
 
 

 
 

CZĘŚĆ B: INFORMACJE NA TEMAT OFIARY 

 

Płeć 
 

Mężczyzna 
 

Kobieta  

Grupa wiekowa Poniżej 16 lat 16-24 25-34 35-44 45-55 Powyżej 55 lat 

 

Pochodzenie etniczne (proszę zaznaczyć) 
 

białe brytyjskie czarne karaibskie pakistańskie białe i czarne karaibskie chińskie 
 

białe irlandzkie czarne afrykańskie hinduskie białe i czarne afrykańskie inna grupa etniczna* 
 

inne białe pochodzenie* inne czarne bangladeskie białe i azjatyckie wolę nie podawać 

 pochodzenie * 

 

*Proszę podać 
  
  

 
 

CZĘŚĆ C: INFORMACJE NA TEMAT SPRAWCÓW 
 

Ilu było sprawców? 
 

Płeć Mężczyzna Kobieta 
 

Grupa wiekowa Poniżej 16 lat 16-24 25-34 35-44 45-55 Powyżej 55 lat 
 

Pochodzenie  
etniczne (zobacz wyżej) 

 

SPRAWCY (Informacje dodatkowe) 
 

(Proszę podać wszelkie inne informacje na temat sprawców, w tym imiona i nazwiska, adresy, lub nawet przezwiska, jeśli są znane. Wszelkie podane 
informacje będą traktowane jako całkowicie poufne.) 

 
Formularz zgłaszania incydentów na tle 
nienawiści 
    
 
 

Wskazówki 
Niniejszy formularz zgłaszania incydentów na tle nienawiści powinien zostać wypełniony przez 

osobę, która uważa, że była ofiarą lub świadkiem incydentu na tle nienawiści. Przy użyciu tego 

formularza można również zgłosić jakikolwiek inny znany incydent, którego nie było się świadkiem. 

Procedura taka określana jest jako „zgłoszenie incydentu przez osoby trzecie”. 

 
 
 
 
 

 
CZĘŚĆ D: ZGODA 
 
Udzielam zgody na przekazanie moich danych osobowych niżej wymienionym instytucjom państwowym: 

 

policji władzom lokalnym służbie ds. wsparcia świadków 
 

spółdzielniom mieszkaniowym Radzie ds. równości rasowej Worcs. wszystkim powyższym instytucjom  
 

       Innym instytucjom  
       (proszę podać) 

 

  Podpis Data 
 
 

Dane kontaktowe (nieobowiązkowe) 
 

Imię i nazwisko Nr tel.:  
 

Adres 
 

Kod pocztowy E-mail 
 

Preferowana metoda/ pora kontaktu 
 
 
Nazwa centrum zgłoszenia:    Raport  
                                                                                                                                                             sporządzony przez: 
(Do użytku wew.) Nr ref.: Data: 

Raport można złożyć anonimowo, jeśli jednak podadzą 

nam Państwo swoje dane kontaktowe, będą Państwo 

mogli uzyskać dodatkową pomoc od innych instytucji, które 

mogą działać w Państwa imieniu. 

 

Czym jest incydent na tle nienawiści? 
 

Incydenty na tle nienawiści powodowane są nienawiścią 

w stosunku do innych osób, ze względu na ich 

faktyczny/ą lub postrzegany/ą … 

 

 rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowość 
lub pochodzenie narodowe 

 religię 

 orientację seksualną 

 płeć lub tożsamość płciową 

 niepełnosprawność 

 wiek 
 

W 1999 r. stworzono i przyjęto państwową definicję incydentu na 

tle nienawiści w wyniku dochodzenia prowadzonego w sprawie 

śmierci Stephena Lawrence’a. Definicja ta określa nasze 

podejście do odnotowywania, badania, oraz przeprowadzania 

działań w zakresie wszelkich incydentów powodowanych 

nienawiścią. 

Incydent na tle nienawiści określany jest jako… 
 

“jakikolwiek incydent, mogący stanowić przestępstwo 

bądź nie, który jest postrzegany przez ofiarę, lub inne 

osoby jako umotywowany uprzedzeniem lub 

nienawiścią”. 

