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Wstęp 
 

 Przejawy dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji stają się 

obecnie jedynym z ważniejszych wyzwań demokratycznego państwa prawa. Wiąże się to 

bezpośrednio z zapewnieniem podstawowych praw i wolności człowieka ustanowionych 

przez Zgromadzanie Ogólne ONZ w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Negatywne 

skutki przestępstw z nienawiści nie dotyczą jedynie wybranych osób i grup, ale naruszają 

również cały porządek społeczny, przez co wszyscy obywatele mogą czuć się zagrożeni. 

Obowiązkiem polskiej Policji jest ochrona i zapewnienie bezpieczeństwa ludzi 

przebywających na terenie Rzeczpospolitej niezależnie od rasy, narodowości, pochodzenia 

etnicznego, języka, koloru skóry, religii, płci, wieku, niepełnosprawności fizycznej lub 

psychicznej, orientacji seksualnej lub innych podobnych cechy. Służby porządku 

publicznego mają wspierać postawy tolerancyjne i walczyć z przejawami dyskryminacji. 

W przypadku zaistnienia przestępstw motywowanych uprzedzeniami muszą reagować 

szybko i skutecznie ustalać sprawców.  

 Jak podaje GUS w Polsce prawie milion obywateli deklaruje przynależność do 

innego narodu bądź wspólnoty etnicznej.
1
 Do tego należy doliczyć obcokrajowców 

przyjeżdżających do pracy na terytorium RP (od 2009 roku jest wydawanych blisko 40 000 

pozwoleń na pracę rocznie
2
). Polska jest również atrakcyjnym kierunkiem dla studentów 

z całego świata (w 2012 roku studiowało 24 253 studentów zagranicznych ze 141 krajów
3
). 

Nie można zapominać również o uchodźcach, którzy przybywają najczęściej do województw 

granicznych (w latach 2010-2012 aż 1470 osób zostało objętych procedurami dotyczącymi 

cudzoziemców (status uchodźcy, ochrona uzupełniająca, pobyt tolerowany
4
)). Członkostwo 

Polski w Unii Europejskiej spowodowało swobodnych przepływ osób w obrębie Wspólnoty, 

jak również wzrost zainteresowania naszym państwem przedstawicieli innych krajów 

europejskich, podróżujących do Polski w celach turystycznych, handlowych, kulturalnych 

czy naukowych. Dane te pokazują jak zróżnicowane jest obecnie polskie społeczeństwo. 

                                                 
1
 http://www.stat.gov.pl/gus/5840_13882_PLK_HTML.htm dostęp 18.03.2014. 

2
 http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/ dostęp 18.03.2014. 

3
 http://www.studyinpoland.pl/konsorcjum/index.php?option=com_content&view=article&id=2097:raport-

qstudenci-zagraniczni-w-polsce-2012q-&catid=133:konferencje&Itemid=100140 dostęp 18.03.2014. 
4
 http://www.udsc.gov.pl/Statystyki,229.html dostęp 18.03.2014. 

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_13882_PLK_HTML.htm
http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/
http://www.studyinpoland.pl/konsorcjum/index.php?option=com_content&view=article&id=2097:raport-qstudenci-zagraniczni-w-polsce-2012q-&catid=133:konferencje&Itemid=100140
http://www.studyinpoland.pl/konsorcjum/index.php?option=com_content&view=article&id=2097:raport-qstudenci-zagraniczni-w-polsce-2012q-&catid=133:konferencje&Itemid=100140
http://www.udsc.gov.pl/Statystyki,229.html
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W związku z tym niepokojące stały się doniesienia mediów z województwa podlaskiego 

dotyczące pojawiających się na murach haseł rasistowskich czy zuchwałych ataków 

rasistowskich na obcokrajowców. Wydarzenia te spotkały się ze zdecydowaną reakcją 

Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza. Służby podległe Ministrowi 

zostały zmobilizowane do aktywnego zwalczania tzw. przestępstw z nienawiści. Pierwsze 

efekty podjętych działań można było zaobserwować już drugiej połowie 2013 roku, wówczas 

nie odnotowano w Białymstoku żadnego poważnego przestępstwa na tle rasistowskim. 

Z białostockich murów praktycznie zniknęły napisy i znaki o charakterze rasistowskim i 

ksenofobicznym. W mieście zorganizowano wiele inicjatyw społecznych na rzecz tolerancji i 

walki z rasizmem.  

W niniejszym raporcie zdefiniowano pojęcie przestępstw z nienawiści i określono 

umocowania prawne dotyczące zapobiegania przejawom dyskryminacji rasowej, ksenofobii i 

związanej z nimi nietolerancji. Opracowano dane dotyczące działalności podlaskiej policji 

w zakresie zwalczania przestępstw z pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych. Dokonano 

analizy wybranych statystyk policyjnych dotyczących efektów wprowadzonych rozwiązań. 

Opisano model współpracy służb policyjnych z innymi podmiotami tj. administracją 

państwową, samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi. Zaprezentowano 

przykładowe rozwiązania instytucjonalne i inicjatywy społeczne.  

1. Przestępstwa z nienawiści 
 

Wyodrębnienie przestępstw o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym ma 

swoje umocowanie w źródłach prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej. 

Konstytucja RP w art. 32 stawia wszystkich na równi wobec prawa i zakazuje dyskryminacji 

kogokolwiek w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek 

przyczyny. Ponadto art. 13 Konstytucji RP wprost nawiązuje do dyskryminacji ze względów 

rasowych i zakazuje istnienia partii politycznych i innych organizacji odwołujących się 

w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i 

komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść 

rasową i narodowościową. Konstytucja przewiduje również istnienie mniejszości 

narodowych, którym przysługują prawa wynikające z art. 35, zapewniającego obywatelom 

polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju 

własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury. 
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Mniejszości narodowe i etniczne mają zagwarantowane prawo do tworzenia własnych 

instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej 

oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.
5
  

Rzeczpospolita Polska jako podmiot na arenie międzynarodowej jest członkiem 

takich organizacji międzynarodowych jak m.in. Organizacja Narodów Zjednoczonych, Rada 

Europy, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Międzynarodowa 

Organizacja Pracy, które w swoich kompetencjach mają m.in. walkę z dyskryminacją 

rasową, ksenofobią i wszelkimi przejawami nietolerancji. Również członkostwo w Unii 

Europejskiej nakłada na Polskę obowiązek dostosowywania standardów i prawa krajowego 

zgodnie z postanowieniami wspólnotowymi. 

Rzeczpospolita jest stroną traktatów, umów międzynarodowych, które kształtują 

polskie prawo w zakresie przeciwdziałania zachowaniom rasistowskim, ksenofobicznym i 

dyskryminującym z jakiekolwiek przyczyny. Do najważniejszych dokumentów należy 

zaliczyć:  

 

 W ramach ONZ 

o Międzynarodową konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji 

rasowej 

o Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 

o Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych 

o Konwencję w sprawie zakazu tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub 

poniżającego traktowania albo karania 

 W ramach Rady Europy 

o Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 

o Konwencję ramową o ochronie mniejszości narodowych 

o Europejską Kartę Społeczną 

 W ramach Unii Europejskiej 

o Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  

o Traktat o Unii Europejskiej  

o Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej 

                                                 
5
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483). 
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o Dyrektywę Rady Unii Europejskiej 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. 

wprowadzającą w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na 

pochodzenie rasowe lub etniczne 

o Dyrektywę Rady Unii Europejskiej nr 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. w 

sprawie ustanowienia ogólnych ram w zakresie równego traktowania przy 

zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu, zakazującą dyskryminacji z przyczyn rasy, 

pochodzenia etnicznego, religii, przekonań, wieku, niepełnosprawności oraz 

orientacji seksualnej  

o Decyzję Ramowa Rady Unii Europejskiej 2008/913/WSiSW z dnia 28 listopada 

2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za 

pomocą środków prawnokarnych 

 W ramach OBWE 

o Akt Helsiński 

o Karta Paryska 

o Decyzję Rady Ministerialnej z 1 grudnia 2003 r. dotyczącą tolerancji i 

niedyskryminacji.  

 

Wspólnota europejska mając na uwadze ogromne znaczenia poszanowania 

podstawowych praw i wolności jednostki, wyspecjalizowała instytucje, tak na poziomie 

krajowym jak i kontynentalnym, dbające o programowanie i prawidłową realizację polityki 

przeciwdziałania dyskryminacji m.in. na tle rasowym czy wyznaniowym. Na poziomie 

unijnym taką funkcję pełni Agencja Praw Podstawowych UE z siedzibą w Wiedniu oraz 

komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa, który przejął dawne 

kompetencje komisarza ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego. 

Zmiana ta potwierdza związanie spraw o charakterze dyskryminacyjnym z wymiarem 

sprawiedliwości.
6
 Do pozostałych instytucji międzynarodowych zajmujących się 

problematyką dyskryminacji należy zaliczyć: Wysokiego Komisarza Narodów 

Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka; Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych 

do spraw Uchodźców; Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej ONZ; Biuro 

Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka; Wysokiego Komisarza OBWE do spraw 

                                                 
6
 A. Zygierewicz, Polityka Unii Europejskiej na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, „Studia BAS” Nr 2(26) 

2011, s. 88.  
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Mniejszości Narodowych; Europejski Trybunał Praw Człowieka; Europejską Komisję 

Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji. 

W związku gwarancjami konstytucyjnymi i ratyfikowanymi umowami 

międzynarodowymi polski Kodeks Karny przewiduje sankcje za czyny zabronione związane 

z dyskryminacją rasową. Są to przede wszystkim:  

 art. 119 kk (kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub 

poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, 

politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5),  

 art. 256 § 1 kk (kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój 

państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, 

rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, 

karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2),  

 art. 256 § 2 kk (kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, 

nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub 

inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2)  

 art. 257 kk (to publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę 

z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo 

z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną 

innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3).
7
  

Należy wskazać, iż część przestępstw z nienawiści osiąga inną kwalifikację prawną 

czynu niż wyżej wymienione, dochodzi również do zbiegów kumulatywnych przepisów. 

Do pozostałych najczęstszych kwalifikacji prawnych czynu noszącego znamiona motywacji 

z nienawiści można zaliczyć: 

 art. 288 § 1 kk (kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5),  

 art. 190 § 1 kk (kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub 

szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, 

że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 2),  

                                                 
7
 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553). 
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 art. 157 § 2 kk (kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój 

zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do lat 2),  

 art. 196 kk (kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie 

przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania 

obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 2),  

 art. 194 kk (kto ogranicza człowieka w przysługujących mu prawach ze względu na 

jego przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2)  

 art. 158 § 1 kk (kto to bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się 

człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku 

określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do 

lat 3).  

Powyższe kwalifikacje prawne czynów zostały wytypowane jako najczęstsze w 

oparciu o sprawozdanie Prokuratury Generalnej dotyczące spraw prowadzonych w 2013 r. 

w jednostkach organizacyjnych prokuratury z pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych.
8
 

 

Definicji przestępstw z nienawiści Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji 

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (ODIHR-OSCE)
 9

 

                                                 
8
 http://www.pg.gov.pl/sprawozdania-i-statystyki/wyciag-ze-sprawozdania-dot-spraw-prowadzonych-w-2013r-

w-jednostkach-organizacyjnych-prokuratury-z-pobudek-rasistowskich-lub-ksenofobicznych.html dostęp 

18.03.2014. 
9
 http://rownosc.info/rownosc.php/dictionary/item/id/563 dostęp 18.03.2014. 

Przestępstwem z nienawiści jest każde przestępstwo natury kryminalnej, 

wymierzone w ludzi i ich mienie, w wyniku którego ofiara lub inny cel 

przestępstwa, są dobierane ze względu na ich faktyczne bądź domniemane 

powiązanie, związek, przynależność, członkostwo lub udzielanie wsparcia 

grupie wyróżnianej na podstawie cech charakterystycznych wspólnych dla jej 

członków, takich jak faktyczna lub domniemana rasa, narodowość lub 

pochodzenie etniczne, język, kolor skóry, religia, płeć, wiek, 

niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna, orientacja seksualna lub inne 

podobne cechy. 

http://www.pg.gov.pl/sprawozdania-i-statystyki/wyciag-ze-sprawozdania-dot-spraw-prowadzonych-w-2013r-w-jednostkach-organizacyjnych-prokuratury-z-pobudek-rasistowskich-lub-ksenofobicznych.html
http://www.pg.gov.pl/sprawozdania-i-statystyki/wyciag-ze-sprawozdania-dot-spraw-prowadzonych-w-2013r-w-jednostkach-organizacyjnych-prokuratury-z-pobudek-rasistowskich-lub-ksenofobicznych.html
http://rownosc.info/rownosc.php/dictionary/item/id/563
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Podążając za definicją ODIHR przestępstwa z nienawiści powodowane 

uprzedzeniami mogą występować w wielu płaszczyznach życia społecznego. Bezpośrednio 

narażone jest życie i zdrowie, zarówno fizyczne jak i psychiczne, dobre imię i godność, 

konkretnych osób. Pośrednio przestępstwa motywowane uprzedzeniami wpływają na całe 

społeczeństwo, potęgując poczucie zagrożenia i bezprawia. Zniszczone mienie poprzez 

„mowę nienawiści”, publikowane treści w Internecie, utrwalają stereotypy i stygmatyzują 

ludzi o odmiennych cechach w oczach całego społeczeństwa.  

 

2. Działania podjęte przez Podlaską Policję w 2013 roku 
 

Działania Policji nie są związane jedynie z wykrywaniem przestępstw i ich 

sprawców, ale również z szeroko pojętym zapobieganiem przestępczości. Policjanci - obok 

głównie kojarzonych z ich służbą działań operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-

śledczych, patrolowych, interwencyjnych, drogowych - prowadzą szereg działań związanych 

profilaktyką przestępczości, komunikacją ze społeczeństwem i współpracą z samorządem 

terytorialnym czy organizacjami pozarządowymi. Tylko zintegrowanie różnych działań 

umożliwia efektywne zwalczanie przestępczości motywowanej nienawiścią. Zwiększenie 

aktywności podlaskiej Policji nastąpiło w maju 2013 r. po kolejnym głośnym ataku 

rasistowskim na małżeństwo polsko-hinduskie i próbę podpalenia ich mieszkania. 

W niniejszej części zaprezentowano działania podlaskiej Policji na rzecz walki 

z przestępstwami z nienawiści przed i po reakcji Ministra Spraw Wewnętrznych na te 

wydarzenie. Dokonano również krótkiej charakterystyki specyficznego regionu jakim jest 

województwo podlaskie i jego stolica.  

 Białystok przez mieszkańców postrzegany jest jako miasto wielokulturowe. Pogląd 

ten niewątpliwie związany jest z historią stolicy Podlasia, gdyż na podstawie danych 

wyznaniowych i językowych szacuje się, że w 1931 r. w Białymstoku Polacy stanowili około 

50% ogółu mieszkańców, Żydzi 43%, Rosjanie prawie 4%, Niemcy około 2% oraz 

Białorusini i przedstawiciele innych narodowości 1,4%.
10

 Obecnie Białystok ze względu 

na strukturę ludności nie jest tak mocno zróżnicowany narodowo-etnicznie. W ostatnim 

                                                 
10

 J. Poleszczuk, K. Sztop-Rutkowska, Ł. Kiszkiel, A. Klimczuk, R. J. Mejsak, Diagnoza postaw mieszkańców 

Białegostoku w zakresie tolerancji, Białystok 2013, s. 1. 



 

10 

spisie powszechnym 97% mieszkańców zadeklarowało narodowość polską.
11

 Jednakże 

jak wskazują autorzy raportu dotyczącego postaw tolerancyjnych wśród białostoczan: 

Białystok jest miastem zróżnicowanym kulturowo, gdyż posiada utrwalone występowanie 

form aktywności, norm i wartości przedstawicieli: mniejszości narodowych (Białorusini, 

Ukraińcy, Litwini, Rosjanie, Żydzi); etnicznych (Tatarzy, Romowie); religijno-wyznaniowych 

(prawosławni, muzułmanie, protestanci, staroobrzędowcy); zbiorowości regionalnych 

(Białostocczyzny, ziemi łomżyńskiej, Suwalszczyzny); zbiorowości wyróżnionych według 

kultury pochodzenia, przynależności historycznej (chłopska, postszlachecka, 

małomiasteczkowa); oraz migrantów, jako nowej kategorii kulturowej.
12

 Ta krótka 

charakterystyka dotycząca miasta jest istotnym tłem do działań, które podejmuje podlaska 

policja. Służby mają świadomość, iż przeprowadzają czynności w przestrzeni zróżnicowanej 

kulturowo. W regionie znajduje się wiele miejsc pamięci i kultu różnych wyznań.  

Na terenie Białegostoku przebywa obecnie (stan na maj 2013 r.): 

 621 obcokrajowców zameldowanych na stałe, 

 656 obcokrajowców zameldowanych na pobyt czasowy, 

 154 obcokrajowców ubiegających się o status uchodźcy (przebywających w ośrodku 

dla uchodźców), 

 74 obcokrajowców ubiegających się o status uchodźcy (zamieszkujących mieszkania 

prywatne), 

 689 obcokrajowców studiujących na białostockich uczelniach wyższych. 

W związku z powyższym podlaska Policja w okresie ostatnich kilku lat 

przeprowadziła szereg spotkań i inicjatyw w obszarze edukacji międzykulturowej i 

przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści. W latach 2011-2012 policjanci wzięli udział w 

ponad stu spotkaniach profilaktycznych z uczniami w szkołach podstawowych, 

gimnazjalnych, średnich w całym województwie. Dotyczyły one tolerancji, 

odpowiedzialności za przejawy zachowań rasistowskich i ksenofobicznych, kultury 

kibicowania, zagrożeń wynikających z przynależności do subkultur. Podlaska Policja chętnie 

odpowiadała na zaproszenia instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych i 

aktywnie brała udział w takich inicjatywach jak: „Szkoła Tolerancji”, „Inny – nie znaczy 

gorszy”, „Dzień Tolerancji”, „Dzień Uchodźcy”, „Bajkowy KOGEL-MOGEL”, 

                                                 
11

 http://www.stat.gov.pl/gus/5840_13882_PLK_HTML.htm dostęp 24.03.2014. 
12

 J. Poleszczuk, K. Sztop-Rutkowska, Ł. Kiszkiel, A. Klimczuk, R. J. Mejsak, Diagnoza…, op. cit., s. 8. 

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_13882_PLK_HTML.htm
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„Międzynarodowy Dzień Tolerancji”, „Bezpieczny kibic”, „Wspólne podwórko”. Strategia 

kreatywnego zapobiegania przestępstwom z nienawiści stosowana przez podlaską policję, 

zgodnie z zasadami profilaktyki kryminalnej, została zapoczątkowana budowaniem u 

młodzieży postaw tolerancyjnych i poszanowania dla innych kultur i odmienności. Policjanci 

informowali również o negatywnych skutkach popełniania czynów karalnych 

motywowanych uprzedzeniami i konsekwencjach prawnych dyskryminacji na tle rasowym 

czy wyznaniowym.  

Policja oprócz pracy z młodzieżą postawiła również na własne doskonalenie 

zawodowe w zakresie przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści. Kadra kierownicza 

podlaskiej Policji uczestniczyła w wielu szkoleniach z zakresu ochrony i przestrzegania praw 

człowieka. W 2012 roku zostało zrealizowane specjalne spotkanie dla komendantów 

miejskich i powiatowych Policji dotyczące tematyki praw człowieka w zarządzaniu Policją 

oraz przeciwdziałania dyskryminacji i przestępstwom z nienawiści. Od września 2010 roku 

Pełnomocnik Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka 

realizuje szkolenia dla policjantów w zakresie rozpoznawania, ścigania i przeciwdziałania 

przestępstwom motywowanym uprzedzeniami. W szkoleniach uczestniczą przedstawiciele 

organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji oraz mniejszości narodowych m.in. 

obywatele Czeczenii, przedstawiciele Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. Policjanci poprzez 

bezpośredni kontakt z osobami o innym pochodzeniu etnicznym czy narodowym mogą 

rozwijać swoje kompetencje kulturowe. Jest to bezpośrednio związane z podwyższaniem 

standardów pracy podlaskich policjantów.  

 

 

 

W maju 2013 r., w związku z zapowiedzianą przez Ministra Spraw Wewnętrznych 

mobilizacją służb wobec zuchwałych ataków rasistowskich, nastąpiło zintensyfikowanie 

działań podlaskiej Policji. W dniu 17 maja 2013 roku Wojewoda Podlaski Zarządzeniem 

nr 82/2013 powołał Zespół do spraw Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu 

Do końca 2013 r. przeszkoleni zostali wszyscy policjanci służby 

prewencyjnej i kryminalnej (ok. 3150 funkcjonariuszy). Policjanci nauczyli się 

jak rozpoznać przestępstwo z nienawiści, jak na nie reagować, jak 

postępować z ofiarą takiego zdarzenia, jak wyglądają symbole mowy 

nienawiści. 
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na terenie województwa podlaskiego, w skład którego wchodzą między innymi 

przedstawiciele: Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Dyrektora Delegatury 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Białymstoku, Podlaskiego Komendanta Straży 

Granicznej, Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz 

Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku. Do zadań Zespołu należy koordynacja działań 

służb, organów administracji rządowej oraz ich współdziałania z organami samorządu 

terytorialnego w zakresie szeroko pojętego diagnozowania i analizowania zjawisk 

dyskryminacji rasowej w celu ich wyeliminowania. W ramach prac Zespołu, Komenda 

Wojewódzka Policji w Białymstoku współpracowała przy opracowaniu specjalnej ulotki 

w trzech językach (polskim, angielski, rosyjskim) dla obcokrajowców, studentów 

zagranicznych i uchodźców informującej o możliwości bezpośredniego kontaktu z Policją 

(wskazano dane teleadresowe jednostek, gdzie można dokonać zgłoszenia przestępstwa). 

Zamieszczono w niej informacje dotyczące przestępstw z nienawiści i prawach 

zgłaszającego (zob. zał. 1). W kolportaż ulotek zostali zaangażowani policjanci dzielnicowi, 

organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe. Były one również dostępne na debatach 

społecznych i spotkaniach z zagranicznymi studentami i uchodźcami. Została uruchomiona 

dodatkowa linia telefonu interwencyjnego w języku rosyjskim, obok działającej od 5 lat linii 

w języku angielskim, gdzie poszkodowani obcokrajowcy mogą zgłaszać przestępstwa i 

zasięgnąć porady funkcjonariusza dyżurnego. Mając na uwadze zwiększanie świadomości 

społecznej i odpowiedzialności za porządek publiczny społeczeństwa i instytucji 

publicznych, opracowano i przesłano do uczelni wyższych, działających na terenie 

województwa podlaskiego oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku druk formularza 

zgłoszeniowego dla instytucji państwowych i samorządowych, które w związku ze swą 

działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu wraz 

z procedurą jego wykorzystania (zob. zał. 2). Służby dyżurne przeszły szkolenie w zakresie 

reagowanie na zgłoszenie dotyczące przestępstwa z nienawiści, ze szczególnym 

uwzględnieniem kontaktu z osobą obcojęzyczną.  

Podlaska Policja jeszcze aktywniej kontynuowała działania w zakresie edukacji 

międzykulturowej i profilaktyki przestępczości związanej z uprzedzeniami. W drugim 

półroczu 2013 r. zrealizowano następujące inicjatywy, w które zaangażowani byli policjanci: 

 13 maja 2013 roku w Galerii ARSENAŁ przeprowadzone zostały warsztaty z zakresu 

edukacji międzykulturowej. Dzieci narodowości czeczeńskiej oraz polskiej miały okazję 
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wymienić informacje nt. swoich kultur, obyczajów. Ponadto, za sprawą szeregu zabaw 

integracyjnych, m.in. „pociągów: życia oraz talentów” – uczyły się akceptacji 

odmienności, jak również podejmowania dialogu z kolegami/koleżankami – 

obcokrajowcami.  

 20 czerwca 2013 roku policjanci uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym na auli 

Politechniki Białostockiej przez Spółdzielnię Mieszkaniową Słoneczny Stok 

z mieszkańcami osiedli: Słoneczny Stok, Leśna Dolina oraz Zielone Wzgórza (gdzie 

licznie zamieszkują obcokrajowcy) – m.in. poruszono tematy społecznej reakcji na 

wszelkie przejawy nietolerancji, pobudzenie sąsiedzkiej czujności oraz promowanie 

telefonów alarmowych (ogółem – ok. 300 odbiorców). 

