poszanowanie przynależnych

im praw, jest także na bieżąco monitorowana przez policjantów służb operacyjno - rozpoznawczych.
W związku z tym sprawdzane i weryfikowane są wszelkie napływające informacje dotyczące
możliwości naruszenia prawa mniejszości narodowych przebywających w Polsce oraz grup
obcokrajowców planujących przyjazd.
W ramach planowanych

i realizowanych

przedsięwzięć

są także

zadania związane

z zapobieganiem wystąpienia realnych zagrożeń dla grup mniejszości narodowych oraz ich
przedstawicieli, szczególnie ze strony osób i środowisk o poglądach antysemickich, religijnych czy
skrajnie narodowych.

Tego typu

zadania mają charakter długofalowy

i służą zapewnieniu

bezpieczeństwa cudzoziemcom przebywającym lub planującym pobyt w Polsce, przeciwdziałaniu ich
dyskryminacji oraz poszanowaniu odmienności kulturowych i religijnych.

KWP Lublin

Informacja o zgromadzeniach.

Na terenie działania KMP w Lublinie były organizowane dwie manifestacje mające na celu
wyrażenie sprzeciwu przeciwko przyjmowaniu przez Polskę imigrantów. Jak wynika z poczynionych
ustaleń w chwili obecnej czynności prowadzone są przez Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej
Policji w Lublinie, a dotyczą n/w zdarzeń.

1. W dniu 30.09.2015 r. do Wydziału Kryminalnego KMP w Lublinie z Prokuratury Rejonowej
Lublin Południe w Lublinie wpłynęły materiały dotyczące zaistniałego w dniu 26.09.2015r.
w Lublinie na Placu Litewskim publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic
narodowościowych, rasowych i wyznaniowych oraz popełnienia występku pobicia lub
uszkodzenia ciała, a nadto zastosowania groźby karalnej wobec grupy osób z powodu ich

przynależności wyznaniowej, poprzez wypowiadanie ustalonej treści haseł dotyczących
imigrantów, w treści demonstracji organizowanej pod hasłem „Lublin przeciw imigrantom”.
Postępowanie prowadzone jest w kierunku art. 119 § 1 Ustawy z dn. 06.06.1997 r. Kodeks
Karny, Sygn. akt. 1Ds.1916/15/SPC, RSD - 91/15,1. dz.KR-D-3166/15.
2. W dniu 17.10.2015 r. w Lublinie na Placu Litewskim odbyło się zgromadzenie publiczne pod
hasłem „Polacy przeciw imigrantom’’. Po około 10 minutach od zakończenia zgromadzenia
cztery

osoby,

które

w

nim

uczestniczyły,

zaczęły

wykrzykiwać

hasła

wzywające

do stosowania przemocy i nienawiści wobec osób wyznających religię islamu o treści
„znajdzie się kij na islamski ryj". Na miejscu funkcjonariusze Policji dokonali legitymowania
tych osób i w porozumieniu z Prokuraturą Rejonową Lublin Południe w Lublinie odstąpiono
od ich zatrzymania. W związku z powyższym policjanci sporządzili dokumentację, którą
przesłali do Prokuratury celem oceny prawno-karnej.

Działania mające na cełu zapewnienie bezpieczeństwa imigrantów/uchodźców.
Na terenie podległym KWP w Lublinie zrealizowano poniżej przedstawione przedsięwzięcia,
które będą również kontynuowane w kolejnych latach:

1.

Dokonano diagnozy w jednostkach terenowych pod kątem przebywania cudzoziemców lub innych
osób potencjalnie narażonych na dyskryminację lub przestępstwa z nienawiści. Stworzono tzw.
mapy cudzoziemców.

2.

Włączono w problematykę prowadzonych przedsięwzięć zagadnienie przestępstw z nienawiści,
dyskryminowania. Korzystano z profesjonalnych programów np. film „ Wracaj skąd przyszedłeś".

3.

Do

realizowanego

programu

„ Razem

bezpieczniej”

włączono

zagadnienia

z

zakresu

dyskryminacji.
4.

Monitorowane

są

na

bieżąco

strony

internetowe

pod

kątem

ujawniania

przypadków

rozpowszechniania zabronionych materiałów w przedmiotowym kontekście.
5.

Organizowano i prowadzono spotkania w ramach lokalnego zespołu współdziałania na terenie
Ośrodka dla Cudzoziemców w Łukowie, w Bezwoli i na terenie działania KMP w Białej
Podlaskiej.

6.

Prowadzono działalność edukacyjną w KMP Biała Podlaska z wykorzystaniem
edukacyjnego „ Poszanowanie godności, zapobieganie rasizmowi, ksenofobii,

pakietu

przemocy wobec

migrantów, mniejszości narodowych i etnicznych ".
7.

Zabezpieczano pobyt grup wycieczkowych - cudzoziemców.

8.

Mając na uwadze problematykę równego traktowania oraz szeroko pojętą działalność na rzecz
cudzoziemców przebywających na terenie miasta Lublin, Komenda Miejska Policji w Lublinie
realizowała szereg zadań w tym zakresie m.in.: opracowano ulotki w języku angielskim
informujące o zachowaniach, chroniących przed pokrzywdzeniem przestępstwem kradzieży.
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Informacja była

skierowana

do

studentów

zagranicznych

lubelskich

uczelni.

Policjanci

i pracownicy Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP w Lublinie
przeprowadzili dwa spotkania ze studentami zagranicznymi, którzy rozpoczynali naukę w naszym
kraju. Tematyka spotkań dotyczyła bezpiecznych zachowań, obowiązującego w naszym kraju
prawa oraz informacji na temat miejsc, gdzie należy szukać pomocy w sytuacji zaistnienia
przestępstwa.
9.

Wspólnie z fundacją Homo Faber zorganizowana została wizyta w IV KP w Lublinie dla
studentów zagranicznych uczących się w naszym mieście.

10. W ramach działań prewencyjnych komisariaty Policji, na terenie których studiują i mieszkają
obywatele innych państw, utrzymują ścisłą współpracę z administracją akademików w celu
reagowania na wszelkie zagrożenia przestępstwami z nienawiści dotyczącymi cudzoziemców.
11. Zespół ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP w Lublinie w czasie spotkań
edukacyjnych w szkołach podejmuje systematycznie tematykę

praw człowieka - głównie

równego traktowania bez względu na rasę, kolor skóry, język lub niepełnosprawność.
12. W Lublinie od trzech lat odbywają się cykliczne spotkania w Zespole Szkół Ekonomicznych oraz
w Bursie Szkolnej, w której

mieszkają

uczniowie pochodzenia ukraińskiego.

Służą one

podnoszeniu świadomości ochrony prawnej osób pokrzywdzonych przestępstwem jak również
odpowiedzialności prawnej osób nieletnich.
13. Dzielnicowi uczestniczą w spotkaniach z młodzieżą szkolną, podczas których omawiają
zagadnienia dotyczące szeroko pojętej tolerancji i uprzedzeń tworzących się na kanwie
odmienności kulturowej, narodowościowej czy etnicznej.
14. W ramach przedmiotowego zagadnienia policjanci współpracują z pracownikami Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie, pracownikami Ośrodka dla Uchodźców, administracją akademików
oraz organizacjami pozarządowymi. Kontakty i współpraca obejmuje edukowanie cudzoziemców
na temat obowiązujących

praw

w

naszym

kraju,

sposobów

rozwiązywania konfliktów

i problemów w środowisku cudzoziemców, jak również między cudzoziemcami, a obywatelami
naszego kraju.
15. Policja lubelska współpracuje również z Fundacją „Instytut Na Rzecz Państwa Prawa” .
Współpraca

realizowana

jest

poprzez

wsparcie

w

postaci

materiałów

edukacyjnych

i informacyjnych oraz szkolenie policjantów.
16. Tematyka migracji poruszana jest na debatach społecznych (lokalnych). W I półroczu odbyło się
40 debat społecznych.

