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Potrzeba bezpiecze ństwa jako podstawa rozwoju społecznego. 

 

Jednym z głównych zadań państwa jest zagwarantowanie społeczeństwu 

szeroko rozumianego bezpieczeństwa będącego podstawą pomyślnego bytu narodu,  

a w konsekwencji stworzenie możliwości podnoszenia standardu życia obywateli 

poprzez zapewnienie warunków do stałego rozwoju1. Z tego też względu w Konstytucji 

Rzeczpospolitej Polskiej znalazły się zapisy gwarantujące obywatelom życie  

w suwerennym, bezpiecznym państwie, szanującym wolność i prawa człowieka2. 

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wynika bezpośrednio  

z oczekiwań społecznych. Potrzeba bezpieczeństwa jest bowiem podstawową, 

egzystencjalną i zdecydowanie najważniejszą potrzebą każdego człowieka. Coraz 

częściej obszarem badań i analiz staje się subiektywne poczucie bezpieczeństwa 

społeczności lokalnych.  

Badania przeprowadzane w ostatnich  kilku latach w Polsce - wskazują na 

wysoki poziom lęku przed staniem się ofiarą przestępstwa. Okazuje się, że prawie 1/3 

Polaków (30%) odczuwa strach przed przestępczością3. Pomimo wysokiej oceny pracy 

policji, społeczeństwo polskie - z obawy o własne życie i zdrowie, czy zdrowie i życie 

najbliższych – nadal unika określonych miejsc, ulic, placów, parków czy skwerów.   

Z tego też powodu znaczna część Polaków rezygnuje z wieczornych spacerów, czuje 

obawę przed staniem się ofiarą włamania, napadu, rozboju, pobicia czy kierowców 

ryzykownie poruszających się po naszych drogach. Lękiem napawają również przejawy 

agresji ze strony pijanych i narkomanów, obserwowane akty wandalizmu,  

a także bójki i pobicia czy manifestujące przemoc zachowania młodzieży4.  

                                                 
1
 Szerzej na ten temat: J. Kukułka, R. Zięba (red.), Polityka zagraniczna państwa, Warszawa 1992, s. 55, J. 

Marczak, Współczesne pojęcie i zakres bezpieczeństwa, (w:), R. Jakubczak, J. Flis (red.), Bezpieczeństwo 

narodowe Polski  

w XXI wieku, Warszawa 2006, s. 16 – 23.  
2
 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U.97.78.483, Art.5. 

3
 Szerzej na ten temat: A. Kossowska: Uwarunkowania i konsekwencje lęku przed przestępczością, w:  

J. Królikowska [red.]: Problemy społeczne w grze politycznej, WUW, Warszawa 2006, s. 191 – 194, A. 
Siemaszko [red.]: Geografia występku i strachu, KGP, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 
2007, s. 100, B. Hołyst: Wiktymologia, PWN, Warszawa 1997, s. 545. 
4
 Badanie przeprowadzone przez J. Siemaszkę wskazują, że co czwarty Polak (27%) odczuwa zagrożenie 

podczas wieczornego spaceru, ponad 1/3 respondentów (36%) obawia się ryzykownie poruszających się 
kierowców, napadów i rozbojów (24%), agresywnie zachowującej się młodzieży (24%), włamań (23%), 
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Powszechnie wiadomo, iż duże miasta i aglomeracje miejskie borykają się  

z poważnymi problemami przestępczości i brakiem poczucia bezpieczeństwa 

mieszkańców. Architektura miast, zwłaszcza obszarów przeznaczonych do 

zamieszkania, doprowadziła do osłabienia kontroli społecznej – ważnego czynnika 

ograniczającego przestępczość. Jej osłabieniu towarzyszy jednocześnie zwiększone 

zapotrzebowanie na bezpieczeństwo.  

Z badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii wynika, że przy wyborze 

miejsca zamieszkania, obywatele tego kraju, w pierwszej kolejności biorą pod uwagę - 

występujące na danym obszarze - zagrożenia przestępczością (56% badanych)5. Na 

dalszym planie wśród preferowanych warunków znalazły się: dostęp do służby zdrowia 

(39%), przyzwoite warunki mieszkaniowe (37%), dobre sklepy (28%) czy dobra 

komunikacja publiczna (27%)6. 

