
Rasizmprzest´pstwemjest

Ulotka powsta!a dzi´ki wsparciu finansowemu Fundacji
"Pami´ç, OdpowiedzialnoÊç, Przysz!oÊç"

Do kogo mo˝na si´ zwracaç o pomoc?
! Policja, numer alarmowy 997, 112.  Wykaz komend i komisariatów policji

znajdziesz na stronach: www.bip.gov.pl www.policja.pl
Numer policyjnej infolinii, gdzie anonimowo mo˝na zg!aszaç
przest´pstwa (w godz. 830-1530): 0 800 120 226.

! Prokuratura, wykaz prokuratur okr´gowych i rejonowych
w Polsce znajdziesz na stronie: www.pk.gov.pl

! Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja SolidarnoÊci 77, 00-090 Warszawa
tel. (+ 48 22) 55 17 700,  fax (+ 48 22) 827 64 53, rzecznik@rpo.gov.pl
Rzecznik Praw Obywatelskich ma swoich Pe!nomocników
Terenowych w Gdaƒsku, Wroc!awiu, Katowicach i Krakowie.

Najwa˝niejsze to zg!osiç zdarzenie policji lub prokuraturze,
choç mo˝esz je zg!osiç tak˝e organizacji pozarzàdowej
zajmujàcej si´ pomocà cudzoziemcom czy poradnictwem
obywatelskim. Organizacja powinna w takiej sytuacji zg!osiç
je organom Êcigania. 
Pami´taj jednak, ˝e bez wspó!pracy z osobà pokrzywdzonà
sama organizacja niewiele mo˝e zdzia!aç!

Organizacje pozarzàdowe:
! Helsiƒska Fundacja Praw Cz!owieka

ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa
tel. (+48 22) 556 44 40, 556 44 41,  fax (+48 22) 556 44 51, hfhr@hfhrpol.waw.pl

! Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Aleja 3 Maja 12, lok. 510, 00-391 Warszawa
tel. (+48 22) 621 51 65, interwencja@interwencjaprawna.pl

! Fundacja Instytut na Rzecz Paƒstwa Prawa
ul. F. Chopina 14/70, 20-023 Lublin
tel. (+48 81) 743 68 05, fundacja@fipp.org.pl

! OÊrodek Migranta Fu Shenfu
ul. Ostrobramska 98, 04-118 Warszawa
tel. (+48 22) 610 02 52, osrodek@migrant.pl

! Uniwersytecka Poradnia Prawna Uniwersytetu Jagielloƒskiego
Al. Zygmunta Krasiƒskiego 18, 30-101 Kraków
tel./fax (+48 12) 430 19 97

! Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieç
ul. Krowoderska 11/7, 31-141 Kraków
tel. (+48 12) 633 72 23, fax (+48 12) 423 32 77, biuro@pomocprawna.org

! Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospolita”
Krakowskie PrzedmieÊcie 16/18, 00-325 Warszawa
tel. +48 22 828 11 21, fax +48 22 828 11 21, otwarta@otwarta.org

! Stowarzyszenie „NIGDY WI¢CEJ”
Formularz kontaktowy: www.nigdywiecej.org 

W ciàgu 6 tygodni od z!o˝enia zawiadomienia o prze-
st´pstwie musisz zostaç poinformowany/a o wszcz´ciu albo
odmowie wszcz´cia post´powania przez policj´ i prokurato-
ra. Gdy nie otrzymasz takiej informacji, masz prawo wnieÊç
za˝alenie do prokuratora nadrz´dnego albo powo!anego do
nadzoru nad organem, któremu z!o˝y!eÊ/!aÊ zawiadomienie.
Informacj´ na temat prokuratora prowadzàcego spraw´,
bàdê nadzorujàcego prowadzenie sprawy, a tak˝e jego
prze!o˝onego, uzyskasz we w!aÊciwej prokuraturze. 

WA˚NE: Post´powanie prowadzone przez policj´ lub pro-
kuratora nie jest jawne i organy te nie informujà na bie˝à-
co nikogo o jego przebiegu.