Działania niestandardowe:

1.

Kierownicy właściwych jednostek

i komórek

organizacyjnych

województwa

lubelskiego

uwrażliwiani są na prowadzenie systemowych działań w zakresie przeciwdziałania i zwalczania
przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Ważnym zadaniem dla Policji jest stała współpraca

z organizacjami i instytucjami działającymi w tym obszarze. Podejmowane są prewencyjne
działania wyprzedzająco - zapobiegawcze,

m.in. adresowane do dzieci i młodzieży w ramach

tzw. edukacji prawnej.
2.

Działania podejmowane przez Pełnomocnika LKWP ds. Ochrony Praw Człowieka:

*t*

Udział w charakterze eksperta w pracach Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia
Imigrantów;

•i*

Udział w charakterze eksperta w pracach wojewódzkiego zespołu stanowiącego grupę
wsparcia dla cudzoziemców „Lublin dla wszystkich”;

♦>

Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony praw człowieka;

❖

Działalność naukowa - udział w charakterze wykładowcy podczas konferencji, debat
oraz innych wydarzeń naukowych;

Na bieżąco gromadzone są i modyfikowane do celów szkoleniowych informacje na temat
zdarzeń, zjawisk i przestępstw dotyczących problematyki dyskryminacji oraz niewłaściwych działań
Policji w tym zakresie.
Realizując zadania nakreślone

przez

MSW

w

kontekście zapobiegania

i zwalczania

przestępstw z nienawiści Pełnomocnik LKWP ds. Ochrony Praw Człowieka wdrożył program pod
nazwą „Naprawmy T o!’’.
Na

wniosek

Wojewody

Lubelskiego

Wydział

Postępowań

Administracyjnych

KWP

w Lublinie opiniuje cudzoziemców ubiegających się o:

1.

Udzielenie zezwolenia na pobyt stały, czasowy, tolerowany,

2.

Zarejestrowanie pobytu obywateli Unii Europejskiej,

3.

Nadanie obywatelstwa polskiego.

Na wniosek Straży Granicznej opiniuje również cudzoziemców ubiegających się o zezwolenie
na pobyt ze względów humanitarnych.
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2 0 15r. WPA wykonywał czynności w stosunku
do 2203 cudzoziemców.
Kolejne działania wdrożone i realizowane na rzecz cudzoziemców to udział w Lubelskiej
Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów - sieć jest prowadzona i moderowana przez Instytut na Rzecz
Państwa Prawa w Lublinie.
W ramach projektu powstała również strona internetowa przeznaczona dla cudzoziemców.
Aktualnie widnieją na niej informacje dotyczące zadań i uprawnień Policji. Trwają prace nad
zamieszczeniem innych informacji np. umundurowania policjantów oraz innych przydatnych
cudzoziemcom informacji.
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Miejskie polityki integracyjne to kolejna grupa inicjatyw na rzecz integracji społecznej.
W ramach prac grupy organizowane są panele edukacyjne dla policjantów, a także na rzecz
społeczeństwa. Pełnomocnik LKWP ds. Ochrony Praw Człowieka prowadzi warsztaty dla mniejszości
narodowych oraz debaty społeczne.
Dodatkowo zrealizowano szkolenia dla funkcjonariuszy Policji województwa lubelskiego
obejmujące swoim zakresem problematykę praw człowieka. Wśród nich uwzględnione zostały
następujące tematy:

Fundamentalne prawa i wolności człowieka.
Zasady ograniczania praw człowieka.
Instytucje

i procedury w dochodzeniu swoich praw na poziomie krajowym

i międzynarodowym.
Mechanizm powstawania dyskryminacji.
Uświadomienie złożoności problemu dyskryminacji.
Cudzoziemcy.
Prawa człowieka, uchodźcy ■■aspekty prawne, kulturowe, psychologiczne.
Przestępstwa z nienawiści.

Szkolenia przeprowadzone zostały przez: przedstawiciela Stowarzyszenia Homo Faber
(ekspert w przedmiotowym zakresie), przedstawicieli Fundacji Instytut na Rzecz Państwa Prawa oraz
Pełnomocnika Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka.
Odrębne

szkolenie

w

przedmiotowej

problematyce

przeprowadzone

zostało

przez

Pełnomocnika Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka oraz
przedstawicieli

„MultiOcalenia”.

Warsztaty

przeznaczone

były

dla

dzielnicowych

z terenu

województwa lubelskiego oraz liderów praw człowieka oraz policjantów.
Inicjatywy, w których brał udział Pełnomocnik Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego
Policji ds. Ochrony Praw Człowieka w charakterze wykładowcy - eksperta:

Śniadanie prasowe i debata na temat integracji społecznej w Lublinie
Regionalny Ośrodek Debaty Międzykulturowej w Lublinie
Witamy w Lublinie - realizacja projektu na rzecz różnorodności
Warsztaty wrażliwości międzykulturowej -

przeciw uprzedzeniom, stereotypom

i postawom rasistowskim
Projekt Komunikacja dla integracji. Sprzeciw uprzedzeniom i postawom rasistowskim
Lublin dla Wszystkich — udział w grupie wsparcia
Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych - prace w grupie działającej w obszarze
integracji mniejszości
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❖

Drugie międzynarodowe forum robocze dot. lokalnych polityk migracyjnych - prace
w charakterze eksperta.

W dniach 25 - 29. 05. 2015r. w Zamościu odbyła się konferencja pod hasłem „Walka
z przestępczością transgraniczną na wschodniej granicy Unii Europejskiej z zakresu handlu
ludźmi”, na której poruszona została również tematyka polityki migracyjnej.
Ponadto:
1. Udział funkcjonariuszy i pracowników Policji w kursach językowych zorganizowanych
w ramach programów unijnych, które rozpoczęły się w czerwcu 2015 r.
2.

Udział we wrześniowych spotkaniach ze studentami anglojęzycznymi z Uniwersytetu Marii
Curie - Skłodowskiej w Lublinie.

3.

Spotkania z młodzieżą szkolną, w czasie których poruszany jest temat poszanowania
i respektowania godności drugiego człowieka celem wyeliminowania negatywnych zjawisk
w relacjach międzyludzkich, jak również podnoszenia świadomości społecznej w zakresie
równego traktowania obywateli wszystkich państw.

4.

Udział Pełnomocnika LKWP ds. Ochrony Praw Człowieka w pracach zespołu Wojewody
Lubelskiego do Spraw Równego Traktowania, na których omawiane były tematy:

♦> analiza

wewnętrznych

dokumentów

dotyczących

przeciwdziałania

dyskryminacji

w urzędach administracji publicznej,
*1* działania stowarzyszenia Homo Faber w aspekcie dyskryminacji,
*t* działania Policji na rzecz równego traktowania.
❖ sytuacja dzieci cudzoziemskich w lubelskich szkołach,

5.

Uczestnictwo Koordynatora Prewencji KW P w Lublinie ds. Handlu Ludźmi - V-ce
Przewodniczącego Zespołu Wojewody ds. Handlu Ludźmi - w szkoleniu w Warszawie
organizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, w ramach cyklu szkoleń dla
Zespołów ze wszystkich województw.

