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U
w odpowiedzi na wystąpienie Pana Rzecznika z dnia 22 września 2016 roku 

(sygn. VII.531.24.2016.AG/M0/Mw), przekazane przy piśmie Pana Pawła Szrota, Sekretarza Stanu, 

Zastępcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2016 roku 

(sygn. SPRM.4452.58.5.2016.DS), dotyczące inicjatyw zmierzających do poprawy bezpieczeństwa 

Polaków w Wielkiej Brytanii oraz ich koordynacji z działaniami podejmowanymi w tym zakresie przez 

właściwe organy administracji rządowej uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Na wstępie pragnę podziękować Panu Rzecznikowi za słowa uznania za działania podejmowane 

w celu poprawy bezpieczeństwa obywateli Polski przebywających w Wielkiej Brytanii i zarazem 

podkreślić, że wskazana problematyka pozostaje stale przedmiotem zainteresowania Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) 

systematycznie monitoruje i reaguje na pojawiające się sygnały i zdarzenia, mające wpływ na stan 

bezpieczeństwa obywateli Polski mieszkających w Wielkiej Brytanii.

Warto nadmienić, że w reakcji na ataki o podłożu ksenofobicznym wymierzone w obywateli 

polskich, w dniu 5 września 2016 roku wizytę w Londynie złożyli Pan Mariusz Błaszczak, Minister Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Pan Witold Waszczykowski, Minister Spraw Zagranicznych. W trakcie 

wspomnianej wizyty omawiano kwestię ochrony praw oraz zapewnienia bezpieczeństwa polskim 

obywatelom. Warto nadmienić, że prowadzone rozmowy dotyczyły również postępów śledztwa 

prowadzonego w sprawie zabójstwa oraz pobicia obywateli polskich w Harlow.

Jednocześnie należy wskazać, że w celu wyjaśnienia ww. ataków w Harlow i pociągnięcia ich 

sprawców do odpowiedzialności, a także - w szerszej perspektywie - zwiększenia bezpieczeństwa 

Polaków na terenie całej Wielkiej Brytanii, prowadzona jest ścisła współpraca polskiej Policji 

z odpowiednimi służbami brytyjskimi.
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W dniu 6 września 2016 roku przedstawiciele Komendy Głównej Policji (KGP) oraz oficer 

łącznikowy Policji w Wielkiej Brytanii uczestniczyli w spotkaniu z kierownictwem policji hrabstwa Essex 

(na terenie którego położone jest Harlow). W toku prowadzonych rozmów uzgodniono konieczność 

zwiększenia bezpieczeństwa obywateli polskich zamieszkujących we wskazanym regionie, w tym 

m.in. poprzez zwiększenie liczby patroli oraz nawiązanie ściślejszej współpracy policji brytyjskiej 

ze społecznością polską.

Dodatkowo, w dniach 14 - 21 września 2016 roku do Harlow oddelegowano dwóch polskich 

policjantów, którzy realizowali wyznaczone działania wspólnie z przydzielonym oficerem policji 

brytyjskiej. Podejmowane czynności miały na celu przede wszystkim poprawę poczucia bezpieczeństwa 

polskich obywateli. Warto nadmienić, że policjanci odbyli wiele spotkań z polską społecznością, 

co pozwoliło na ustalenie głównych zagrożeń występujących na ww. terenie. Polscy policjanci spotkali się 

również z funkcjonariuszami prowadzącymi sprawę zabójstwa oraz sprawę pobicia obywateli Polski.

W kontekście rozwijania współpracy pomiędzy polską Policją a odpowiednimi służbami 

brytyjskimi w zakresie przeciwdziałania przestępstwom o podłożu ksenofobicznym na uwagę zasługuje 

również spotkanie przedstawicieli KGP z Zastępcą Komendanta Głównego Policji Irlandii Północnej oraz 

przedstawicielem Krajowej Agencji do spraw Zwalczania Przestępczości - NCA. Warto bowiem nadmienić, 

że policja Irlandii Północnej pełni koordynacyjną rolę w Wielkiej Brytanii (z wyłączeniem Szkocji) 

w zakresie zwalczania i zapobiegania przestępstwom na tle nienawiści rasowej czy wyznaniowej.

Ponadto, wymianie informacji w powyższym zakresie służyła dyskusja panelowa z udziałem 

polskich i brytyjskich ekspertów, poświęcona zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw, zorganizowana 

przez stronę brytyjską jako wydarzenie towarzyszące konferencji Organizacji Bezpieczeństwa 

i Współpracy w Europie pn. „2016 Human Dimension Implementation Meeting".

Poza przedstawionymi powyżej działaniami pragnę dodatkowo poinformować, że w dniu 

26 września 2016 roku rozpoczęło się sześciomiesięczne delegowanie dwóch polskich policjantów 

do służby w Policji Metropolitalnej w Londynie w ramach projektu Nexus („Zespół policyjny"). Zadaniem 

delegowanych policjantów będzie współpraca z funkcjonariuszami Policji Metropolitalnej poprzez 

wyrażanie opinii i doradzanie w zakresie specyfiki postępowania z obywatelami polskimi przebywającymi 

na terenie Londynu, którzy prowadzą działalność przestępczą dowolnego rodzaju lub są o prowadzenie 

ww. działalności podejrzewani. Zadaniem funkcjonariuszy będzie także wspieranie funkcjonariuszy 

brytyjskich podczas postępowania z polskimi ofiarami przestępstw. Ponadto, będą oni współuczestniczyć 

w prowadzeniu śledztw toczących się przeciwko obywatelom polskim.

Dodatkowo, w związku ze zwiększającą się liczbą incydentów oraz przestępstw na szkodę 

obywateli polskich na terenie Wielkiej Brytanii, w dniu 3 października 2016 roku rozpoczęło się 

delegowanie polskiego funkcjonariusza (na okres czterech miesięcy), w celu wsparcia działań oficera 

łącznikowego Policji w Wielkiej Brytanii.
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Podsumowując należy podkreślić, że podjęte działania pozwoliły na nawiązanie ściślejszej 

współpracy ze służbami brytyjskimi oraz -  co jest obecnie szczególnie istotne -  rozwijanie 

bezpośredniego kontaktu z kierownictwem policji w Harlow, a także funkcjonariuszami prowadzącymi 

sprawę zabójstwa obywatela polskiego i sprawę pobicia Polaków w Harlow. Uzyskano zapewnienie, 

że wskazane sprawy traktowane są z należytą powagą i zaangażowaniem.

Dodatkowo pragnę poinformować, że w sprawie zabójstwa obywatela polskiego została 

powołana specjalna grupa policjantów. Obecnie czynności procesowe prowadzone są w kierunku 

przestępstwa na tle nienawiści rasowej. Warto również nadmienić, że strona brytyjska zobowiązała się 

do dalszego przekazywania informacji dotyczących aktualnego stanu prowadzonych postępowań 

za pośrednictwem oficera łącznikowego polskiej Policji w Wielkiej Brytanii.

Otrzymuje:
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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