Post´powanie to koƒczy si´ z chwilà wniesienia do sàdu
aktu oskar˝enia. Od tego momentu sprawa toczy si´ przed
sàdem.
Je˝eli policja lub prokurator odmówià wszcz´cia post´powa-
nia, a jesteÊ pokrzywdzonym/à, mo˝esz wnieÊç za˝alenie na
postanowienie w tej sprawie. 
Pouczenie na temat terminu i sposobu wniesienia za˝alenia
znajdziesz w postanowieniu, które zostanie Ci dor´czone.
W okreÊlonych przez prawo sytuacjach post´powanie mo˝e
te˝ zostaç umorzone. Na postanowienie w przedmiocie
umorzenia tak˝e przys!uguje Ci za˝alenie do sàdu.

W trakcie post´powania przed policjà, prokuratorem i sà-
dem mo˝esz byç reprezentowany/a i wspierany/a przez
adwokata, który b´dzie Twoim pe!nomocnikiem. Pe!nomoc-
nik dzia!a w Twoim imieniu.
Je˝eli nie masz adwokata z wyboru, mo˝esz zwróciç si´
do sàdu z wnioskiem o wyznaczenie pe!nomocnika z
urz´du.

WA˚NE: Pomoc takiego pe!nomocnika jest bezp!atna,
a przyznawana jest osobom ubogim (brak Êrodków na op!a-
cenie adwokata) i jednoczeÊnie nieporadnym, czyli takim,
które mogà mieç problem z samodzielnym prowadzeniem
swojej sprawy. 

Broszura ta przeznaczona jest dla osób, które do-
Êwiadczy!y agresji fizycznej, psychicznej, n´kania, czy
obelg ze wzgl´du na swojà przynale˝noÊç rasowà
lub etnicznà, kolor skóry, narodowoÊç, wyznawanà
religi´, bezwyznaniowoÊç albo by!y Êwiadkiem takiego
zdarzenia.

Celem tej ulotki jest zach´cenie do zg!aszania te-
go rodzaju przypadków organom Êcigania.

Ulotka zawiera informacje o tym:
! co to jest przest´pstwo motywowane nienawiÊcià, 
! w jaki sposób mo˝na zg!osiç przypadek takiego 

przest´pstwa, 
! co si´ dzieje po zg!oszeniu przest´pstwa,  
! o instytucjach i organizacjach pomagajàcych

pokrzywdzonym. 

Zg!oÊ
przest´pstwo

motywowane nienawiÊcià!

      



Przest´pstwa motywowane nienawiÊcià (ang. hate cri-
me, czasem okreÊlane jako przest´pstwa motywowane
uprzedzeniami) majà bezpoÊredni zwiàzek z nietolerancjà,
uprzedzeniami, postawami rasistowskimi i ksenofobiczny-
mi. Przest´pstwa takie mogà zostaç pope!nione ze wzgl´du
na p!eç, wiek, orientacj´ seksualnà czy niepe!nosprawnoÊç
ofiary, lecz prawo polskie wyodr´bnia i przewiduje szcze-
gólne kary tylko za przest´pstwa pope!niane ze wzgl´du
na czyjàÊ narodowoÊç, przynale˝noÊç rasowà, etnicznà,
religijnà lub bezwyznaniowoÊç. Prawie ka˝de przest´p-
stwo mo˝e byç motywowane nienawiÊcià.
Mogà to byç np.: wyzwiska, groêby, przemoc fizyczna (np.
pobicie), seksualna, przemoc psychiczna, n´kanie, rozbój,
uszkodzenie mienia, podpalenie, kradzie˝ czy zabójstwo.
Polskie prawo wyodr´bnia i szczególnie karze niektóre z
tych zachowaƒ, gdy sà motywowane nienawiÊcià.

WA˚NE: Jedynym elementem wiktymizujàcym ofiar´ przy
przest´pstwach motywowanych nienawiÊcià jest jej przyna-
le˝noÊç do danej grupy, cz´sto „mniejszoÊciowej”.