6. Opracowanie i umieszczenie na stronie internetowej KMP w Lublinie krótkiej informacji
w języku angielskim i ukraińskim, dotyczącej procedury postępowania pokrzywdzonego
w przypadku stania się ofiarą przestępstwa lub wykroczenia, co ma ułatwić kontakt
w Policją.
7.

Umieszczenie na stronie internetowej KWP w Lublinie informacji pt. :” Więcej wiedzy - mniej
strachu - uchodźcy w Polsce” . Informator ten opracowany we współpracy kilkudziesięciu
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polskich redakcji zawiera odpowiedzi na podstawowe i mniej oczywiste pytania związane
z tematyką uchodźców w Polsce.
8. Umieszczenie na stronic internetowej KWP w Lublinie zakładki kampanii informacyjnej
„Racism. Say it to fight it” (Rasizm. Powiedz to, Zwalczyć to”). Kampania prowadzona jest
wobec przestępstw z nienawiści. Dzięki zakładce ofiara rasizmu, a także jego świadek,
znajdzie informacje i porady dotyczące tego, w jaki sposób i gdzie zgłosić przestępstwo
i uzyskać wsparcie.
9.

Informowanie poprzez komunikaty medialne o efektach prowadzonych spraw dotyczących
przestępstw z nienawiści, dyskryminacji itp.

10. Udział policyjnych antyterrorystów z KWP w Lublinie w szkoleniu prowadzonym przez
Fundację Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych Grom. Szkolenie odbyło się w ramach
projektu b ezpieczeństw o bez granic”, którego celem jest podniesienie sprawności bojowej
jednostek

realizujących

zadania

specjalne

oraz

wzmocnienie

współdziałania

służb

w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu
ludźmi i migracji grup społecznych.
11. W

ramach

projektu

„Bezpieczna

Europa — walka z przestępczością transgraniczną

i zorganizowaną na wschodniej granicy Unii Europejskiej” w lipcu ruszyła emisja spotów
telewizyjnych i radiowych pod hasłem „Nie jesteś na sprzedaż”. Jest to pierwsza część
kampanii dotyczącej przestępstw handlu ludźmi. Jej celem jest uświadomienie potencjalnym
ofiarom szeroko pojętego zagadnienia handlu ludźmi, w tym ryzyka lekkomyślnego wyjazdu
w celach zarobkowych za granicę.
12. Udział

funkcjonariuszy

KMP

w

Białej

Podlaskiej

w

pracach

Lokalnego

Zespołu

Współdziałania w ramach „Porozumienia w sprawie standardowych procedur postępowania
w zakresie rozpoznawania, przeciwdziałania oraz reagowania na przypadki przemocy
seksualnej

lub

przemocy

związanej

z

płcią

wobec

cudzoziemców

przebywających

w ośrodkach dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy” .
13. Diagnozowanie problemów cudzoziemców we współpracy z MOPS i GOPS oraz udział
funkcjonariuszy i pracowników socjalnych w spotkaniach z cudzoziemcami na terenie
ośrodków w Białej Podlaskiej i Kolonii Horbów. Spotkania w wymienionych ośrodkach
na prośbę cudzoziemców z udziałem dzielnicowych

i policjantów Wydziału Ruchu

Drogowego. Tematyka zgodna z sugestiami cudzoziemców obejmowała opiekę prawną nad
dziećmi, władzę rodzicielską oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
14. Współpraca policjantów z KMP w Chełmie z Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej
w tworzeniu „Mapy Cudzoziemców” , która zawiera następujące dane: liczba i narodowość
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cudzoziemców zameldowanych na terenie powiatu chełmskiego i miasta Chełm na pobyt stały
i czasowy, liczby wydanych zaproszeń przez Urząd Wojewódzki dla cudzoziemców
z

powiatu

chełmskiego

i

miasta

Chełm,

liczba

cudzoziemców

zarejestrowanych

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie, liczba wydanych i przedłużonych przez wojewodę
zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie powiatu chełmskiego i miasta Chełm.
15. Bieżąca współpraca z Placówkami Straży Granicznej w Białej Podlaskiej, Chełmie,
Włodawie, Woli Uhruskiej, Dołhobrodach i Terespolu. Organizowanie wspólnych działań
ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości transgranicznej oraz narkotykowej, handlu
ludźmi i nielegalnego handlu bronią.
16. Mając na uwadze potencjalną możliwość migracji dużej liczby cudzoziemców przez teren RP,
policjanci KMP w Zamościu nawiązali w ramach „Planu działania Straży Granicznej
i Urzędu ds. Cudzoziemców w sytuacji masowego napływu migrantów z Ukrainy do RP”
współpracę z administratorami obiektów, w których zaplanowano zorganizowanie obozowisk
dla cudzoziemców (tj. schronisko młodzieżowe w Szczebrzeszynie oraz internat szkoły
ponadgimnazjalnej w Zwierzyńcu). W ramach współpracy omówiono zasady postępowania
w przypadku napływu dużej liczby uchodźców i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa
ludności miejscowej, jak również napływającej.
17. Udział policjantów KWP w Lublinie w polsko -

ukraińskich warsztatach policyjnych

w Lucku, podczas których poruszano między innymi zagadnienia polityki migracyjnej oraz
handlu ludźmi.
18. Opracowanie przez Grupę W sparcia cudzoziemek i cudzoziemców w Lublinie „Oferty usług,
pom ocy dla Cudzoziemek i Cudzoziemców" świadczonych przez poszczególne instytucje
tworzące Grupę Wsparcia w Lublinie.

KWP Łódź

Informacja o zgromadzeniach.

Na terenie podległym Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi odnotowano jedno
zgromadzenie organizowane przez przeciwników przyjęcia uchodźców do Polski, podczas którego
funkcjonariusze Policji podjęli czynności w związku z naruszeniem przepisów karnych. Zgromadzenie
przeprowadzone zostało w dniu 26 września 2015 roku w Łodzi pod hasłem „Chcemy repatrianta nie
imigranta". Po zakończonej manifestacji, na podstawie nagrań z monitoringu w Komisariacie
I Policji Komendy Miejskiej

Policji w Lodzi podjęto czynności wyjaśniające w sprawach

o wykroczenia, w wyniku których prowadzone są aktualnie dwa postępowania o czyn z art.
52 § 1 pkt 5 kodeksu wykroczeń oraz o czyn z art. 13a w zw. z art. 10 ust. 4 lub 5 Ustawy Prawo
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o zgromadzeniach. Aktualnie czynności są w toku, celem zebrania materiału dowodowego
umożliwiającego skierowanie wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego. Na chwilę obecną ustalono
jednego sprawcę i wytypowano trzech innych.
Ponadto na podstawie zdjęć zamieszczonych w prasie, Wydział Dochodzeniowo Śledczy
KMP

w

Łodzi,

w geście

podjął

czynności

w

pozdrowienia faszystowskiego.

stosunku
Z

uwagi

do

dwóch

mężczyzn

na uzasadnione

unoszących

podejrzenie

rękę

popełnienia

przestępstwa, wydano postanowienie o wszczęcie dochodzenia w kierunku art. 256§1 kk (RSD
-65/15). Postępowanie przekazane do Prokuratury Rejonowej Łódź - Polesie zostało objęte nadzorem
prokuratora (sygn. akt.1DS.1330/15). Na chwilę obecną zarzuty z ww. artykułu przestawiono jednemu
ze sprawców.
Jednocześnie na podstawie zarejestrowanego materiału filmowego z przedmiotowego
zgromadzenia, podjęte są czynności w celu typowania osób, które znieważają grupę osób
z powodu przynależności wyznaniowej.

Działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa imigrantów/uchodźców.

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi ds. Ochrony Praw Człowieka
prowadzi szkolenia dla policjantów i pracowników Policji w zakresie Krajowego programu Działań
na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016, podczas których poruszane są m.in. zagadnienia
dot. równego traktowania cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

Wraz

z psychologiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, policjantką Wydz. Kontroli KWP w Łodzi,
metodykiem Ośrodka Szkolenia Policji w Sieradzu oraz przedstawicielem MSW prowadzone
są warsztaty dla trenerów wg programu MSW LEOP - „ Program zwalczania przestępstw z nienawiści
dla funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego

Ponadto przeprowadzone są warsztaty

MultiTrening dla policjantów dzielnicowych przez przedstawicieli Fundacji MultiOcalenie z udziałem
tzw. Żywych Bibliotek - obywateli: Czeczenii, Tunezji, Gruzji i Ukrainy. Warsztaty są treningiem
wielokulturowym,

gdzie

omawiana

jest

kultura,

religia,

zwyczaje

poszczególnych

nacji

cudzoziemców. Przeprowadzono także szkolenie z zakresu równego traktowania i wielokulturowości
dla oficerów prasowych, którzy następnie, prowadzą szkolenia dla funkcjonariuszy ze swoich
jednostek, zgodnie z przesłanymi harmonogramami. Przeprowadzone zostało szkolenie "Szalom
Polsko!" przez przedstawicieli Fundacji MultiOcalenie z udziałem m.in. rabina. Podczas warsztatów
poruszane były kwestie związane z antysemityzmem.
W KWP w Lodzi przeprowadzone zostało szkolenie z przedstawicielem Stowarzyszenia
"Nigdy

Więcej" dla

policjantów

zajmujących

się

problematyką

zwalczania

przestępczości

pseudokibiców, podczas którego poruszane były zagadnienia dot. m.in. równego traktowania,
dyskryminacji, uprzedzeń, w tym m.in. rasizmu. POPCz przeprowadziła warsztaty Prawa człowieka
w zarządzaniu oraz Zwalczanie przestępstw z nienawiści dla komendantów miejskich i powiatowych
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Policji garnizonu łódzkiego i ich zastępców. Podczas warsztatów poruszane były m.in. zagadnienia
dot. stereotypów, uprzedzeń, równego traktowania i dyskryminacji.
Funkcjonariusze KMP w Lodzi realizują założenia stworzonego przez siebie programu
prewencyjnego „ Razem Tworzymy Bezpieczną Ł ó d ź” oraz projektu profilaktyczno - edukacyjnego pt.
„Różni ale równi - wielokulturowa tolerancja”, adresowanego do uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Ma on na celu uczyć szacunku, tolerancji, zachowań
prospołecznych i anty-dyskryminacyjnych. Podczas spotkań profilaktycznych w szkołach młodzi
łodzianie zapoznawani są z odpowiedzialnością prawną i karną za dokonywanie czynów zabronionych
prawem, popełnianych na tle nienawiści. Policjanci KMP w Łodzi z poszanowaniem godności i praw
cudzoziemców na bieżąco gromadzą informacje dotyczące migracji obywateli tzw. „ściany
wschodniej” i krajów wysokiego ryzyka terrorystycznego. Informacje te wykorzystywane są m. in.
pod kątem legalności pobytu cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Podczas odpraw służbowych funkcjonariusze garnizonu łódzkiego są instruowani, aby
wykonując codzienne czynności służbowe przestrzegali praw cudzoziemców oraz zapobiegali
wszelkim formom ich dyskryminacji oraz skutecznie egzekwowali odpowiedzialność w świetle prawa
z tytułu naruszeń i nieprawidłowości w tym zakresie, wobec cudzoziemców jak również mniejszości
narodowych i grup etnicznych.

KWP Olsztyn

Informacja o zgromadzeniach.

Na terenie województwa warmińsko - mazurskiego, miało miejsce 5 manifestacji (Ełk,
Iława, Elbląg, Olsztyn, Pisz) które przebiegły bez zakłóceń ładu i porządku publicznego. W jednym
przypadku (w Ełku) toczone jest postępowanie z art. 52 § 1 pkt 2 Kodeksu Wykroczeń, dot. zwołania
zgromadzenia bez wymaganego zezwolenia.

Działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa imigrantów/uchodźców.

Sytuacje dotyczące organizacji manifestacji o tematyce sprzeciwu społeczeństwa na przyjęcie
przez stronę Polską uchodźców, są na bieżąco monitorowane. Zbierane są informacje na temat
planowanych

zgromadzeń,

śledzone

są

portale

społecznościowe

(Wydział do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Olsztynie).
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i

witryny

internetowe

KWP Opole

Informacja o zgromadzeniach.

Na terenie województwa opolskiego w ostatnim czasie odbyło się 5 anty-dyskryminacyjnych
manifestacji. Wszystkie miały charakter pokojowy, a bezpieczeństwo uczestników zabezpieczali
wyznaczeni do tego funkcjonariusze. Podczas zgromadzeń nie zanotowano żadnych zdarzeń, które
wypełniałyby znamiona czynów zabronionych.

Działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa imigrantów/uchodźców.

Policjanci województwa opolskiego w szczególności służba kryminalna i prewencyjna została
przeszkolona w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw z nienawiści, a w ostatnim okresie
z zakresu polityki migracyjnej w Polsce. Podczas odpraw do służby policjanci informowani
są o aktualnej sytuacji dotyczącej migracji na terenie Unit Europejskiej, uczulani są na reagowanie na
wszelkie zdarzenia mające znamiona przestępstw z nienawiści oraz handlu ludźmi. Komendanci
jednostek Policji pozostają w ścisłym kontakcie z władzami samorządowymi w celu podejmowania
niezbędnych

działań

mających

zapewnić

bezpieczeństwo

uchodźców

mogących

przybyć

na Opolszczyznę.

KWP Poznań

Informacja o zgromadzeniach.

Na terenie działania garnizonu wielkopolskiego odbyło się 10 manifestacji. Podczas czterech
niżej wymienionych zgromadzeń odnotowano naruszenia porządku prawnego :

1. W dniu 10 września

2015 r. w godz. 16:40 - 18:00 odbyło się zgromadzenie publiczne

i przemarsz: "upamiętnienie tragedii smoleńskiej oraz sprzeciw antypolskim działaniom
zarządzających Polską". W trakcie organizowanego przemarszu zaprezentowano transparent
zawierający treść nawołującą do nienawiści i propagującą totalitarny ustrój państwa „nie
chcemy Unii Europejskiej” - zawierający element w postaci godła III Rzeszy tj. orła
trzymającego w swoich szponach swastykę - postępowanie nr KR-III-MG-5601-129-6813/15
prowadzone przez KP Poznań Stare Miasto - zakończono, wobec stwierdzenia, że czyn nie
zawiera) znamion czynu zabronionego (art. 17 par. 1 pkt 2 kpk).
2. W dniu 17 września 2015 r. w godz. 16.45 - 17.45 odbyło się zgromadzenie publiczne:
"wyrażenie stanowiska w sprawie imigrantów — NIE dla islamskiej dzielnicy w naszym
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mieście". Komenda Miejska Policji w Poznaniu w dniu 22.09.2015 r. wszczęła postępowanie
nr RSD

-368/15

w sprawie

dokonania

nawoływania

do

nienawiści

na tle różnic

narodowościowych i prezentowania ich na transparencie „Cała Polska śpiewa z nami
wypierdalać z uchodźcami”- tj. o czyn z art.256 par. 1 kk.
3.

