
Czym jest typowanie przestępców na podstawie przynależności rasowej i interwencje policji wynikające 
z uprzedzeń? 

Czym jest jednostka ds. badania przypadków typowania przestępców na podstawie przynależności 
rasowej i interwencji policji wynikających z uprzedzeń? 

Przykłady typowania przestępców na podstawie przynależności 
rasowej i interwencji policji wynikających z uprzedzeń: 

Jednostka ds. badania przypadków 
typowania przestępców na podstawie 
przynależności rasowej i interwencji 
policji wynikających z uprzedzeń przy 
komisji CCRB 

 
 

Komisja Rozpatrywania Skarg Cywilnych (Civilian Complaint Review Board, CCRB) to 
nowojorska agencja, która bada, prowadzi mediacje i wnosi oskarżenia do sądu 
przeciwko funkcjonariuszom policji w odpowiedzi na skargi cywilne dotyczące 
niewłaściwego postępowania funkcjonariuszy policji miasta Nowy Jork (NYPD). Jesteśmy 
niezależni i bezstronni. Nie jesteśmy jednostką NYPD. 

 

 
 

Typowanie przestępców na podstawie przynależności rasowej to sytuacja, w której funkcjonariusz NYPD 
podejmuje interwencję wobec osoby (np. zatrzymanie samochodu lub pieszego, aresztowanie, wezwanie, 
przeszukanie, nakaz pójścia dalej i inne) ze względu na jej rzeczywistą lub rzekomą rasę, narodowość, 
pochodzenie lub kolor skóry. Interwencje policji wynikające z uprzedzeń mają miejsce, kiedy funkcjonariusz 
NYPD podejmuje interwencję wobec osoby ze względu na jej religię, wiek, status imigranta lub rezydenta, 
płeć / tożsamość płciową, orientację seksualną, niepełnosprawność lub sytuację mieszkaniową. 

 

 

Przepisy prawa lokalnego nr 47 (Local Law 47) z 2021 r. dodały typowanie przestępców na podstawie 
przynależności rasowej i interwencje policji wynikające z uprzedzeń do kompetencji CCRB w obszarze 
nadużywania władzy, co oznacza, że teraz CCRB może badać skargi cywilne w sprawie domniemanych 
zachowań dyskryminujących funkcjonariuszy NYPD (wcześniej skargi takie były rozpatrywane przez samą policję 
NYPD). Komisja CCRB utworzyła nową jednostkę dochodzeniową ds. badania przypadków typowania 
przestępców na podstawie przynależności rasowej i interwencji policji wynikających z uprzedzeń (Racial Profiling 
and Bias Policing Unit, jednostka „RPBP”), która zajmuje się właśnie takimi skargami. Jednostka RPBP składa się 
z prawników, śledczych i analityków danych, którzy wspólnie badają skargi dotyczące typowania przestępców na 
podstawie przynależności rasowej i interwencji policji wynikających z uprzedzeń. 

 

 

Samochód cywila w turbanie zostaje zatrzymany przez policję, 
ponieważ kierowca nie zatrzymał całkowicie pojazdu przed znakiem 
stop. Inni kierowcy nienoszący turbanu też nie zatrzymali całkowicie 
swoich pojazdów, ale funkcjonariusze NYPD ich przepuszczają. 
Po zwolnieniu z zajęć szkolnych funkcjonariusze NYPD każą 
czarnoskóremu uczniowi szkoły średniej opuścić okolicę. Biali 
uczniowie tej samej szkoły mogą pozostać na miejscu. 
W nocy w weekend dwie kobiety stojące na tym samym rogu ulicy 
sprawdzają coś w swoich telefonach komórkowych. Jedna z nich – 
kobieta transpłciowa – zostaje zatrzymana przez funkcjonariuszy 
policji, wylegitymowana i przepytywana o to, co robi. Druga – 
kobieta nietranspłciowa – nie zostaje zatrzymana, wylegitymowana 
ani przepytywana. 
Późno w nocy z wagonu metra funkcjonariusze NYPD wypraszają 
śpiącego mężczyznę, który wygląda na osobę w kryzysie 
bezdomności, i wystawiają mu wezwanie, podczas gdy dwóm 
innym mężczyznom śpiącym w tym samym wagonie, ale 
niewyglądającym na bezdomnych, pozwala się pozostać w metrze. 
Dwóch funkcjonariuszy policji zatrzymuje grupkę trzech młodych 
Latynosów przechodzących przez ulicę około godz. 2 w nocy. 
Policjanci wypytują ich, czy nie mają broni i przeszukują. Gdy 
młodzi ludzie pytają o powód przeszukania, funkcjonariusze 
wyjaśniają, że ostatnio doszło do kilku strzelanin w tej okolicy 
popełnionych przez Latynosów w wieku ok. 20 lat i że cała trójka 
nie powinna się włóczyć w tej okolicy tak późno w nocy. 

 
Jest na to kilka sposobów: możesz 

zadzwonić do nas pod numer 1-800-341-
2272 (CCRB) lub 311; odwiedzić naszą 

stronę internetową 
www.nyc.gov/ccrbcomplaint  

lub przyjść do naszego biura pod adresem: 
100 Church Street, 10th Fl. New York 

10007. Niezależnie o sposobu złożenia 
skargi podaj aktualny numer telefonu, 
adres e-mail lub adres zamieszkania, 

abyśmy mogli skontaktować się z Tobą 
i zaplanować spotkanie w celu złożenia 

zeznania. Aby uzyskać więcej informacji:  

odwiedź stronę nyc.gov/ccrb. 

wyślij e-mail na adres 
outreach@ccrb.nyc.gov, a otrzymasz 
prezentację na temat komisji CCRB w 
swojej społeczności. 
weź udział w comiesięcznych 
spotkaniach Komisji, na których możesz 
podzielić się swoimi przemyśleniami na 
temat relacji między policją a 
społecznością. 
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