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KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI 

 

W dniu25 czerwca 2019r. odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw Administracji Pu-

blicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jedną z poru-

szanych podczas posiedzenia spraw była Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa Komendy Głównej 

Policji w aspekcie zagrożenia problemem bezdomności.  

Na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa bezdomność pojawia się jako zagroże-

nie samo w sobie. Członkowie naszych Zespołów podjęli działania, w celu zmiany tego zapi-

su, aby uniknąć dodatkowego stygmatyzowania osób bezdomnych, którzy znaleźli się w sytu-

acji zagrożenia i pomoc potrzebna jest właśnie im. Zgodnie z sugestią obecnego na posiedze-

niu insp. Dariusza Prządki Koordynatora Krajowego Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeń-

stwa – radcy Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP zaapelowaliśmy do przedstawicieli 

NGO, szczególnie tych pracujących z osobami bezdomnymi i zainteresowanych tą tematyką o 

przesyłanie propozycji zmiany nazwy kategorii zagrożeń.  

Traktowanie bezdomności jako zagrożenia powoduje, reakcje obronne często nace-

chowane agresją (np. ostatnie wydarzenia w Rzeszowie, gdzie nakręcono film z pobicia osoby 

bezdomnej, jako reakcję na jego bezdomność; znane są postawy niektórych radnych z wiel-



kich miast takich jak Kraków, Łódź, którzy postanowili „oczyścić” swoje miasta z osób będą-

cych w kryzysie bezdomności). 

Owszem, nie ukrywamy, że wśród osób bezdomnych zdarzają się zachowania kwalifi-

kowalne jako zagrożenia (tak jak wśród innych grup społecznych). Ale potencjalne zagroże-

nia powodowane przez osoby bezdomne są opisane w innych kategoriach Mapy Zagrożeń i 

nie wymagają dodatkowego wzmocnienia nawiązaniem do bezdomności sprawcy. Można tu 

przytoczyć w Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa: „Akty wandalizmu”, „Niszczenie 

zieleni”, „Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych”, „Używanie środków odurza-

jących”, „Żebractwo”. Pijani turyści w ośrodkach turystycznych (Kraków, Warszawa, 

Gdańsk, Łódź, Zakopane, Sopot) są utrapieniem dla mieszkańców a kategoria pijany turysta” 

nie została umieszczona na Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Proponujemy następujące nazwy, które wskazują występowania bez stygmatyzowania 

 „Wymagana pomoc bezdomnemu”, 

 „Osoby zagrożone bezdomnością”, 

 „Miejsce przebywania bezdomnego”, 

 „Zagrożenie bezdomnością”, 

 "Osoba bezdomna wymagająca pomocy". 

Każda z tych propozycji wskazuje na problem bezdomności w kontekście zagrożenia 

dla osób bezdomnych. Każda z nich zawiera od dwóch do trzech słów, nie można więc 

stwierdzić iż jest za długa. W kategoriach zagrożeń można odnaleźć o wiele dłuższe sformu-

łowania. Np. kategorie: „Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych”, „Poruszanie się po 

terenach leśnych quadami” mają po sześć słów. 

Jednocześnie pragniemy zauważyć, że podzielamy opinię wyrażoną na stronie KMZB: 

http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html , że jest to „świetne na-

rzędzie, które pozwala na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym spo-

łecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za 

zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.      

 Służyć może również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w 

szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Poli-

cji”. 

Nasza propozycja (w sumie niewielka zmiana) wprowadzi jednoznaczną interpretację 

oraz zlikwiduje stygmatyzowanie osób będących w kryzysie bezdomności, wyeliminuje nie-



pożądane, agresywne zachowania wobec osób bezdomnych. W związku z tym proponujemy 

zmianę nazwy zagrożenia dotyczącego bezdomności jak powyżej. Będzie to jednoznaczny 

sygnał dla społeczeństwa, szczególnie dla młodych ludzi, że każdemu, bez względu na aktu-

alną sytuację życiową należy się szacunek i godne traktowanie. 

W załączeniu e-mail z poparciem naszego stanowiska przez Ogólnopolską Federację 

Na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności zrzeszającą największe polskie organiza-

cje wspierające osoby bezdomne. 
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nych Sejmu RP, 
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