Za przest´pstwa motywowane nienawiÊcià
uznaje si´ w polskim kodeksie karnym (k.k.)

takie przest´pstwa jak: 

! stosowanie przemocy (art. 119 § 1 k.k.),
! stosowanie groêby bezprawnej (art.119 § 1 k.k.),
! nawo!ywanie do u˝ycia przemocy lub gróêb wobec

osoby bàdê grupy osób (art.119 § 2 k.k.), 
! nawo!ywanie do nienawiÊci na tle ró˝nic narodowoÊcio-

wych, rasowych czy etnicznych (art. 256 § 1 k.k.) oraz
! publiczne zniewa˝enie osoby bàdê grupy (art. 257 k.k.), 

gdy motywowane sà uprzedzeniami i wrogoÊcià
z powodu pochodzenia etnicznego, narodowego,
rasowego albo wyznawanej przez kogoÊ religii lub 
bezwyznaniowoÊci.

Zakazane jest  tak˝e propagowanie faszyzmu lub innego
ustroju totalitarnego (art. 256 § 1 k.k.) oraz rozpowszechnia-
nie, produkowanie, posiadanie, nabywanie, prezentowanie,
przewóz lub przesy!anie materia!ów i przedmiotów zawiera-
jàcych treÊci nawo!ujàce do nienawiÊci na tle ró˝nic narodo-
woÊciowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze
wzgl´du na bezwyznaniowoÊç lub te˝  zawierajàce symboli-
k´ faszystowskà, komunistycznà lub innà totalitarnà (art. 265
§ 2 k.k.).

Najci´˝szym przest´pstwem motywowanym nienawiÊcià
jest spowodowanie ci´˝kiego uszczerbku na zdrowiu lub za-
bójstwo, majàce na celu wyniszczenie w ca!oÊci lub w cz´-
Êci grupy narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyzna-
niowej lub grupy o okreÊlonym Êwiatopoglàdzie (art. 118
k.k.). Karane jest tak˝e samo przygotowanie do pope!nienia
tego przest´pstwa.

Za przest´pstwa motywowane nienawiÊcià mo˝na rów-
nie˝ uznaç czyny okreÊlane jako przest´pstwa przeciwko
wolnoÊci sumienia i wyznania. Nale˝y do nich: obra˝anie
uczuç religijnych poprzez publiczne zniewa˝enie przedmio-
tów czci religijnej lub miejsc kultu religijnego (art. 196 k.k.),
z!oÊliwe przeszkadzanie publicznie wykonywanym aktom re-
ligijnym (art. 195 k.k.) oraz ograniczanie kogoÊ w przys!ugu-
jàcych mu prawach ze wzgl´du na jego wyznanie lub bezwy-
znaniowoÊç (art. 194 k.k.).

Przest´pstwa te sà karalne i Êcigane z urz´du (patrz: „Co
si´ dzieje po zg!oszeniu przest´pstwa?”), a za ich pope!nie-
nie grozi sprawcom wy˝sza kara, ni˝ za takie samo prze-
st´pstwo pope!nione z innych pobudek. 

WA˚NE: Dokonujàc zg!oszenia o przest´pstwie, wyraê-
nie poinformuj policjanta albo prokuratora, ˝e przest´p-
stwo mia!o zwiàzek z Twoim kolorem skóry, pochodze-
niem albo religià. Dok!adnie opisz zdarzenie. Pozwoli to na
prawid!owà kwalifikacj´ pope!nionego czynu, dzi´ki czemu
sprawca odpowie za pope!nienie przest´pstwa motywowa-
nego nienawiÊcià, a nie np. za „zwyk!e” pobicie. 

Zg!aszanie przest´pstwa motywowanego
nienawiÊcià

Zg!aszaç nale˝y wszelkiego rodzaju incydenty moty-
wowane uprzedzeniami i nienawiÊcià ze wzgl´du na ra-
s´, wyznanie, bezwyznaniowoÊç, pochodzenie etniczne
lub narodowe. Niektóre ze zdarzeƒ sà oczywiste (np. pobi-
cie, w trakcie którego padajà rasistowskie obelgi), inne jed-
nak mogà byç mniej ewidentne, jak np. has!a wykrzykiwane
podczas demonstracji: „Nie lubimy Azjatów!”, czy „Arabowie
do siebie!”. Nie ma jednak znaczenia, z jak oczywistym lub
jak nieoczywistym zdarzeniem masz do czynienia. JeÊli
czujesz si´ ofiarà przest´pstwa motywowanego nienawi-
Êcià, zg!oÊ to policji lub prokuratorowi. Organy Êcigania,
a nast´pnie sàd, b´dà odpowiedzialne za ustalenie, czy da-
ny czyn mia! charakter przest´pstwa rasistowskiego.

