
NAPISY NA MURACH 

Spotykając w przestrzeni publicznej 
naszego miasta napisy bądź znaki, co do których 
mamy wątpliwości, że mają cechy mowy 
nienawiści – w Łodzi wystarczy zgłosić informację 
o fakcie dowolnemu patrolowi Straży Miejskiej lub 
zgłosić informację o umieszczonym w przestrzeni 
publicznej obraźliwym napisie lub znaku za 
pośrednictwem bezpłatnego telefonu 
interwencyjnego 986.  

Straż Miejska po ustaleniu stanu 
faktycznego może nałożyć na właściciela 
nieruchomości, na której napis się znajduje 
administracyjne wezwanie do usunięcia napisu 
lub znaku pod rygorem usunięcia przez służby 
miejskie na koszt właściciela lub zarządcy. 

Przykładem takiego działania może być 
mur w pobliżu jednego z marketów:  

 

MOWA NIENAWIŚCI W INTERNECIE 
 
Jednym z głównych problemów 

związanych z rozprzestrzenianiem się mowy 
nienawiści w sieci jest brak reakcji innych 
użytkowników na nienawistne treści. 
Ugruntowuje to jedynie poczucie bezkarności 
wśród osób szerzących nienawiść w sieci. 

Reakcja ta może przybrać formę 
urzędowego zawiadomienia (z wnioskiem o 
usunięcie ze strony) skierowanego do 
pośrednika internetowego, administratora 
strony na podstawie art. 14 ustawy o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli 
obraźliwy wpis pojawił się jako komentarz na 
forum. Inną formą reakcji może być 
zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa 
złożonego do prokuratury, w razie naruszenia 
art. 190 (groźba karalna), art. 256 lub art. 257 
(mowa nienawiści) Kodeksu karnego. 
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 Centrum Dialogu im. Marka 
Edelmana 

 Pełnomocnik Prezydenta Miasta 
Łodzi ds. Równego Traktowania 

 Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. 
Różnorodności i Przeciwdziałania 
Dyskryminacji 

Przydatne adresy: 
 

http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/pora
dnik-obywatela 

http://www.mowanienawisci.info/ 

http://hejtstop.pl/ 

 

http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/poradnik-obywatela
http://www.zglosnienawisc.otwarta.org/poradnik-obywatela
http://www.mowanienawisci.info/
http://hejtstop.pl/


 

 

 

CO TO JEST MOWA NIENAWIŚCI? 
 

Mowa nienawiści (ang. hate speech) jest 
jednym z przejawów nietolerancji, 
dyskryminacji, rasizmu czy ksenofobii; 

Jest to też jedno z przestępstw z 
nienawiści (ang. hate crimes) lub wstęp do 
nich, ich zapowiedź; 

Mowa nienawiści obejmuje wszelkie 
formy wypowiedzi, które szerzą, propagują czy 
usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, 
antysemityzm oraz inne formy nienawiści 
bazujące na nietolerancji m.in.: nietolerancję 
wyrażającą się w agresywnym nacjonalizmie i 
etnocentryzmie, dyskryminację i wrogość 
wobec mniejszości, imigrantów i ludzi o 
imigranckim pochodzeniu. 

„Rasistowski i ksenofobiczny materiał” 
oznacza każdy materiał, obraz, znak lub 
jakąkolwiek inną ilustrację idei lub teorii, która 
zaleca, promuje lub nawołuje do nienawiści, 
dyskryminacji lub przemocy wobec osoby lub 
grupy osób ze względu na rasę, kolor, religię, 
pochodzenie albo przynależność narodową lub 
etniczną, jeśli są wykorzystywane jako pretekst 
do któregokolwiek z tych czynników. 

ŁÓDŹ PRZECIW MOWIE NIENAWIŚCI 
Kodeks karny: 

 
Art. 196. 
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. 256. 
§ 1. 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. 
§ 2. Tej samej karze podlega, 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 albo będące nośnikiem 
symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub 
innej totalitarnej. 
 
Art. 257. 
Kto 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. 

Co robić: 

 

W sytuacji gdy byliśmy świadkami lub 
ofiarami konkretnych działań, które w 
naszym odczuciu łamały jeden z wyżej 
opisanych przepisów, mamy kilka 
możliwości. Zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa możemy złożyć 
ustnie bądź pisemnie: 

Jeśli zdecydujemy się zrobić to pisemnie, 
powinniśmy opisać całe zdarzenie i wysłać 
pismo do dowolnej prokuratury. 

Zawiadomić możemy również ustnie w 
komisariacie Policji. Bardzo istotne jest, że 
zawiadomienie MUSI zostać przyjęte. 

Organy ścigania mogą odmówić wszczęcia 
śledztwa, są jednak zobowiązane do 
przyjęcia zawiadomienia, co oznacza, że 
bez wyjątku, zawsze muszą sprawę zbadać 
i sprawdzić. Na postanowienie o odmowie 
wszczęcia śledztwa zażalenie przysługuje 
tylko pokrzywdzonemu oraz osobie lub 
instytucji państwowej, samorządowej lub 
społecznej, która złożyła zawiadomienie. 

Wynika z tego, że niekiedy o podejrzanym 
wydarzeniu dobrze jest poinformować 
którąś z organizacji pozarządowych 
zajmujących się przeciwdziałaniem 
przestępstwom płynącym z nienawiści, 
ponieważ instytucja społeczna w wypadku 
odmowy wszczęcia śledztwa ma większe 
uprawnienia niż osoba fizyczna 
zawiadamiająca o popełnieniu 
przestępstwa. 