 2 lipca 2013 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku odbyło się 

spotkanie informacyjno-edukacyjne dla uchodźców pochodzenia czeczeńskiego 

w zakresie odpowiedzialności prawnej oraz procedur policyjnych dotyczących 

bezpieczeństwa osób na terytorium Polski. Treść szkolenia adresowana była m.in. do 

obywateli Czeczenii. Zaproszona została również starszyzna środowiska czeczeńskich 

uchodźców. 

 20 września 2013 roku odbyło się sympozjum pod hasłem „NIE dla nienawiści” 

zorganizowane przez Teatr TrzyRzecze, w którym uczestniczyli przedstawiciele Policji, 

prokuratury, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i innych instytucji, stowarzyszeń oraz 

media. 

 19 – 20 września 2013 roku Ośrodki dla uchodźców zlokalizowane na terenie 

województwa podlaskiego wizytowała delegacja złożona z przedstawicieli Wysokiego 

Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce, Fundacji Instytut na rzecz 

Państwa Prawa oraz innych instytucji i organizacji, w tym także Policji. Niezależnie 

od wizytacji Policja jest w stałym kontakcie z pracownikami socjalnymi Ośrodka dla 

Uchodźców w Białymstoku w zakresie problemów, obaw, oczekiwań względem Policji 

jeśli chodzi o zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w/w grupy osób, w tym 

szczególnie dzieciom narodowości czeczeńskiej. 

 03 – 28 października 2013 odbyły się cztery spotkania dot. ochrony praw człowieka 

oraz procedur policyjnych organizowane na uczelniach wyższych (Uniwersytet 

w Białymstoku, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Politechnika Białostocka). 

Głównymi uczestnikami tych spotkań byli zagraniczni studenci oraz kadra naukowa 

uczelni. Przekazywane przez policjantów informacje nt. polskiego prawa, procedur 
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policyjnych, możliwości składania zawiadomienia o przestępstwie lub wykroczeniu, 

danych adresowych, telefonach interwencyjnych tłumaczone były na język angielski. 

 w grudniu 2013 roku odbył się cykl spotkań policjantów z dziećmi i młodzieżą ze 

szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych biorących udział w projekcie 

w ramach porozumienia "Partnerstwo na rzecz Aktywnego Osiedla" (od 4 do 18 grudnia 

odbyło się 9 spotkań w 6 placówkach). Tematyka spotkań dotyczyła przeciwdziałania 

rasizmowi, ksenofobii oraz nietolerancji o podłożu narodowościowym. 

 

Dodatkowo działania Podlaskiej Policji zostały skierowane na bezpośredni kontakt 

z obcokrajowcami. W dniu 27 czerwca 2013 roku w ramach wspólnego „patrolu” 

przedstawiciele Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Straży Granicznej 

odwiedzili wybrane rodziny obcokrajowców mieszkających w Białymstoku. Przedsięwzięcie 

to wpisało się w działania policjantów dzielnicowych, którzy w ramach swoich zadań 

odwiedzają mieszkańców Białegostoku, w tym również cudzoziemców i informują 

o numerach alarmowych, o możliwościach zgłaszania przestępstw, procedurach policyjnych. 

Policja współpracuje i jest w stałym kontakcie z ośrodkami dla uchodźców (Ośrodek 

w Czerwonym Borze i Ośrodek „Budowlani” w Białymstoku). Od maja do końca grudnia 

2013 roku policjanci dzielnicowi odwiedzili 1948 razy rodziny obcokrajowców. Budując tym 

samym poczucie bezpieczeństwa i pozytywne relacje z osobami szczególnie narażonymi 

na przestępstwa z nienawiści. Do stałych obowiązków policjantów dzielnicowych zostały 

również włączone rozmowy na temat sąsiedzkiej czujności (od maja do końca grudnia 2013r. 

– 2141 rozmów) ze szczególnym uwrażliwieniem mieszkańców osiedli na zgłaszanie 

wszelkich zagrożeń. 

W wyniku dokonanej analizy popełnianych przestępstw z nienawiści na terenie 

Białegostoku, Policja wytypowała trzy najbardziej zagrożone osiedla, na których dochodziło 

wcześniej do poważniejszych incydentów na tle rasistowskim. W związku z tymi 

wydarzeniami Komenda Miejska Policji w Białymstoku powołała specjalną Grupę 

Interwencyjną składającą się z 12 wyselekcjonowanych, najlepszych policjantów ze służb 

patrolowych. Grupa ta pracuje w oparciu o inną, opracowaną ze względu na jej specyficzny 

cel działania taktykę obserwacji, rozpoznania, patrolowania i interwencji. Charakteryzuje się 

błyskawicznym czasem reakcji na zawiadomienia o popełnionym przestępstwie. Dodatkowe 

patrole są widoczne na osiedlach i legitymują osoby, których wygląd wskazuje 
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na przynależność do subkultur (od maja 2013 r. do teraz wylegitymowano 1727 osób). 

Na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku Urząd Miasta przeznaczył 

dodatkowe fundusze na patrole piesze i rowerowe w kwocie 50 tysięcy złotych. Doszło tym 

samym do nasilenia służb w rejonach szczególnie zagrożonych i zaangażowania policjantów 

spoza komórek patrolowych. Jak wskazują badania kryminologiczne, obecność patrolujących 

policjantów, przyczynia się w znaczący sposób do wzrostu poczucia bezpieczeństwa 

obywateli. 

Z inicjatywy Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw 

Człowieka powołano Policyjną Platformę Przeciw Nienawiści. Pierwsze inauguracyjne 

spotkanie odbyło się 13 lutego 2014 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Inicjatywa 

ta ma na celu zawiązanie przez Policję szczególnego partnerstwa z organizacjami 

pozarządowymi i innymi instytucjami, umożliwiającego wymianę doświadczeń i 

wypracowanie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania i ścigania przestępstw 

z nienawiści. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Policji (w tym podlaskiej), 

organizacji pozarządowych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa 

Sprawiedliwości oraz Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Kolejne 

spotkanie zaplanowano na kwiecień 2014 r. w Komendzie Głównej Policji. 

Obecnie w 2014 roku prowadzone są następujące działania podlaskich policjantów 

z zakresu profilaktyki przestępstw z nienawiści: 

 W połowie stycznia 2014 r. wypracowano z Biurem Zarządzania Kryzysowego Urzędu 

Miejskiego w Białymstoku wstępne założenia dotyczące wspólnej realizacji działań 

informacyjno – edukacyjnych w wybranych przedszkolach pn. „RÓWNOLANDIA”, 

polegających na przybliżeniu dzieciom idei – „że każdy jest inny, ale przy tym 

wyjątkowy”. W akcji profilaktycznej zaplanowano wykorzystanie pozycji „Przygody 

Innego”, jak również prowadzenie warsztatów tematycznych z udziałem obcokrajowców.  

 Kontynuowane są zajęcia profilaktyczne, organizowane są wystawy z zakresu edukacji 

międzykulturowej na terenie białostockich szkół z wykorzystaniem zdjęć reportażowych 

„Wspólnego podwórka” – koordynatorem akcji został Departament Edukacji Urzędu 

Miejskiego w Białymstoku (okres szkolny 2013-2014). Przedmiotową akcję zainicjowała 

Komenda Miejska Policji w Białymstoku. 
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 Opracowany został poradnik dla obcokrajowców wspólnie z Biurem Zarządzania 

Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku, który został już przetłumaczony 

na język rosyjski oraz angielski. Obecnie trwają przygotowania do przetargu na wydruk 

materiałów (zob. zał. 3). 

 Przeprowadzono 11 rozmów ze szkołami dotyczących przynależności niektórych 

z uczniów do subkultur. 

 Monitorowane są policyjne linie alarmowe, tłumaczone na język angielski oraz rosyjski.  

 13 lutego 2014 r. wystosowano do białostockich szkół gimnazjalnych (klasy I PG) 

propozycje przeprowadzenia spotkań z zakresu edukacji międzykulturowej/tolerancji 

w korelacji z tematyką rasizmu oraz pseudokibiców. 

 13 - 14 lutego 2014 r. nawiązano kontakt z Fundacją Edukacji i Twórczości 

w Białymstoku, celem podjęcia interdyscyplinarnego działania w obszarze edukacji 

międzykulturowej przedszkolaków w 10 wybranych placówkach. 

 

Ostatni aspekt, na który należy zwrócić uwagę analizując działalność podlaskiej 

Policji to walka z „mową nienawiści”. Z białostockich murów praktycznie zniknęły napisy i 

symbole o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym. Dzięki aktywizacji mieszkańców, 

współpracy z organizacjami pozarządowymi i zarządcami mienia, Policja natychmiast 

dokonuje rejestracji incydentu, sporządza stosowną dokumentację i informuje właściciela 

zniszczonej powierzchni o możliwości renowacji. Dzięki sprawnej komunikacji i wsparciu 

organizacji pozarządowych i społeczeństwa model interwencji w przypadku „mowy 

nienawiści” można uznać za wzorowy (współpraca administracji państwowej, 

samorządowej, organów ściągania i organizacji pozarządowych zob. rozdział V). Usunięte 

zostały także napisy, które „od zawsze”, czyli od kilkunastu lat, były obecne w pejzażu 

miasta. To kolejny bardzo czytelny sygnał dla grup wandali przejawiających poglądy 

rasistowskie i ksenofobiczne, że ich działania nie są tolerowane i to nie oni kształtują 

wizerunek miasta. Podjęte działania wpłynęły pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa 

mieszkańców, jak również w znaczącym stopniu współkształtują nową atmosferę panującą 

w przestrzeni publicznej. 
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3. Efekty działalności Podlaskiej Policji – dane 
statystyczne 

 

Analizowane dane statystyczne dotyczące przestępstw z nienawiści w latach 2011-

2013 jednoznacznie wskazują, iż w 2013 r. nastąpił wyraźny wzrost aktywności podlaskiej 

Policji w zwalczaniu przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Na potrzeby niniejszego 

opracowania należy posłużyć się dwoma kategoriami jednostek statystycznych, które 

najlepiej charakteryzują działania Policji. Są to: liczba postępowań wszczętych informująca 

o rozpoczętych działaniach Policji w celu stwierdzenia czy doszło do popełnienia 

przestępstwa i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego oraz liczba przestępstw 

stwierdzonych, która informuje ile postępowań przygotowawczych zakończyło się 

potwierdzeniem, iż dane zdarzenie ma charakter przestępstwa. Jak wspomniano statystyki 

pokazują, iż pozytywnie należy oceniać efekty wprowadzonych zmian w działalności służb 

jak i wypracowany model współpracy z władzami samorządowymi i organizacjami 

pozarządowymi.  

 

 

Z danych Komendy Głównej Policji sporządzonych na podstawie danych Komend 

Wojewódzkich Policji wynika, iż najwięcej postępowań wszczętych z art. 256 kk, czyli 

najczęstszej kwalifikacji prawnej dla przestępstw z nienawiści, w 2013 roku miało miejsce 

w Komendzie Stołecznej Policji, natomiast na drugim miejscu znajduje się województwo 

podlaskie z 85 postępowaniami (zob. wykres 1). Świadczy to o zwiększonej aktywności 

podlaskich służb w walce z przestępstwami z nienawiści, gdyż liczba postępowań 

wszczętych z art. 256 kk w niektórych przypadkach jest czterokrotnie-pięciokrotnie wyższa 

niż w innych województwach większych pod względem liczby ludności i terytorium. 

 

 

 

Rozwiązania przyjęte przez Zespół do spraw Przeciwdziałania Aktom 

Ksenofobii i Rasizmu powołany z inicjatywy Ministra Spraw Wewnętrznych, 

wskazują, iż mieszkańcy Białegostoku częściej zgłaszają przestępstwa z 

nienawiści, Policja sprawniej i szybciej rejestruje czyny zabronione i 

odpowiednio je kwalifikuje.  
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Wykres 1. Liczba postępowań wszczętych w 2013 (art. 256 kk) w podziale na województwa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KGP 

Na uwagę zasługują dane dotyczące podstaw wszczęcia postępowań. W 

województwie podlaskim można wyraźnie zaobserwować zaangażowanie mieszkańców i 

instytucji publicznych czy pozarządowych w zgłaszanie popełnienia przestępstw z 

nienawiści (zob. wykres 2). Białostoczanie przestali być obojętni na „mowę nienawiści” i 

incydenty rasistowskie. Blisko połowa postępowań (40 zawiadomień) rozpoczęła się od 

zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osobę inną niż pokrzywdzona. Ważną rolę 

pełnią również instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, które aktywnie zgłaszały 

przypadki naruszenia prawa (28% zawiadomień).  
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Wykres 2. Procentowy podział podstaw wszczęcia postępowań przygotowawczych z art. 256 kk 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KGP 

  

 

O skuteczności Podlaskiej Policji w kwalifikowaniu danych czynów jako 

przestępstwa motywowane nienawiścią świadczy zestawienie liczby postępowań wszczętych 

i liczby przestępstw stwierdzonych w porównaniu z Komendą Stołeczną Policji (zob. 

Wykres 3).  

 
 

Wykres 3. Porównanie liczby postępowań wszczętych z liczbą przestępstw stwierdzonych w KWP Białystok i KSP Warszawa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KGP 
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Potwierdzeniem skuteczności wprowadzonych zmian i zmobilizowania służb 

do aktywniejszego działania w przypadku przestępstw z nienawiści w maju 2013 roku przez 

Ministra Spraw Wewnętrznych są statystyki dotyczące wszczęcia postępowań z art. 119, 

256, 257 kk w 2013 roku w podziale na półrocza (zob. Wykres 4). Od czerwca do grudnia 

zanotowano gwałtowny wzrost wszczętych postępowań, których liczba wzrosła 

dziewięciokrotnie. Warto zwrócić uwagę, iż w drugim półroczu wszczęto aż 7 postępowań 

z art. 119 kk (stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby ze względu na jej 

przynależność narodową, etniczną, rasową, polityczną, wyznaniową), które w pierwszym 

półroczu, jak i latach poprzednich, nie zostały w ogóle odnotowane. Można zatem 

wnioskować, iż prowadzone przez Policję akcje informacyjne dotyczące: przestępstw 

z nienawiści, możliwości zgłaszania, praw pokrzywdzonych, jak i aktywizowanie 

społeczności lokalnej przyniosły pozytywne efekty, gdyż w 3 przypadkach pokrzywdzony 

sam złożył zawiadomienie, w 3 przypadkach zawiadomienie złożyła osoba inna niż 

pokrzywdzony, a w 1 przypadku postępowanie wszczęto na podstawie materiałów 

operacyjnych Policji. 

 
 

Wykres 4. Liczba postępowań wszczętych z art. 119, 256, 257 kk w I i II półroczu 2013 w woj. podlaskim 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KGP 
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Wszytki dane zaprezentowane powyżej potwierdzają, iż doszło do zwiększenia 

aktywności podlaskiej Policji, jak również do utrwalenia mechanizmów współpracy 

instytucji i mieszkańców ze służbami porządku publicznego. Przyczyniły się do tego liczne 

akcje profilaktyczne, w których brali udział policjanci.  

 

 
 
Wykres 5. Liczba wszczętych postępowań z art. 119, 256, 257 kk w okresie styczeń-luty 2014r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KGP 

 

 

 

Urząd Miejski w Białymstoku mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców miasta 

systematycznie dofinansowuje Komendę Miejską Policji w Białymstoku. Pieniądze 

przekazywane są w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji, na dodatkowe 

patrole piesze i rowerowe jak również na programy prewencyjne. W ostatnim roku samorząd 

przeznaczył dodatkową kwotę 50 tysięcy złotych w związku z wydarzeniami majowymi, 

przez co całkowita kwota wsparcia wzrosła do 260 tysięcy złotych. Pozwoliło to na odbycie 

ponad 12 tysięcy dodatkowych godzin służb patrolowych przez 879 policjantów. 

Jak pokazuje plan dofinansowania Komendy Miejskiej Policji kwoty wsparcia w ostatnich 

latach wzrastają i w latach 2006-2013 Urząd Miasta przeznaczył w sumie  ponad 1,5 miliona 

złotych (zob. Wykres 6). 
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Wykres 6. Dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku na dodatkowe patrole piesze i rowerowe w latach 2006-2013 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Białymstoku 
 

 

4. Współpraca administracji państwowej, samorządowej, 
organów ściągania i organizacji pozarządowych 

 

Sukcesy, które odnosi podlaska Policja w związku z walką z przestępstwami 

z nienawiści, nie byłyby możliwe bez wsparcia i współpracy z innymi instytucjami, a przede 

wszystkim z obywatelami. Należy zwrócić uwagę, iż jest to jeden z najistotniejszych 

czynników wpływających na większą aktywność Policji. Przy wsparciu instytucji 

państwowych i samorządowych, a także organizacji pozarządowych doszło w Białymstoku 

do zwiększenia świadomości obywatelskiej mieszkańców i otwartego sprzeciwu na 

zachowania nietolerancji. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Laboratorium Badań 

i Działań Społecznych SOCLAB dotyczących postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie 

tolerancji, niemal wszyscy respondenci zgadzają się z opinią, że Białystok jest miastem 

wielokulturowym i są otwarci na edukację w tym zakresie. Ponad 70% mieszkańców jest 

zdania, że występowanie przedstawicieli różnych kultur korzystnie wpływa na 

społeczeństwo polskie. Większość Białostoczan uważa, że rasizm jest poważnym problemem 

w mieście i zdecydowanie częściej uważają tak osoby młode.
13

 W związku z powyższymi 

opiniami należało wprowadzić nowe rozwiązania instytucjonalne i jeszcze aktywniej 

                                                 
13

 J. Poleszczuk, K. Sztop-Rutkowska, Ł. Kiszkiel, A. Klimczuk, R. J. Mejsak, Diagnoza…, op. cit. 
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wspierać organizacje pozarządowe działające na rzecz tolerancji. W niniejszej części opisano 

wybrane inicjatywy organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji 

pozarządowych, które w istotny sposób przyczyniły się do poprawy wizerunku miasta jako 

przyjaznego cudzoziemcom i wzrostu tolerancji wobec obcokrajowców. Służby podległe 

Ministrowi Spraw Wewnętrznych aktywnie wspierały wybrane projekty i wysoko oceniają 

ich przydatność w realizowaniu polityki zapewniania bezpieczeństwa publicznego. Należy 

podkreślić, iż skoordynowana współpraca wszystkich wspomnianych podmiotów dała 

pozytywne efekty i może służyć jak pożądany model działania na rzecz walki z rasizmem i 

ksenofobią. 

 

4.1. Wsparcie na poziomie wojewódzkim  

 

 

Podlaski Urząd Wojewódzki od lat wpiera inicjatywy edukacyjne na rzecz tolerancji. 

Wojewoda współpracuje z przedstawicielami mniejszości narodowych, etnicznych i 

religijnych w regionie. Podczas regularnych, cyklicznych spotkań z mniejszościami 

narodowymi i etnicznymi omawiane są problemy, ustalane wspólnie rozwiązania, propozycje 

z zakresu edukacji. W wyniku incydentów i na wniosek organizacji mniejszości, które 

poczuły się zagrożone, Wojewoda Podlaski zarządzeniem nr 133/2011 z dnia 20 września 

2011 roku utworzył Zespół ds. Poprawy Bezpieczeństwa Mniejszości Narodowych i 

Etnicznych. Zespół jest organem doradczym Wojewody. Właśnie z tym zespołem wojewoda 

podlaski prowadzi kampanię społeczną na rzecz tolerancji pod hasłem „Podlasie - 

różnorodna jedność”. Logo i hasło kampanii zostało wybrane w konkursie prowadzonym 

w podlaskich szkołach. Kampania ma charakter otwarty, mogą się do niej włączać 

stowarzyszenia, instytucje, szkoły. Grupą docelową kampanii są dzieci i młodzież. Narzędzia 

jakie są wykorzystywane to: spoty telewizyjne (emitowane przez regionalny ośrodek TVP) 

publikacje, konferencje prasowe, atrakcyjne eventy, takie jak Festiwal Kultur czy Sabantuj 

„Festiwal Smaków Jednego Boga w Kruszynianach”. 

W związku z wydarzeniami z maja 2013 roku z inicjatywy Ministra Spraw 

Wewnętrznych Wojewoda Podlaski powołał Zespół ds. Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii 

i Rasizmu na terenie województwa podlaskiego, do realizacji jego pomysłów włączyła się też 

Policja o czym wspomniano wcześniej (zob. rozdział 2). Zespół odbywa cykliczne spotkania 

(dotychczas siedem), intensywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które 
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zajmują się cudzoziemcami oraz z przedstawicielami uczelni, na których studiują 

obcokrajowcy. Zgodnie z sugestiami, pojawiającymi się podczas tych spotkań, powstały 

pakiety informacyjne – w formie ulotek w języku angielskim, rosyjskim i polskim, które są 

dystrybuowane na uczelniach i wśród organizacji pozarządowych (zob. zał. 1). Są na nich 

numery telefonów, pod którymi cudzoziemcy mogą szukać pomocy oraz informacje jakie są 

drogi i możliwości złożenia zawiadomienia o przestępstwie. Akcja ulotkowa jest również 

prowadzona na osiedlach Zielone Wzgórza, Leśna Dolina i Słoneczny Stok, czyli tych 

białostockich osiedlach, na których najczęściej dochodziło do aktów ksenofobii. 

W październiku ruszył program realizowany wspólnie z dziewiętnastoma podmiotami 

z terenu trzech wyżej wspominanych białostockich osiedli. Pomysłodawcą projektu był 

Wojewoda Podlaski p. Maciej Żywno, który w porozumieniu z Zespołem 

ds. Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmu zainicjował „Partnerstwo na rzecz 

Aktywnego Osiedla”. Partnerstwo wspólnie z wojewodą podlaskim oraz spółdzielnią 

mieszkaniową Słoneczny Stok podpisały lokalne organizacje, stowarzyszenia, szkoły, 

parafie, policja, osiedlowe kluby. W sumie tworzy je 20 podmiotów:  

 Podlaski Urząd Wojewódzki,  

 Urząd Miejski w Białymstoku,  

 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Słoneczny Stok",  

 KWP Białystok, Stowarzyszenie "My dla innych",  

 Stowarzyszenie "Akademia plus 50",  

 Stowarzyszenie "SZANSA",  

 Stowarzyszenie DTS Helios,  

 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9,  

 Publiczne Gimnazjum nr 18,  

 Szkoła Podstawowa nr 49,  

 Szkoła Podstawowa nr 44,  

 Szkoła Podstawowa nr 43,  

 Przedszkole Samorządowe nr 50,  

 MOKS Słoneczny Stok,  

 Mini Klub SM Słoneczny Stok,  

 Klub Kaktus, MOPR w Białymstoku,  
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 Parafia Prawosławna św. Jana Teologa,  

 Parafia św. A. Boboli.  

 

Partnerstwo jest porozumieniem wszystkich tych, którzy chcą działać na rzecz 

aktywizacji mieszkańców poprzez rozbudowę oferty wspólnych działań. Zgodnie 

z założeniami ”Partnerstwa na rzecz Aktywnego osiedla”, zawiązanego 18 września 

społeczność, która jest zintegrowana, ma poczucie własnej tożsamości i odpowiedzialności 

za siebie nawzajem łatwiej poradzi sobie ze wszelkimi negatywnym zjawiskami, w tym 

również z ksenofobią, brakiem tolerancji czy rasizmem. Wykształcenie poczucia wspólnoty 

pozwala na skuteczniejsze przeciwdziałanie problemom społecznym i patologiom. Projekt 

jest wyrazem sprzeciwu wobec zachowań zagrażających drugiemu członkowi społeczności 

ze względu na jego odmienne cech. Zwiększenie świadomości społecznej i 

odpowiedzialności obywatelskiej przynosi zamierzone skutki w postaci reakcji mieszkańców 

na to co dzieje się w przestrzeni osiedla. 