Incydenty na tle nienawiści mogą przyjmować 
różne formy, w tym: 
 

 atak fizyczny – napaść, uszkodzenie mienia, obraźliwe 

graffiti, spory sąsiedzkie i podpalenia 

 groźbę ataku – w tym wysyłanie obraźliwych listów, 

obelżywe lub obsceniczne telefony, prześladowanie 

przez grupy osób, których celem jest zastraszanie oraz 

składanie nieuzasadnionych, złośliwych skarg  

 przemoc słowną lub obelgi – obraźliwe ulotki i plakaty, 

obraźliwe gesty, podrzucanie śmieci pod dom lub 

wrzucanie ich do skrzynek na listy, prześladowanie w 

szkole lub  w miejscu pracy. 
 

Ofiary na tle nienawiści nie muszą być członkami mniejszości 

ani osobami powszechnie uważanymi za „zagrożone”. Osoba 

może zostać ofiarą tego typu incydentu ze względu na swoją 

przyjaźń bądź związek z daną mniejszością. 

inne pochodzenie inne pochodzenie 
azjatyckie* mieszane* 

 



 
 

 

 

Wypełnianie formularza 
Wypełniając formularz proszę podać możliwie jak najwięcej informacji, wypełniając go 

wyraźnie czarnym lub niebieskim długopisem. W razie konieczności, proszę dołączyć 

dodatkową kartkę, która powinna być spięta z formularzem. 
 

Część A – Szczegółowe informacje na temat incydentu/ incydentów. Proszę podać rodzaj incydentu, 

miejsce i czas zdarzenia oraz informacje na temat tego, czy osoba zgłaszająca jest ofiarą, świadkiem, lub 

osobą trzecią. Ważnym jest, aby podać informację na temat tego, czy incydenty tego typu miały miejsce 

wcześniej i czy zostały zgłoszone innej instytucji. Podając opis zdarzenia proszę zawrzeć informację na temat 

tego, w jaki sposób incydent wpłynął na Państwa oraz na innych członków rodziny. 

 

Część B – Informacje na temat ofiary/ofiar. Informacje powyższe umożliwią nam odnotowywanie 

incydentów oraz zajmowanie się nimi w odpowiedni sposób. Jeżeli osoba zgłaszająca jest świadkiem lub 

osobą trzecią, należy podać informacje posiadane na temat ofiary/ ofiar incydentu. 

 

Część C – Informacje na temat sprawcy/ sprawców. Istotnym jest, abyśmy uzyskali możliwie jak 

największą ilość informacji na temat osób będących sprawcami tego typu incydentów, w celu określenia 

wzorów zachowań i przeciwdziałania kolejnym tego typu zdarzeniom. Imiona i nazwiska, adresy, opisy oraz 

przezwiska osób mogą pomóc nam powiązać incydent z innymi zaistniałymi incydentami, zaś wszelkie 

informacje podane na temat sprawców będą traktowane jako całkowicie poufne. 

 

Część D – Dane kontaktowe oraz zgoda na przekazanie danych osobowych. Zgłoszenia mogą być 

przekazywane anonimowo, chcielibyśmy jednak, aby podali nam Państwo swoje dane, abyśmy mogli 
Państwu udzielić wsparcia i pomocy. Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy mogli przekazać 
informacje przez Państwa podane innym instytucjom, które będą następnie mogły podjąć działania w 
Państwa imieniu. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w wypełnieniu niniejszego formularza, 

prosimy o kontakt z członkiem personelu. Mogą Państwo również zadzwonić 

na infolinię Rady Gminy Redditch pod numerem 01527 534123 i 

porozmawiać z doradcą ds. obsługi klienta. Niniejszy formularz jest również 

dostępny na życzenie dużym drukiem, alfabetem Braille’a oraz na taśmie audio. 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA INCYDENTU NA TLE NIENAWIŚCI 
 

(Podane informacje będą traktowane jako poufne) 
 

CZĘŚĆ A: INFORMACJE NA TEMAT INCYDENTU 
 

Czy są  ofiarą? świadkiem? osobą trzecią?  
Państwo:  
Jaki, Państwa zdaniem, był motyw sprawcy? 

