
 

Kwestionariusz ws. przestępstwa z 

nienawiści w Lincolnshire  

 

Incydenty i przestępstwa z nienawiści są aktami przemocy i wrogości wobec osób z 

powodu tego, kim są lub za kogo mogą być uznani. 

Na przykład ktoś może Ciebie znieważyć słownie na ulicy z powodu 

niepełnosprawności lub ktoś może dręczyć Ciebie w związku z Twoją seksualną 

orientacją.  

 

Jeśli byłeś ofiarą lub świadkiem incydentu albo przestępstwa z nienawiści, 

możesz to zgłosić   

na policję, dzwoniąc pod numer tel. 101 , albo  

do Stop Hate UK, dzwoniąc pod numer tel. 0800 138 1625 

 

Definicja przestępstwa z nienawiści została uzgodniona przez Policję i Koronną 

Służbę Prokuratorską. 

Zostało ustalone, że do incydentu z nienawiści dochodzi, jeśli ofiara lub ktokolwiek 

inny uważa, że sprawca był wrogo nastawiony lub uprzedzony ze względu na:  

 Rasę 

 Płeć,  

 Niepełnosprawność 

 Etniczność i religię   

 Orientację seksualną 

Oznacza to, że jeżeli uważasz, iż pojawił się incydent, który został spowodowany 

nienawiścią, to powinien on być zgłoszony do odpowiedniej osoby i odnotowany. 

Wszystkie jednostki policyjne odnotowują incydenty spowodowane nienawiścią wg 

tych osobistych kryteriów. 

Wszystkie odpowiedzi będą ściśle poufne i będą przetwarzane zgodnie z ustawą o 

ochronie danych z 1998 r. 

 

 

 



P1 Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek, że  

Byłeś ofiarą incydentu lub przestępstwa z nienawiści  

Tak (proszę przejść do P2)         Nie  (proszę przejść do P8) 

 

P2 Czy byłeś ofiarą incydentu lub przestępstwa z nienawiści w Lincolnshire?   

   Tak  

   Nie 

  

 

 

P3 Dlaczego uważasz, że byłeś przedmiotem nienawiści? 

   Z powodu niepełnosprawności 

   Z powodu przynależności do danej grupy etnicznej 

   Z powodu tożsamości płciowej 

   Z powodu narodowości 

   Z powodu rasy 

   Z powodu wyznania  

   Z powodu orientacji seksualnej. 

   Z innego powodu, proszę wyjaśnić dlaczego 

______________________________________________________________

______________________________________________________________    

   

P4 Gdzie byłeś kiedy padłeś ofiarą nienawiści?      

   Blisko mojego domu 

   W autobusie lub innym środku transportu publicznego   

   Na ulicy   

   W centrum miasta 

   W sklepie   

  W mediach społecznościowych 

  Na uczelni lub w szkole 

Nazwa wsi/miasteczka/miasta: 



   W innym miejscu, proszę wyjaśnić gdzie 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

P5 Proszę opisać zdarzenie? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

P6 Czy zgłosiłeś incydent? 

   Tak  

   Nie 

Jeśli nie, proszę wyjaśnić, dlaczego? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

P7  Kogo o tym powiadomiłeś?  

   Policję    

   Stop Hate UK 

   Władze lokalne  

   Jeśli kogoś innego, proszę powiedzieć kogo: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

             'Nie dotyczy' 

 

 



P8   Czy kiedykolwiek byłeś świadkiem incydentu lub przestępstwa z   

nienawiści w Lincolnshire?   

   Tak  

   Nie   (proszę przejść do P14) 

 

P9  Dlaczego uważasz, że ta osoba była obiektem nienawiści? 

   Z powodu niepełnosprawności 

   Z powodu przynależności do danej grupy etnicznej 

   Z powodu tożsamości płciowej 

   Z powodu narodowości 

   Z powodu rasy 

   Z powodu wyznania  

   Z powodu orientacji seksualnej 

   Z innego powodu, proszę wyjaśnić dlaczego: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

P10 Gdzie byłeś świadkiem incydentu lub przestępstwa z nienawiści?     