W ramach porozumienia „Partnerstwo na Rzecz Aktywnego Osiedla” finansowanego 

przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji udało się zrealizować wiele działań, między 

innymi: wielokulturowy rajd integracyjny ACTIVUS organizowany dla dzieci. Rajd odbył 

się na pograniczu polsko – litewskim. Mieszkańcy osiedli mieli okazje poznać kulturę i 

zwyczaje Indii i Libanu podczas spotkania z wolontariuszkami z tych krajów. Dużym 

powodzeniem cieszyła się zorganizowana na terenie osiedli wystawa fotograficzna na temat 

wielokulturowości w regionie. Od października prowadzona jest integracja na sportowo, 

czyli cykl rozgrywek dla dzieci z terenu osiedli. Działa też „Akademia Rodziny”- to pomoc 

dla rodziców mających problemy, trudności wychowawcze z dziećmi. Prowadzona jest przez 

specjalistów w formie indywidualnych spotkań. Dużą popularnością cieszyły się warsztaty 

kulinarne - kuchnie z różnych stron świata, wspólne robienie ozdób świątecznych, wspólna 

osiedlowa wigilia. Prawdziwym hitem okazał się komiks uczący tolerancji. Dostały go za 

darmo dzieci z klas 0-3, w sumie ponad pięć i pół tysiąca uczniów ze szkół z terenu SM 

Słoneczny Stok (zob. zał. 4). Należy podkreślić, że sprawne działanie Partnerstwa było 

możliwe dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, które skończyło 

się z w grudniu 2013 r. Obecnie poszukiwane są alternatywne źródła finansowania, które 

pomogą w dalszym funkcjonowaniu porozumienia. Pokazuje to jak istotnym czynnikiem jest 
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zabezpieczenie materialne i wspieranie ze strony państwa inicjatyw na rzecz integracji 

mieszkańców wielkich osiedli.  

  

4.2. Działalność władz samorządowych 

 

Władze miejskie, podobnie jak wojewódzkie, od lat prowadzą szeroko zakrojone 

działania na rzecz edukacji międzykulturowej i tolerancji. W wyniku głośnych medialnie 

incydentów na tle rasistowskim i ksenofobicznym władze miasta jeszcze mocniej akcentują 

inicjatywy przeciwdziałające aktom motywowanym uprzedzeniami. W związku 

z powyższym władze miasta zdecydowały się przeznaczyć dodatkowe środki Komendzie 

Miejskiej Policji i Departamentowi Spraw Społecznych w kwocie po 50 tys. zł 

z przeznaczeniem na patrole piesze oraz przedsięwzięcia edukacyjne i profilaktyczne 

na rzecz tolerancji. Miasto zleciło wykonanie Diagnozy postaw mieszkańców Białegostoku 

w zakresie tolerancji, która posłużyła jako materiał pomocniczy przy tworzeniu programu 

„Białystok dla Tolerancji Program Miasta Białegostoku Przeciwdziałania Dyskryminacji 

Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji na lata 2014-2017” (zob. zał. 5). 

Należy zwrócić uwagę na szczególną współpracę Biura Zarządzania Kryzysowego 

z Komendą Miejską Policji w Białymstoku w zakresie dbania o bezpieczeństwo 

mieszkańców, jak również działań na rzecz tolerancji (zob. zał. 10). Komenda Miejska 

Policji oprócz dodatkowego dofinansowania w związku z wydarzeniami z maja 2013 r. 

co roku otrzymuje dofinansowanie z budżetu miasta na działania prewencyjne i patrole 

piesze. W latach 2006-2013 Komenda Miejska Policji w Białymstoku otrzymała na te cele 

ponad 11 milionów złotych, z czego dofinansowanie na patrole piesze wzrosło blisko 

o 100 000 zł w 2013 roku w porównaniu z latami 2006-2009, gdzie wynosiło 180 000 zł 

rocznie, a w ostatnim roku 260 000 zł. Świadczy to o świadomości władz samorządowych, 

iż obecność policjantów na ulicach w miejscach szczególnie zagrożonych podnosi poziom 

bezpieczeństwa.  

Działania przeciwdziałające dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi 

nietolerancji prowadzą następujące departamenty Urzędu Miejskiego (szczegółowy wykaz 

inicjatyw w załącznikach): 

 Departament Spraw Społecznych, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, 
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 Departament Edukacji, 

 Biuro Kultury, 

 Biuro Zarządzania Kryzysowego, 

 Biuro Sportu i Rekreacji, 

 Straż Miejska. 

Działania Departamentów, Biur oraz jednostek organizacyjnych miasta i organizacji 

pozarządowych realizujących zadania z zakresu polityki społecznej, prowadzących prace 

na rzecz przeciwdziałania i zwalczania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi 

nietolerancji w stosunku do osób innej narodowości, zamieszkującej na terenie Białegostoku 

polegają m.in. na: 

 prowadzeniu indywidualnych Programów Integracyjnych dla Cudzoziemców, 

 działaniu informacyjnym dotyczącym życia w Polsce oraz praw i obowiązków, 

 udzielaniu porad prawnych i porad psychologicznych, 

 wspomaganiu cudzoziemców w polskim społeczeństwie, 

 udzielaniu pomocy w załatwianiu spraw w urzędach, instytucjach, placówkach służby 

zdrowia, szkołach, 

 prowadzone są również spotkania, których głównym celem jest kształtowanie 

wrażliwości na odmienność, umożliwiające radzenie sobie w kontaktach z osobami 

różniącymi się od większości w wielu zakresach (biologicznym, ekonomicznym, 

społecznym, kulturowym) oraz nawiązywanie z nimi partnerskich relacji. 

 

4.3. Działania na rzecz tolerancji organizacji pozarządowych 

 

Organizacje pozarządowe powoływane w obronie interesów ważnych ze społecznego 

punktu widzenia pełnią istotną role w kreowaniu świadomego społeczeństwa 

obywatelskiego, które jak wcześniej wspomniano pożądane jest w celu zapewnienia 

maksymalnego bezpieczeństwa publicznego. Organizacje te pozwalają obywatelom 

bezpośrednio wpływać na otaczającą ich rzeczywistość społeczną i pozwalają angażować się 

w zwalczanie wszelkich problemów i patologii. Tak się dzieje również w przypadku walki 

z czynami motywowanymi różnego typu uprzedzeniami. W Polsce działają organizację 

pozarządowe dbające o równe traktowanie wszystkich ludzi i poszanowanie praw człowieka. 

Należy wspomnieć m.in. o takich jak: Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, 
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Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społeczeństwa 

Wielokulturowego „Nomada”, Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”, Fundacja na rzecz 

Różnorodności Społecznej, Fundacja „Ocalenie”, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi 

i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 

Stowarzyszenie Amnesty International Polska i wiele innych. Również stowarzyszenia i 

fundacje o zasięgu regionalnym dbają, szczególnie w Białymstoku, o edukację kulturową i 

promowanie postaw tolerancyjnych. Chętnie korzystają ze wsparcia Podlaskiej Policji oraz 

wspólnie prowadzą działania profilaktycznej mające na celu wyeliminowanie zachowań 

motywowanych uprzedzeniami.  

W Białymstoku powstało Stowarzyszenie Teatralne Dom na Młynowej TrzyRzecze, 

które aktywnie wspiera walkę z rasizmem i ksenofobią w przestrzeni miejskiej. W tym celu 

uruchomiło Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, który ma 

za zadanie obserwacje przestrzeni publicznej, wydarzeń jak również treści pojawiających się 

w Internecie pod kątem łamania prawa i propagowania treści wyrażonych w art. 256 kk. 

Obserwatorzy Ośrodka monitorują czy w czasie koncertów, pochodów, rozgrywek 

sportowych nie dochodzi do incydentów o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym. 

Ich zadaniem jest niezależne od organów ścigania i organizatorów dokumentowanie, 

monitorowanie i raportowanie występowania zachowań o wyżej wymienionych cechach. 

W planach są też działania edukacyjne i prewencyjne skierowane do dzieci i młodzieży. 

To m.in. cykl spotkań z piłkarzami Jagiellonii Białystok czy konkurs street-art na projekt 

muralu o tematyce promującej tolerancję. Ośrodek ma ambicje rozszerzyć swoją działalność 

na całą Polskę i promować w walkę z „mową nienawiści”, która jest widoczna w wielu 

miejscach w kraju.  

Pierwsze efekty działalności Stowarzyszenia już są widoczne w przestrzeni miejskiej. 

Dzięki projektowi „Zamaluj zło” zorganizowanego przez Teatr TrzyRzecze działającego 

w ramach Stowarzyszenia doszło do całkowitej zmiany pejzażu miasta, który przestał 

straszyć swastykami, krzyżami celtyckimi i innymi hasłami o treści rasistowskiej i 

ksenofobicznej. Akcja polega na zgłaszaniu poprzez stronę internetową miejsc, gdzie 

mieszkańcy zauważyli „mowę nienawiści”. Po takim zawiadomieniu i potwierdzeniu przez 

Stowarzyszenie, iż w danym miejscu doszło do przestępstwa, zostaje ono zgłoszone 

na Policję i do Prokuratury. Dzięki sprawnym działaniom służb błyskawicznie dokonuje się 

dokumentacji takiego miejsca i wyraża zgodę na zamalowanie. W praktyce system sprawdza 
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się doskonale i Stowarzyszenie dotychczas zgłosiło blisko 100 takich miejsc, które został już 

zamalowane (zob. zał. 11).  

Kolejną inicjatywą, która powstała w ramach sprzeciwu przypinania białostoczanom 

łatki rasistów i ksenofobów jest Normalny Białystok. Nieformalna grupa aktywistów 

działająca w przestrzeni miejskiej i komunikujących się głównie za pomocą kont 

na Facebooku. Użytkownicy śledzący fanpage grupy mogą dowiedzieć się o wielu 

ciekawych inicjatywach na rzecz promowania tolerancji i aktywnie się w nie włączyć. 

Mieszkańcy popierają akcję i nie godzą się z obrazem wykreowanym przez media, jakoby 

Białystok stał się stolicą rasizmu. Jak sami o sobie piszą: „CZY JESTEŚ NORMALSEM? 

My tak. Jak ogromna większość białostoczan. I jak nasze miasto. Ludzie, którzy próbują z 

Białegostoku uczynić miasto rasizmu i nacjonalizmu – niszczą naszą normalność. Normalny 

Białystok – z polską, białoruską, żydowską historią, wielonarodowościową teraźniejszością i 

wielokolorową przyszłością; miasto - bezpieczna przystań dla tych, którzy nie mogą wrócić 

do swych ojczyzn. O zachowanie normalności w Białymstoku stara się codziennie wiele 

osób, ucząc akceptacji, protestując przeciwko rasizmowi, krzycząc wobec nacjonalizmu”
14

. 

Kolejną organizacją, która aktywnie włączyła się w promowanie postaw 

tolerancyjnych i współpracowała z sukcesami przy tworzeniu „Partnerstwa na rzecz 

Aktywnego Osiedla” jest Stowarzyszenie Akademia plus 50. Jest to organizacja 

pozarządowa non-profit, zarejestrowana w kwietniu 2008 roku, której głównym celem jest 

kulturalna i społeczna aktywizacja i integracja osób w wieku poprodukcyjnym – emerytów, 

rencistów i bezrobotnych jako jednej z grup zagrożonych społecznym wykluczeniem. 

Głównym obszarem działalności stowarzyszenia, w wielokulturowym i 

wielonarodowościowym regionie Polski, jest promowanie kultury regionu, tolerancji, 

profesjonalnej i amatorskiej kreatywności, zdrowego stylu życia, turystyki, aktywowanie 

starszych osób przez stymulowanie ich intelektualnego i fizycznego doskonalenia.
15

 

Zaangażowanie organizacji pozarządowych w aktywizację społeczną mieszkańców 

ma ogromne znaczenie w promowaniu postaw tolerancyjnych i poszanowania drugiego 

człowieka. Dzięki podjętym działaniom ludzie przestają być bierni i chcą zmieniać obraz 

swojego miasta, który psują zachowania grup o skrajnych poglądach. W końcu 

                                                 
14

 https://www.facebook.com/NormalnyBialystok/info dostęp 27.03.2014. 
15

 http://akademiaplus50.ning.com/page/o-nas dostęp 30.03.2014. 
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białostoczanie nie akceptują „mowy nienawiści” na murach i jednoczą się w walce 

z rasistami. Należy wyrazić nadzieję, iż współpraca między organizacjami pozarządowymi 

a organami państwowymi i samorządowymi będzie się pogłębiać. Wzajemne wsparcie może 

zaowocować wykształceniem nowego społeczeństwa otwartego na różnorodność, 

szanującego prawa drugiego człowieka i jego godność. 

 

5. Podsumowanie 
 

Ochrona najważniejszego dobra - przyrodzonej ludzkiej godności  jest obowiązkiem 

wszystkich podmiotów biorących udział w życiu publicznym. Stanowi również jedno 

z głównych zadań służb porządku publicznego, które chronią ludzi przebywających 

na terytorium Rzeczpospolitej. Najważniejsza konkluzja wynikająca z niniejszego 

opracowania jest następująca: jakości i efektywności podejmowanych działań sprzyja ścisła i 

skoordynowana współpraca pomiędzy administracją rządową, samorządową, organami 

ścigania i organizacjami pozarządowymi. Tylko wtedy Policja może skutecznie zwalczać i 

zapobiegać przestępstwom z nienawiści. Działalność służb podległych Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych jest również oparta na wielostronnym współdziałaniu z wyżej wymienionymi 

podmiotami. Pozwala to na prowadzenie dla dzieci i młodzieży zajęć, warsztatów 

profilaktycznych, które uczą poszanowania drugiego człowieka bez względu na jego cechy i 

przestrzegają przed jakimikolwiek działaniami motywowanymi uprzedzeniami. Ma to istotne 

znaczenie z punktu widzenia kształtowania postaw tolerancyjnych, które są pożądane 

w przypadku zapobiegania przestępstwom z nienawiści. Ponadto dochodzi do zwiększania 

świadomości społecznej poprzez wizyty u obcokrajowców i rozmowy dotyczące czujności 

sąsiedzkiej. Integrowanie mieszkańców wielkich blokowisk pozytywnie wpływa 

na budowanie poczucia wspólnoty i odpowiedzialności za swoje otoczenie. Policja, 

posiadając większą wiedzę, m.in. dzięki informacjom od mieszkańców, na temat zachowań 

rasistowskich i ksenofobicznych, może skuteczniej wypełniać swoje zadania. W oparciu 

o dokonane analizy można stwierdzić, że Komenda Miejska Policji w Białymstoku 

opracowała nowe metody działań, polegające m.in.: na częstszym legitymowaniu osób, 

których wygląd wskazuje przynależność do subkultur, organizowaniu spotkań i bieżącym 

kontakcie z obcokrajowcami, błyskawicznym czasie reakcji specjalnej Grupy 

Interwencyjnej, uwrażliwianiu  mieszkańców w kwestiach wielokulturowości i zachęcaniu 
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do sąsiedzkiej czujności, odpowiednim rozlokowaniu patroli pieszych w miejscach, gdzie 

występuje podwyższone ryzyko wystąpienia incydentów na tle rasistowskim i 

ksenofobicznym, szeroko zakrojonej akcji informacyjnej dotyczącej przestępstw z nienawiści 

i możliwej pomocy ofiarom. Jak pokazują statystyki, wszelkie wydarzenia i inicjatywy 

szerzące tolerancję i zacieśniające więzi pomiędzy mieszkańcami powodują, iż przestają oni 

być bierni i właściwie reagują na negatywne wydarzenia w przestrzeni publicznej. Można 

przypuszczać, iż liczba prowadzonych postępowań w 2013 r. jest bliższa rzeczywistej liczbie 

przestępstw z nienawiści w województwie podlaskim niż w pozostałych województwach, 

w których, jak można domniemywać - ciemna liczba przestępstw z nienawiści jest wyższa.  

Efektywność działań Podlaskiej Policji uwarunkowana została dużym 

zaangażowaniem władz wojewódzkich i samorządowych, a także organizacji pozarządowych 

w promowanie postaw tolerancyjnych i walkę z fałszywym obrazem miasta wykreowanym 

przez media, gdzie Białystok został przedstawiony jako nowa stolica rasizmu i ksenofobii. 

Liczba przeprowadzonych akcji wśród dzieci i młodzieży była imponująca i zakładając 

długofalowość tych inicjatyw powinny przynieść trwały efekt w postaci ukształtowania 

postaw tolerancyjnych i poszanowania dla różnorodności. Policja z wielką chęcią 

angażowała się, bądź była inicjatorem, takich wydarzeń edukacyjnych. Również Urząd 

Miejski w Białymstoku dofinansowywał propozycje organizacji pozarządowych czy to 

w wymiarze edukacyjnym czy kulturalnym. Wsparci pomocą samorządową Policjanci mogli 

częściej patrolować specjalnie wytypowane miejsca, gdzie istnieje prawdopodobieństwo 

popełnia aktów wandalizmu związanych z mową nienawiści czy napaści na obcokrajowców.  

Pozytywnie należy ocenić projekt zainicjowany przez Wojewodę Podlaskiego 

(Partnerstwo na rzecz Aktywnego Osiedla), który w znaczący sposób wpłynął na poprawę 

bezpieczeństwa na największych blokowiskach i zaangażował mieszkańców do zgłaszania 

wszelkich przejawów zachowań nietolerancyjnych noszących znamiona przestępstw. 

Uczestnictwo mieszkańców w takim partnerstwie wskazało, iż występuje zapotrzebowanie 

na tego typu przedsięwzięcia na rzecz integracji wielkich osiedli i przeciwdziałania rosnącej 

anonimizacji. 

Wszystkie podjęte działania byłyby mało efektywne, gdyby nie zaangażowanie 

organizacji pozarządowych, które dostrzegając problem rasizmu i ksenofobii, postanowiły 

przeciwdziałać im. Na szczególne wyróżnienie zasługują inicjatywy mające na celu 
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monitorowanie życia publicznego pod kątem przestępstw z nienawiści i dbania o przestrzeń 

miejską, aby nie była niszczona przez wandali „mową nienawiści”. Tak aktywnie działające 

organizacje są nieocenionym źródłem informacji dla organów ścigania. Aktywizują 

mieszkańców, aby nie pozostawali bierni na popełniane przestępstwa i zgłaszali je. 

Działania podjęte w Białymstoku na rzecz integracji mieszkańców największych 

osiedli, a przede wszystkim Partnerstwo na Rzecz Aktywnego Osiedla, stały się inspiracją do 

opracowania międzyresortowego programu aktywizacji i integracji tzw. blokowisk 

ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i zapobiegania incydentom na tle rasistowskim 

i ksenofobicznym. Projekty powstałe w Białymstoku stały się ważną wskazówką, iż istnieje 

zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy. W związku z powyższym planowane jest 

wdrożenie białostockich pomysłów na innych osiedlach dużych miast. Cały program 

powstaje pod auspicjami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej we współpracy 

z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz 

Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, które mają wspólnie finansować projekt.  
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Załącznik 2. Kwestionariusz dla instytucji publicznych 

 
 

 
 
 



 

36 

Załącznik 3. Poradnik dla Obcokrajowców 
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Załącznik 4. Komiks dla najmłodszych 
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Załącznik 5. Białystok dla Tolerancji  
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I. Wprowadzenie i podstawa prawna 

Przez dziesiątki lat Białystok rozwijał się pod wpływem różnych kultur i religii. 

Wizerunek Białegostoku jako miasta wielokulturowego i otwartego, na który pracowało 

wielu mieszkańców i wiele instytucji, został poważnie zakłócony. W roku 2012 i 2013 

niepokojąco zaczęło narastać poczucie zagrożenia mieszkańców oraz obcokrajowców 

zamieszkujących i przebywających w Białymstoku, zdarzeniami o podłożu rasistowskim. 

Przybierały one różną postać: od propagowania treści rasistowskich, poprzez obelgi 

kierowane pod adresem osób o odmiennym kolorze skóry czy wyglądzie, przemoc i agresję 

fizyczną oraz psychiczną, rozboje i pobicia, niszczenie obiektów sakralnych, miejsc kultu lub 

upamiętniających wydarzenia o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego, czy 

wreszcie podpalenia mieszkań. 

Skala zjawiska stała się tak duża i niepokojąca, że wiele instytucji i podmiotów 

podjęło starania na rzecz uporządkowania dotychczasowych działań propagujących ideę 

tolerancji i współistnienia. Starania takie podjęło również miasto Białystok. W dniu 15 maja 

2013 r. Prezydent Miasta, Tadeusz Truskolaski, wydał Zarządzenie wewnętrzne nr 147/13 w 

sprawie powołania i zakresu zadań Zespołu do spraw przeciwdziałania dyskryminacji 

rasowej, ksenofobii i nietolerancji. Do zadań Zespołu należy koordynacja i inspiracja działań 

zmierzających do przeciwdziałania i zwalczania przejawów dyskryminacji rasowej, 

ksenofobii i wszelkich aktów nietolerancji na terenie miasta Białegostoku, a w szczególności: 

1) diagnozowanie, analizowanie i monitoring obszarów występowania zjawisk 

dyskryminacji rasowej, ksenofobii i nietolerancji w mieście; 

2) prowadzenie, zatwierdzanie, opiniowanie i monitoring realizacji programów 

profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i 

nietolerancji realizowanych na terenie miasta; 

3) rekomendowanie kierunków działań zmierzających do wyeliminowania zjawisk 

dyskryminacji rasowej, ksenofobii i nietolerancji; 

4) prowadzenie działań informacyjnych w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji 

rasowej, ksenofobii i nietolerancji. 

Jednocześnie Prezydent przedstawił podczas sesji Rady Miasta w dniu 27 maja 2013 r. 

Informację na temat realizowanych lub planowanych do realizacji przez Departamenty/Biura oraz 

jednostki organizacyjne Miasta działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i 

związanej z nimi nietolerancji. Z informacji tej wynikało, że w mieście podejmuje się wiele 
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działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, społecznych, których celem głównym lub 

dodatkowym jest promocja postaw tolerancyjnych. 

Aby właściwie zdefiniować cele i ukierunkować działania Programu na zlecenie Miasta 

w sierpniu 2013 r. przeprowadzono badania „Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku 

w zakresie tolerancji”. Kluczowe wnioski opracowania włączono do Programu. 

Zakres działań Programu wynikać może tylko z kompetencji danych prawem gminie. 

Podstawę prawną dla Programu stanowi: 

1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013. poz. 

595 z późn. zm.). 

2. Zarządzenie wewnętrzne Nr 147/13 prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 15 maja 

2013 roku w sprawie powołania i zakresu zadań Zespołu do spraw przeciwdziałania 

dyskryminacji rasowej, ksenofobii i nietolerancji. 

3. Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus. 

4. Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 -2020. 

5. Program Rozwoju Edukacji Miasta Białegostoku na lata 2008-2013. 

6. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.
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II. Definicje pojęć 

 

 

Źródło: Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004-2009, 

Warszawa 2004.

RASIZM Teoria głosząca, że istnieje związek przyczynowy pomiędzy cechami 

fizycznymi (somatycznymi, np. budowa ciała, kolor skóry, kształt 

głowy) a pewnymi cechami psychicznymi (np. cechami intelektu, 

osobowości), co oznacza, że pewne rasy dominują nad innymi, i jako 

bardziej pełnowartościowe są przeznaczone do panowania nad 
rasami niższymi. 

KSENOFOBIA Nieuzasadniony lęk i wrogość wobec obcych. 

NIETOLERANCJA Brak szacunku dla cudzych praktyk i przekonań. Objawia się 

niedopuszczaniem do zachowań czy poglądów różniących się od 

własnych. Leży u podstaw dyskryminacji rasowej i ksenofobii. 

GRUPY 
RASISTOWSKIE  

I KSENOFOBICZNE 

Grupy, których działalność skierowana jest na: 

- dokonywanie lub podżeganie do aktów nienawiści rasowej lub 

przemocy na tle rasowym lub etnicznym; 

- stosowanie groźby bezprawnej o podłożu rasistowskim lub 

ksenofobicznym, skierowanej do jednostek lub grup; 

- publiczne rozprowadzanie materiałów zawierających treści 

rasistowskie lub ksenofobiczne. 

DYSKRYMINACJA 

RASOWA 
a) dyskryminacja bezpośrednia oznaczać będzie sytuację, w której 

dana osoba jest traktowana mniej korzystnie niż inna osoba jest, była 

lub byłaby traktowana w porównywalnej sytuacji z powodu swego 

pochodzenia rasowego lub etnicznego; 

b) dyskryminacja pośrednia oznaczać będzie sytuację, w której 

pozornie neutralne postanowienie, kryterium lub praktyka stawia osoby 

o określonym pochodzeniu rasowym lub etnicznym w szczególnie 

niekorzystnej sytuacji w porównaniu z innymi osobami, chyba że takie 

postanowienie, kryterium lub praktyka są usprawiedliwione słusznym 

celem, oraz że środki do osiągnięcia takiego celu są właściwe i 

konieczne. 

Za dyskryminację uznaje się również szykanowanie, gdy ma miejsce 

niepożądane zachowanie związane z pochodzeniem rasowym lub 

etnicznym, którego celem lub skutkiem jest pogwałcenie godności 

danej osoby lub naruszenie praw człowieka oraz stworzenie atmosfery 

zastraszenia, wrogości, poniżenia, obrażenia lub upokorzenia. W tym 

kontekście pojęcie szykanowania może zostać zdefiniowane zgodnie z 

wewnętrznym prawem i praktyką państw członkowskich UE. 