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym odnoszącym się do obszaru 

bezpieczeństwa niezwykle istotnym jest ograniczenie nie tylko czynów wypełniających 

znamiona przestępstwa ale wszystkich zachowań mających aspołeczny charakter. 

Kierując się subiektywną oceną zagrożeń - podobny poziom lęku towarzyszy 

człowiekowi nie tylko przed staniem się ofiarą włamania do mieszkania, kradzieży 

samochodu ale również w sytuacji doświadczania agresji ze strony nietrzeźwych, 

narkomanów, młodzieży, żebrzących bezdomnych czy też obserwując efekty działania 

wandali. 

 Doświadczenia wskazują, ze skutecznym narzędziem w zapobieganiu 

zachowaniom aspołecznym są działania podejmowane w małych społecznościach 

lokalnych, skierowane na utrudnienie popełniania czynów (przestępstw, wykroczeń, 

zachowań świadczących o patologii itp.).  

Uniemożliwienie lub utrudnienie popełnienia przestępstwa nazwać można 

prewencją, zapobieganiem lub profilaktyką przestępczości.7 Wiele definicji profilaktyki 

                                                                                                                                               
zachowań agresywnych pijanych i narkomanów (21%), bójek i pobić (20%) w: A. Siemaszko [red.]: 
Geografia występku i strachu, poz. cyt., s. 98, 102 – 103. 
5
 Badanie przeprowadzone na grupie 2031 respondentów w wieku powyżej 15 lat, w dniach 18-22 

października 2001, przez Communities Count, cyt. za I. Colquhoun, Design out Crime: Creating Safe and 
Sustainable Communities, London 2004. 
6
 Tamże. 

7
 Zapobieganiem przestępczości to różnorodne środki, mogące wpływać – choćby tylko ubocznie i 

pośrednio - na usuwanie przyczyn i warunków popełniania przestępstw, a także ujawnienie innych 
objawów patologii społecznej, w: B. Hołyst, Kryminologia, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 
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i zapobiegania przestępczości podkreśla wspólne działanie wielu instytucji, organizacji, 

samych obywateli ukierunkowane na usuwanie przyczyn stwarzających warunki 

dogodne do złamania normy społecznej oraz usuwanie tych przyczyn. Można zatem 

uznać, że zapobieganiu zachowaniom aspołecznym w wielu przypadkach będzie 

towarzyszyć wspólne działanie wielu podmiotów oraz samych obywateli, 

ukierunkowane na diagnozowanie przyczyn (uwarunkowań) zachowań aspołecznych, 

ich analizę oraz planowanie przedsięwzięć zmierzających do ich całkowitego 

wyeliminowania. 

Obecny poziom wiedzy na temat przestępczości wskazuje, iż przyczyny 

przestępczości są bardziej złożone. Związki przyczynowo-skutkowe zdiagnozowane w 

trakcie rozwiązywania różnorodnych problemów bezpieczeństwa pokazują, jak 

ważnym elementem tworzącym warunki do rozwoju przestępczości stanowią cechy 

przestrzeni fizycznej, w której przestępca popełnia swój czyn. Coraz częściej pojawiają 

się opinie, że to właśnie właściwości miejsca często przesądzają o jego kryminogennym 

charakterze. Problematyka przestępczości i towarzyszące jej poczucie zagrożenia jest 

zjawiskiem złożonym. Współcześnie, często spotykane jest stanowisko, iż na rozwój 

przestępczości wpływają zarówno czynniki socjalne (stąd koncepcja zapobiegania 

ogólnospołecznego), jak również cechy fizyczne środowiska, w którym ludzkie na co 

dzień funkcjonują.  

Po okresie humanistycznego podejścia do problemu przestępczości zaznacza się 

wyraźna tendencja polegająca na powrocie do większej dbałości o przestrzeń fizyczną. 

Tendencja ta przybiera nierzadko bardzo sformalizowany charakter. Przykładem może 

być Holandia, gdzie powstał cały system norm prawnych promujący rozwiązania 

architektoniczne uwzględniające bezpieczeństwo także w kontekście przestępczości  

i innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi normami. W USA i Kanadzie powstał 

bardzo silny nurt określany jako crime prevention through environment design. W 

Wielkiej Brytanii odpowiadają mu działania w ramach secured by design opierające się 

w dużej części na specjalnych strukturach policyjnych zajmujących się wyłącznie 

pomocą w kształtowaniu "przestrzeni obronnej" - przestrzeni, która ze względu na 

                                                                                                                                               
1999, s. 941, zapobiegania i profilaktyki przestępczości jako działalność zmierzającą do eliminowania 
określonego zjawiska lub jego skutków uznawanych za niepożądane przez podmiot podejmujący tą 
działalność, w: J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Arche s. c. Gdańsk 1999, s. 459. 
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swoje właściwości fizyczne jest nieprzyjazna przestępcom, a zapewnia poczucie 

bezpieczeństwa praworządnym obywatelom. 