   Blisko mojego domu 

   W autobusie lub innym środku transportu publicznego   

   Na ulicy   

   W centrum miasta 

   W sklepie 

    Na uczelni lub w szkole 

   W innym miejscu, proszę wyjaśnić gdzie: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

P11 Proszę opisać ten incydent? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________



______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

P12 Czy zgłosiłeś incydent, którego byłeś świadkiem? 

   Tak  

   Nie  

 

Jeśli nie, proszę wyjaśnić, dlaczego? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

P13  Kogo powiadomiłeś o incydencie?  

   Policję    

   Stop Hate UK 

   Władze lokalne  

   Jeśli kogoś innego, proszę powiedzieć kogo: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

   Nie dotyczy 

 

 

 

 

 



P14 Jeśli chcesz żebyśmy się z Tobą skontaktowali, aby omówić sprawy bardziej 

szczegółowo, prosimy o podanie  swoich danych kontaktowych : 

 

Możesz powiadomić o incydentach i przestępstwach z nienawiści : 

Policję, dzwoniąc pod numer tel. 101 lub 999 w nagłych wypadkach 

lub 

STOP HATE UK, dzwoniąc pod numer tel. 0800 138 1625  

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

 

O  tobie 

( wypelnienie tej czesci kwestionariusza jest opcjonalne) 

 

Nieustannie propagujemy i dążymy do zapewnienia równouprawnienia. Musimy 

zadać następujące pytania, aby upewnić się, że wszyscy są traktowani w jednakowy 

sposób. Informacja jest opcjonalna i nie będzie dołączona do Twoich danych, ale 

odpowiedź na te pytania pozwoli nam upewnić się, że nikogo nie dyskryminujemy. 

Wszystkie informacje osobiste pozostaną całkowicie poufne i będą przechowywane 

zgodnie z ustawą o ochronie danych  z 1998 r. 

 

P15 W której dzielnicy mieszkasz w lincolnshire? 

    

   

 

P16  Jakiej jesteś płci?   Mężczyzna     Kobieta     Wolę nie odpowiadać  

 

P17 W jakim jesteś wieku?  

 



Mam mniej niż 16 lat   16-24   25-34   35-44  45-54 

 55-64      65-74      75+  Wolę nie odpowiadać  

 

P18 Czy chorujesz od dłuższego czasu, jesteś niepełnosprawny lub masz 

schorzenie?  

(,,Od dłuższego czasu’’ oznacza wszystko, co dokucza Ci od jakiegoś 

czasu lub będzie miało wpływ na Ciebie przez jakiś czas) 

Tak   Nie   Wolę nie odpowiadać  

 

P19 Czy ta choroba, niepełnosprawność lub stan zdrowia ograniczają Twoją 

działalność w jakikolwiek sposób? 

Tak   Nie   Wolę nie odpowiadać  

 

P20  Jaka jest twoja grupa etniczna? 

Wybierz jedną z opcji, która najlepiej opisuje Twoją grupę etniczną lub tło 

etniczne 

 

Biały 

angielski / walijski / szkocki / irlandzki / brytyjski 

 

 

 etniczne, proszę opisać: 

 

Mieszane / Wiele grup etnicznych 

 Białe i Czarne Karaiby 

 

 

 

 

Azja / Azja Brytyjska 

 indyjski 

 



angladesz 

 

 

 

 

Czarna / Afrykańska / Karaibska / Czarna Brytyjska 

 Afrykanin 

 

 

 

 

 

Proszę zwrócić kompletną ankietę do lokalnej recepcji Rady lub przesłać ją do: 

 

Hate Crime Survey  

Safer Communities  

Lincolnshire County Council   

Myle Cross Centre 

Macaulay Drive 

Lincoln 

LN2 4EL 

 

 

 

 