Za dyskryminację uznaje się również polecenie dyskryminacji wobec 

osób ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne. 
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III. Diagnoza zagrożeń dyskryminacji rasowej, ksenofobii 

i nietolerancji występujących na terenie miasta Białegostoku 

Miasto Białystok jest miastem wielokulturowym, zamieszkują w nim na stale lub 

czasowo oraz przebywają w celach turystycznych, naukowych, kulturalnych, handlowych, 

biznesowych czy gospodarczych i w innych formach obywatele z wielu krajów z całego 

świata (najwięcej z Czeczenii, Rosji, Białorusi, Bułgarii, Hiszpanii, Portugalii, Indii, Litwy, 

Turcji, Ukrainy). 

Również na terenie miasta Białegostoku znajdują się obiekty sakralne, cmentarze, 

pomniki, tablice i miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne związane z różną wiarą 

oraz obcokrajowcami. 

Miasto Białystok poprzez stały i systematyczny rozwój, skuteczne wdrażanie 

inicjatyw i innowacji staje się nowoczesnym i otwartym ośrodkiem budzącym 

zainteresowanie środowisk zagranicznych do inwestowania i prowadzenia różnorodnej 

działalności. Władze samorządowe zachęcaj ą a środowiska gospodarcze, naukowe, 

biznesowe, sportowe i kulturalne proponuj ą, oferuj ą i polecaj ą atrakcyjne produkty, oferty 

jakie są w Białymstoku dla cudzoziemców. Wielokulturowość miasta, coraz to większa 

rzesza cudzoziemców jest niepodważalną wartością, ale także niesie problemy i zagrożenia 

wynikające z różnorodności wyznaniowej, rasowej, kultury, tradycji i obyczajów. Pobyt 

obcokrajowców, ich często zauważalna odmienność wytwarza wśród ludzi zainteresowanie, 

które w pojedynczych przypadkach może przejawiać się w nienawiść i agresję. Statystycznie 

każdego dnia dochodzi do różnych zagrożeń i zdarzeń: rozbojów i pobić, kradzieży i oszustw, 

włamań, wypadków, pożarów, przestępstw i wykroczeń stwarzających zagrożenie dla 

zdrowia i życia ludzi, dla mienia i środowiska. Także dochodzi do zdarzeń dyskryminacji 

rasowej, ksenofobii, nietolerancji, przemocy i agresji w stosunku do cudzoziemców, 

mniejszości narodowych, dewastacji i niszczenia miejsc pamięci. 

Przebywanie w mieście Białymstoku mniejszości narodowych, obcokrajowców oraz 

zlokalizowane obiekty sakralne innych wyznań i upamiętniające obywateli innych krajów 

oznaczaj ą, że należy się liczyć z występowaniem zagrożeń i zdarzeń na tle dyskryminacji 

rasowej, ksenofobii i nietolerancji. 

Potencjalne rodzaje zagrożeń wynikające z analizy zaistniałych zdarzeń oraz prognoz 

rozwoju i postępu cywilizacyjnego obejmują: 
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1) rozboje i pobicia; 

2) podpalenia mieszkań, pojazdów lub innego mienia; 

3) przemoc i agresję fizyczną i psychiczną; 

4) włamania i kradzieże; 

5) niszczenie obiektów sakralnych lub upamiętniających; 

6) malowanie, rysowanie, pisanie wulgarnych, rasistowskich haseł, znaków; 

7) nawoływanie i podżeganie do aktów nienawiści rasowej lub przemocy na tle rasowym 

lub etnicznym; 

8) publiczne rozprowadzanie materiałów zawierających treści rasistowskie lub 

ksenofobiczne; 

9) inne. 

Procesy globalizacyjne, migracje ludności sprzyjają pojawianiu się nowych zagrożeń 

oraz powodują wzrost czynników generujących zagrożenia przejawiające się zjawiskami 

patologii społecznej, agresji i przemocy. Przeciwdziałanie tym zjawiskom wymusza 

wdrażanie doskonalszych wyprzedzających systemów, rozwiązań i działań eliminujących ich 

występowanie oraz minimalizujących skutki. Skuteczność tych działań to podstawowa miara 

oceny poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. To jedno z najważniejszych zadań Miasta w 

trosce o życie i zdrowie ludzi, stan posiadania, godność, równość i sprawiedliwość 

niezależnie od pochodzenia, koloru skóry czy wiary. Konieczne są więc określone w 

niniejszym programie wielokierunkowe działania i czynności skierowane na przeciwdziałanie 

i walkę z przestępczością, patologiami i innymi zagrożeniami społecznymi. Działania 

zapewniające bezpieczeństwo nie powinny naruszać warunków demokracji i swobód 

obywatelskich, czy wkraczać nadmiernie w sferę życia prywatnego i rodzinnego. 

Sytuacja ta powoduje nieodzowność prognozowania zagrożeń, szacowania ryzyka ich 

występowania oraz tworzenia i podejmowania niezbędnych wielopoziomowych działań, przy 

użyciu i zaangażowaniu według kompetencji, możliwości, właściwości i obowiązku 

obywatelskiego wszystkich miejskich sił i środków oraz mieszkańców miasta Białegostoku. 

Obowiązkiem władz, służb, inspekcji i straży, instytucji i organizacji, ale również wszystkich 

mieszkańców jest zadbać w sposób maksymalny o własne i innych bezpieczeństwo, o 

wartości i dorobek ludzi. 
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IV. Diagnoza postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji 

W sierpniu 2013 r. na zlecenie Miasta, przeprowadzono badania pt. „Diagnoza postaw 

mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji”. Badania wykonała Fundacja Laboratorium 

Badań i Działań Społecznych „Soclab” w składzie Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop- 

Rutkowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk, Rafał Julian Mejsak. Badania miały 

charakter diagnostyczny i zostały zrealizowane w oparciu o technikę CATI (Computer Aided 

Telephone Interviewing), czyli wywiadu telefonicznego. Dobór próby do badania CATI miał 

charakter warstwowo-losowy i był reprezentacyjny przy uwzględnieniu dwóch zmiennych, 

czyli płci i wieku. Badanie zostało zrealizowane wśród mieszkańców Białegostoku powyżej 

15 roku życia na próbie N=1001. Operatem losowania była baza teleadresowa mieszkańców 

Białegostoku. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że w ocenie mieszkańców miasto należy uznać 

za względnie bezpieczne miejsce do życia (średnia ocena poziomu bezpieczeństwa wyniosła 

7,86; maksymalna ocena 10 pkt.). Mimo, że ponad 90% mieszkańców Polski zadeklarowało 

w Narodowym Spisie Powszechnym w 2011 narodowość polską i zgodnie z tym źródłem 

Białystok nie należy do gmin gdzie przynależność narodowo-etniczną inną niż polska 

deklaruje co najmniej 10% mieszkańców, to 84,1% mieszkańców uznaje obecnie miasto 

Białystok za wielokulturowe. To ważny fakt pokazujący, że zróżnicowanie kulturowe, 

wyznaniowe, regionalne, etniczne, zróżnicowanie wyznaczone według przynależności 

historycznie obecnej w całym regionie, nie jest związane z narodowością, stanowiącą 

ogólniejszą kategorię identyfikacyjną. Ale to uznanie miasta za wielokulturowe jest silnie 

związane z wiekiem. Osoby starsze chętniej posługują się tą „etykietą” (ponad 90% osób w 

wieku powyżej 55 lat ją przyjmuje) niż młodsze (dla 31,1% osób w wieku 15-25 lat i 23,9% 

w wieku 25-34 lat miasto nie jest wielokulturowe). 

Przedstawione fakty pozwalają na wniosek, że kategoria wielokulturowości traci 

wartość jako podstawa tożsamości kulturowej miasta dla ludzi młodszych, stąd również ich 

mniejsze zainteresowanie poznawaniem innych kultur lokalnych i historii miasta. W związku 

z powyższym wydaje się, że niezbędne jest prowadzenie polityki w kierunku rozwijania 

edukacji z zakresu problematyki tolerancji i wielokulturowości; 77,4% badanych przyznaje, 

że jest taka potrzeba. 

Badania wskazuj ą również, że mieszkańcy Białegostoku maj ą poczucie występowania 

problemu z tolerancją - 54,4% wyraziło opinię, że Białostoczanie nie są tolerancyjni. W tym 

miejscu warto jednak dokładniej przyjrzeć się kategorii „nietolerancja”. Zdaniem 
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respondentów „w kontaktach z cudzoziemcami” przeszkadza mieszkańcom Białegostoku 

głównie orientacja psychoseksualna (45%), kolor skóry (41%) i wyznanie (37%). Jest 

interesujące, że częściej na te aspekty wskazują ludzie młodzi w wieku 15-35 lat. 

Biorąc pod uwagę emocje i poczucie dystansu mieszkańców miasta do pewnych 

odmienności w czterech podstawowych sferach, czyli przestrzeni miasta (makrospołecznej), 

zawodowej, sąsiedztwa i osobistej, sformułowano następujące wnioski: 

1) należy dokładnie definiować grupę do której ma być adresowane działanie edukacyjne; na 

szczególną uwagę zasługuj ą ludzie młodzi, w szczególności mężczyźni; 

2) należy większą uwagę zwrócić na procesy kształtowania się tożsamości tych osób i rolę 

kategorii wielokulturowości w kontekście kształtowania programu edukacyjnego związanego 

z tolerancją; 

3) problematyka edukacyjna powinna dotyczyć społecznych i psychologicznych źródeł 

zachowań agresywnych i dyskryminacyjnych; instytucjonalnych mechanizmów kontroli i 

prewencji; 

4) należy wyraźnie zbadać, na jakich zasadach młodzi ludzie budują hierarchie statusowe, jak 

starają się stabilizować swoją pozycję, jak reagują w sytuacji zagrożenia statusu. 

Z całą pewnością Białystok i region wyróżnia się na tle Polski większym stopniem 

przywiązania do tradycyjnych form życia społecznego, instytucji wspólnotowych, dzięki 

którym buduje się „kapitał społeczny” i poczucie kontroli nad życiem. Z tego punktu 

widzenia kluczową rolę w eliminacji patologicznych zachowań (rasistowskich, 

antysemickich, ksenofobicznych) muszą odgrywać instytucje kontroli społecznej i egzekucji 

prawa (policja i sądy). 

Skuteczna eliminacja patologicznych zachowań wymaga precyzyjnej diagnozy tego, z 

czym mamy do czynienia, jakie są źródła zachowań rasistowskich i ksenofobicznych, 

homofobicznych. Społeczność lokalna i jej władze muszą mieć świadomość, że jest to 

wspólny problem, ale również nie powinny akceptować bezkrytycznie opinii, że jest to jakiś 

szczególny problem Białegostoku i regionu. 
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V. Cele strategiczne i operacyjne Programu 

Białystok dla Tolerancji, czyli Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii 

i Związanej z Nimi Nietolerancji (dalej określany jako Program) promuje prawo jednostek do 

równego traktowania we wszystkich dziedzinach życia społecznego, bez względu na rasę, 

pochodzenie narodowe i etniczne, religię lub język. 

Celem głównym Programu jest wdrożenie działań mających na celu przeciwdziałanie i 

zwalczanie ksenofobii, rasizmu i nietolerancji oraz wykształcenie w społeczności Miasta 

Białegostoku kultury tolerancji wobec ludzi niezależnie od ich rasy czy wiary. 

Strategicznym założeniem Programu jest wypracowanie metod przeciwdziałania tym 

zjawiskom i podjęcie praktycznych kroków, w szczególności edukacyjnych, podnoszących 

poziom świadomości społecznej, monitorowanie skali i zasięgu zjawisk ksenofobii i rasizmu, 

uświadomienie obywatelom ich praw i obowiązków oraz skuteczne zwalczanie wszelkich 

przejawów ksenofobii, rasizmu i nietolerancji z wykorzystaniem dostępnych systemów i 

zabezpieczeń. 

Budowa wysokiej jakości życia jest podstawowym celem i kierunkiem działania 

każdej społeczności. Połączenie działań prospołecznych z zabezpieczającymi polega na 

aktywizowaniu i wspieraniu aktywności społecznej, edukacji i współpracy między różnymi 

podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne, socjalne, zdrowotne, pomoc 

oraz integrację społeczną. Działania powinny dotyczyć kształtowania otwartości 

mieszkańców na mniejszości narodowe i wyznaniowe oraz wzajemne poznawanie i wymianę 

we wszystkich dziedzinach życia. 

Ważnym elementem Programu jest doprowadzenie do uczestnictwa społeczności 

mniejszości narodowych w życiu społecznym i zniwelowanie różnic dzielących tę grupę od 

reszty społeczeństwa. Pokonywanie barier i uprzedzeń, obaw i zagrożeń musi być 

szczególnie istotnym działaniem na rzecz zapobiegania przestępczości na tle rasowym, 

ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji. 

Strategicznym założeniem Programu jest wdrożenie i systemowa realizacja przedsięwzięć 

przeciwdziałania zjawiskom rasizmu, ksenofobii i nietolerancji poprzez wielokierunkowe i 

wielopoziomowe procesy. 
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Beneficjentami działań prowadzonych w ramach Programu są mieszkańcy Białegostoku. 

 

Program realizowany będzie w 4 obszarach: 

 

OBSZAR I. Bezpieczeństwo publiczne 

Cele strategiczne: 

1. Podnoszenie świadomości mieszkańców oraz doskonalenie i intensyfikacja 

współpracy i współdziałania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania 

dyskryminacji, nietolerancji i ksenofobii. 

2. Budowa i prowadzenie monitoringu wizyjnego miasta ograniczającego przestępczość 

oraz zwiększającego wykrywalność i nieuchronność odpowiedzialności. 

3. Prowadzenie nadzoru i kontroli, egzekwowanie zasad praworządności i 

bezpieczeństwa oraz reagowanie na zaistniałe zdarzenia i zagrożenia. 

Cele operacyjne: 

1. Zapewnienie realizacji gwarancji prawnych dotyczących przeciwdziałania rasizmowi, 

dyskryminacji rasowej i ksenofobii. 

2. Podniesienie poziomu wiedzy funkcjonariuszy publicznych i innych służb 

społecznych w zakresie rozwiązań prawnych dotyczących zapobiegania i zwalczania 

dyskryminacji rasowej. 

3. Zwalczanie przejawów wykluczenia społecznego i marginalizacji. 

4. Dokonanie diagnozy występuj ących przyczyn przypadków dyskryminacji rasowej, 

ksenofobii i rasizmu. 

5. Prowadzenie analiz i ocen stanu świadomości i zachowań grup społecznych na 

przejawy nietolerancji. 

6. Współpraca Policji oraz Straży Miejskiej z instytucjami, organizacjami oraz 

mieszkańcami w zakresie monitorowania i alarmowania o zagrożeniach. 

7. Stałe patrolowanie i rozpoznawanie miejsc i środowisk potencjalnych zagrożeń. 

8. Reagowanie na wszelkie przejawy dyskryminacji rasowej, ksenofobii i nietolerancji. 

9. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta poprzez instalowanie w 

miejscach niebezpiecznych kamer monitorujących i rejestrujących obszar chroniony 

oraz wykorzystywanie monitoringu ochrony obiektów w postępowaniu dowodowym. 
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OBSZAR II. Edukacja i wychowanie 

Cele strategiczne: 

1. Podniesienie świadomości w zakresie przeciwdziałania przejawom agresji i 

nietolerancji wobec cudzoziemców w przedszkolach, szkołach podstawowych, 

gimnazjach, szkołach średnich, uczelniach wyższych. 

2. Działania wychowawcze służące kształtowaniu w młodym pokoleniu postaw 

otwartości oraz poszanowania godności osób innego pochodzenia, kultury i religii. 

Cele operacyjne: 

1. Wprowadzenie problematyki dotyczącej przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, 

ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji do materiałów dydaktycznych oraz 

systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz dorosłych. 

2. Zapewnienie programowego przygotowania przyszłych pedagogów do pracy w 

środowisku wielokulturowym. 

3. Włączanie do programów edukacyjnych tematyki zwalczania i przeciwdziałania 

dyskryminacji rasowej, ksenofobii i nietolerancji w kontekście praw człowieka. 

4. Edukacja cudzoziemców na rzecz poznawania i przestrzegania praw, obowiązków i 

zasad współżycia społecznego. 

OBSZAR III. Kultura i sport 

Cel strategiczny: 

1. Wsparcie procesu edukacji podnoszącej poziom świadomości o wartościach 

tolerancji, poprzez zaangażowanie w poznawanie i poszanowanie kultury i religii, 

tradycji i historii cudzoziemców i mniejszości narodowych oraz wspólną aktywność 

sportową i rekreacyjną. 

Cele operacyjne: 

1. Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych prowadzących do poznawania kultury, 

religii i tradycji różnych narodów i państw. 

2. Prowadzenie wspólnych działań na rzecz podtrzymania tradycji i ciągłości kultury 

mniejszości narodowych i etnicznych. 

3. Tworzenie warunków przeciwdziałania zjawiskom rasizmu i nietolerancji podczas 

zawodów sportowych. 
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OBSZAR IV. Aktywizacja społeczna 

Cele strategiczne: 

1. Kształtowanie świadomości społecznej w zakresie potrzeby i możliwości 

przeciwdziałania rasizmowi, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji. 

2. Zaangażowanie mieszkańców na rzecz odpowiedzialności za wspólne bezpieczeństwo 

oraz upowszechnianie zasad tolerancji i międzykulturowego współistnienia. 

Cele operacyjne: 

1. Wzmocnienie wizerunku Białegostoku, jako miasta wielokulturowego i 

wieloetnicznego. 

2. Upowszechnianie dobrych praktyk oraz postaw tolerancyjnych w środkach masowego 

przekazu. 

3. Kształtowanie aktywności mieszkańców na rzecz tolerancji oraz przeciwdziałania 

wszelkim zagrożeniom na tle rasowym i religijnym. 

4. Budowanie zaufania mieszkańców do pracowników służb odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo. 

5. Angażowanie mieszkańców do wspólnego udziału w różnorodnych przedsięwzięciach 

i uroczystościach kulturalnych, społecznych, sportowych, religijnych promujących 

postawy tolerancji. 

6. Doskonalenie metod pracy pracowników instytucji świadczących pomoc w zakresie 

różnic kulturowych i światopoglądowych wynikających z rasy, pochodzenia 

narodowego, etnicznego, religii lub języka. 

7. Monitorowanie zachowań, potrzeb i oczekiwań obcokrajowców w aspekcie 

stosowania i przestrzegania dopuszczalnych form pomocy i wsparcia. 

8. Uwrażliwianie na wszelkie przejawy dyskryminacji rasowej, ksenofobii i 

nietolerancji. 
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VI. Działania i przedsięwzięcia na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi 

nietolerancji 
OBSZAR I. Bezpieczeństwo publiczne 

Lp. Cel operacyjny Rodzaj i zakres działań - przedsięwzięć Podmiot realizujący 

1. Zapewnienie realizacji 

gwarancji prawnych 

dotyczących przeciwdziałania 

rasizmowi, dyskryminacji 

rasowej i ksenofobii. 

 Przestrzeganie i postępowanie zgodnie z przepisami prawa 

dotyczącego problematyki przeciwdziałania i zwalczania 

dyskryminacji rasowej i ksenofobii. 

 Reagowanie na przejawy nieprzestrzegania prawa dotyczącego 

problematyki przeciwdziałania i zwalczania dyskryminacji 

rasowej i ksenofobii. 

 Urząd Miejski w Białymstoku 

(w szczególności Departament 

Spraw Społecznych); 

 Służby, inspekcje i straże; 

 Organizacje pozarządowe; 

 Mieszkańcy. 

2. Podniesienie poziomu wiedzy 

funkcjonariuszy publicznych i 

innych służb społecznych w 

zakresie rozwiązań prawnych 

dotyczących zapobiegania 
i zwalczania dyskryminacji 

rasowej. 

 Przestrzeganie Kodeksu Etyki przez pracowników Urzędu 

Miejskiego w Białymstoku. 

 Rozdział Relacje z interesantami - Artykuł 17 

 W kontaktach z interesantami pracownicy Urzędu powinni w 

szczególności - podejmować prawidłowe rozstrzygnięcia 

traktując równo wszystkich interesantów. 

 Rozdział Apolityczność - Artykuł 19 

 Pracownicy Urzędu rzetelnie realizuj ą programy, plany i 

strategie organów Miasta Białystok niezależnie od swoich 

przekonań, poglądów politycznych czy światopoglądu. 

 Podniesienie poziomu świadomości i uwrażliwienie na zjawiska 

rasizmu, ksenofobii i nietolerancji. 

 Opracowanie i upowszechnianie wśród służb policji, straży 

miejskiej, innych służb, inspekcji i straży materiałów 

dydaktycznych kształtujących postawy anty-rasistowskie oraz 

zwalczających ksenofobię i nietolerancję. 

 Urząd Miejski w Białymstoku 

(w szczególności Biuro Zarządzania 

Kryzysowego); 

    Komenda Miejska Policji w 

Białymstoku; 

 Straż Miejska w Białymstoku; 

 Organizacje pozarządowe. 
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3. Zwalczanie przejawów 

wykluczenia społecznego i 

marginalizacji 

 Opracowanie i przeprowadzenie szkoleń dla liderów lokalnych 

społeczności migrantów, uchodźców i osób należących do 

mniejszości narodowych w zakresie przeciwdziałania 

dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi 

nietolerancji. 

 Zapewnienie powszechnego dostępu do bezpłatnej i 

kompleksowej pomocy prawnej dla ofiar ksenofobii lub 

nietolerancji. 

 Departament Spraw Społecznych; 

 Centrum Współpracy Organizacji 

Pozarządowych; 

 Organizacje pozarządowe, 

 Biuro Zarządzania Kryzysowego; 

 Komenda Miejska Policji 

w Białymstoku; 

 Straż Miejska w Białymstoku. 

4. Dokonanie diagnozy 

występujących przyczyn 

przypadków dyskryminacji 

rasowej, ksenofobii i rasizmu. 

 Opracowanie systemu gromadzenia i analizowania danych 

społeczno-demograficznych w celu monitorowania zjawisk 

rasizmu, dyskryminacji rasowej i ksenofobii w Białymstoku. 

 Koordynacja działań przez Miejskie Centrum Zarządzania 

Kryzysowego oraz monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa i 

porządku publicznego. 

 Monitorowanie przyczyn i źródeł nawoływania, prezentowania i 

propagowania materiałów i zachowań dotyczących 

dyskryminacji, ksenofobii i nietolerancji. 

 Przepływ i zarządzanie informacją o zjawiskach nietolerancji. 

 Realizacja tematyki oraz analiza zagrożeń na tle 

narodowościowym i religijnym przez Komisję Bezpieczeństwa i 

Porządku oraz Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego. 

 Departament Spraw Społecznych; 

 Biuro Zarządzania Kryzysowego; 

 Komenda Miejska Policji 

w Białymstoku; 

 Straż Miejska w Białymstoku; 

 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku; 

 Miejski Zespół Zarządzania 

Kryzysowego; 

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. 

5. Prowadzenie analiz i ocen 

stanu świadomości i zachowań 

grup społecznych na przejawy 

nietolerancji. 

 Prowadzenie badań i oceny stanu świadomości i postaw w 

zakresie tolerancji wśród różnych grup społecznych. 

 Przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczniów 

dotyczących zjawiska subkultur w szkole i wyznawanych 

wartości. 

 Bieżąca analiza i szacowanie ryzyka wystąpienia zagrożeń na tle 

rasowym. 

 Departament Edukacji; 

 Szkoły; 

 Biuro Zarządzania Kryzysowego; 

 Organizacje pozarządowe. 
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6. Współpraca Policji oraz Straży 

Miejskiej z instytucjami, 

organizacjami oraz 

mieszkańcami w zakresie 

monitorowania i alarmowania o 

zagrożeniach. 

 Upowszechnianie numeru alarmowego dla obcokrajowców 

poprzez stronę internetową KMP oraz Miasta Białegostoku, 

plakaty, omówienie zasad jej funkcjonowania na festynach, 

konferencjach i prelekcjach. 

 Możliwość publikowania informacji i innego przekazu przy 

wykorzystaniu komunikacji miejskiej. 

 Opracowanie i upowszechnienie zasad reagowania i alarmowania 

służb o zagrożeniach. 

 Zarząd Białostockiej Komunikacji 

Miejskiej, 

 Komenda Miejska Policji 

w Białymstoku,  

 Straż Miejska w Białymstoku. 