 

 

Przestrze ń wolna od zagro Ŝeń w kontek ście zwi ększenia 

bezpiecze ństwa mieszka ńców. 

 

Z uwagi, że bezpieczeństwo stanowi najistotniejszą potrzebę każdego człowieka 

-  ludzkość od wieków wykazywała starania o własne bezpieczeństwo przystosowując  

i zmieniając w tym celu otaczającą ją przestrzeń. Sposób zapewnienia sobie minimum 

bezpieczeństwa zmieniał się wprost proporcjonalnie do rozwoju cywilizacji oraz 

postępu technicznego towarzyszącego ludzkości. Zabezpieczenia domostw i obozowisk 

plemiennych drewnianymi palisadami - wraz z rozwojem narzędzi i odpowiednich 

technik - zamieniano na kamienne mury obronne, potężne fortece otoczone fosami  

i wałami ziemi. Systematycznie ulepszano także zabezpieczenia mienia stosując coraz 

to bardziej przemyślane i trudne do pokonania systemy zamków i zabezpieczeń.  

Współcześnie w Europie coraz większym zainteresowaniem osób i instytucji 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo cieszy się planowanie przestrzenne, które może 

oddziaływać na poziom bezpieczeństwa. Eliminacja zagrożeń poprzez odpowiednie 

kształtowanie fizycznej przestrzeni należy do jednej z podstawowych form 

zapewnienia bezpieczeństwa.  

Rozwój współczesnych koncepcji i teorii związanych z wpływem przestrzeni 

fizycznej na zachowania antyprzestępcze rozpoczął się na początku lat 60. W 1961 

roku, Jane Jacobs w swojej książce The Death and Life of Great American Cities
8
, 

argumentowała, iż stosowane zasady projektowania miast prowadzą do rozkładu więzi 

międzyludzkich i osłabienia kontroli społecznej. Zwracała uwagę na to, iż mieszkańcom 

nie zapewnia się możliwości obserwowania ulic i znajdujących się tam ludzi. Jako 

czynnik kryminogenny wskazywała niewykorzystywanie przez mieszkańców ulic w 

porze wieczorowo-nocnej i pozostawienie ich pustych dla działających nocą 

przestępców. Sugerowała, iż brak tej “naturalnej ochrony” prowadzi do rozwoju 

                                                 
8
 J. Jacobs, The Death and Life of Great American Cities, Random House Inc, 1992. 
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„miejskiej” przestępczości. Autorka sformułowała trzy podstawowe zasady 

projektowania bezpiecznych miast: jednoznaczne rozgraniczenie przestrzeni prywatnej  

i publicznej; zróżnicowanie wykorzystania przestrzeni miejskiej; wszechobecny ruch 

pieszych o dużym natężeniu. Z perspektywy lat, część z proponowanych przez J. Jacobs 

rozwiązań uległo weryfikacji, a niektóre z nich okazało się wręcz niekorzystnymi, 

powodującymi wzrost zagrożenia dla bezpieczeństwa9.  

Rysunek 1. Koncepcja J. Jacobs i jej krytyka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: P. van Soomeren, Safe and secure cities. The physical urban environment and reduction of 

urban insecurity; a general introduction, Conference on the reduction of urban insecurity. 