W dniu 23 września 2015 r. w godz. 11.30 - 13.30 odbyło się zgromadzenie publiczne:
zaprotestow anie przeciw sprowadzeniu do Polski uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki".
Podczas zgromadzenia dokonano znieważenia konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej
Polskiej „zdrajców się łapie. Goli te Wasze włosy. To samo trzeba zrobić z Kopaczową,
za zdradę ogolić. To samo trzeba zrobić z Ministrem Spraw Wewnętrznych Panią Piotrowską ".
W

dniu

29.09.2015

r.

Komisariat

Policji

Poznań

Stare

Miasto

postępowanie

nr KR-III-M G-5601-139-7177/15 przesłał do Prokuratury Rejonowej Poznań Stare Miasto
celem oceny procesowej pod kątem art.226 par. 1 i 3 kk.
4.

W dniu 3 października 2015 r. w godz. 16.00 - 18.00 odbyło się zgromadzenie publiczne
i przemarsz, organizowany prze Młodzież Wszechpolską: „sprzeciw wobec przyjęcia
przez Polskę imigrantów ekonomicznych z państw Afryki i Bliskiego Wschodu ”, Komenda
Miejska Policji w Poznaniu w dniu 5.10.2015 r. wszczęła postępowanie nr RSD -392/15
w sprawie dokonania nawoływania do nienawiści

na tle różnic narodowościowych

i prezentowania ich na transparencie „Polska czysta Polska biała bez murzyna i pedała”
- tj. o czyn z art. 256 par. 1 kk.

Działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa imigrantów/uchodźców.

W wielkopolskiej Policji podejmowany jest szereg systemowych działań mających na celu
zapewnienie oczekiwanej skuteczności w zakresie ochrony osób należących do mniejszości
narodowych, etnicznych i wyznaniowych.
Podejmowane

przedsięwzięcia,

zasadniczo

można

podzielić

na

dwa

obszary.

Pierwszy obszar związany jest z doskonaleniem działań wewnętrznych mających wpływ na jakość
wykonywanych przez Policję czynności w aspekcie przestrzegania szeroko rozumianych praw
i wolności człowieka, w tym praw i obowiązków cudzoziemców przebywających na terenie Polski
i Unii Europejskiej, przeciwdziałania ksenofobii i nierównemu traktowaniu, czy umiejętności
komunikowania się z przedstawicielami innych kultur i wyznań.
Drugi obszar dotyczy wzmacniania działań Policji w zakresie przeciwdziałania przemocy
motywowanej rasą, pochodzeniem etnicznym i narodowością oraz innymi przyczynami.
I.

Zadania realizowane w ramach pierwszego obszaru przedstawiają się następująco:

1. Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka KWP w Poznaniu jak i jednostki terenowe Policji
garnizonu wielkopolskiego na bieżąco oraz podczas cyklicznych odpraw służbowych
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wdrażają wszelkie zalecenia oraz podejmują własne inicjatywy odnoszące się m.in.
do podnoszenia wiedzy i umiejętności policjantów i pracowników Policji w zakresie
przestrzegania i ochrony praw cudzoziemców.
2.

Zgodnie z zaleceniami CERD i MSW realizowane były szkolenia LEOP (Program zwalczania
przestępstw z nienawiści) dla wszystkich nowo przyjętych funkcjonariuszy. W ramach tych
warsztatów policjanci są uwrażliwiani na problematykę różnorodności, tolerancji i działania
anty-dyskryminacyjne w stosunku do cudzoziemców oraz szkolenia doskonalące z tej
problematyki dla policjantów KMP i OPP w Poznaniu.

3.

Polecono

zapoznanie

Lewandowski,

funkcjonariuszy

Pieniak,

Mrozowski,

garnizonu
Rachwalski

z
i

Karbowniczek przeciwko Polsce, umieszczając je

wyrokami
Ferenc,

ETPCzw

Kałucka

i

sprawach

Wasilewska,

na portalu wewnętrznym helpdesk

w zakładce „Prawa Człowieka” - stanowiące swoiste źródło upowszechnienia informacji
0 standardach ochrony praw i wolności człowieka, w tym założeniach „Krajowego Programu
Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016. Ponadto funkcjonariusze zostali
zapoznani

i zobligowani do stosowania zaleceń wynikających

z Raportu z wizyty

Europejskiego Komitetu ds. zapobiegania torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu
traktowaniu albo karaniu —CPT.
4.

Wdrożono w jednostkach organizacyjnych Policji garnizonu wielkopolskiego projekt MSW
„Rasizm. Powiedz to. Zwalczając to”, a Pełnomocnik do spraw Ochrony Praw Człowieka
brał udział w konferencji pn. „Jak rozbroić bombę nienawiści” podsumowującej te działania,
która odbyła się na Stadionie Narodowym w Warszawie.

5.

Prowadzono współpracę z Pełnomocnikiem Wojewody W ielkopolskiego ds, mniejszości
narodowych i etnicznych, w ramach której inicjowano szereg działań skierowanych
do właściwych Komendantów Miejskich/Powiatowych Policji w zakresie monitoringu
1 udzielania pomocy mniejszościom, zwłaszcza mniejszości romskiej.

6.

Członkowie Zespołu do spraw Ochrony Praw Człowieka KWP w Poznaniu, aby pogłębiać
swoją wiedzę i świadomość w zakresie wykonywanych zadań brali udział w warsztatach
zorganizowanych

przez Pełnomocnika KGP ds. OPC

we współpracy z Fundacjami

MultiOcalenie i Ocalenie, Muzeum Historii Żydów Polskich oraz Centrum Żydowskim
w Oświęcimiu, a także w cyklicznym Forum Pełnomocników ds. mniejszości narodowych
i etnicznych oraz Ochrony Praw Człowieka.
7.

Realizowano kolejne edycje warsztatów pn. „Prawa Człowieka w zarządzaniu Policją”,
zajęcia są skierowane do Komendantów Miejskich/Powiatowych Policji i ich Zastępców.
Warsztaty

zostały

bardzo

dobrze

oceniane

przez

kadrę

kierowniczą

garnizonu

wielkopolskiego jako przydatne w codziennej służbie.
8.

Dla podnoszenia świadomości policjantów na rzecz integracji cudzoziemców podejmowano
działania w ramach Systemu Wczesnej Interwencji uwrażliwiające kadrę kierowniczą
na wielokulturowość i przeciwdziałanie dyskryminacji.
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9.

Wydano publikację z okazji „95 - lecia wielkopolskiej Policji” skierowaną do podmiotów
wewnętrznych i zewnętrznych, w której zawarto m. in. artykuł pt. „Istota praw i wolności
człowieka w budowaniu wizerunku wielkopolskiej Policji”.

10. Zorganizowano

szkolenie

dla

Naczelników

Wydziałów

Kryminalnych

i

Prewencji

z jednostek terenowych garnizonu wielopolskiego w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji,
mowie nienawiści, postrzegania przedstawicieli mniejszości etnicznych.
11. Przeprowadzono zajęcia dla koordynatorów z KMP i KPP w zakresie zwalczania handlu
ludźmi (konwencja stambulska i konwencja warszawska).
12. Przedstawiciel Zespołu ds. Ochrony praw Człowieka KWP w Poznaniu brał udział
w

Konferencji

pn.