7. Stałe patrolowanie i 

rozpoznawanie miejsc i 

środowisk potencjalnych 

zagrożeń. 

 Prowadzenie bieżącej analizy liczby oraz organizacji patroli 

policyjnych i straży miejskiej. 

 Monitorowanie imprez, zgromadzeń oraz miejsc, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na zachowania naruszające obowiązujący 

porządek prawny wobec innych narodowości. 

 Patrolowanie i monitorowanie miejsc pamięci oraz okolic 

świątyń wszystkich wyznań, cmentarzy oraz innych miejsc 

związanych z kultem religijnym. 

 Zabezpieczenie, monitorowanie miejsc narażonych na zagrożenia 

oraz różnorodne formy nietolerancji. 

 Zapewnienie oświetlenia miejsc narażonych na potencjalne 

zagrożenia. 

 Straż Miejska w Białymstoku, 

 Komenda Miejska Policji w 

Białymstoku; 

 Biuro Zarządzania Kryzysowego; 

 Zarząd Dróg i Inwestycji. 



 
75 

8. Reagowanie na wszelkie 

przejawy dyskryminacji 

rasowej, ksenofobii i 

nietolerancji. 

 Natychmiastowe przekazywanie informacji o wszelkich 

zagrożeniach, zdarzeniach oraz prowadzonych działaniach do 

Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

 Przeprowadzanie czynności dowodowych. 

 Usuwanie, likwidowanie, zabezpieczanie zakazanych treści 

propagowanych w różnych formach i miejscach. 

 Systematyczna współpraca Policji, Straży Miejskiej z 

obcokrajowcami oraz mieszkańcami. 

 Stworzenie internetowego forum wsparcia dla osób 

doświadczających przemocy na tle dyskryminacyjnym. 

 Doskonalenie planów, procedur, programów działań w zakresie 

przeciwdziałania i reagowania na zagrożenia. 

 Skuteczne reagowanie i zwalczanie wszelkich przejawów 

dyskryminacji rasowej, ksenofobii i nietolerancji. 

 Wykrywanie i osądzanie sprawców czynów zakazanych i 

zabronionych, wykroczeń i przestępstw. 

 Propagowanie aktywnych postaw, w tym „sąsiedzkiej czujności” 

wśród mieszkańców miasta. 

 Miejskie Centrum Zarządzania 

Kryzysowego; 

     Służby, inspekcje, straże; 

 Jednostki organizacyjne UM; 

 Prokuratura i Sądy; 

 Organizacje pozarządowe; 

 Mieszkańcy; 

      Spółdzielnie Mieszkaniowe; 

      Szkoły. 

9. Rozbudowa systemu 

monitoringu wizyjnego miasta 

poprzez instalowanie w 

miejscach niebezpiecznych 

kamer monitorujących i 

rejestrujących obszar 

chroniony oraz 
wykorzystywanie monitoringu 

ochrony obiektów w 

postępowaniu dowodowym. 

 Lokalizacja i montaż kamer monitoringu z uwzględnieniem 

miejsc wskazanych przez Policję i Straż Miejską. 

 Wymiana wyeksploatowanych kamer na nowe. 

 Doświetlenie tablic i miejsc pamięci. 

 Montaż kamer w placówkach oświatowych. 

 Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich; 

 Straż Miejska w Białymstoku; 

 Komenda Miejska Policji w 

Białymstoku; 

 Biuro Zarządzania Kryzysowego; 

 Departament Edukacji. 
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OBSZAR II. Edukacja i wychowanie 
 

Lp. Cel operacyjny Rodzaj i zakres działań - przedsięwzięć Podmiot realizujący 

1. Wprowadzenie problematyki 

dotyczącej przeciwdziałania 

dyskryminacji rasowej, 

ksenofobii i związanej z nimi 

nietolerancji do materiałów 

dydaktycznych oraz systemu 

kształcenia i doskonalenia 

nauczycieli. 

 Realizacja programów doskonalenia nauczycieli o treściach 

związanych z edukacją o prawach człowieka oraz zasadami 

funkcjonowania w demokratycznym społeczeństwie 

zróżnicowanym kulturowo i narodowościowo, w tym 

występowania zjawisk rasizmu, ksenofobii i związanej z nimi 

nietolerancji. 

 Wzmacnianie poczucia odpowiedzialności dorosłych za 

wychowanie i kształtowanie postaw młodego pokolenia. 

 Współpraca ze szkołami innych państw (poznawanie przez 

nauczycieli i dzieci tradycji i zwyczajów innych narodowości). 

 Wypracowanie skutecznych sposobów oddziaływania 

psychologicznego na osoby będące sprawcami przemocy - 

stworzenie programu profilaktyki adresowanej do osób 

prezentujących postawę ksenofobiczną, dyskryminacyjną. 

 Współpraca szkół z kuratorami i sądami w wypracowaniu 

jasnych, konsekwentnych i spójnych metod reagowania wobec 

sprawców i ofiar przemocy. 

 Departament Edukacji; 

 Szkoły; 

 Centrum Współpracy Organizacji 

Pozarządowych, 

 Organizacje pozarządowe. 

 Podlaski Kurator Oświaty 

2. Zapewnienie programowego 

przygotowania przyszłych 

pedagogów do pracy w 

środowisku wielokulturowym. 

 Opracowanie i wdrożenie programu przygotowania przyszłych 

pedagogów do pracy w środowisku wielokulturowym. 

      Szkolenia oraz warsztaty dla nauczycieli, młodzieży oraz 

rodziców dotyczące problematyki antydyskryminacyjnej. 

 Przekazywanie nauczycielom, rodzicom oraz uczniom aktualnej 

wiedzy dotyczącej zjawiska oraz przejawów dyskryminacji. 

 Departament Edukacji; 

 Szkoły; 

 Centrum Współpracy Organizacji 

Pozarządowych; 

 Uczelnie wyższe; 

 Organizacje pozarządowe; 

 Podlaski Kurator Oświaty; 

 Instytucje kultury 
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3. Włączanie do programów 

edukacyjnych tematyki 

zwalczania i przeciwdziałania 

dyskryminacji rasowej, 

ksenofobii i nietolerancji w 

kontekście praw człowieka 

 Poruszanie na zajęciach edukacyjnych i wychowawczych 

tematyki dotyczącej tolerancji wobec innych narodowości, 

kultur, wyznań, porozumiewania się bez przemocy, 

komunikacji i rozwiązywania konfliktów, 

 Realizacja oraz udział w warsztatach, zajęciach integracyjnych 

oraz programach na rzecz tolerancji; 

 Promowanie kultury różnych narodowości poprzez m.in. 

organizowanie turniejów tańca, warsztatów kulinarnych, 

konkursów plastycznych. 

 Prelekcje prowadzone przez funkcjonariuszy Policji i Straży 

Miejskiej w Białymstoku dotyczące odpowiedzialności prawnej 

nieletnich w odniesieniu do nietolerancji i dyskryminacji 

rasowej. 

 Organizacja imprez edukacyjno-kulturalno- sportowych 

wspólnie ze środowiskiem uchodźców. 

 Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym. 

 Troska o kulturę bycia, zachowania (w tym ubioru) w różnych 

sytuacjach. 

 Szerzenie tolerancji poprzez programy wymiany 

międzynarodowej. 

 Poznawanie innych narodowości poprzez wspólne działania: 

organizowanie imprez integracyjnych, wyjazdów plenerowych, 

warsztatów, happeningów. 

 Włączenie treści dotyczących nietolerancji do opracowywanego 

Ramowego Programu Wychowawczego Miasta Białegostoku. 

 Departament Edukacji; 

 Szkoły; 
 Centrum Współpracy Organizacji 

Pozarządowych; 

 Organizacje pozarządowe; 

 Komenda Miejska Policji w 

Białymstoku; 

      Straż Miejska w Białymstoku; 

 Podlaski Kurator Oświaty; 

 Instytucje kultury 

4. Edukacja cudzoziemców na 

rzecz poznawania i 

przestrzegania praw, 

obowiązków i zasad współżycia 

społecznego. 

 Szkolenie w zakresie poznawania praw, obowiązków oraz 

przestrzegania obowiązujących zasad i norm współżycia 

społecznego. 

 Edukacja cudzoziemców w zakresie występujących zjawisk 

oraz przejawów dyskryminacji. 

 Zapoznawanie z odpowiedzialnością związaną z naruszeniem 

prawa. 

 Szkoły; 

 Komenda Miejska Policji w 

Białymstoku; 

 Straż Miejska w Białymstoku; 

 Spółdzielnie Mieszkaniowe; 

 Organizacje pozarządowe; 

 Podlaski Kurator Oświaty 
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OBSZAR III. Kultura i sport 
 

Lp. Cel operacyjny Rodzaj i zakres działań - przedsięwzięć Podmiot realizujący 

1. Organizowanie przedsięwzięć 

kulturalnych 
prowadzących do poznawania 

kultury, religii i tradycji 

różnych narodów i państw. 

 Organizacja konkursów o zasięgu miejskim i wojewódzkim, 

związanych z promocją wielokulturowości Podlasia. 

 Współdziałanie ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi w zakresie 

organizacji przedsięwzięć na rzecz tolerancji i poszanowania 

odmienności i inności obcokrajowców. 

 Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i sportowych 

integrujących odmienność rasową, kulturową i religijną. 

 Włączanie cudzoziemców w działania realizowane na terenie 

miasta (konkursy, pokazy tańców, pokazy kulinarne, zwyczaje 

świąteczne). 

 Departament Edukacji; 

 Biuro Zarządzania Kryzysowego; 

 Centrum Współpracy Organizacji 

Pozarządowych; 

 Departament Spraw Społecznych; 

 Służby, inspekcje, straże; 

 Organizacje pozarządowe; 

 Instytucje kultury; 

 Spółdzielnie Mieszkaniowe 

2. Prowadzenie wspólnych 

działań na rzecz podtrzymania 

tradycji i ciągłości kultury 

mniejszości narodowych i 

etnicznych. 

 Tworzenie i wspieranie programów integracyjnych dla 

cudzoziemców. 

 Promowanie i rozwijanie programu Wychowawca 

Podwórkowy, w ramach którego prowadzone są m.in. akcje na 

rzecz przeciwdziałania dyskryminacji rasowej. 

 Współudział klubów oraz związków sportowych w działaniach 

na rzecz wychowania i integracji. 

 Biuro Kultury; 

 Biuro Sportu i Rekreacji; 

 Departament Edukacji; 

 Departament Spraw Społecznych; 

 Centrum Współpracy Organizacji 

Pozarządowych; 

 Szkoły; 

 Organizacje pozarządowe; 

 Komenda Miejska Policji w 

Białymstoku; 

 Straż Miejska w Białymstoku; 

 Biuro Zarządzania Kryzysowego; 

 Kluby i związki sportowe; 

 Instytucje kultury 
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3. Tworzenie warunków 

przeciwdziałania zjawiskom 

rasizmu i nietolerancji podczas 

zawodów sportowych. 

 Współdziałanie w realizacji programów skierowanych do dzieci 

i młodzieży - młodych kibiców w kierunku prowadzenia 

kulturalnego dopingu, tolerancji w sporcie, walki z rasizmem 

m.in. program UEFA „RESPECT Diversity - Football Unites”, 

program UEFA „RESPECT Diversity - Football Unites”, 

prowadzony przez PZPN, członka UEFA. 

 Biuro Sportu i Rekreacji; 

 Kluby i związki sportowe 

 

 

 

OBSZAR IV. Aktywizacja społeczna 

 

Lp. Cel operacyjny Rodzaj i zakres działań - przedsięwzięć Podmiot realizujący 

1. Wzmocnienie wizerunku 
Białegostoku jako miasta 
wielokulturowego i 
wieloetnicznego. 

 Zorganizowanie debaty z udziałem środowisk akademickich, 

organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli instytucji 

zajmujących się problemami cudzoziemców w regionie, celem 

przygotowania przedsięwzięć promujących tolerancję i 

wielokulturowość. 

 Promocja działań i wydarzeń o tematyce antydyskryminacyjnej za 

pośrednictwem Internetu. 

 Prowadzenie wizerunkowej kampanii społecznej, której celem 

byłaby promocja Białegostoku, jako miasta przyjaznego i 

otwartego. 

 Dostosowanie strony internetowej Urzędu Miejskiego do potrzeb 

obcokrajowców (w ramach planowanej przebudowy) - 

wprowadzenie większej liczby opcji językowych, odsyłanie do 

stron pomocnych dla obcokrajowców. 

 Biuro Komunikacji Społecznej; 

 Departament Informatyki; 

 Departament Spraw Społecznych; 

 Organizacje pozarządowe; 

 Biuro Promocji; 

 Środki masowego przekazu; 

 Mieszkańcy 
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2. Upowszechnianie dobrych 
praktyk oraz postaw 

tolerancyjnych w środkach 
masowego przekazu. 

 Utworzenie na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego zakładki 

poświęconej osobom, potrzebom cudzoziemców przebywających w 

Białymstoku (w ramach planowanej przebudowy portalu). 

 Zaangażowanie się mediów w propagowanie dobrych praktyk 

związanych z rozwijaniem postawy dialogu i otwartości 

mieszkańców Białegostoku na szeroko rozumianą „inność”- 

kampanie społeczne w telewizji i radiu, przełamywanie 

stereotypów i zwalczanie uprzedzeń poprzez artykuły na łamach 

prasy, w radiu i TV. 

 Biuro Zarządzania Kryzysowego; 

 Biuro Komunikacji Społecznej; 

 Środki masowego przekazu 

3. Kształtowanie aktywności 
mieszkańców na rzecz 

tolerancji oraz 
przeciwdziałania zagrożeniom 
na tle rasowym i religijnym. 

 Organizowanie wspólnych przedsięwzięć plenerowych, 

rozrywkowych, kulturalnych, sportowych. 

 Promowanie aktywnego udział w uroczystościach środowiskowych 

i miejskich, 

 Tworzenie warunków sąsiedzkiego współistnienia, poszanowania, 

zrozumienia i wzajemności, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; 

 Departament Spraw Społecznych; 

 Organizacje pozarządowe; 

 Spółdzielnie Mieszkaniowe; 

 Mieszkańcy 

4. Budowanie zaufania 

mieszkańców do 
pracowników służb 
odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo. 

 Spotkania z funkcjonariuszami Policji, Straży Miejskiej, organami 

wymiaru sprawiedliwości. 

 Współpraca na rzecz eliminowania źródeł i przyczyn zagrożeń, 

 Komenda Miejska Policji w 

Białymstoku; 

 Straż Miejska w Białymstoku; 

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; 

 Ośrodki dla Uchodźców; 

 Prokuratura; 

 Spółdzielnie Mieszkaniowe; 

 Organizacje pozarządowe; 

 Mieszkańcy 5. Angażowanie mieszkańców 
do wspólnego udziału w 
różnorodnych 

przedsięwzięciach i 
uroczystościach kulturalnych, 
społecznych, sportowych, 
religijnych promujących 
postawy tolerancji. 

 Organizacja konferencji, seminariów, kongresów o tematyce 

współistnienia wielokulturowego. 

 Organizacja spotkań władz miasta z mniejszościami narodowymi. 

 Rozpowszechnianie informacji na temat życia w Białymstoku, 

porad prawnych i psychologicznych, na temat udzielanej pomocy w 

załatwianiu różnego rodzaju spraw w urzędach. 

 Organizowanie przez środowiska lokalne i branżowe spotkań 

integracyjnych. 

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; 

 Biuro Komunikacji Społecznej; 

 Departament Spraw Społecznych; 

 Departament Edukacji; 

 Biuro Zarządzania Kryzysowego; 

 Spółdzielnie Mieszkaniowe; 

 Organizacje pozarządowe; 

 Mieszkańcy 
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6. Doskonalenie metod pracy 
pracowników instytucji 

świadczących pomoc w 
zakresie różnic kulturowych i 
światopoglądowych 
wynikających z rasy, 
pochodzenia etnicznego, 
religii lub języka 

 Organizacja cyklicznych spotkań pracowników instytucji z 

organizacjami pozarządowymi w celu podniesienia poziomu 

wiedzy o różnicach kulturowych i zwyczajach. 

 Organizowanie szkoleń dla koordynatorów wolontariuszy 

pracujących na rzecz uchodźców. 

 Promowanie nowych programów na rzecz tolerancji realizowanych 

przez organizacje pozarządowe 

 Centrum Współpracy Organizacji 

Pozarządowych; 

 Departament Edukacji; 

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; 

 Organizacje pozarządowe; 

 Mieszkańcy 

7. Monitorowanie zachowań, 
potrzeb i oczekiwań 
obcokrajowców w aspekcie 
stosowania i przestrzegania 
dopuszczalnych form pomocy 

i wsparcia. 

 Zapoznawanie obcokrajowców z obowiązującymi i stosowanymi 

normami i zasadami życia. 

 Uświadamianie obcokrajowcom zasad postępowania w sytuacjach 

zagrożeń oraz formach pomocy. 

 Monitorowanie postaw obcokrajowców oraz ich wpływu na stan 

bezpieczeństwa. 

 Biuro Komunikacji Społecznej; 

 Departament Spraw Społecznych; 

 Departament Edukacji; 

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; 

 Organizacje pozarządowe; 

 Straż Miejska w Białymstoku; 

 Komenda Miejska Policji w 

 Białymstoku; 

 Biuro Zarządzania Kryzysowego; 

 Spółdzielnie Mieszkaniowe; 

 Zarząd Mienia Komunalnego 

8. Uwrażliwianie na przejawy 
dyskryminacji rasowej, 
ksenofobii i nietolerancji. 

 Usuwanie napisów, znaków, haseł rasistowskich. 

 Reagowanie na wszelkie przejawy niewłaściwych postaw 

przejawiających nietolerancję, dyskryminację, czy ksenofobię w 

szczególności wobec obcokrajowców, mniejszości narodowych. 

 Informowanie i alarmowanie sąsiadów, administracji i służb o 

zagrożeniach. 

 Wykazywanie aktywności w walce z przejawami nietolerancji. 

 Departament Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Komunalnej; 

 Służby, inspekcje, straże; 

 Organizacje pozarządowe; 

 Mieszkańcy 



 82 

VII. System realizacji Programu 

 
Zasady realizacji 

W celu zapewnienia możliwie najlepszych efektów przy założeniu zaangażowania 

dostępnych zasobów finansowych, rzeczowych i ludzkich, proces realizacji Programu 

powinien przebiegać zgodnie ze zdefiniowanymi na początku zasadami. 

Do najważniejszych zasad realizacji Programu należą: 

PARTNERSTWO - oznaczające współudział, współdecydowanie i współodpowiedzialność 

podmiotów publicznych i niepublicznych w realizacji wspólnych przedsięwzięć 

przyczyniających się do osiągnięcia założonych celów Programu, a także w monitorowaniu i 

ewaluacji podejmowanych działań. 

KOMPLEKSOWOŚĆ - realizacja celów i działań Programu odbywa się w najważniejszych 

sferach życia społecznego mieszkańców miasta, pozostających w polu zarządzania i 

odpowiedzialności instytucji i podmiotów zaangażowanych we wdrażanie. 

KOORDYNACJA - osiąganie celów Programu wymaga kompleksowej koordynacji działań 

różnych podmiotów. Koordynacja ta jest podstawowym zadaniem Zespołu do spraw 

przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i nietolerancji. 

Podmioty 

Wdrażanie Programu nie będzie możliwe bez szerokiego współudziału wielu podmiotów, 

zarówno publicznych, jak i niepublicznych, głównie organizacji pozarządowych. Przede 

wszystkim są to: 

- prokuratura, sądy, 

- służby, inspekcje, straże, 

- Urząd Miejski i jego jednostki: Biuro Zarządzania Kryzysowego, Departament Spraw 

Społecznych, Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, Departament 

Edukacji, Biuro Komunikacji Społecznej, Biuro Kultury, Biuro Promocji, Biuro 

Sportu i Rekreacji, Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zarząd Mienia Komunalnego, Zarząd Dróg i 

Inwestycji Miejskich, Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej oraz inne miejskie 

jednostki organizacyjne, 

- przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, 

- administracje spółdzielni, 
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- organizacje pozarządowe, 

- kluby i związki sportowe, 

- mieszkańcy, 

- mniejszości narodowe i etniczne, 

- kościoły i związki wyznaniowe, 

- środki masowego przekazu, 

- firmy ochrony osób i mienia. 

Monitorowanie 

Monitorowanie realizacji Programu prowadzone jest przez Departament Spraw Społecznych 

Urzędu Miejskiego, przy współudziale Biura Zarządzania Kryzysowego. Za koordynację 

odpowiada Zespół do spraw przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i 

nietolerancji, który też opracuje wskaźniki realizacji celów Programu. 

Źródła finansowania 

Źródłem finansowania działań i zadań Programu będą przede wszystkim środki publiczne 

uruchamiane przez różne podmioty włączone do realizacji programu. Będą to zatem: 

- środki budżetu państwa (na realizację programów resortowych) i budżetu Wojewody, 

- środki budżetu miasta Białegostoku, 

- środki budżetu Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza Europejskiego Funduszu 

Społecznego, 

- środki organizacji pozarządowych, 

- środki innych podmiotów zaangażowanych w realizację Programu. 
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Załącznik 6. Działalność Departamentu Spraw Społecznych 
UM w Białymstoku 

 

Programy i projekty w ramach Departamentu Spraw Społecznych  

Urzędu Miejskiego w Białymstoku  

 

 Lokalny Program "Wychowawca Podwórkowy". W jego ramach prowadzone są 

działania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, skupiające uwagę m.in. na 

dzieciach obcokrajowców. Przykłady działań w ramach Programu: 

- w 2012 r. odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wychowawcy Podwórkowego, w którym 

brała udział drużyna mniejszości czeczeńskiej, 

- od maja br. odbywa się Amatorska Podwórkowa Młodzieżowa Liga Piłki Nożnej dla dzieci 

w wieku od 8 do 16 lat, w której grają dwie drużyny mniejszości czeczeńskiej (starsza i 

młodsza), 

- działania prowadzone przez wychowawców podwórkowych „PODWÓRKO SZTUKI" 

oferujące zajęcia artystyczne dla wszystkich chętnych dzieci (w tym mniejszości czeczeńskiej) 

i realizowane na terenie Parku Zwierzynieckiego i parku przy ul. Wierzbowej. 

 Program „Ku efektywnej integracji-2013" realizowany przez Fundację Edukacji i 

Twórczości w Białymstoku. Działania tego programu są nastawione na rozwijanie i poprawę 

oferty integracyjnej dla osób, które uzyskały w Polsce ochronę uzupełniającą lub status 

uchodźcy, mieszkających w Białymstoku i mających trudności w integracji ze 

społeczeństwem polskim. W ramach projektu działa Centrum Integracji Uchodźców 

wspierające uchodźców poprzez pomoc prawnika, pomoc w trudnej sytuacji mieszkaniowej. 

W ramach projektu prowadzona jest placówka dla bezdomnych rodzin uchodźczych oraz 

przeprowadzane kursy zawodowe dla osób, które nie posiadają wykształcenia i kwalifikacji 

zawodowych. 

 Program „Szkoła różnorodności" - Fundacja Edukacji i Twórczości realizowany w 

okresie od 01.02 2012 do 31.01.2015 roku. jest to wieloetapowy projekt, który zakłada: 

- wsparcie pomocy nauczyciela- kompleksowe wsparcie procesu kształcenia dzieci uchodźców 

w białostockich szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz wypracowanie i wdrożenie 

efektywnych metod nauczania tej grupy uczniów, wsparcie w codziennych relacjach, 

- doradztwo międzykulturowe - pomoc w rozwiązywaniu konfliktów między dziećmi 

cudzoziemskimi a polskimi, wynikających z bariery językowej i kulturowej, 

- mentoring rówieśniczy - działanie zakłada wdrożenie w białostockich szkołach metody 

mentoringu rówieśniczego skierowanego do dzieci uchodźców, w którym zadaniem polskiego 

ucznia jest stały kontakt z uczniem-uchodźcą, towarzyszenie mu w adaptacji do nowej szkoły, 

wspieranie w pojawiających się trudnościach. 

 Program „Charakter na 6" - realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie 

„Droga". Podstawą programu jest modelowa praca grupowa nad rozwojem moralnym, 

pozytywną zmianą w kształtowaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, w tym 

wyrażanie własnego zdania, współpracy, nazywania i akceptowania uczuć, kontroli 
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złości, radzenie sobie z agresja słowną i fizyczną. Cykl szkoleń dla 15 osób w wieku 10- 

15 lat+ nagranie materiałów warsztatowych i upowszechnianie ich na portalu 

katolickiego Radia "I". 

