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Prezes Rady M inistrów

Jako Rzecznik Praw Obywatelskich z wielkim niepokojem obserwuję ostatnie 

doniesienia informujące o wzrastającej liczbie ataków na Polaków przebywających na 

terenie Wielkiej Brytanii. Kierując się troską o zdrowie i życie polskich obywateli, a także 

mając na uwadze zagwarantowane -  m.in. w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 

prawa i wolności obywateli Unii, w dniu 2 września 2016 r. -  zwróciłem się do Pana 

Davida Issaca, Przewodniczącego Zarządu Komisarzy Komisji Równości i Praw Człowieka 

w Wielkiej Brytanii o podjęcie pilnych działań, których celem byłoby przeciwdziałanie 

dalszej eskalacji zdarzeń o charakterze ksenofobicznym i zmobilizowanie służb brytyjskich 

do skuteczniejszej ochrony praw polskich obywateli. Kopię pisma pozwalam sobie 

załączyć.

20 września br. otrzymałem odpowiedź Pana Przewodniczącego Davida Isaaca, 

której kopię również pozwalam sobie przekazać Pani Premier. Wynika z niej, że Pan 

Przewodniczący podzielił moje zaniepokojenie co do aktualnej trudnej sytuacji Polaków, 

legalnie przebywających i pracujących na Wyspach, podkreślając jednocześnie, 

że rasistowskie ataki na mniejszości narodowe, będące efektem m.in. niedawnego 

referendum dotyczącego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, wynikają niestety 

z rozprzestrzeniającej się w społeczeństwie angielskim ksenofobii. Jednocześnie Pan
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Przewodniczący zapewnił, że społeczeństwo Wielkiej Brytanii jednoczy się przeciwko 

atakom i krzywdzącemu traktowaniu mniejszości narodowych.

Odpowiadając na moją prośbę o przedstawienie działań zmierzających do 

zapobiegania tego typu zdarzeniom, Przewodniczący Isaac wskazał na liczne działania, 

dzięki którym przebywający na Wyspach obywatele polscy, powinni czuć się bardziej 

bezpieczni. Jak wynika z pisma, stworzono koalicję przedsiębiorców, aby przeciwdziałać 

przejawom nietolerancji i rasizmu w miejscu pracy i poza nim oraz udzielać pomocy 

ewentualnym ofiarom ksenofobii, przy wykorzystaniu mediów społecznościowych 

(Facebook, Twitter). Komisja brytyjska rozpowszechnia także informacje dotyczące tego, 

gdzie składać doniesienia o zajściach na tle rasistowskim (informacje ukazały się 

w językach: angielskim, polskim, rumuńskim i bułgarskim). Komisja skontaktowała się 

z poszczególnymi ambasadami i konsulatami w Londynie, w tym z ambasadorem 

Rzeczypospolitej. Podjęto również intensywną współpracę z brytyjskim wymiarem 

sprawiedliwości, a także z innymi instytucjami, w tym europejskimi i międzynarodowymi, 

w celu wypracowania skutecznej metody zapobiegania, zgłaszania i reagowania na 

przypadki przemocy motywowanej nienawiścią rasową i ksenofobią.

Ponadto, Zarząd Komisarzy Komisji Równości i Praw Człowieka 

w Wielkiej Brytanii w ostatnich dniach wezwał rząd brytyjski do dokonania oceny działania 

i efektywności wyroków zapadających w sprawach przestępstw z nienawiści rasowej, 

w tym o rozważenie możliwości zwiększenia zagrożenia karą takich czynów. Komisja 

zwróciła się również o przedstawienia dowodów na to, że przyjęta przez rząd brytyjski 

strategia walki z tego typu przestępczością jest efektywna. Komisja zainicjowała także 

współpracę z organami wymiaru sprawiedliwości, w celu wypracowania lepszych metodo 

analizy motywów, którymi kierują się sprawcy przestępstw na tle rasistowskim, tak aby jak 

najlepiej wykorzystać tę wiedzę do stworzenia skuteczniejszego mechanizmu prewencji 

kryminalnej.

Komisja poinformowała, że nie posiada kompetencji do bezpośredniego zajmowania 

się indywidualnymi atakami na tle rasistowskich, uprawnienia te leżą w kompetencjach 

brytyjskiej policji. Z tego samego powodu Komisja nie ma możliwości monitorowania 

przebiegu śledztwa w sprawie morderstwa polskiego obywatela. Przewodniczący Komisji
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zapewnił mniej jednak o tym, że przedstawiony przeze mnie problem, został potraktowany 

z powagą i wyraził chęć osobistego omówienia podjętych przez Komisję działań 

w przyszłości.

Pragnę uprzejmie poinformować Panią Premier, że zamierzam skorzystać 

z zaproszenia Pana Przewodniczącego Davida Isaaca. Podejmowanie bowiem starannych 

i konsekwentnych działań, mających na celu ochronę praw polskich obywateli gdziekolwiek 

przebywają a także praw wszystkich osób znajdujących się pod opieką Rzeczypospolitej 

Polskiej, przed atakami rasistowskimi, należy do priorytetów mojego urzędu.

Chciałbym przy tej okazji podkreślić moje uznanie dla działań podejmowanych przez 

Prezydenta RP i kierowany przez Panią Premier rząd zmierzających do poprawy 

bezpieczeństwa Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii. Wyrażam gotowość do 

współpracy w tym zakresie i koordynacji działań. Jeśli uzna Pani Premier to za stosowne, 

gotów jestem spotkać się z Panią bądź odpowiednimi osobami w rządzie i poszczególnych 

resortach, aby omówić możliwe kolejne kroki zmierzające do zacieśniania bezpośredniej 

współpracy z brytyjskimi instytucjami publicznymi. Cel, jak oceniam, mamy w spólny-jest 

nim lepsza ochrona praw i zapewnienie bezpieczeństwa polskich obywateli.
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