„Wielokulturowość

w

działaniach

administracji

publicznej”

- zorganizowanej przez garnizon świętokrzyski,
13. Monitorowano przebieg szeregu zgromadzeń publicznych zarówno zwolenników przyjęcia
uchodźców jak i przeciwników napływu imigrantów ekonomicznych na terytorium Polski.
14. Starano się o zapewnienie warunków do właściwej komunikacji z cudzoziemcami, poprzez
udział policjantów i pracowników Policji w kursach językowych (na poziomie podstawowym,
średnim, zaawansowanym) dla 246 osób w ramach projektu pn: „Nowe wyzwania dla
użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS I I ”.
15. Opracowano zbiór zasad z zakresu ochrony praw i wolności człowieka pn. „Ja, policjant
- człowiek z zasadam i" - stanowiący źródło pożądanych postaw i zachowań, który otrzymuje
każdy z nowo przyjętych policjantów województwa wielkopolskiego.

II.

W ramach drugiego obszaru realizowane działania dotyczyły:

1.

Przedsięwzięć związanych z profilaktyką dla klas o profilu policyjnym objętych patronatem
KWP w Poznaniu. Współpraca ze szkołami została określona w ramowym programie
wsparcia dydaktycznego dla kadetów, którego najważniejszym punktem są 2 lub 3 dniowe
warsztaty szkoleniowe prowadzone przez kadrę KWP w Poznaniu, w tym w sferze ochrony
praw i wolności człowieka oraz przeciwdziałania mowie nienawiści.

2.

Współpracy z Poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej
Akademii Nauk w zakresie wymiany doświadczeń w sferze ochrony praw i wolności
człowieka oraz UAM i WSPiA w Poznaniu. Ponadto nawiązano kontakty robocze z Fundacją
Rozwoju

Demokracji Lokalnej, Stowarzyszeniem

Instytut Zachodni, Centrum Debaty

Międzynarodowej, jak również z Przewodniczącą Gminy Żydowskiej oraz Stowarzyszeniem
Romów w Poznaniu i Swarzędzu.
3.

Uświadamiania szerszych grup społecznych w zakresie zagrożeń i konsekwencji „mowy
nienawiści” w przestrzeni publicznej w ramach programu - „Jestem Kibicem przez duże K”
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oraz „Bezpieczne Kibicowanie”. W trakcie realizacji obu tych programów promowane
są prawidłowe postawy społeczne wśród młodzieży, ograniczające zachowania agresywne,
rasistowskie i ksenofobiczne.
4.

Prowadzenia na terenie

Komendy Miejskiej

Policji w Poznaniu działań w zakresie

przestrzegania praw cudzoziemców oraz zapobiegania jakimkolwiek formom dyskryminacji
cudzoziemców w urzędach, szkołach, w zakresie dostępu do rynku pracy, ochrony zdrowia,
a także przestrzegania praw i swobód cudzoziemców oraz skuteczne egzekwowanie
odpowiedzialności z tytułu ewentualnych naruszeń lub nieprawidłowości w tym zakresie.
5.

Podniesienia

poziomu

obsługi

osób

pochodzących

z

innej

kultury

w jednostkach

organizacyjnych Policji województwa wielkopolskiego poza służbą dyżurną, wyznaczenia
także dodatkowych osób do kontaktów, które objęto szkoleniem zrealizowanym przez
Stowarzyszenie

PRO

HUMANUM

pn:

„Różnorodność

w

praktyce

edukacja

anty-dyskryminacyjna dla urzędników i funkcjonariuszy publicznych” (w szkoleniu brali
udział członkowie Zespołu ds. OPC oraz 31 przedstawicieli komend miejskich i powiatowych
Policji).
6.

Udziału Pełnomocnika Wielkopolskiego Komendanta W ojewódzkiego Policji w Poznaniu
do spraw Ochrony Praw Człowieka w cyklicznych pracach Policyjnej Platformy Przeciw
Nienawiści powołanej pod patronatem Komendanta Głównego Policji oraz Zespołu do spraw
przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści.

7.

Realizacji szkolenia dla przedstawicieli komórek organizacyjnych i kadry kierowniczej
Urzędu Miasta Poznania (prawa człowieka, przestępstwa z nienawiści).

4.

Realizacji szkolenia dla przedstawicieli różnych środowisk (organizacji pozarządowych,
przedstawicieli kuratorium i innych instytucji) zorganizowane przez Wielkopolski Urząd
Wojewódzki (mniejszości - ochrona przed dyskryminacją).

5.

Nawiązania współpracy z Centrum
w

ramach

Mickiewicza

Instytutu
w

Etnologii

Poznaniu,

w

Badań Migracyjnych „CEBAM ”, funkcjonującym

i Antropologii
ramach

Kulturowej

„CEBAM ”

Uniwersytetu

funkcjonuje

im. Adama

„MIGRANT

INFO

POINT”, punkt informacyjny oferujący wsparcie dla imigrantów w jednym miejscu (działania
są realizowane w ramach projektu „AMIGA - Aktywni imigranci na rynku pracy” .
6.

Nawiązania współpracy

ze

Stowarzyszeniem

Antropologów

Kultury „ETNOSFERA",

w ramach której planowana jest seria szkoleń anty-dyskryminacyjnych dla funkcjonariuszy
i pracowników Policji woj. Wielkopolskiego.
7.

Nawiązania współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów RP „THEM IS”, w ramach, której
wzięto aktywny udział w Ogólnopolskiej Konferencji pn. „Wspólnie przeciw dyskryminacji” .
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KWP Radom

Informacja o zgromadzeniach.

Od września 2015 r. do chwili obecnej, na terenie województwa mazowieckiego odbyło się
6 manifestacji anty-migracyjnych, a podczas dwóch niżej wymienionych zgromadzeń odnotowano
naruszenia porządku prawnego :

1. W dniu 19.09.2015 r., w godz. 14.40 -

17.00, na ternie podległym KMP w Radomiu

odnotowano manifestację anty-migracyjną, w której uczestniczyło ok. 150 osób. W trakcie
manifestacji nie odnotowano żadnych zachowań naruszających normy prawne. Jednakże,
z uwagi na doniesienia medialne, w dniu 01.10.2015 r. w Wydziale Kryminalnym KWP
zs. w Radomiu wszczęto dochodzenie o nr RSD-28/15, w kierunku art. 256 § 1 kk i art.
257 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. Na potrzeby wszczętego postępowania z KMP w Radomiu
przekazane zostały materiału dotyczące ww. manifestacji, w tym materiał fotograficzny
wykonany przez zespół monitorujący. Przedmiotowe dochodzenie nadzorowane jest przez
Prokuraturę Rejonową Radom

Wschód w Radomiu,

2. W dniu 26.09.2015 r., w godz. 15.40 - 16.40, na terenie Ostrołęki odbyło się zgromadzenie
publiczne pod nazwą „ Tak dla r e p a t r i a n t ó w W trakcie protestu rozwieszone zostały
2 transparenty o treści: „Ostrołęka głośno krzyczy NIE dla tej Islamskiej dziczy” oraz „Kolor
Wnuków Wybierzcie Sami Albo Czarni Albo B ialT. Podczas protestu, w którym udział wzięło
około 70 osób, nie doszło do zakłóceń ładu i porządku publicznego, nie przeprowadzano
żadnych interwencji mogących mieć związek z przedmiotowym protestem, nie nakładano
mandatów karnych na uczestników protestu. W Wydziale Kryminalnym KMP w Ostrołęce
prowadzone jest postępowanie sprawdzające o l.dz. P0-KR-3097/15 w sprawie znieważenia
grupy ludności wyznania islamskiego, tj. o czyn określony w art. 257 kk. W trakcie
zabezpieczenia

ww.

zgromadzenia

publicznego

zarejestrowano

materiał

filmowy,

ze szczególnym uwzględnieniem osób, które trzymały transparent o treści: „Ostrołęka głośno
krzyczy NIE dla tej Islamskiej dziczy". Postępowanie sprawdzające jest w toku.