Wszelkiego rodzaju przest´pstwa motywowane nienawiÊcià
powinny byç zg!aszane bez wzgl´du na to, czy jesteÊ osobà
pokrzywdzonà czy Êwiadkiem takiego zdarzenia. Dzi´ki
zg!oszeniu incydentu umo˝liwisz Êciganie i ukaranie
sprawców oraz zapobieganie podobnym wydarzeniom.

Zawiadomienie o przest´pstwie mo˝esz z!o˝yç
w nast´pujàcy sposób:
! ustnie - najlepiej osobiÊcie w najbli˝szym komisariacie 

policji albo w prokuraturze rejonowej.
Zostaniesz przes!uchany/a w charakterze Êwiadka,
a z tej rozmowy sporzàdzony zostanie protokó!, który 
b´dziesz musia!/a podpisaç,

! pisemnie - pismo opisujàce zdarzenie mo˝esz wys!aç 
pocztà lub zostawiç w komisariacie policji lub w 
prokuraturze.

WA˚NE: Je˝eli nie znasz j´zyka polskiego, organy te sà
zobowiàzane do przet!umaczenia Twoich zeznaƒ (ustnych
i na piÊmie) na j´zyk polski. Mo˝e to jednak zajàç bardzo
du˝o czasu, wi´c w praktyce najlepiej b´dzie, jeÊli pójdziesz
na komisariat albo do prokuratury z osobà, która zna j´zyk,
jakim Ty si´ pos!ugujesz, i j´zyk polski.

Co si´ dzieje po zg!oszeniu przest´pstwa? 
Wykrywaniem przest´pstw i Êciganiem ich sprawców zaj-

mujà si´ policja i prokuratura. Przest´pstwa motywowane
nienawiÊcià sà przest´pstwami Êciganymi z urz´du, co
oznacza, ˝e wystarczy zg!osiç przest´pstwo, aby organy
Êcigania rozpocz´!y wyjaÊnianie sprawy. Nie musisz ju˝
wtedy podejmowaç dalszych kroków; b´dziesz Êwiadkiem w
sprawie niezale˝nie od tego, czy by!eÊ/aÊ pokrzywdzonym/à
czy Êwiadkiem zdarzenia, które zg!aszasz.
Policja zawsze ma obowiàzek przyj´cia zg!oszenia o po-
pe!nieniu przest´pstwa. Jako pokrzywdzony/a, w czasie
pierwszego przes!uchania, powinieneÊ/powinnaÊ otrzymaç
na piÊmie pouczenia o Twoich podstawowych uprawnie-
niach i obowiàzkach. Warto, ˝ebyÊ interesowa!/a si´ dal-
szym tokiem post´powania.

WA˚NE: JeÊli jesteÊ pokrzywdzonym/à, przys!ugujà
Ci dodatkowe prawa: jesteÊ stronà w post´powaniu przy-
gotowawczym i mo˝esz np. wnioskowaç o przeprowadzenie
dodatkowych dowodów czy uczestniczyç w przeprowadzeniu
niektórych z nich, wnioskowaç o przes!uchanie Êwiadka, za
zgodà organu prowadzàcego post´powanie przeglàdaç akta
i sporzàdzaç z nich odpisy.