 Program „Wolontariusz Caritas dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży" - realizator Caritas 

Archidiecezji Białostockiej. Program wychowawczy dla wolontariuszy szkolnych szkół Caritas 

dla rozwoju moralnego dzieci i młodzieży będących wolontariuszami, poprawa 

bezpieczeństwa - spotkania z przedstawicielami instytucji zajmujących się szeroko 

rozumianym bezpieczeństwem. 

 Program „Nie ma rzeczy niemożliwych" - program wychowawczy włączający uczniów w 

rozwiązywanie konfliktów" - Fundusz Białystok Ojcu Świętemu. Przeciwdziałanie 

konfliktom i przemocy w grupie rówieśniczej i w domu rodzinnym dzieci. Szkolenie dla 

młodzieży z zakresu negocjacji i komunikacji interpersonalnej. 

 Program „Nie podcinaj skrzydeł. Nie krzywdź. Program edukacyjny o przeciwdziałaniu 

przemocy wobec dzieci i młodzieży z Białegostoku" - Stowarzyszenie „Szukamy Polski". Cykl 

spotkań edukacyjnych dotyczących przemocy wobec dzieci i młodzieży, w ramach projektu 

powstaną spoty telewizyjne o charakterze edukacyjnym, będą emitowane w Internecie, TV 

Białystok oraz wydane w formie videobooka przekazane do białostockich szkół średnich. 
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Załącznik 7. Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Białymstoku 

 

Pomoc finansowa i integracyjna na rzecz obcokrajowców  

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku udziela pomocy 59 rodzinom (241 osób). 

Pomoc ta ma wspierać procesu integracji i jest udzielana na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.  

Pomoc integracyjna przewidziana została w trzech formach: 

1) Świadczenia pieniężnego w szczególności na: 

a) utrzymanie, w tym na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny 

osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, 

b) pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego. Świadczenie pieniężne 

udzielane jest w wysokości od 531 zł do 1260 zł miesięcznie na osobę (zależnie od liczby 

członków rodziny i innych okoliczności); 

2) Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne określonej w przepisach ustawy o 

powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 

3) Pomoc niepieniężna w postaci: pracy socjalnej, specjalistycznego poradnictwa, udzielania 

informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami. Pomoc dla cudzoziemca jest 

realizowana w ramach indywidualnego programu integracji. Indywidualny program integracji 

uzgadniany jest z cudzoziemcem, a następnie akceptowany przez Wojewodę. Program zawiera 

wysokość, zakres i formy pomocy w zależności od indywidualnej sytuacji cudzoziemca i jego 

rodziny oraz zobowiązuje cudzoziemca w szczególności do: 

a) Zameldowania się w miejscu zamieszkania, 

b) Zarejestrowania się w urzędzie pracy w określonym terminie oraz aktywnego 

poszukiwania pracy, 

c) Uczestnictwa w kursach języka polskiego, 

d) Współdziałania oraz kontaktowania się z realizatorem programu w określonych terminach 

(nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu), 

e) Podejmowania uzgodnionych działań wynikających z indywidualnej sytuacji życiowej, 

f)   Przestrzegania zobowiązań przyjętych w programie. 
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Działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji rasowej i ksenofobii 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku: 

 

1) W 2008r. został powołany odrębny Zespół Pracowników Socjalnych Nr 11 zajmujący się 

pomocą cudzoziemcom posiadającym status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zgodę na 

pobyt tolerowany, (w tym w zakresie realizacją Indywidualnych Programów Integracji 

Cudzoziemca). Zespói zlokalizowany jest w centrum Białegostoku, co ułatwia dostęp do 

pracowników socjalnych (cudzoziemcy mieszkają w wynajętych mieszkaniach na terenie 

całego miasta); 

2) Zapewnienie ochrony w głównym budynku MOPR, ul. Malmeda 8, gdzie znajduje się 

kasa pozwala na bezpieczną wypłatę świadczeń - inni petenci nie widzą kiedy i jakie środki 

są wypłacane cudzoziemcom; 

3) Z uwagi na fakt, iż ZPS nr 11 zajmuje się również osobami bezdomnymi, obsługę 

zorganizowano tak, aby bezdomni nie stykali się z cudzoziemcami (bezdomni są 

przyjmowani od 8
00

 do 11
00

, a cudzoziemcy od 12
00

 do 15
00

). Obydwie grupy dostosowały się 

do wyznaczonych godzin; 

4) Na porady prawne pracownicy kierują cudzoziemców m.in. do prawników działających w 

Fundacji Edukacji i Twórczości, Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas - są to 

osoby doświadczone w pracy z cudzoziemcami, a zakres porad jest szerszy, niż oferowany 

przez MOPR 

5) Podstawowym narzędziem integracji jest tzw. Indywidualny Program Integracji 

Cudzoziemca, którym obecnie jest objętych 11 osób w ramach 6-ciu Programów (w tym 2 

osoby ze statusem uchodźcy, a pozostałe - z ochroną uzupełniającą). Program zawierany jest 

na 12 miesięcy. Podpisuje go cudzoziemiec i Dyrektor MOPR, a akceptuje Wojewoda Podlaski 

(Wojewoda przekazuje środki na ten cel). Po akceptacji wydawana jest decyzja 

administracyjna na podstawie której MOPR wypłaca świadczenia - jeżeli osoby dorosłe mają 

uczęszczać w kursie j. polskiego to za ich zgodą 80 zł miesięcznie za osobę przekazywane jest 

na konto Fundacji prowadzącej kursy językowe. 

Wysokość pomocy integracyjnej jest zróżnicowana: 

- osoba samotna otrzymuje: 1100 zł miesięcznie w I półroczu programu i 1000 zł miesięcznie 

w II półroczu programu, 

- 2 osoby otrzymują: po 800 zł na osobę miesięcznie w I półroczu programu i Z20 zł na osobę 

miesięcznie w II półroczu programu, 

- 3 osoby otrzymują: po 680 zł na osobę miesięcznie w I półroczu programu i 620 zł na osobę 
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miesięcznie w II półroczu programu, 

- 4 osoby i więcej otrzymują: po 570 zł na osobę miesięcznie w I półroczu programu i 540 zł 

na osobę miesięcznie w II półroczu programu. 

Wydatki na realizację indywidualnych programów integracji w 2012 r, wyniosły 325 960 zł 

na 62 osoby. W roku bieżącym, do maja włącznie, wydatkowano kwotę: 60 480 zł na 28 osób 

(większość z nich zakończyła lub przerwała realizację Programów w okresie I-V. br.) 

6) Pracownicy socjalni mają stały kontakt z cudzoziemcami realizującymi Indywidualne 

Programy  Integracji.  W  Programach  cudzoziemcy zobowiązują  się do  kontaktu  z 

pracownikiem socjalnym 2 razy w miesiącu - tj. do 10 i do 25 każdego miesiąca. 

Weryfikowana jest też frekwencja cudzoziemców na kursach języka polskiego, które są 

prowadzone przez Fundację Edukacji i Twórczości. 

7) Przy kontaktach i podejmowanych działaniach przez pracowników MOPR brane są pod 

uwagę różnice kulturowe i deklarowane przez cudzoziemców wyznanie oraz wynikające z 

nich kwestie obyczajowe, diety, okresy świąteczne (np. MOPR uwzględnia rozwiązania przyjęte 

przez Fundację Edukacji i Twórczości mające na celu dostosowanie kursów języka polskiego do 

w/w uwarunkowań takie jak: grupy nie-koedukacyjne, brak zajęć podczas ramadanu i świąt 

wynikających z wyznania). 

8) Cudzoziemcy posiadający status uchodźcy (obecnie jedna pięcioosobowa rodzina 

czeczeńska i jeden obywatel Białorusi) oraz tzw. ochronę uzupełniającą (obecnie 48 środowisk 

liczących 184 osoby) mają prawo do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej na takich 

zasadach jak Polacy. 

 

Poniższa tabela ilustruje wyda tki w 2012r. i w okresie l-V.2013r.  

Okres Osób 

korzystających z 

pomocy 

Zasiłek 

stały 

Zasiłek 

okresowy 

Zasiłek 

celowy 

Zasiłek na żywność z 

programu rządowego 

„Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania" 

l-XII.2012r. 313 1 674 zł 257 539 zł 166 211 zł 133 000 zł 

I-V.2013r. 205 14 503 zł 126 721 zł 23 900 zł 59 601 zł 

•   Zaokrąglono do pełnych złotych 

 

9)    Cudzoziemcy którym udzielono tzw. zgody na pobyt tolerowany mają prawo do pomocy 

w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego finansowanego ze 

środków Wojewody - obecnie jest to 8 środowisk liczących 24 osoby, w tym 21 Czeczenów, 2 
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osoby z Armenii, 1 bezpaństwowiec (pochodzący z Rosji). Środki na zasiłki celowe dla tej grupy 

zostały przekazane przez Wojewodę pod koniec kwietnia br., pierwsza wypłata nastąpiła w 

maju w łącznej wysokości 9 550 zł (w 2012r. wydatkowano łącznie 42 000 zł na 7 osób - 

należy pamiętać, że nie przysługują im inne formy pomocy, nie przysługują też zasiłki 

rodzinne). 

10) Z uwagi na fakt, iż ZPS nr 11 zajmuje się również osobami bezdomnymi, obsługę 

petentów zorganizowano tak, aby bezdomni nie stykali się z cudzoziemcami (bezdomni są 

przyjmowani od 8
00

 do 11
00

, a cudzoziemcy od 12
00

 do 15
00

). Obydwie grupy dostosowały się do 

wyznaczonych godzin. Ponadto, obecnie postanowiono przenieść obsługę cudzoziemców do 

odrębnych pomieszczeń w tym samym budynku, tak aby wyeliminować całkowicie możliwość 

kontaktu cudzoziemców z bezdomnymi (pomieszczenia są w trakcie remontu - po jego 

zakończeniu cudzoziemcy będą wchodzić odrębnym wejściem, z którego nie korzystają inni 

petenci). 

11) Pracownicy ZPS 11 pracujący z cudzoziemcami przechodzili szkolenia z psychologii 

kulturowej prowadzone przez doświadczonego psychologa kulturowego pracującego m.in. z 

Czeczenami; są zaznajomieni z problematyką różnic kulturowych (w tym rejonie Kaukazu skąd 

pochodzi większość podopiecznych, tj. republiki Czeczenii, Dagestanu, Inguszetii), różnic 

religijnych, traumy wynikającej z życia na terenie prowadzenia działań wojennych i 

uchodźctwa. 

12) Pomimo, że cudzoziemcy starający się o status uchodźcy w Polsce, uczą się języka 

polskiego już na etapie oczekiwania na status, a także później - w ramach realizacji 

Indywidualnych Programów Integracji - pracownicy socjalni w kontaktach z 

rosyjskojęzycznymi cudzoziemcami posługują się językiem rosyjskim ułatwiając 

cudzoziemcom zrozumienie przekazywanych informacji, (aczkolwiek stosowane jest to w 

drodze wyjątku - im dłużej cudzoziemiec jest w Polsce tym bardziej wymagana jest 

znajomość języka polskiego). 

13) Podczas obchodów 20-lecia MOPR w Białymstoku, na nasze zaproszenie wystąpił 

czeczeński Zespół Taneczny Lovzar (był to element promowania kultury czeczeńskiej). 

14) W 2010 r. ZP5 11 zorganizował paczki na Dzień Dziecka dla dzieci cudzoziemców. 

15) W ramach przygotowywania do uzyskania statusu pobytowego Urząd ds. Cudzoziemców 

prowadzi działania informacyjne dotyczące życia w Polsce, praw i obowiązków, zadań 

urzędów, służb różnego rodzaju, kultury i historii Polski. Tego typu działania informacyjne są 

później kontynuowane przez pracowników socjalnych ZPS 11 oraz organizacje pozarządowe 

działające w Białymstoku: Fundacja Edukacji i Twórczości, Centrum Pomocy Migrantom i 
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Uchodźcom Caritas, Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS, z którymi współpracuje ZPS 

11. Zatem cudzoziemcy są informowani o swoich prawach oraz sposobach postępowania w 

razie zagrożenia ich bezpieczeństwa oraz o kompetencjach instytucji, do których mogą się 

zwracać o pomoc. 

16) Współpraca z w/w organizacjami jest stała i wielozakresowa (m.in. pomoc w typowaniu 

rodzin do wsparcia w formie dofinansowania opłat mieszkaniowych z Fundacja Edukacji i 

Twórczości oraz Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, Caritas, opłacania przedszkoli 

(Caritas), współpracy przy projektach, wymiana informacji). ZPS 11 jest też w stałym 

kontakcie z Ośrodkiem dla Cudzoziemców „Budowlani" Urzędu ds. Cudzoziemców. 

17) Na porady prawne pracownicy kierują cudzoziemców m.in. do prawników działających 

w Fundacji Edukacji i Twórczości, Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas - są to 

osoby doświadczone w pracy z cudzoziemcami, a zakres porad jest szerszy, niż oferowany przez 

MOPR (m.in. prawo karne). 

18) W ramach współpracy z w/w Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom ZPS 11 

informował podopiecznych o możliwości skorzystania z pomocy psychologów (wiele osób z tej 

pomocy skorzystało). 

19) W ramach pracy socjalnej pracownicy ZPS 11 podejmują na co dzień wiele działań 

wspomagających funkcjonowanie cudzoziemców w polskim społeczeństwie, w naszych 

realiach kulturowych, pomagają w załatwianiu różnego rodzaju spraw w urzędach, 

instytucjach, placówkach służby zdrowia, szkołach, Dziale Świadczeń Rodzinnych, Zarządzie 

Mienia Komunalnego, Powiatowym Urzędzie Pracy, Urzędzie Wojewódzkim i innych -zakres 

tych działań jest bardzo szeroki. 

20) Problemy w procesie integracji to: mała aktywność cudzoziemców w poszukiwaniu 

pracy lub wręcz jej unikanie (tłumaczone względami kulturowymi - np. Czeczeńscy 

mężczyźni twierdzą, że nie mogą wykonywać prac porządkowych), wyjazdy na zachód Europy 

lub za wschodnią granicę, zrywanie programów integracyjnych, wycofywanie się z 

zobowiązań (tłumaczone np. niezrozumieniem języka) i inne. 

21) Pomocą MOPR są także objęte rodziny romskie. W ramach Programu „Szansa. Edukacja i 

Integracja Romów na rzecz społeczności romskiej w 2012 r. realizowano trzy zadania: 

- „Moja droga do szkoły", w ramach którego na dojazdy do szkół i zajęcia w szkole 

językowej dzieciom romskim zakupiono 7 biletów komunikacji miejskiej. Na ten cel 

przeznaczono kwotę 2 640,56 zł. 

- „Języki Świata", w ramach którego troje dzieci romskich uczestniczyło w zajęcia języka 

angielskiego. Na ten cel przeznaczono kwotę 4 209,00 zł. 
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- „Edukacja - przyszłość dzieci i młodzieży romskiej - zakup wyprawki szkolnej" dla 19 

dzieci zakupiono wyprawki szkolne. Na ten cel przeznaczono kwotę 2 640,49 zł. 

 

Załącznik 8. Działalność Departamentu Edukacji UM w Białymstoku 

 

Działania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z 

nimi nietolerancji prowadzone przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego 

w Białymstoku i szkoły we współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

Działania   na   rzecz   przeciwdziałania   dyskryminacji   rasowej,   ksenofobii   i   

nietolerancji prowadzone przez Departament Edukacji i szkoły 

SZKOŁY PODSTAWOWE 

Działania adresowane do grup rówieśniczych: 

1)   Godziny wychowawcze - tematyka: 

- tolerancja wobec innych narodowości, kultur, wyznań, 

- nawiązywanie  pozytywnych  relacji  interpersonalnych  oraz  prawidłowych  wzorów 

zachowań, 

- wyrażanie uczuć i poglądów z poszanowaniem praw innych, 

- uświadomienie znaczenia i potrzeby tolerancji, porozumiewania się bez przemocy, 

- komunikacji i rozwiązywania konfliktów. 

2) Udział w warsztatach prowadzonych przez Stowarzyszenie 9/12 „Różnorodność podaj 

dalej", 

3) Zajęcia integracyjne organizowane przez MONAR, 

4) Projekt „Szkoła Odkrywców", w ramach którego realizowane są zajęcia skierowane do 

dzieci uchodźczych, 

5) Program oparty o wolontariat „Mentoring rówieśniczy" skierowany do dzieci polskich i 

uchodźczych, 

6) Na lekcjach j. polskiego, historii i innych przedmiotach uczniowie regularnie uczą się 

tolerancji, wzajemnego poszanowania odmiennych kultur, rozumienia na czym polega 

różnorodność kulturowa, 

7) Akcja „Wspólnie czytamy" - dzieci polskie i czeczeńskie czytają głośno bajki polskie i 

kaukaskie, 

8) Uczniowie czeczeńscy mają możliwość prezentowania umiejętności tanecznych (tańca 

narodowego) podczas uroczystości szkolnych, cyklicznego festynu „Dzieci dzieciom", 

Festiwalu Kultury Czeczeńskiej, 
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9) Obiady w stołówce szkolnej dostosowane są do wymogów religijnych dzieci 

uchodźczych, 

10)   Szanowane są tradycje religijne wszystkich wyznań np. ekumeniczne jasełka, konkursy 

kolęd i pastorałek, wiedzy religijnej, konkursy plastyczne dotyczące sanktuariów, świątyń, 

11) Konkurs plastyczny „Wielokulturowość Podlasia", 

12) Warsztaty taneczne zespołu tatarskiego „Buńczuk", 

13) Udział w konkursie organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji pt 

„Tolerancja", 

14) Realizacja projektu „Poznajemy siebie nawzajem - wielokulturowość Podlasia", 

15) Wyjścia i wycieczki do centrów kultury i miejsc kultu religijnego mniejszości 

narodowych i wyznaniowych, 

16) Konkurs „Podlaskie - mozaika kultur", 

17) Zajęcia grantowe „W poszukiwaniu wielokulturowości na Podlasiu", 

18) Projekt „Nasi sąsiedzi Białorusini", 

19) Projekt „Moje okno na świat, tożsamość dziecka w świecie ludzi i mediów", 

20) „Podróż w poszukiwaniu samego siebie", 

21) „Moja rodzina, ja i nasza szkoła", 

22) W szkole są uczniowie, których rodzice mają korzenie różnych narodowości (Rosjanie, 

Słowacy, Chińczycy), którzy na godzinach wychowawczych opowiadali o kulturze krajów z 

których pochodzą, 

23) Wystawa prac na korytarzu szkolnym dotycząca różnorodności kulturowej w Unii 

Europejskiej, 

24) Dzień Integracj, 

25) Projekt „Nowe horyzonty edukacji filmowej" - podczas których poruszane są tematy dot. 

dyskryminacji rasowej, tolerancji, 

26) Koło edukacji międzykulturowej, podczas którego prowadzone są działania dotyczące 

wielokulturowości; tworzenie prezentacji multimedialnych przez uczniów, 

27) Projekt „Bajki rozwojowe" opracowanego przez Stowarzyszenie Jeden Świat, 

28) Dzień Tolerancji, 

29) Konkurs plastyczny" Mój kolega cudzoziemiec", 

30) Współpraca ze Stowarzyszeniem Edukacji i Twórczości- projekt „Szkoła Różnorodności", 

31) Impreza pn. „Tydzień Języków", 

32) Planowane są półkolonie dla dzieci z naszych szkół z dziećmi z Ośrodka dla Uchodźców 

„Budowlani" w celu przeciwdziałania dyskryminacji rasowej oraz pobudzania tolerancji na 
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odmienność kulturową (lipiec 2013), 

33) Program Kształtowania Wrażliwości na Odmienność „Przygody Innego", 

34) Prelekcje prowadzone przez funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej dotyczące 

odpowiedzialności prawnej nieletnich w odniesieniu do nietolerancji i dyskryminacji rasowej, 

35) Program Wychowawczy „Inni a jednak tacy sami" "Bal tolerancji" - edycja III, 

36) "Szkoła bez przemocy" - program ogólnopolski, 

37) "Agresja wśród młodzieży" - zajęcia warsztatowe, 

38) "Dzień tolerancji" - impreza edukacyjno – sportowa, 

39) Realizacja autorskiego Programu Kształtowania Wrażliwości na Odmienność „Przygody 

Innego", skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Głównym 

celem i zadaniem programu jest kształtowanie wrażliwości na odmienność w różnych 

zakresach (interpersonalnej, ekonomicznej, społecznej), ze szczególnym uwzględnieniem 

płaszczyzny kulturowej. W programie uczestniczą klasy, do których uczęszczają dzieci 

czeczeńskie, gruzińskie, w których istnieje znaczące zróżnicowanie pod względem 

wyznaniowym i religijnym (prawosławni, protestanci). U podstaw programu leży założenie, 

że wielopłaszczyznowe różnice pomiędzy ludźmi nie powinny stanowić przeszkody w 

relacjach międzyludzkich, a wręcz przeciwnie powinny być źródłem doświadczeń 

wzbogacających osobowość i tożsamość jednostki. Jest realizowany w oparciu o autorskie 

scenariusze zajęć, których podstawą są autorskie bajki międzykulturowe, 

40) Wojewódzki Konkurs Literacko - plastyczno - fotograficzny „Różnorodność przestrzenią 

dialogu", w którym biorą udział uczniowie ze szkół z całego województwa. Celem konkursu 

jest: przybliżenie tradycji i zwyczajów charakterystycznych dla różnych grup zamieszkujących 

tereny Podlasia; kształtowanie wrażliwości na odmienność kulturową i problemy 

Obcego/Innego bliskiego i dalekiego; kształtowanie postawy poszanowania własnej tradycji i 

kultury oraz innych kultur i tradycji; integracja uczniów przynależących do różnych grup 

narodowych, etnicznych i religijnych (w tym dzieci uchodźców); integracja środowiska 

nauczycieli wokół problemów związanych z różnorodnością tradycji i zwyczajów grup 

zamieszkujących tereny Podlasia, 

41) Dzień Uchodźcy, podczas którego prezentowana jest kultura i tradycja krajów 

pochodzenia uchodźców. Szkoła Podstawowa nr 26 podejmuje współpracę z instytucjami 

rządowymi i pozarządowymi, dzięki czemu ma możliwość zatrudnienia w szkole pomocy 

nauczyciela - są nimi nauczyciel i nauczycielka pochodzenia czeczeńskiego (Fundacja 

Edukacji i Twórczości), 

42) Cyklicznie odbywają się spotkania warsztatowe uczniów szkoły z doradcą 
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międzykulturowym pracującym przy Fundacji Edukacji i Twórczości, 

43) Zajęcia pozalekcyjne - „Sztuka - to przetrwać razem" - autorski program, w którym biorą 

udział chłopcy polscy i czeczeńscy, mający na celu integrację tej grupy i podejmowanie 

relacji koleżeńskich, 

44) Udział uczniów polskich i czeczeńskich w happeningu „Wspólne podwórko" w Galerii 

Arsenał organizowanym przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku oraz inne podmioty, 

45) Gazetka ścienna „STOP RASIZMOWI", 

46) Udział w konkursie „Mozaiki Podlasia" - organizowanym przez posła Roberta 

Tyszkiewicza, Kuratorium Oświaty i Urząd Marszałkowski w Białymstoku, 

47) Stworzenie biblioteczki przedmiotowej dot. dzieci cudzoziemskich, 

48) Innowacje i granty skierowane na współpracę wielokulturową, 

49) I edycja miejskiego konkursu pt. „Ja i mój kolega innej narodowości", 

50) „Tacy różni a tacy podobni" i „Kulturowy kogel - mogel" w ramach projektu 

„Międzykulturowe Szkoła w Wielokulturowej Społeczności"- Projekt współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji obywateli Państw Trzecich, 

51) „Bal dwóch narodów" - integracja rodziców i dzieci polskich i czeczeńskich, 

52) „Warsztat kulinarny" - degustacja potraw czeczeńskich i polskich. Występ podczas 

seminarium „Integracja dzieci uchodźców oraz dzieci objętych międzynarodową ochroną 

prawną w polskich szkołach I-KIDS", 

53) Realizacja projektu w ramach programu „Comenius" - współpraca ze szkołami w 

Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Turcji (poznawanie przez dzieci tradycji i zwyczajów 

innych narodowości poprzez udział w wizytach partnerskich oraz zorganizowanie wizyty 

uczniów i nauczycieli z ww. krajów, 

54) Konkurs „ Mój kolega cudzoziemiec i Jego ojczyzna", 

55) Wycieczki szkolne do Tykocina i Bohonik, 

56) Projekt „Wielokulturowa szkoła", 

57) Warsztaty z zakresu edukacji międzykulturowej dla klas I - VI „Lemoniada 

różnorodności", 

58) Projekt „Szkoła Różnorodności" (asystent nauczyciela ds. dzieci cudzoziemskich)" 

Pilotażowy program mentoringu rówieśniczego skierowany na pomoc dzieciom 

cudzoziemskim realizowany w ramach projektów „Szkoła różnorodności" oraz 

„Wielokulturowa szkoła" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, budżetu państwa oraz prezydenta miasta 

Białegostoku. Program polega na łączeniu w pary uczniów polskich z uczniami uchodźcami 
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na zasadzie mentoringu rówieśniczego - uczeń polski pełni rolę mentora wobec ucznia 

uchodźcy. Celem głównym programu jest wsparcie dzieci czeczeńskich w procesie adaptacji do 

polskiej szkoły, 

59) Działania w ramach ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Pola nadziei", 

60) Zorganizowanie Koncertu Ekumenicznego, którego ideą była prezentacja różnorodności 

kultury Podlasia, 

61) Zajęcia warsztatowe w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu na temat dyskryminacji, 

ksenofobii i nietolerancji, 

62) Udział uczniów w Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych, 

63) Organizacja przedstawienia dla klas 1-3, przygotowanego przez grupę teatralną „Warto" 

działającą w Areszcie Śledczym w Białymstoku, 

64) Mój kolega cudzoziemiec i jego ojczyzna - wojewódzki konkurs literacko-plastyczny 

dla klas 0-V, 

65) Moje miasto i region za 100 lat - ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny dla klas 0-Vl 

i gimnazjów, 

66) Miasto i region w Unii Europejskiej - wojewódzki konkurs literacko plastyczny dla klas 

IV-VI, 

67) Udział uczniów szkół w konkursie Mozaika Podlaska, 

68) Realizacja innowacji pedagogicznej „Multi-kulti", 

69) Realizacja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Elementarz Korczaka". 