Działania

mające

na

celu

zapewnienie

bezpieczeństwa

imigrantów/uchodźców.

Mając na uwadze dynamicznie rozwijającą się sytuację związaną z napływem cudzoziemców
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, komendant KWP zs. Radomiu polecił kierownikom
komórek organizacyjnych oraz podległym Komendantom Miejskim/Powiatowym Policji
przeciwdziałać przejawom rasizmu i ksenofobii.
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Pełnomocnik do Spraw Ochrony Praw Człowieka KWP zs. w Radomiu przygotował
i przekazał do wszystkich podległych jednostek organizacyjnych Policji, materiały z zakresu
przeciw działanie

przejawom

rasizmu

i

ksenofobii

wobec

cudzoziemców

przebywających

na terenie RP".
W dniu 25.09.2015 r. przy współpracy funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży
Granicznej, odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy KWP zs. w Radomiu z zakresu przeciwdziałania
przejawom rasizmu i ksenofobii wobec cudzoziemców przebywających na terytorium RP oraz metod
identyfikacji

tożsamości

i państw

pochodzenia

cudzoziemców,

aktualnych

kierunków

tras

przerzutowych cudzoziemców i sposobów działania przemytników.

KWP Rzeszów

Informacja o zgromadzeniach.

Na terenie działania garnizonu podkarpackiego we wskazanym wyżej okresie odbyło się pięć
demonstracji o charakterze anty-migracyjnym. W toku czynności służbowych wykonywanych
w

ramach

zabezpieczenia

wskazanych

wyżej

manifestacji

nie

odnotowano

zdarzeń,

które

wypełniałyby znamiona czynów zabronionych.

Działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa imigrantów/uchodźców.

Policjanci garnizonu podkarpackiego od dłuższego czasu prowadzą szereg działań mających
na celu ochronę mniejszości etnicznych, narodowych i wyznaniowych przed

jakimikolwiek

przejawami przemocy zarówno fizycznej jak i psychicznej kierowanej w stosunku do takich osób.
Między innymi celem
narodowych

organizowanych

zwiększenia
jest

szereg

poziomu wiedzy
szkoleń

dla

i tolerancji wobec mniejszości

funkcjonariuszy

Policji

dotyczących

przedmiotowej problematyki, w tym szkoleń dot. przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści.
Tematyka ta poruszana jest także podczas spotkań prowadzonych ze społeczeństwem,
w tym głównie z młodzieżą szkolną.
W miesiącu sierpniu 2015 r. w siedzibie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
w Przemyślu odbyło się spotkanie gdzie poruszano m.in. kwestie wzajemnej współpracy pomiędzy
służbami w zakresie zintensyfikowania wspólnych patroli na szlakach komunikacyjnych oraz
wymiany informacji mogących mieć wpływ na realizację ustawowych zadań Straży Granicznej
i Policji związanych z cudzoziemcami.
W miesiącu wrześniu 2015 r. z inicjatywy KWP w Rzeszowie odbyło się spotkanie Zespołu
ds. bezpieczeństwa na obszarach kolei, w którym wzięli udział przedstawiciele SOK, ŻW, SG oraz
Urzędu Marszałkowskiego. W trakcie spotkania poruszano kwestie związane z bezpieczeństwem
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cudzoziemców

na

terenach

kolejowych

w

przypadku

napływu

imigrantów

na

teren

woj. podkarpackiego.
KWP w Rzeszowie gromadzi także i przetwarza informacje na temat zaplanowanych lub
mających się odbyć zgromadzeń i manifestacji organizowanych przeciwko uchodźcom na terenie
woj. podkarpackiego.
Odpowiednie komórki organizacyjne KWP w Rzeszowie zajmują się w przedmiotowej
kwestii przeciwdziałaniem przestępczości kryminalnej, w tym przestępczości w cyberprzestrzeni
wymierzonej w kierunku mniejszości narodowych m. in. przeciwdziałaniem mowie nienawiści.
Ponadto kwestie związane z tematem uchodźców były przedmiotem dyskusji prowadzonej
z przedstawicielami Policji Słowacji i Ukrainy w ramach współpracy międzynarodowej.

KWP Szczecin

Informacja o zgromadzeniach.

Na terenie woj. zachodniopomorskiego w okresie od 1 września do 18 października 2015 r.
miało miejsce sześć zgromadzeń. W trakcie ich przebiegu na terenie Szczecina oraz Koszalina nie
odnotowano zdarzeń determinowanych nienawiścią. Jedynie podczas manifestacji w Świnoujściu
padały hasła, mogące wyczerpywać znamiona przestępstwa.

W konsekwencji, przeprowadzono

analizy zapisów przebiegu tej manifestacji oraz zabezpieczono lilmy z portali internetowych.
Materiały z wykonanych czynności w chwili obecnej są przedmiotem oceny prawno — karnej
Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu.

Działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa imigrantów/uchodźców .

Policja zachodniopomorska reaguje w każdym przypadku zaistnienia czynu zabronionego,
szczególnym

nadzorem obejmując masowe

imprezy sportowe, zgromadzenia publiczne oraz

na bieżąco monitorując wszelkie przejawy negatywnych zachowań. Przykładem niech będzie
skierowane

do

rozpoznania

w

trybie

przyspieszonym

postępowanie

wobec

nawołującego

do nienawiści na tle różnić narodowościowych i wyznaniowych uczestnika meczu Pogoń Szczecin
- Piast Gliwice z dnia 13 września 2015 r., które zakończyło się wymierzeniem sprawcy kary dwóch
miesięcy pozbawiania wolności, bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.
Nadto w cclu zapewnienia bezpieczeństwa osobom reprezentującym różne mniejszości Policja
współpracuje z innymi służbami, jak

choćby ze Strażą Graniczną,

Służbą Ochrony Kolei

czy przedstawicielami władzy publicznej, wypracowując wspólny algorytm działań.
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KWP Wrocław

Informacja o zgromadzeniach.

Na terenie województwa wrocławskiego w okresie od 1 września do 18 października 2015 r.
odbyły się cztery manifestacje o charakterze anty-migracyjnym, podczas których nie odnotowano
zachowań oraz haseł o treściach wypełniających znamiona czynów zabronionych, czy wymagające
interwencji Policji. W jednym przypadku podczas manifestacji ujawniono hasła przeciw Premier
Rządu RP. Materiały w sprawie zostały przekazane do Prokuratury we Wrocławiu w celu oceny, czy
zostało popełnione przestępstwo. Aktualnie Komenda Miejska Policji we Wrocławiu oczekuje
na informacje zwrotną w przedmiotowej sprawie.

Działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa imigrantów/uchodźców.