 



Przest´pstwa motywowane nienawiÊcià (ang. hate cri-
me, czasem okreÊlane jako przest´pstwa motywowane
uprzedzeniami) majà bezpoÊredni zwiàzek z nietolerancjà,
uprzedzeniami, postawami rasistowskimi i ksenofobiczny-
mi. Przest´pstwa takie mogà zostaç pope!nione ze wzgl´du
na p!eç, wiek, orientacj´ seksualnà czy niepe!nosprawnoÊç
ofiary, lecz prawo polskie wyodr´bnia i przewiduje szcze-
gólne kary tylko za przest´pstwa pope!niane ze wzgl´du
na czyjàÊ narodowoÊç, przynale˝noÊç rasowà, etnicznà,
religijnà lub bezwyznaniowoÊç. Prawie ka˝de przest´p-
stwo mo˝e byç motywowane nienawiÊcià.
Mogà to byç np.: wyzwiska, groêby, przemoc fizyczna (np.
pobicie), seksualna, przemoc psychiczna, n´kanie, rozbój,
uszkodzenie mienia, podpalenie, kradzie˝ czy zabójstwo.
Polskie prawo wyodr´bnia i szczególnie karze niektóre z
tych zachowaƒ, gdy sà motywowane nienawiÊcià.

WA˚NE: Jedynym elementem wiktymizujàcym ofiar´ przy
przest´pstwach motywowanych nienawiÊcià jest jej przyna-
le˝noÊç do danej grupy, cz´sto „mniejszoÊciowej”.

Za przest´pstwa motywowane nienawiÊcià
uznaje si´ w polskim kodeksie karnym (k.k.)

takie przest´pstwa jak: 

! stosowanie przemocy (art. 119 § 1 k.k.),
! stosowanie groêby bezprawnej (art.119 § 1 k.k.),
! nawo!ywanie do u˝ycia przemocy lub gróêb wobec

osoby bàdê grupy osób (art.119 § 2 k.k.), 
! nawo!ywanie do nienawiÊci na tle ró˝nic narodowoÊcio-

wych, rasowych czy etnicznych (art. 256 § 1 k.k.) oraz
! publiczne zniewa˝enie osoby bàdê grupy (art. 257 k.k.), 

gdy motywowane sà uprzedzeniami i wrogoÊcià
z powodu pochodzenia etnicznego, narodowego,
rasowego albo wyznawanej przez kogoÊ religii lub 
bezwyznaniowoÊci.

Zakazane jest  tak˝e propagowanie faszyzmu lub innego
ustroju totalitarnego (art. 256 § 1 k.k.) oraz rozpowszechnia-
nie, produkowanie, posiadanie, nabywanie, prezentowanie,
przewóz lub przesy!anie materia!ów i przedmiotów zawiera-
jàcych treÊci nawo!ujàce do nienawiÊci na tle ró˝nic narodo-
woÊciowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze
wzgl´du na bezwyznaniowoÊç lub te˝  zawierajàce symboli-
k´ faszystowskà, komunistycznà lub innà totalitarnà (art. 265
§ 2 k.k.).

Najci´˝szym przest´pstwem motywowanym nienawiÊcià
jest spowodowanie ci´˝kiego uszczerbku na zdrowiu lub za-
bójstwo, majàce na celu wyniszczenie w ca!oÊci lub w cz´-
Êci grupy narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyzna-
niowej lub grupy o okreÊlonym Êwiatopoglàdzie (art. 118
k.k.). Karane jest tak˝e samo przygotowanie do pope!nienia
tego przest´pstwa.

Za przest´pstwa motywowane nienawiÊcià mo˝na rów-
nie˝ uznaç czyny okreÊlane jako przest´pstwa przeciwko
wolnoÊci sumienia i wyznania. Nale˝y do nich: obra˝anie
uczuç religijnych poprzez publiczne zniewa˝enie przedmio-
tów czci religijnej lub miejsc kultu religijnego (art. 196 k.k.),
z!oÊliwe przeszkadzanie publicznie wykonywanym aktom re-
ligijnym (art. 195 k.k.) oraz ograniczanie kogoÊ w przys!ugu-
jàcych mu prawach ze wzgl´du na jego wyznanie lub bezwy-
znaniowoÊç (art. 194 k.k.).

Przest´pstwa te sà karalne i Êcigane z urz´du (patrz: „Co
si´ dzieje po zg!oszeniu przest´pstwa?”), a za ich pope!nie-
nie grozi sprawcom wy˝sza kara, ni˝ za takie samo prze-
st´pstwo pope!nione z innych pobudek. 