 

Działania adresowane do rodziców i dorosłych: 

1) Informacje dla rodziców dotyczące dyskryminacji i nietolerancji przekazywane na 

zebraniach z rodzicami, 

2) Regularnie odbywają się warsztaty, szkolenia dotyczące tolerancji i różnorodności 

kulturowej, 

3) Rodzice dzieci uchodźczych uczestniczą we wszystkich uroczystościach szkolnych, 

4) Regularnie odbywają się spotkania dyrekcji, pedagoga, wychowawców klas i świetlicy, 

pozostałych pracowników szkoły z rodzicami dzieci uchodźczych, 

5) Udział w szkoleniu Dyrektora i nauczycieli „Otwartość na różnorodność", 

6) Wycieczki szlakiem kultur mniejszości narodowościowych: Tykocin - Supraśl –

Kruszyniany, 

7) Udział rodziców w organizowanych w szkole imprezach o tematyce tolerancji, 

8) Zajęcia grantowe „W poszukiwaniu wielokulturowości na Podlasiu, 
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9) Projekt „Nasi sąsiedzi Białorusini", 

10) Projekt „Moje okno na świat, tożsamość dziecka w świecie ludzi i mediów", 

11) Planowane są prelekcje dla rodziców poświęcone tolerancji i poszanowaniu drugiego 

człowieka w oparciu o Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej i Konwencję o Prawach Dziecka, 

12) Ekumeniczne spotkania świąteczne, 

13) Udostępnienie rodzicom ulotek i materiałów edukacyjnych, 

14) Organizacja konkursów o zasięgu miejskim i wojewódzkim, związanych z promocją 

wielokulturowości Podlasia (kategoria „rodzinna" konkursów), 

15) „Potyczki Rodzinne" - impreza sportowo – edukacyjna, 

16) Warsztaty dla rodziców czeczeńskich „Polski system oświaty", „Zaprzyjaźnij się z 

uchodźcą" organizowane dwa razy w roku, 

17) Corocznie w szkole odbywa się Dzień Uchodźcy, podczas którego prezentowana jest 

kultura i tradycja krajów pochodzenia uchodźców. Biorą w niej udział rodzice uczniów naszej 

szkoły, a także społeczność lokalna, 

18) Warsztaty kulinarne rodziców polskich i czeczeńskich „Wspólne gotowanie", 

19) Akcja informacyjna związana z tematem ksenofobii podczas wywiadówki (wystawa 

tematyczna, ulotki, plakaty), 

20) Wsparcie Centrum Stosunków Międzynarodowych w realizacji projektu „Integracja dzieci 

uchodźców oraz objętych międzynarodową ochroną prawną w polskich szkołach I-KIDS", 

21) „Edukacja międzykulturowe dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w 

praktyce" - spotkania z autorami Programu Kształtowanie Wrażliwości na Odmienność 

„Przygody Innego", 

22) Wielokulturowość w praktyce szkolnej realizowane w ramach projektu „Edukacja wobec 

wyznań migracyjnych", 

23) „Sytuacja cudzoziemców w Polsce" - stan, możliwości, potrzeby - wnioski z realizacji 

projektu Wspólny Dom – Polska, 

24) Udział nauczycieli w szkoleniu „Edukacja wielokulturowa - element wychowania 

kształtującego postawę tolerancji i otwartości", 

25) Udział rady pedagogicznej w akcji „Adopcja na odległość", 

26) Udział nauczycieli w szkoleniu „Niestereotypowe i równościowe nauczanie", 

27) Udział nauczycieli w szkoleniu „Metodyka nauczania uczniów nieznających języka 

polskiego oraz praca z klasą wielokulturowa", 

28) Projekt „Szkoła Różnorodności" (asystent nauczyciela ds. dzieci cudzoziemskich"), 

29) Zaprezentowanie kultury innego kraju podczas Festynu Rodzinnego - występ zespołu 
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tanecznego z Czeczenii, 

30) Zorganizowanie Koncertu Ekumenicznego, którego ideą była prezentacja różnorodności 

kultury Podlasia, 

31) Współpraca z Zakładem Karnym w Białymstoku - włączanie osób skazanych w prace na 

rzecz szkoły, 

32) Festiwal Kultur, 

33) Festyn osiedlowy „Z nami zdrowo, radośnie i bezpiecznie". 

 

GIMNAZJA 

Działania adresowane do grup rówieśniczych: 

1) Udział w warsztatach antydyskryminacyjnych „Różnorodność - podaj dalej", 

2) Zorganizowanie   dodatkowych   godzin   nauki   języka   polskiego   dla   uczniów   -

obcokrajowców, 

3) Zajęcia w ramach lekcji WOS - „Mniejszości narodowe w Polsce", 

4) Pogadanki dla gimnazjalistów dotyczące tolerancji wobec uczniów innej narodowości 

tolerancji wobec poglądów, wyznania w ramach godzin wychowawczych, 

5) Włączanie  do  imprez  szkolnych  występów tanecznych  przygotowywanych  przez 

uczniów narodowości czeczeńskiej, 

6) Organizowanie akcji mających na celu udzielenie pomocy dzieciom innych narodowości 

(czeczeńskich, sudańskich, białoruskich), 

7) Wspólna międzywyznaniowa organizacja jasełek, 

8) Realizowanie projektu edukacyjnego z zakresu tolerancji i wielokulturowości „Pod 

dachem Podlasia z tatarskim wiatrem", 

9) Warsztaty z etnografem dla uczniów klas II na temat stereotypów i wielokulturowości. 

10) Warsztaty edukacyjne dla uczniów organizowane przy współpracy z Centrum im. 

Ludwika Zamenhoffa „Religie Podlasia", 

11) Udział   w   konkursie   wojewódzkim   na   najlepszy   projekt  edukacyjny   najbardziej 

przydatny społeczności lokalnej „Pod dachem Podlasia z tatarskim wiatrem", 

12) Udział uczniów w Antydyskryminacyjnym Programie Edukacyjnym  pt. "Różnorodność -

podaj dalej" organizowanym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury i Dialogu 9/12, 

13) Udział uczniów w Wojewódzkim Konkursie na „Hasło propagujące tolerancję", 

14) Udział uczniów w zajęciach socjoterapeutycznych, na których poruszana jest tematyka 

tolerancji i dyskryminacji, 

15) Spotkania z pracownikami Policji z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz 
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zagrożeń związanych z Internetem, 

16) Zajęcia integracyjne organizowane przy współpracy z Monarem, 

17) Realizacja tematyki dotyczącej grup etnicznych zamieszkujących region Podlasie na 

lekcjach geografii, 

18) Integracja   społeczności   szkolnej   poprzez   organizowanie   imprez   o   charakterze 

kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, 

19) Działalność uczniów w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu, 

20) Współpraca    z    Podlaskim    Oddziałem    Stowarzyszenia    „Wspólnota    Polska" 

współorganizacja pobytów edukacyjnych uczniów z Litwy, Białorusi, 

21) Dyskusje o tolerancji: na języku polskim - R. Kapuściński „Spotkanie z innym"; na 

geografii - Mniejszości narodowe w Polsce, Czy jesteśmy państwem tolerancyjnym, 

22) Program Comenius (Polska, Francja, Niemcy), 

23) Integracja z mniejszością białoruską (języka białoruskiego, kultura tej mniejszości), 

24) Udział uczniów w akcji Amnesty International, 

25) Spotkanie dyrektora Centrum Islamu w Białymstoku z uczniami, 

26) Cykliczny udział w Przeglądzie Młodych Form Teatralnych „Dramat i tragedię pozostaw 

teatrowi", 

27) Udział w ogólnopolskiej Kampanii: „Szkoła bez przemocy", 

28) „Pod jednym dachem... - różnorodność kultur" - program realizowany w klasach I - III 

gimnazjum, 

29) Szkolny Program Profilaktyki „Wybierz Mądrze", 

30) Zajęcia profilaktyczne w klasach drugich „Różnorodność wokół nas". Prowadzący -

pracownicy Fundacji Edukacji i Twórczości, 

31) Na godzinach do dyspozycji wychowawcy realizuje się treści zawarte w Szkolnym 

Programie Wychowawczym dotyczące: 

- kształtowanie umiejętności empatii, 

- przeciwdziałania dyskryminacji i nietolerancji, 

- kształtowania postaw społecznych i zasad współżycia społecznego, 

- komunikacji i rozwiązywania konfliktów, 

32) Udział w szkoleniu „Metodyka nauczania uczniów nieznających języka polskiego oraz 

praca z klasą wielokulturowo", 

33) Regionalna Konferencja „Razem przeciw wykluczeniu społecznemu młodzieży", 

34) Indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów klas I - III dotyczące przeciwdziałania 

dyskryminacji rasowej, nietolerancji, 
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35) Szkolenia dla nauczycieli z zakresu wielokulturowości, 

36) Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wynikających z trudności adaptacyjnych, 

37) Goszczenie w domach uczniów obcokrajowców (w ramach programu Comenius), 

38) „Pod jednym dachem... - różnorodność kultur" - udział rodziców w realizacji programu, 

39) Planowane są prelekcje dla rodziców poświęcone tolerancji i poszanowaniu drugiego 

człowieka w oparciu o Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej i Konwencję o Prawach Dziecka. 

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 

Działania adresowane do grup rówieśniczych: 

1) Pogadanki na godzinach wychowawczych, 

2) Program „Stop przemocy" poruszający tematykę dyskryminacji rasowej, 

3) Zajęcia warsztatowe z pedagogiem pn.: „Można inaczej", 

4) Program „Szkoła bez przemocy", w ramach którego corocznie organizowany jest 

„Szkolny Dzień Bez Przemocy", 

5) Zajęcia warsztatowe z psychologiem w ramach projektu POKL „Dziś się uczę jutro 

pracuję" pn. „Ja w grupie" - kształtowanie kompetencji społecznych i wrażliwości na 

odmienność, 

6) Praca indywidualna z uczniami, którzy przejawiali brak tolerancji wobec ludzi innych ras, 

kultur, religii, 

7) Spotkania z policjantką z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku dotyczące 

konsekwencji zachowań ryzykownych młodzieży (w tym zagadnienia dotyczące 

dyskryminacji rasowej), 

8) Udział młodzieży w warsztatach prowadzonych w ramach Antydyskryminacyjnego 

Programu Edukacji Obywatelskiej „Różnorodność - Podaj dalej! 2013" realizowanych przez 

Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12 oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu w 

Białymstoku, 

9) Zajęcia edukacyjne z pedagogiem „Przeciw stereotypom i uprzedzeniom", 

10) Zajęcia nt. „Tolerancji wobec odmienności" na podstawie materiałów dydaktycznych 

„Moja tolerancja wobec odmienności" (Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o.) przeprowadzone 

przez psychologa i pedagoga szkolnego, 

11) Zajęcia w wybranych klasach na temat holokaustu na podstawie książki Lyn Smith 

„Świadkowie. Holokaust. Zapomniane głosy.", 

12) Zajęcia edukacyjne w kinie w ramach projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej -

poruszający film o ksenofobii - „Fanatyk", 
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13) Indywidualne rozmowy z psychologiem i pedagogiem na temat tolerancji, akceptacji, 

dyskryminacji, różnorodności, możliwość przeprowadzenia testu „Czy jestem tolerancyjny? - 

samoocena", 

14) Konkurs „Szkota Tolerancji" organizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w 

Białymstoku, 

15) Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów dot. zjawiska subkultur w szkole i wyznawanych 

wartości (diagnoza problemowa), 

16) Zrealizowanie programu „Szkoła Tolerancji", który obejmował zajęcia warsztatowe 

pedagoga szkolnego z młodzieżą, 

17) Realizacja projektu grantowego „Nie jesteśmy identyczni" (młodzież uczestniczyła w 

prelekcjach i warsztatach wyjaśniających problematykę zjawiska nietolerancji), 

18) Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną dotyczącą szeroko rozumianej tolerancji 

wobec odmienności, 

19) Współpraca z policją w celu eliminowania zachowań nietolerancyjnych uczniów, 

20) Organizowanie punków konsultacyjnych dla chętnych uczniów, którzy są zainteresowani 

tematyką antydyskryminacyjną. Uczniowie podczas konsultacji zgłaszali sytuacje, w których 

byli świadkami nietolerancji wobec innych. Praca z takimi uczniami polegała głównie na 

nauce prawidłowej komunikacji, asertywności, otwartości na innych, 

21) Zapoznanie uczniów z kulturą innych państw, ras, wyznań poprzez bezpośredni kontakt 

uczniów z przedstawicielem innego kraju (np. tancerzem, misjonarzem), 

22) Poszerzenie zasobu biblioteki szkolnej o zakup pozycji filmowych, które z komentarzem 

prowadzących będą przedstawione uczniom podczas zajęć grupowych, 

23) Projektowanie przez uczniów gazetek ściennych o tematyce dotyczącej dyskryminacji 

rasowej, ksenofobii i nietolerancji, 

24) Szkolny Dzień Tolerancji i Życzliwości, 

25) Organizacja Dnia Misyjnego - akcja poszerza ogólną wiedzę, przeciwdziała dyskryminacji 

rasowej i ksenofobii, uwrażliwia na ludzki los i ewangelizacyjne posłanie. Uczniowie wraz z 

wychowawcami wcielają się w wylosowane kraje: prezentują ich tradycje, obyczaje, kultury, 

religie, świat geografii i przyrody, tradycyjną kuchnię, scenkę obyczajową, muzykę i taniec, 

26) Organizacja międzyszkolnej pielgrzymki do jedynej w Polsce prawosławnej pustelni 

położonej w uroczysku Kudak na obrzeżach wsi Odrynki w gminie Narew. Celem 

pielgrzymki były m.in. wspólna modlitwa oraz rozważanie o sensie życia, o poszukiwaniu 

drogi do Boga i o tym jak być dobrym człowiekiem, 

27) Udział w XIII Maratonie Pisania Listów Amnesty International - akcja ma na celu 



 101 

uwrażliwienie na cierpienie i krzywdę innych, zwrócenie uwagi na problem łamania praw 

człowieka, 

28) Organizacja Szkolnego Konkursu Pamięci o Ofiarach Holokaustu - konkurs miał na celu 

podtrzymanie pamięć i edukację na temat Holokaustu, by ten czas był dla wszystkich 

przestrogą przed nienawiścią, rasizmem i uprzedzeniami, 

29) Organizacja Szkolnego Dnia Św. Patryka - kiermasz, koncert muzyki irlandzkiej, pokaz 

tańców irlandzkich oraz prezentacje multimedialne na temat Irlandii, 

30) Uroczysta akademia poświęcona współczesnym formom łamania praw człowieka na 

świecie „Człowiek brzmi dumnie" połączona z rozstrzygnięciem IV Międzyszkolnego 

Konkursu Historycznego na najlepszą prezentację multimedialną lub film nt. „Współczesne 

formy łamania praw człowieka na świecie" pod patronatem Wojewody Podlaskiego, 

Prezydenta Miasta i Kuratora Oświaty, 

31) Działania Samorządu Uczniowskiego: konkursy związane ze znajomością Deklaracji 

Praw Człowieka, 

32) Udział uczniów w projekcie Stowarzyszenia „My dla innych" na temat różnic 

kulturowych pomiędzy Polakami a uchodźcami, 

33) Prowadzenie gabloty szkolnej pod hasłem „Różni, ale równi", 

34) Zajęcia dla uczniów: 

- „Stereotyp - uprzedzenie -dyskryminacja" - lekcja poświęcona tolerancji wobec inności 

fizycznej, światopoglądowej, kulturowej, rasowej. Służy uporządkowaniu dotychczasowej 

wiedzy uczniów często zafałszowanej przez stereotypy, 

- „Uchodźcy we współczesnym świecie - zajęcia, których celem jest zrozumienie kim są 

uchodźcy, skąd się biorą, działania podejmowane przez rządy różnych krajów w związku z 

tym problemem, 

- „Osoby niepełnosprawne są wśród nas" - lekcja na temat praw osób niepełnosprawnych, 

ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, obowiązków społeczeństwa wobec 

niepełnosprawnych obywateli, 

35) Rozmowy indywidualne z uczniami, przejawiającymi postawy dyskryminacyjne, 

36) W ramach projektu „Historia, Dialog, Edukacja": 

a) odbywają  się zajęcia psychoedukacyjne kształtujące postawy społeczne wobec 

dziedzictwa historycznego i różnic rasowych „Cechy, które zwyciężają", 

b) udział i pomoc w organizacji wystawy Żydowskiego Instytutu Historycznego pt. 

„Przybyli, odeszli, są...", 

c) konferencja z udziałem pracowników naukowych UwB, 
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d) spektakl teatralny przygotowany przez uczniów, 

37) Realizacja ogólnopolskiego programu „Przywróćmy Pamięć"- przeciwdziałającego 

antysemityzmowi: spektakle, publikacje, spotkania i wywiady, 

38) Zajęcia psychoedukacyjne: „Polska dla Polaków?" zakończone ankietą badającą opinię 

młodzieży nt. zjawiska wielokulturowości w Europie i postaw wobec mniejszości etnicznych, 

39) Udział w projekcie badawczym UwB „Ja i inni", badającym opinię młodzieży wobec 

współzamieszkiwania z Innymi kulturowo, 

40) Zajęcia psychoedukacyjne o tolerancji- realizowane przez studentów Wydziału 

Pedagogiki i Psychologii UwB, 

41) Spotkania z p. Katarzyną Meloch ze Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu, 

42) Zajęcia edukacyjne prowadzone przez edukatorów Grupy Studnia 0 - nt. dziedzictwa 

kulturowego, 

43) Wyjazd z grupą uczniów do Ośrodka Integracji Europejskiej w Goniądzu na spotkanie z 

europejskimi wolontariuszami nt. pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym z 

powodu pochodzenia, 

44) Zajęcia edukacyjne prowadzone przez wolontariuszy Fundacji Edukacji i Twórczości 

propagujące ideę wolontariatu europejskiego i pracy na rzecz zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, 

45) Udział uczniów w międzynarodowym projekcie „Agenda 21", 

46) Dyskusje w Internecie, w języku angielskim, z rówieśnikami z całego świata i 

ekspertami na temat dyskryminowania ludzi ubogich („Bieda określa ludzkość, ludzkość 

określa biedę"), 

47) Organizacja obchodów Światowego Dnia Tolerancji, 

48) Organizacja sesji popularnonaukowej i wystawy z okazji Dnia Ofiar Holocaustu, 

49) Udział w warsztatach na temat tolerancji z grupą młodzieży z Izraela przebywającą z 

wizytą w I LO, 

50) Warsztaty organizowane przez wolontariuszy AISEC na temat różnic kulturowych, 

51) Udział uczniów klas I, we współpracy z Fundacją im. B. Geremka, w warsztatach na 

temat wielokulturowości na Podlasiu, 

52) Przygotowanie przez uczniów prac plastycznych na konkurs „Różnorodność kulturowa", 

53) Prowadzenie adopcji na odległość dziewczynki z Afryki, 

54) Podejmowanie wspólnych działań przez Klub Młodych Katolików i Koło prawosławne 

„Eleos" z udziałem młodzieży innych wyznań, 

55) Obchody Dnia Uchodźcy w formie imprezy szkolnej - zapoznanie z kulturą polską i 
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czeczeńską, m.in. degustacja regionalnych potraw polskich i czeczeńskich, prezentacja 

typowych tańców narodowościowych, 

56) Warsztaty fotograficzne „ Śladami czterech religii Podlasia", 

57) Koncert Muzyczny w bursie w wykonaniu muzyków z Filharmonii „Muzyka różnych 

kultur", 

58) Występu muzyczne wychowanków bursy „Piosenki różnych narodów", 

59) Przygotowywanie i degustacja potraw regionalnych „Kociołek Podlaski", 

60) Audycja radiowa z udziałem wychowanków bursy i kadry pedagogicznej „O tolerancji 

wśród młodzieży", 

61) Artykuł „Lekcja tolerancji" w przeglądzie prawosławnym nr 7 lipiec 2012 autorstwa 

Natalii Klimuk, 

62) Udział w konkursie „Podlaska Mozaika w poszukiwaniu wspólnot pogranicza", 

63) Projekcja filmów i wyjścia grupowe z młodzieżą do kina mające na celu 

przeciwdziałanie dyskryminacji rasowej, nietolerancji i ksenofobii np. „jesteś Bogiem", 

„Wojny stadionowe", 

64) Wyjście z młodzieżą, do Opery i Filharmonii Podlaskiej na musical „Janusz Korczak", 

65) Uczenie postaw tolerancji, życzliwości oraz pomocy innym poprzez angażowanie w akcje 

charytatywne i działania w ramach wolontariatu. Akcje charytatywne: paczki dla 

bezdomnych, kiermasze świąteczne, zbiórki żywności, „Góra grosza", WOŚP, praca 

młodzieży z bursy w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczej nr 2 w Białymstoku, 

66) Organizacja nauki przedmiotu „realioznastwo - kultura wschodniosłowiańska", 

„realioznastwo krajów anglojęzycznych", „kultura rosyjska z elementami realioznastwa" -

zajęcia mają na celu otwarcie na inne kultury, zrozumienie „inności", budowanie tolerancji, 

67) Udział uczniów w festiwalu „Zachor" (organizatorzy: Centrum Edukacji Obywatelskiej 

Polska-lzrael oraz Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie), m.in. w warsztatach śpiewu 

pieśni Żydów sefardyjskich, 

68) Organizacja wymiany młodzieży polsko-izraelskiej (partnerem w realizacji tego 

projektu było Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-lzrael, projekt współfinansowany był 

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - X LO wspólnie z Centrum wygrało konkurs MEN na 

„Międzynarodową Wymianę Młodzieży"). W ramach projektu uczniowie z Izraela zwiedzili 

Białystok, Białowieżę oraz Tykocin,- w ramach rewizyty dziewięcioro naszych uczniów wraz 

z opiekunem przebywało w Izraelu od 17 do 24 listopada 2011 r. Uczestnicy zgodnie twierdzą, 

że ta wymiana była wspaniałą okazją do zawarcia nowych znajomości, przełamania barier 

językowych oraz otwarcia na inną kulturę, 
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69) Wyjście uczniów do kina na film „Pokłosie" oraz dyskusja na temat tradycji i tolerancji, 

70) Udział w kampanii edukacyjnej „LUTY 1940 - pamiętajmy o Sybirakach", 

71) Organizacja Szkolnego Konkursu Pamięci o Ofiarach Holokaustu - konkurs miał na celu 

podtrzymać pamięć i edukację na temat Holokaustu, by ten czas był dla wszystkich przestrogą 

przed nienawiścią, rasizmem i uprzedzeniami, 

72) Udział w XVII Ogólnopolskim Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich, 

73) Udział w X edycji Międzyszkolnego Konkursu „A hundred questions about the 

British Isles", 

41) Projekt „Inni to także my-tolerancja cechą prawdziwej demokracji, 

42) Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka - wystawa i prezentacja multimedialna. 