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu prowadzi stałą, bieżącą analizę potencjalnych
zagrożeń, mogących wystąpić w związku z przebywaniem na terenie podległym mniejszości
etnicznych,

narodowościowych,

wyznaniowych,

światopoglądowych

itp.

Od

września

2015 r. szczególnym zainteresowaniem objęto zagrożenia, które mogą potencjalnie wystąpić
w związku ze spodziewanym napływem uchodźców/imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu.
1.

Wrocławski

Pełnomocnik

ds.

Ochrony

Praw

Człowieka prowadzi

stałą współpracę

z Pełnomocnikiem Wojewody Dolnośląskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych
w celu prowadzenia strategii działań na rzecz bezpieczeństwa cudzoziemców, migrantów
i innych przedstawicieli mniejszości przebywających na terenie naszego województwa, jak
i mogących w przyszłości przebywać na naszym terenie. W celu wypracowania pozytywnej
współpracy z mniejszościami zamieszkującymi lokalnie przeprowadzane są spotkania
i wykłady dla studentów - obcokrajowców z Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki
Wrocławskiej, uczniów szkół podstawowych i średnich, a także osób spoza Europy
pracujących w wielkich korporacjach na terenie naszego województwa, na temat ochrony
praw człowieka i zwalczania przestępstw motywowanych uprzedzeniami.
2.

W 2015 roku były realizowane szkolenia dla funkcjonariuszy i kadry kierowniczej
dolnośląskiej Policji z zakresu zarządzania różnorodnością oraz tematyki wielokulturowości
w działaniach Policji.

3. Podczas

realizacji

różnego

rodzaju

zabezpieczeń

imprez,

zgromadzeń

publicznych

i uroczystości mających miejsce na terenie województwa dolnośląskiego, szczególny nacisk
kładziony jest na kontrolę głoszonych haseł oraz zabezpieczenie znanych miejsc kultu,
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spotkań i przebywania osób przynależących do mniejszości etnicznych, narodowościowych,
wyznaniowych, światopoglądowych itp.
Podsumowanie
Na wstępie należy zaznaczyć, że charakter i rodzaj wykonywanych na co dzień przez Policję
obowiązków

służbowych

determinują zapisy

ustawy z dnia 6 kwietnia

1990 r. o Policji

(tj. Dz. U. 2015 poz. 355). Mianowicie, zgodnie z jej art. I ust. 2 do podstawowych zadań naszej
formacji należą m.in.:
*♦* ochrona życia

i zdrowia

ludzi

oraz mienia przed bezprawnymi zamachami

naruszającymi te dobra;
v

ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego,

w tym zapewnienie spokoju

w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji
publicznej (...)
*1* wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;
*** kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych
z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych.

Zadania te realizowane są poprzez wykonywanie przez policjantów codziennych czynności
służbowych, które podejmowane są wobec wszystkich ludzi przebywających na terytorium naszego
kraju, w każdej sytuacji naruszenia prawa, w tym także podczas opisanych w piśmie Pana Rzecznika
demonstracji anty-migracyjnych. Szybka i adekwatna do zaistniałej sytuacji reakcja ze strony Policji
jest elementem naszej służby, do którego przywiązywana jest duża waga i stanowi to priorytet
w naszej codziennej służbie.

Przyświeca temu generalna zasada, że

krótki czas i skuteczność

policyjnej reakcji mogą wpłynąć na zmniejszanie skali przestępczości, w tym także opisywanych
w piśmie Pana Rzecznika wrogich postaw demonstrantów wobec imigrantów, a tym samym wpłynąć
na wzrost poczucia bezpieczeństwa społecznego w naszym kraju.
Sytuacja społeczno - demograficzna, jaka ma miejsce na przestrzeni ostatnich lat w Polsce,
powoduje, że kwestie uwrażliwiania na odmienności ludzi na różnym tle, w tym zapobiegania
i zwalczania tzw. przestępstw z nienawiści stały się istotnym elementem szkoleń policjantów w tym
zakresie.

Powstały w tym obszarze publikacje książkowe, broszury, które mają przybliżyć

przestępstwa motywowane nienawiścią,

podkreślając jednocześnie potrzebę szybkiej i skutecznej

reakcji.
Znaczącą rolę w tym procesie wewnętrznej edukacji w Policji odgrywa Pełnomocnik
Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka oraz analogiczni pełnomocnicy przy
każdym komendancie wojewódzkim/Stolecznym Policji. Ich rolą jest m.in. organizowanie szkoleń,
które mają na celu przybliżenie policjantom odmienności imigrantów w Polsce, podkreślenie potrzeby
skuteczności, zdecydowanej reakcji policjantów na każde podejmowane wobec nich zachowanie
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łamiące prawo. Pomocne w edukacji policjantów są także rozpowszechniane publikacje tematyczne,
w tym np. Jak rozbroić bombę nienawiści? Skuteczna współpraca imigrantów i organów ścigania,
wydana jako materiał po konferencji w MSW, czy „ Uchodźcy w P olsce” —specjalny informator pod
patronatem Urzędu ds. Cudzoziemców.
Obecna sytuacja w Europie, w tym ruchy migracyjne, stanowią niewątpliwie wyzwanie dla
wszystkich

podmiotów

i służb,

których

zadaniem

jest

zapewnienie

szeroko

rozumianego

bezpieczeństwa i poszanowania praw człowieka, a ich stosowana reakcja na łamanie prawa,
lo bezsprzecznie element, który może mieć wpływ na zmniejszenie negatywnych, ksenofobicznych
zachowań wobec imigrantów.
Każda demonstracja anty-imigracyjna jest poddawana gruntownej analizie ryzyka, która
pozwala na wskazanie obszarów zagrożeń, w tym związanych z popełnianiem przestępstw na tle
nienawiści.
W działaniach zabezpieczających biorą udział policjanci pionu kryminalnego, którzy m.in.
gromadzą materia! foto - video wykorzystywany później do czynności procesowych oraz w sytuacji
zaistnienia popełnienia przestępstwa wykonują czynności z udziałem osoby podejrzewanej o jego
popełnienie. Jednak główny ciężar zabezpieczenia manifestacji spoczywa na pionie prewencji.
W przypadku zaistnienia w trakcie demonstracji, a także poza nią, przestępstwa, gdzie
pokrzywdzonym może być cudzoziemiec lub grupa osób o określonej narodowości, religii, itp.
policjanci pionu kryminalnego wykonują czynności operacyjno - rozpoznawcze oraz dochodzeniowo
- śledcze zmierzające do ustalenia sprawcy takiego czynu oraz zgromadzenia materiału dowodowego,
który następnie będzie mógł zostać wykorzystany przeciwko takiej osobie.
W związku z działaniami ochronnymi względem osób będących mniejszościami narodowymi
podejmowane są czynności operacyjno - rozpoznawcze zmierzające do zapewnienia takim osobom
bezpieczeństwa na terenie RP. Gromadzone są i analizowane wszelkie informacje dotyczące zagrożeń
zarówno dla cudzoziemców jak

i obiektów z nimi powiązanych.

Informacje te następnie

są wykorzystywane przez policjantów wszystkich służb do prawidłowego zabezpieczenia pobytu tych
osób w Polsce.
W sytuacji, gdy dochodzi do przestępstwa, gdzie sprawcą lub pokrzywdzonym jest
cudzoziemiec wykonywane są wszelkie czynności określone przez polskie prawo.
Obecnie trwają zintensyfikowane czynności operacyjno — rozpoznawcze mające na celu
zapewnienie bezpieczeństwa osób, które będą relokowane i przesiedlane na teren RP.
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