Rasizm Uprzedzenie religijne Uprzedzenie w stosunku do osoby niepełnosprawnej 
 

Homofobia Transfobia (płeć) Uprzedzenie wiekowe 
 

 
 

Rodzaj incydentu/ incydentów – można zaznaczyć więcej niż jedno okienko, jeśli jest to konieczne 

 
Podpalenie Przemoc słowna Napaść Uszkodzenie mienia 

 

Spory Zakłócanie porządku Korespondencja z nienawiści Kradzież 
 

Prześladowanie Zastraszanie Graffiti Złośliwe telefony 
 

 
Inny/e 

Jakie są dalsze kroki? 
Po wypełnieniu, formularz należy przesłać pracownikowi ds. 

bezpieczeństwa lokalnej społeczności (Community Safety Project Officer) 

w ratuszu w Redditch w załączonej kopercie z uiszczoną opłatą 

pocztową. Jeżeli podali nam Państwo swoje dane kontaktowe, pracownik 

biura skontaktuje się z Państwem w okresie do 5 dni roboczych w celu 

szczegółowego omówienia raportu. 
 
Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przekazanie Państwa danych 

kontaktowych, podane przez Państwa informacje zostaną przekazane 

instytucjom podanym w formularzu. Skontaktujemy się z Państwem w celu 

określenia dalszych działań oraz możliwości udzielenia Państwu pomocy. 

Będziemy Państwa informowali o postępach w sprawie. Wszelkie 

proponowane działania będą odbywały się za Państwa wiedzą i zgodą. 
 
Jeżeli zadecydują Państwo o nieudzieleniu zgody na przekazanie 

Państwa danych innym instytucjom, informacje przez Państwa 

podane zostaną odnotowane i użyte wyłącznie w celach 

kontrolnych . 
 
W niektórych przypadkach może zaistnieć wymagany przepisami 

obowiązek wyjawienia pewnych informacji, jeżeli ofiara jest 

dzieckiem (w wieku poniżej 18 lat). W takim przypadku 

skontaktujemy się z Państwem celem określenia sposobu 

udzielenia Państwu pomocy i wsparcia. 

 
 
 
 
Program zgłaszania incydentów na tle nienawiści wspierany jest 

przez panel pod nazwą Partnerstwo na rzecz zwalczania 

prześladowania w Redditch (Redditch Anti Harrasment 

Partnership  - RAHP). W panelu uczestniczy kilka instytucji 

państwowych. RAHP został stworzony w 1995 r.  Jego zadaniem 

jest wspieranie ofiar oraz świadków przestępstw z nienawiści. 

Członkami RAHP są: Rada Gminy Redditch, Policja okręgu West 

Mercia, Rada ds. równości rasowej Hrabstwa Worcestershire, 

lokalne spółdzielnie mieszkaniowe, Służba na rzecz wsparcia 

ofiar, Rada Hrabstwa Worcestershire, Służba ds. zdrowia 

psychicznego lokalnej społeczności, Kuratorium sądowe okręgu 

West Mercia, Służba ds. przestępczości wśród małoletnich 

Hrabstwa Worcestershire oraz Stowarzyszenie Międzykulturowe 

Sandycroft i Redditch. 

Udział wielu instytucji w powyższym panelu oznacza, iż 

instytucje te będą współpracować w zakresie udzielania 

specjalistycznego wsparcia i pomocy ofiarom i świadkom, 

podejmować odpowiednie działania na rzecz zapobiegania tego 

typu incydentom w przyszłości oraz, za zgodą, wnosić 

oskarżenia wobec sprawców. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pora wystąpienia                                                                                                                    Data  

incydentu rano/ po południu/ wieczorem   
 

Lokalizacja/ ulica                                                                                                                   Kod pocztowy 
 
 
 

Czy podobne incydenty miały miejsce wcześniej? Nie Tak Jeśli tak, kiedy 

 
Czy zgłosili Państwo incydent innej instytucji? Nie Tak Jeśli tak, której 
 
 

 
Krótki opis incydentu/ incydentów lub zachowań 
 

(Proszę opisać, w sposób możliwie najbardziej szczegółowy, co się wydarzyło, proszę pamiętać o podaniu informacji na temat tego, w jaki sposób incydent 
wpłynął na Państwa i czy miał on wpływ również na innych członków Państwa rodziny) 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat Partnerstwa 

na rzecz zwalczania przestępstw z nienawiści w Redditch i 

Bromsgrove prosimy o kontakt z Zespołem ds. bezpieczeństwa 

społeczności lokalnej, pod numerem telefonu: 01527 534187 lub 

mailem na adres communitysafety@redditchbc.gov.uk 

 

 

mailto:communitysafety@redditchbc.gov.uk

