
Czym jest Przestępstwo motywowane uprzedzeniami?
Incydent motywowany uprzedzeniami albo przestępstwo z powodu uprzedzeń to bezprawne działanie 
przeciwko osobie lub własności (publicznej lub prywatnej) ze względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, 
niepełnosprawność, orientację seksualną, tożsamość lub ekspresję płciową i/lub pochodzenie narodowe. 

Co powinieneś zrobić, jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem 
Przestępstwa motywowanego uprzedzeniami?
Należy najpierw zgłosić wszelkie podejrzewane albo też potwierdzone Przestępstwa motywowane 
uprzedzeniami do lokalnego wydziału policji. Jeśli jest to nagła sytuacja lub przestępstwo w toku, 
natychmiast zadzwoń pod numer 911.

Co zrobić, jeśli nie czuję się komfortowo, zgłaszając się do 
lokalnego wydziału policji? 
Możesz zgłosić sprawę do Prokuratury Okręgowej. W New Jersey każda prokuratura okręgowa 
ma jednostkę Przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Detektywi przydzieleni do tych 
wyspecjalizowanych jednostek są odpowiedzialni za przyjmowanie zgłoszeń i badanie wszystkich 
incydentów motywowanych uprzedzeniami. Możesz również zgłosić incydent do Biura Prokuratora 
Generalnego stanu New Jersey pod adresem www.njoag.gov/bias, za pośrednictwem portalu 
dotyczącego przestępstw motywowanych uprzedzeniami pod adresem bias.njcivilrights.gov,                   
lub zadzwoń pod numer 1-800-277-BIAS (2427).

Czy muszę podać swoje imię i nazwisko oraz danych do kontaktu?  
Co jest mi potrzebne, aby dokonać zgłoszenia?
Nie, nie musisz podawać swojego imienia ani danych do kontaktu, możesz dokonać zgłoszenia anonimowo. 
Jedyne informacje, które musisz podać, do zgłoszenia incydentu, to te, które chcesz podać. Jednak im więcej 
informacji przekażesz organom ścigania, tym lepsza będzie ich zdolność do prowadzenia dochodzenia.

PAMIĘTAJ, aby ZGŁASZAĆ Incydenty motywowane uprzedzeniami:
•• W nagłych wypadkach i w razie przestępstw w toku Zadzwoń pod numer 911 
•• Skontaktuj się z lokalną komendą policji  
•• Skontaktuj się z prokuraturą hrabstwa  
•• Skontaktuj się z biurem prokuratora generalnego NJ:
  ••  Infolinia ds. Przestępstw motywowanych uprzedzeniami 1-800-277-BIAS (2427)
  ••  Portal do zgłaszania Przestępstw motywowanych uprzedzeniami: bias.njcivilrights.gov
  ••  Zasoby Przestępstw motywowanych uprzedzeniami: www.njoag.gov/bias

ZGŁOŚ TO!
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