WA˚NE: Dokonujàc zg!oszenia o przest´pstwie, wyraê-
nie poinformuj policjanta albo prokuratora, ˝e przest´p-
stwo mia!o zwiàzek z Twoim kolorem skóry, pochodze-
niem albo religià. Dok!adnie opisz zdarzenie. Pozwoli to na
prawid!owà kwalifikacj´ pope!nionego czynu, dzi´ki czemu
sprawca odpowie za pope!nienie przest´pstwa motywowa-
nego nienawiÊcià, a nie np. za „zwyk!e” pobicie. 

Zg!aszanie przest´pstwa motywowanego
nienawiÊcià

Zg!aszaç nale˝y wszelkiego rodzaju incydenty moty-
wowane uprzedzeniami i nienawiÊcià ze wzgl´du na ra-
s´, wyznanie, bezwyznaniowoÊç, pochodzenie etniczne
lub narodowe. Niektóre ze zdarzeƒ sà oczywiste (np. pobi-
cie, w trakcie którego padajà rasistowskie obelgi), inne jed-
nak mogà byç mniej ewidentne, jak np. has!a wykrzykiwane
podczas demonstracji: „Nie lubimy Azjatów!”, czy „Arabowie
do siebie!”. Nie ma jednak znaczenia, z jak oczywistym lub
jak nieoczywistym zdarzeniem masz do czynienia. JeÊli
czujesz si´ ofiarà przest´pstwa motywowanego nienawi-
Êcià, zg!oÊ to policji lub prokuratorowi. Organy Êcigania,
a nast´pnie sàd, b´dà odpowiedzialne za ustalenie, czy da-
ny czyn mia! charakter przest´pstwa rasistowskiego.

Wszelkiego rodzaju przest´pstwa motywowane nienawiÊcià
powinny byç zg!aszane bez wzgl´du na to, czy jesteÊ osobà
pokrzywdzonà czy Êwiadkiem takiego zdarzenia. Dzi´ki
zg!oszeniu incydentu umo˝liwisz Êciganie i ukaranie
sprawców oraz zapobieganie podobnym wydarzeniom.

Zawiadomienie o przest´pstwie mo˝esz z!o˝yç
w nast´pujàcy sposób:
! ustnie - najlepiej osobiÊcie w najbli˝szym komisariacie 

policji albo w prokuraturze rejonowej.
Zostaniesz przes!uchany/a w charakterze Êwiadka,
a z tej rozmowy sporzàdzony zostanie protokó!, który 
b´dziesz musia!/a podpisaç,

! pisemnie - pismo opisujàce zdarzenie mo˝esz wys!aç 
pocztà lub zostawiç w komisariacie policji lub w 
prokuraturze.

WA˚NE: Je˝eli nie znasz j´zyka polskiego, organy te sà
zobowiàzane do przet!umaczenia Twoich zeznaƒ (ustnych
i na piÊmie) na j´zyk polski. Mo˝e to jednak zajàç bardzo
du˝o czasu, wi´c w praktyce najlepiej b´dzie, jeÊli pójdziesz
na komisariat albo do prokuratury z osobà, która zna j´zyk,
jakim Ty si´ pos!ugujesz, i j´zyk polski.

Co si´ dzieje po zg!oszeniu przest´pstwa? 
Wykrywaniem przest´pstw i Êciganiem ich sprawców zaj-

mujà si´ policja i prokuratura. Przest´pstwa motywowane
nienawiÊcià sà przest´pstwami Êciganymi z urz´du, co
oznacza, ˝e wystarczy zg!osiç przest´pstwo, aby organy
Êcigania rozpocz´!y wyjaÊnianie sprawy. Nie musisz ju˝
wtedy podejmowaç dalszych kroków; b´dziesz Êwiadkiem w
sprawie niezale˝nie od tego, czy by!eÊ/aÊ pokrzywdzonym/à
czy Êwiadkiem zdarzenia, które zg!aszasz.
Policja zawsze ma obowiàzek przyj´cia zg!oszenia o po-
pe!nieniu przest´pstwa. Jako pokrzywdzony/a, w czasie
pierwszego przes!uchania, powinieneÊ/powinnaÊ otrzymaç
na piÊmie pouczenia o Twoich podstawowych uprawnie-
niach i obowiàzkach. Warto, ˝ebyÊ interesowa!/a si´ dal-
szym tokiem post´powania.