 

Działania adresowane do rodziców i dorosłych: 

1) Informacje dla rodziców dotyczące dyskryminacji i nietolerancji przekazywane na 

zebraniach z rodzicami, 

2) Informowanie rodziców o działaniach podejmowanych przez szkołę, 

3) Informacje na stronie internetowej szkoły na temat tolerancji, akceptacji, dyskryminacji, 

różnorodności, 

4) Prelekcje dla rodziców w ramach programu grantowego „Nie jesteśmy identyczni" 

połączone z prezentacją multimedialną, poświęcone problematyce kształtowania postawy 

otwartości wobec odmienności, 

5) Rozmowy indywidualne i spotkania warsztatowe z rodzicami polegające na 

psychoedukacji w zakresie zjawiska nietolerancji oraz metod radzenia sobie z jej oznakami, 

rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych świadczących o przynależności młodzieży do 

subkultur deprecjonujących inne nacje, 

6) Zorganizowanie Dnia Tolerancji, w którego organizację i przebieg będą zaangażowani 

także rodzice uczniów, 

7) Spotkanie z policjantem z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku dotyczące 

konsekwencji karnych ryzykownych zachowań młodzieży, 

8) Współpraca z rodzicami w sytuacji rozpoznania u ucznia zachowań świadczących o 

dyskryminacji rasowej, 

9) Planowane działania: współpraca z rodzicami i w razie potrzeb z Policją, kuratorami 

sądowymi, 

10) Rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów, 

11) Ankiety do rodziców na temat przejawów nietolerancji i dyskryminacji w szkole, w 
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ramach projektu „Historia, Dialog, Edukacja", 

12) Warsztaty dla nauczycieli nt. prowadzenia edukacji o Holokauście, 

13) Analiza podczas Rady Pedagogicznej ankiety, badającej opinię młodzieży nt. zjawiska 

wielokulturowości w Europie i postaw wobec mniejszości etnicznych, 

14) Analiza podczas Rady Pedagogicznej wyników ankiety w projekcie badawczym UwB Ja i 

inni", badającej opinię młodzieży wobec współzamieszkiwania z innymi kulturowo, 

15) Przygotowanie przez uczniów dla rodziców prezentacji multimedialnej 

„Wielokulturowość na Podlasiu", 

16) Rozmowy wychowawców z rodzicami uczniów na temat wychowania młodzieży w duchu 

tolerancji i zrozumienia innych, 

17) Obchody Dnia Uchodźcy w formie imprezy szkolnej - zapoznanie z kulturą polską i 

czeczeńską, m.in. degustacja regionalnych potraw polskich i czeczeńskich, prezentacja 

typowych tańców narodowościowych, 

18) Współpraca z Ośrodkiem dla Uchodźców, Fundacją Edukacji i Twórczości w Białymstoku 

oraz w ramach pomocy i wsparcia dla rodzin narodowości czeczeńskiej, 

19) Współpraca z Komendą Miejską Policji w Białymstoku w zakresie organizowania 

prelekcji dla rodziców, dotyczących agresji, cyberprzemocy, tolerancji, 

20) Konferencje, szkolenia, kursy dla wychowawców burs i internatów np.: „ Funkcja 

pedagogiczna technik wychowawczych Janusza Korczaka w systemie wychowania człowieka", 

konferencja .. Jak uczyć o Holokauście", 

21) Organizacja Szkolnego Dnia Tolerancji i Życzliwości - z tej okazji Samorząd Uczniowski 

rozdaje uczniom i nauczycielom własnoręcznie wykonane w masie solnej kwiaty z cytatami 

na dobry dzień, 

22) Organizacja Dnia Misyjnego w X LO - poszerza on ogólną wiedzę, przeciwdziała 

dyskryminacji rasowej i ksenofobii, uwrażliwia na ludzki los i ewangelizacyjne posłanie. 

Uczniowie klas drugich wraz z wychowawcami wcielają się w wylosowane kraje: prezentują 

ich tradycje, obyczaje, kulturę, religie, świat geografii i przyrody, tradycyjną kuchnię, scenkę 

obyczajową, muzykę i taniec, 

23) Udział w XIII Maratonie Pisania Listów Amnesty International - akcja ma na celu 

uwrażliwienie na cierpienie i krzywdę innych, zwrócenie uwagi na problem łamania praw 

człowieka, 

24) Organizacja Szkolnego Dnia Św. Patryka - kiermasz, koncert muzyki irlandzkiej, pokaz 

tańców irlandzkich oraz prezentacje multimedialne na temat Irlandii (14 marca 2013 r.), 

25) Udział wychowanków w programie „Szkoła Tolerancji" organizowanym przez Komendę 
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Wojewódzka, i Miejska Policji przy współudziale Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

Urzędu Marszałkowskiego i Kuratora Oświaty. 

 

 

Załącznik 9. Działalność Biura Kultury UM w Białymstoku 
 

Inicjatywy o charakterze antydyskryminacyjnym dotowane  przez Biuro Kultury 

z budżetu miasta w latach 2012-2013  

W ramach dotacji udzielanych z budżetu Miasta Białegostoku miejskim instytucjom kultury, 

w latach 2012 - 2013 przeprowadzono następujące działania o charakterze 

antydyskryminacyjnym. 

 

1) Białostocki Ośrodek Kultury: 

- Festiwal „Inny wymiar - sąsiedzi" - impreza odbywa się nieprzerwanie od 2007 r. Ideą 

festiwalu jest poznanie wzajemnych relacji, tradycji i obyczajów wielokulturowej 

społeczności Białegostoku nie tylko w kontekście historycznym. Każdego roku szczególnie 

wyróżnia się jedną grupę narodową, na której tle budowane są inne wydarzenia artystyczne. 

Od czasu powstania festiwalu tematem przewodnim „Innego wymiaru" były kultury: 

białoruska, niemiecka, rosyjska, żydowska, przeplatane koncertami, wykładami i spotkaniami 

z reprezentantami mniejszości tatarskiej, litewskiej, estońskiej, czy ukraińskiej (21-29.09.2012 

r., 25 - 29.10.2013 r.), 

- Współorganizacja z Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska - Izrael Festiwalu Kultury 

Żydowskiej Zachor (15 - 19.06.2012 r., czerwiec 2013 r. - konferencja, koncerty, warsztaty, 

wystawa), 

- Realizowane są działania z zakresu edukacji bezpośredniej w ramach cyklu „Nowe 

Horyzonty Edukacji Filmowej" to prelekcje i dyskusje po pokazach filmowych dotyczące, 

m.in. koegzystencji w różnych środowiskach narodowościowych, poszanowania odmienności 

kulturowej, religijnej. W spotkaniach tych uczestniczy przede wszystkim młodzież ze szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i średnich, 

- W działania na rzecz antydyskryminacji wpisują się również projekty filmowe tj.: 

Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych „ŻubrOOFka" z blokami 

konkursowymi „Okno na Wschód" i „Cały ten Świat" oraz „Filmowe Podlasie Atakuje", 

które są platformą dialogu i porozumienia ponad granicami kulturowymi, etnicznymi czy 

religijnymi, 
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- Kolejne działanie odnoszące się do szeroko rozumianej edukacji to cykl „Ciekawi świata". 

Są to prezentacje innych narodów, przybliżanie obyczajów, sfery religijnej, życia 

codziennego i kultury widzianej oczami miłośników podróży. W 2012 i 213 roku BOK 

prezentował: Kubę, Kraje Arabskie, Indonezję, Kaukaz, Afganistan, USA-Alaskę, Palestynę, 

Ukrainę, Estonię, Filipiny i Nepal. 

 

2) Centrum im. Ludwika Zamenhofa: 

- Prezentacja ekspozycji stałej „Białystok młodego Zamenhofa" - wystawa jest próbą 

odtworzenia klimatu miasta, w którym urodził się i spędził swoje dzieciństwo twórca języka    

esperanto    -    Ludwik    Zamenhof.    Prezentowany    materiał    podkreśla 

wielokulturowość Białegostoku (2012 i 2013 r.), 

- W 2012 r. Centrum zrealizowało 21 wystaw czasowych poświęconych 

wielokulturowości, mniejszościom narodowym i wyznaniowym, historii i 

współczesności Białegostoku i Podlasia. Wystawy obejrzało łącznie ok. 12.000 osób. 

Wstęp był bezpłatny. Wybrane tematy wystaw: 

a) Umbrae religionum - wystawa akwareli Zbigniewa Budzyńskiego ukazująca 

wielokulturowość Podlasia, 

b) Przystanek Integracja - ideą wystawy była wspólna prezentacja prac plastycznych osób 

niepełnosprawnych i ich sprawnych rówieśników, integracja poprzez sztukę i udział w życiu 

kulturalnym, 

c) Siła oddziaływania. Plakat żydowski w II Rzeczypospolitej - wystawa prezentująca blisko 

100 plakatów ze zbiorów YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku udostępnionych 

Żydowskiemu Instytutowi Historycznemu im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie, skąd 

trafiły na wystawę w CLZ, 

d) Białystok zabraliśmy ze sobą/cykl Tacy inni - tacy bliscy - wystawa multimedialna Pawła 

tawreszuka. Prezentowane na wystawie fotografie i nagrania wideo to zapis pobytu Pawła 

tawreszuka w Kiriacie Białystok w Izraelu, gdzie poznawał historie ludzi, którzy byli 

zmuszeni do zmiany miejsca zamieszkania, 

- Bez Barier. Gra Miejska - Poznaj Białystok 2012 - trzecia edycja gry terenowej, 

organizowanej w czasie Europejskiej Nocy Muzeów, poświęconej tematyce osób 

niepełnosprawnych. Dodatkowo w budynku CLZ przygotowano Zmysłowy Tor Przeszkód, 

gdzie każdy z odwiedzających mógł sprawdzić na własnej skórze między innymi jak to jest 

poruszać się za pomocą białej laski, rozpoznawać kształty przedmiotów za pomocą zmysłu 

dotyku lub czytać z ruchu warg, 
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- Pokazowy mecz rugby na wózkach na Rynku Kościuszki (2012) - przez pryzmat sportu 

wskazano nie tylko problemy, ale również możliwość aktywizacji społecznej osób 

niepełnosprawnych. Tło wydarzenia stanowiła wystawa multimedialna „Rugby na wózkach" 

(fotografie: Konrad Adam Mickiewicz, filmy: Wojciech Oksztol zdjęcia archiwalne Four 

Kings: Seweryn Sołtys) przedstawiająca rugbistów poruszających się i rozgrywających mecze 

na wózkach, 

- Projekt edukacyjny „Żywa Biblioteka" - realizowany w konwencji tradycyjnej biblioteki, 

z tą istotną różnicą, że "książkami" są żywi ludzie, a proces "czytania" odbywa się bez 

pośrednictwa druku. "Księgozbiorem" Żywej Biblioteki były odpowiednio wytypowane osoby 

ze środowisk dyskryminowanych lub zagrożonych dyskryminacją. Fundamentalną zasadą 

"czytania" jest szczera wymiana informacji pomiędzy "książką" a "czytelnikiem", który 

zdecydował się ją "wypożyczyć". "Bibliotekarze" czuwają nad tym, by "lektura" nie była 

agitacją, promowaniem określonych postaw czy zachowań, lecz rzeczową wymianą 

informacji na konkretny temat. U podstaw projektu Żywej Biblioteki leży przekonanie, że 

bezpośrednie spotkanie z Innym jest najlepszą metodą poznania odmienności, 

najskuteczniejszym sposobem pokonywania barier i negatywnych stereotypów (2012 r.), 

- Religie Podlasia. Przewodnik nie tylko dla dzieci - w 2012 r. CLZ wydało książkę, w 

której zebrano informacje na temat religii chrześcijańskiej, judaizmu i islamu. Znalazły się w 

niej objaśnienia najważniejszych pojęć i symboli religijnych, podstawowe informacje na 

temat obrzędowości i życia codziennego różnych grup wyznaniowych zamieszkujących 

Podlasie, (twarda oprawa, 96 stron, nakład 300 egz.), 

- Karaimskie drogi - wystawę oraz wykład poświęcone Karaimom (2013 r.), 

- cykl spotkań „Tacy inni tacy bliscy" z kulturą mniejszości narodowych i religijnych w 

formie wystaw, koncertów, spotkań, 

- warsztaty edukacyjne Religie Podlasia na temat wielowyznaniowości Podlasia. 

 

3) Galeria Arsenał: 

2012 rok 

- W ramach projektu „Plac Zabaw Arsenał" w 2012 i 2013 r. Galeria Arsenał 

kontynuowała realizowany program edukacyjny, mający na celu nie tylko rozwijanie 

zdolności dzieci, ale również integrację dzieci wyznających różne religie i pochodzących z 

różnych kultur, 

- „Symbole" warsztaty prowadzone przez Huberta Czerepoka poświęcone tematyce 

antydyskryminacyjnej. Częścią projektu były projekcje filmów o tematyce 
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antydyskryminacyjnej. Wstęp na wszystkie projekcje był nieodpłatny, aby jak największa 

liczba osób mogła je zobaczyć. W wyniku warsztatów powstał film video autorstwa Huberta 

Czerepoka pt. „Symbole", prezentowany w Galerii Arsenał w 2012 r. Poza tym film „Symbole" 

był pokazany na 100 warsztatach antydyskryminacyjnych w ramach projektu 

Antydyskryminacyjny program edukacji obywatelskiej „RÓŻNORODNOŚĆ podaj dalej!" 

realizowanego w Województwie Podlaskim przez Stowarzyszenie na rzecz kultury i dialogu 

9/12, 

- „W tym samym mieście, pod tym samym niebem..." - warsztaty filmowe z udziałem 

uchodźczyń z Czeczenii i Inguszetii oraz białostoczanek. Warsztaty były prowadzone przez 

artystkę Annę Konik. W wyniku warsztatów powstała wystawa pod tym samym tytułem, 

prezentowana w Galerii Arsenał w roku 2013, 

- Przez cały rok odbywały się warsztaty prowadzone przez Justynę Bietkał - Kołodko, w 

których uczestniczyły dzieci mieszkające w Ośrodku dla Uchodźców. 

 

2013 rok 

- Wystawa Anny Konik „W tym samym mieście, pod tym samym niebem...".Wystawa 

składała się z 14 filmów wideo, w których historie kobiet, emigrantek i uciekinierek z 

Czeczenii, Afganistanu, Syrii, Somalii, Iraku, Turcji, Kurdystanu, Inguszetii były opowiadane 

przez mieszkanki Sztokholmu i Białegostoku. Wystawa była refleksją nad losem ludzi 

zmuszonych do porzucenia swego kraju, konfrontowała nas z historią tych, którzy pojawili się 

w naszym mieście. Podczas trwania wystawy kuratorka wystawy odbyła wiele spotkań, na 

których poruszane były problemy, z którymi borykają się uchodźcy. Między innymi ze 

studentami Uniwersytetu w Białymstoku, studentami studiującymi w Białymstoku w ramach 

programu Erasmus, studentami z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Zaproszenia na 

wystawę zostały również wysłane do pracowników socjalnych, pracowników służb 

granicznych, szkół do których uczęszczają dzieci emigrantów, 

- Wystawa „Historia i utopia" Hubert Czerepok - projekt tropi historie autentyczne, choć 

na pozór nieprawdopodobne, jak również takie, które mogłyby okazać się prawdziwe. Wśród 

prezentowanych prac wiele dotyka problemu tolerancji wobec obcego, rasizmu i ksenofobii. 

Projekcjom wideo towarzyszą obiekty, rysunki oraz neony, takie jak: Nigdy nie będziesz 

Polakiem! -nawiązujący do transparentu kibiców Odry Wodzisław („Roger, nigdy nie 

będziesz Polakiem") oraz Tylko szczęście jest prawdziwym życiem - cytat z Zuzanny 

Ginczanki, zapomnianej na długie lata poetki, rozstrzelanej w Krakowie w 1944 roku za swoje 

żydowskie pochodzenie. Galeria Arsenał od kilku lat jest miejscem, do którego uchodźcy są 
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zapraszani na różnego rodzaju spotkania, nie tylko na te planowane specjalnie dla nich, 

- W swojej kolekcji Galeria ma prace, których tematyka wiąże się z problemem 

dyskryminacji człowieka: „Lux Aeterna" H. Czerepoka, „Krzyż" P. Wysockiego, 

„Teledysk" P. Althamera i „Nasz śpiewnik" A. Żmijewskiego. Trwają prace nad wystawą 

o tematyce dyskryminacyjnej zatytułowanej „Oksymoron normalności", która będzie 

prezentowana w Stambule w ramach sezonu Polskiego w Turcji oraz w Galerii Arsenał 

elektrowni w Białymstoku w 2014 roku. 

 

4) Białostocki Teatr Lalek 

Realizacja spektakli: 

- „Lenka" - przedstawienie dla dzieci wg węgierskiego tekstu dla najmłodszych o 

otwartości i tolerancji, 

- „Szpak Fryderyk" wg Rudolfa Herfurtnera w reżyserii Jacka Malinowskiego -

przedstawienie, które uczy, że nie należy nikogo oceniać po pozorach (planowane w 2013 r.), 

- „Czarne ptaki Białegostoku" Erica Bassa, 

- „Pięcioksiąg Izaaka" w reżyserii Wojciecha Kobrzyńskiego na motywach powieści 

Angela Wagensteina o wspólnocie odczuwania i losu Polaków i Żydów. 

Jednocześnie miejskie instytucje kultury w ramach realizowanych przedsięwzięć 

współpracują z różnymi grupami, fundacjami i organizacjami przeciwdziałającymi 

dyskryminacji i szeroko pojętemu wykluczeniu. 

 

5) Organizacje pozarządowe: 

Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK - "Mieszkam w Białymstoku" - warsztaty 

skierowane do młodzieży polskiej i czeczeńskiej, realizowane w 2013 r. Umożliwią oddanie 

głosu młodym uchodźcom tak, aby mogli wypowiedzieć na temat swoich problemach. Projekt 

przełamuje również bariery między Polakami a Czeczenami. 
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Załącznik 10. Działalność Biura Zarządzania Kryzysowego UM W 
Białymstoku 

 

Działalność Biura Zarządzania Kryzysowego na rzecz tolerancji we współpracy 

z Komendą Miejską Policji w Białymstoku 

 

Biuro Zarządzania Kryzysowego w ramach realizowanych działań na rzecz tolerancji 

zrealizowało: 

1. Na konferencji Dyrektorów placówek oświatowych z miasta Białegostoku przygotowało 

materiały i przedstawiło informacje o zagrożeniach, stanie bezpieczeństwa i działaniach na 

rzecz przeciwdziałania agresji, przemocy, nietolerancji, poszanowania praw i wartości 

niezależnie od koloru skóry, wyznania, poglądów czy przekonań, 

2. Zorganizowało spotkanie z organizacjami pozarządowymi na temat przeciwdziałania 

zagrożeniom oraz formom współpracy na rzecz poszanowania praw każdego człowieka i 

udzielania pomocy, 

3. Uczestniczyło w zorganizowanej przez Wyższą Szkole Administracji Publicznej w 

Białymstoku debacie na temat Bezpieczeństwa studentów obcokrajowców w Białymstoku, 

4. Współorganizowało konferencje i szkolenie dla Kadry pedagogicznej Zespołu Szkół 

Elektrycznych w Białymstoku na temat zagrożeń i zadań w zakresie przeciwdziałania 

zagrożeniom i reagowania na wszelkiego rodzaju przemoc i agresję, 

5. Organizowało imprezy społeczne dla mieszkańców osiedli: Bema i Starosielce w zakresie 

edukacji i upowszechniania zasad postępowania w sytuacjach niebezpiecznych oraz 

aktywności mieszkańców dla własnego i innych mieszkańców bezpieczeństwa, 

6. Współpracuje w zakresie rozbudowy systemu monitoringu miejskiego, umożliwiającego 

rejestrowanie zdarzeń oraz ich eliminowanie, 

7. Współpracuje z Białostocką Komunikacja Miejską w zakresie poprawy bezpieczeństwa w 

autobusach oraz wśród podróżnych poprzez kolportaż materiałów dotyczących 

bezpieczeństwa, 

8. Przygotowuje rozwiązania i je wdraża w zakresie bezpiecznego przebiegu imprez 

masowych i zgromadzeń, których np. w 2012 roku odbyło 115 w których uczestniczyło około 

180 tys. osób, 

9. Na realizację projektów i programów dotyczących przeciwdziałania zagrożeniom i 

zdarzeniom, edukację społeczną wydatkowane są środki w wysokości ok. 40 tys. zł., 

10. Opracowało i realizowało Program „COOL KIBIC" we współpracy z Policją, 
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Departamentem Edukacji, Jagiellonią Białystok, BOSiR-em skierowany do młodzieży, 

mieszkańców i kibiców piłkarskich - organizacja spotkań, nauka zasad kibicowania, udział i 

kibicowanie podczas meczy piłkarskich. 

 

Działania profilaktyczne realizowane przez Policję we współpracy z Biurem 

Zarządzania Kryzysowego 

 

Rok 2012 

1) Prowadzono akcję informacyjną dot. alarmowej linii dla obcokrajowców ( kolportaż 

tematycznych plakatów w dwóch wersjach językowych) - teren białostockich uczelni 

wyższych oraz podległych jednostek Policji, 

2) Prowadzono akcję informacyjną dot. linii alarmowej - strona internetowa KMP w 

Białymstoku, 

3) Organizowano spotkania profilaktyczne - w szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych - 

liczba uczestników: 2360, 

4) Zorganizowano wystawę fotograficzną dot. pozytywnego kibicowania, w tym tolerancji - 

maj 2012 rok, 

5) Prowadzono pracę w Zespole Interdyscyplinarnym z Ośrodkiem dla Uchodźców w 

Białymstoku - ogółem - 8 spotkań zespołowych, 

6) Zwiększono liczbę funkcjonariuszy - tłumaczy linii alarmowej dla obcokrajowców. 

Z) Prowadzono przez dwa miesiące akcję profilaktyczną z zakresu edukacji 

międzykulturowej pn. „Bajkowy - KOGEL-MOGEL" dot. edukacji międzykulturowej 

(wykorzystanie książki metodycznej „Przygody INNEGO"), 

8) Policjanci i pracownicy BZK brali udział w debacie dot. praw człowieka oraz tolerancji 

organizowanej przez WSAP - grudzień 2012 r. pn. „Studiujesz- ryzykujesz?", 

 

Rok 2013 

1) Promowanie i nadzór linii alarmowej dla obcokrajowców – Internet, 

2) Prowadzono pracę w Zespole Interdyscyplinarnym z Ośrodkiem dla Uchodźców w 

Białymstoku - ogółem - 5 spotkań, 

3) Udział w debacie dot. praw człowieka oraz procedur policyjnych organizowanej na 

Politechnice w/m ze studentami - obcokrajowcami + kadra białostockich uczelni wyższych . 

4) Happening pn. „Wspólne podwórko" - warsztaty + 2 wystawy, 

5) Zainicjowanie prowadzenia tematycznych zajęć/organizowanie wystaw na terenie 
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białostockich szkół z wykorzystaniem zdjęć warsztatowych przez Departament Edukacji UM 

w Białymstoku. 

 

Pozostałe: 

1) realizacja bieżących poleceń dot. zadaniowania służb patrolowych, dzielnicowych dot. 

m.in. odwiedzania miejsc zamieszkania obcokrajowców, 

2) promowanie numeru telefonu dla obcokrajowców oraz policyjnego telefonu zaufania, 

3) pismo do Departamentu Edukacji UM (wysłane 14 maja) w sprawie informacji o 

planowanych w gimnazjach radach pedagogicznych oraz spotkaniach z rodzicami, celem 

udziału policjantów w spotkaniach pod kątem profilaktyki i ostrzegania o możliwościach 

udziału dzieci w subkulturach, 

4) udział psychologa policyjnego - pomoc rodzinie po zdarzeniu 9 maja (ul. Batalionów 

Chłopskich) - przekazanie sprawy opieki psychologicznej do UM, 

5) zabezpieczenie imprez masowych, zgromadzeń, uroczystości religijnych oraz wszelkich 

innych imprez organizowanych na terenie miasta, 

6) prowadzono stałą współprace z organizatorami imprez masowych i zgromadzeń w 

zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dla uczestników i mieszkańców. 

 

Załącznik 11. Mapa akcji Zamaluj Zło 

 

Mapa z zaznaczonymi interwencjami podjętymi w ramach akcji Zamaluj Zło  
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