WA˚NE: JeÊli jesteÊ pokrzywdzonym/à, przys!ugujà
Ci dodatkowe prawa: jesteÊ stronà w post´powaniu przy-
gotowawczym i mo˝esz np. wnioskowaç o przeprowadzenie
dodatkowych dowodów czy uczestniczyç w przeprowadzeniu
niektórych z nich, wnioskowaç o przes!uchanie Êwiadka, za
zgodà organu prowadzàcego post´powanie przeglàdaç akta
i sporzàdzaç z nich odpisy.

 



Przest´pstwa motywowane nienawiÊcià (ang. hate cri-
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osoby bàdê grupy osób (art.119 § 2 k.k.), 
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wych, rasowych czy etnicznych (art. 256 § 1 k.k.) oraz
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gdy motywowane sà uprzedzeniami i wrogoÊcià
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stwo mia!o zwiàzek z Twoim kolorem skóry, pochodze-
niem albo religià. Dok!adnie opisz zdarzenie. Pozwoli to na
prawid!owà kwalifikacj´ pope!nionego czynu, dzi´ki czemu
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dodatkowych dowodów czy uczestniczyç w przeprowadzeniu
niektórych z nich, wnioskowaç o przes!uchanie Êwiadka, za
zgodà organu prowadzàcego post´powanie przeglàdaç akta
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Rasizmprzest´pstwemjest

Ulotka powsta!a dzi´ki wsparciu finansowemu Fundacji
"Pami´ç, OdpowiedzialnoÊç, Przysz!oÊç"

Do kogo mo˝na si´ zwracaç o pomoc?
! Policja, numer alarmowy 997, 112.  Wykaz komend i komisariatów policji

znajdziesz na stronach: www.bip.gov.pl www.policja.pl
Numer policyjnej infolinii, gdzie anonimowo mo˝na zg!aszaç
przest´pstwa (w godz. 830-1530): 0 800 120 226.

! Prokuratura, wykaz prokuratur okr´gowych i rejonowych
w Polsce znajdziesz na stronie: www.pk.gov.pl

! Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja SolidarnoÊci 77, 00-090 Warszawa
tel. (+ 48 22) 55 17 700,  fax (+ 48 22) 827 64 53, rzecznik@rpo.gov.pl
Rzecznik Praw Obywatelskich ma swoich Pe!nomocników
Terenowych w Gdaƒsku, Wroc!awiu, Katowicach i Krakowie.

Najwa˝niejsze to zg!osiç zdarzenie policji lub prokuraturze,
choç mo˝esz je zg!osiç tak˝e organizacji pozarzàdowej
zajmujàcej si´ pomocà cudzoziemcom czy poradnictwem
obywatelskim. Organizacja powinna w takiej sytuacji zg!osiç
je organom Êcigania. 
Pami´taj jednak, ˝e bez wspó!pracy z osobà pokrzywdzonà
sama organizacja niewiele mo˝e zdzia!aç!

Organizacje pozarzàdowe:
! Helsiƒska Fundacja Praw Cz!owieka

ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa
tel. (+48 22) 556 44 40, 556 44 41,  fax (+48 22) 556 44 51, hfhr@hfhrpol.waw.pl

! Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Aleja 3 Maja 12, lok. 510, 00-391 Warszawa
tel. (+48 22) 621 51 65, interwencja@interwencjaprawna.pl

! Fundacja Instytut na Rzecz Paƒstwa Prawa
ul. F. Chopina 14/70, 20-023 Lublin
tel. (+48 81) 743 68 05, fundacja@fipp.org.pl

! OÊrodek Migranta Fu Shenfu
ul. Ostrobramska 98, 04-118 Warszawa
tel. (+48 22) 610 02 52, osrodek@migrant.pl

! Uniwersytecka Poradnia Prawna Uniwersytetu Jagielloƒskiego
Al. Zygmunta Krasiƒskiego 18, 30-101 Kraków
tel./fax (+48 12) 430 19 97

! Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieç
ul. Krowoderska 11/7, 31-141 Kraków
tel. (+48 12) 633 72 23, fax (+48 12) 423 32 77, biuro@pomocprawna.org

! Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospolita”
Krakowskie PrzedmieÊcie 16/18, 00-325 Warszawa
tel. +48 22 828 11 21, fax +48 22 828 11 21, otwarta@otwarta.org

! Stowarzyszenie „NIGDY WI¢CEJ”
Formularz kontaktowy: www.nigdywiecej.org 

W ciàgu 6 tygodni od z!o˝enia zawiadomienia o prze-
st´pstwie musisz zostaç poinformowany/a o wszcz´ciu albo
odmowie wszcz´cia post´powania przez policj´ i prokurato-
ra. Gdy nie otrzymasz takiej informacji, masz prawo wnieÊç
za˝alenie do prokuratora nadrz´dnego albo powo!anego do
nadzoru nad organem, któremu z!o˝y!eÊ/!aÊ zawiadomienie.
Informacj´ na temat prokuratora prowadzàcego spraw´,
bàdê nadzorujàcego prowadzenie sprawy, a tak˝e jego
prze!o˝onego, uzyskasz we w!aÊciwej prokuraturze. 

WA˚NE: Post´powanie prowadzone przez policj´ lub pro-
kuratora nie jest jawne i organy te nie informujà na bie˝à-
co nikogo o jego przebiegu.

Post´powanie to koƒczy si´ z chwilà wniesienia do sàdu
aktu oskar˝enia. Od tego momentu sprawa toczy si´ przed
sàdem.
Je˝eli policja lub prokurator odmówià wszcz´cia post´powa-
nia, a jesteÊ pokrzywdzonym/à, mo˝esz wnieÊç za˝alenie na
postanowienie w tej sprawie. 
Pouczenie na temat terminu i sposobu wniesienia za˝alenia
znajdziesz w postanowieniu, które zostanie Ci dor´czone.
W okreÊlonych przez prawo sytuacjach post´powanie mo˝e
te˝ zostaç umorzone. Na postanowienie w przedmiocie
umorzenia tak˝e przys!uguje Ci za˝alenie do sàdu.

W trakcie post´powania przed policjà, prokuratorem i sà-
dem mo˝esz byç reprezentowany/a i wspierany/a przez
adwokata, który b´dzie Twoim pe!nomocnikiem. Pe!nomoc-
nik dzia!a w Twoim imieniu.
Je˝eli nie masz adwokata z wyboru, mo˝esz zwróciç si´
do sàdu z wnioskiem o wyznaczenie pe!nomocnika z
urz´du.

WA˚NE: Pomoc takiego pe!nomocnika jest bezp!atna,
a przyznawana jest osobom ubogim (brak Êrodków na op!a-
cenie adwokata) i jednoczeÊnie nieporadnym, czyli takim,
które mogà mieç problem z samodzielnym prowadzeniem
swojej sprawy. 

Broszura ta przeznaczona jest dla osób, które do-
Êwiadczy!y agresji fizycznej, psychicznej, n´kania, czy
obelg ze wzgl´du na swojà przynale˝noÊç rasowà
lub etnicznà, kolor skóry, narodowoÊç, wyznawanà
religi´, bezwyznaniowoÊç albo by!y Êwiadkiem takiego
zdarzenia.

Celem tej ulotki jest zach´cenie do zg!aszania te-
go rodzaju przypadków organom Êcigania.

Ulotka zawiera informacje o tym:
! co to jest przest´pstwo motywowane nienawiÊcià, 
! w jaki sposób mo˝na zg!osiç przypadek takiego 

przest´pstwa, 
! co si´ dzieje po zg!oszeniu przest´pstwa,  
! o instytucjach i organizacjach pomagajàcych

pokrzywdzonym. 

Zg!oÊ
przest´pstwo

motywowane nienawiÊcià!
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Ulotka zawiera informacje o tym:
! co to jest przest´pstwo motywowane nienawiÊcià, 
! w jaki sposób mo˝na zg!osiç przypadek takiego 

przest´pstwa, 
! co si´ dzieje po zg!oszeniu przest´pstwa,  
! o instytucjach i organizacjach pomagajàcych

pokrzywdzonym. 

Zg!oÊ
przest´pstwo

motywowane nienawiÊcià!

      