 

 

 

 

W roku 1968, Schlomo Angel opublikował pracę badawczą zatytułowaną 

Discouraging Crime Through City Planning
10

. Opierając się na analizie przestępczości 

ulicznej w Oakland stwierdził, iż “fizyczna przestrzeń może wywierać bezpośredni 

wpływ na zachowania przestępcze poprzez wyodrębnianie obszarów, zwiększanie lub 

                                                 
9
 Zob. szerzej K. Łojek, Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie bezpiecznej przestrzeni. Cz. 1, 

Przegląd Policyjny z 2004 r., nr 1-2, s. 101. 
10

 A. Shlomo, Discouraging Crime Through City Planning. Berkeley: University of California 1968. 
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więcej ludzi 

więcej społecznych oczu 

większa kontrola 

mniej przestępstw 
mniejsze poczucie 

 zagroŜenia 

więcej ludzi więcej ludzi 

więcej napastników 

więcej przestępstw 

większy nieład 

więcej śmieci i  
odpadów 

większe poczucie 
 zagroŜenia 



Poprawa bezpieczeństwa społeczności lokalnych  
poprzez szkolenia zapewniające właściwą organizację i kształtowanie przestrzeni publicznej 

 10 

ograniczanie dostępu za pomocą barier oraz wpływanie na możliwość prowadzenia 

obserwacji przez obywateli i służby policyjne”. Autor ten postawił hipotezę, iż poziom 

przestępczości jest odwrotnie proporcjonalny do poziomu ulicznej aktywności 

obywateli.  

Wprowadzenie terminologii „zapobieganie przestępczości poprzez 

projektowanie środowiska” (crime prevention through environmental design - CPTED) 

wprowadził C. Ray Jeffery. Zyskało ona powszechną akceptację po opublikowaniu  

w 1971 roku książki o tym samym tytule. Koncepcja Jefferyego opierała się na 

przekonaniu, iż ukształtowanie fizyczne otoczenia wywołuje u potencjalnego sprawcy 

przyjemne lub nieprzyjemne doznania, które stymulują lub ograniczają jego wolę 

popełnienia przestępstwa. Jego oryginalny model CPTED opierał się na modelu 

stymulacji-reakcji, w którym umysł ludzki odbiera z otaczającego  

go środowiska bodźce wzmacniające bądź karząco-zniechęcające. Główny sens idei 

koncentrował się na założeniu, iż jeśli wyeliminuje się bodźce wzmacniające, 

przestępstwo nie zostanie popełnione. 

Konkurencją dla teorii Jefferyego stała się teoretyczna praca Oscara Newmana 

oraz Georga Randa oparta na empirycznych badaniach związku przestępczości ze 

środowiskiem. Newman, z zawodu architekt, położył szczególny nacisk na specyficzne 

elementy zaprojektowanego otoczenia (czego nie uwzględnił Jeffery). Autor w swojej 

publikacji Defensible Space – Crime Prevention through Urban Design
11

, zawarł wyniki 

analizy danych uzyskanych z Departamentu Budownictwa Publicznego miasta Nowy 

Jork oraz przestępczości i wskazał związki formy zabudowy z poziomem przestępczości. 

Według jego teorii przestrzeń obronna” (defensible space) powinna charakteryzować 

się następującymi właściwościami:  

� umożliwiać mieszkańcom ciągłą obserwację oraz bycie obserwowanym,  

� mieszkańcy muszą chcieć interweniować lub zgłaszać fakt popełniania 

przestępstwa.  

Newman zwracał uwagę na to, aby rozwijać u mieszkańców poczucie 

terytorialności, które redukuje poczucie zagrożenia i zwiększa skłonność do 

podejmowania reakcji na zaistniałe zdarzenia. Wyzwolenie takiej aktywności 

obywatelskiej pozostaje nadal największą przeszkodą w implementacji CPTED. 
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W latach osiemdziesiątych XX wieku zaobserwowano, iż postulowane aspekty 

przestrzeni obronnej cechują się zróżnicowaną efektywnością wpływu na poziom 

bezpieczeństwa. Najlepsze rezultaty uzyskiwano w dzielnicach mieszkaniowych,  

w których istniały naturalne okoliczności do utrzymywania społecznej interakcji. 

Znikome korzyści uzyskiwano na obszarach komercyjnych i przemysłowych. Taki stan 

rzeczy doprowadził do zrewidowania przez O. Newmana swojej teorii i uwzględnienia 

w konstytutywnych cechach przestrzeni obronnej nowych elementów:  

� znaczenia właściwego   utrzymania mienia12;  

� uznania miejsca, jako czwartego wymiaru przestępstwa13,  

� akceptacji sytuacyjnego zapobiegania przestępczości14, opierającego się 

na eliminowaniu okazji do popełnienia przestępstwa poprzez 

doskonalenie ukształtowania i właściwego utrzymania przestrzeni 

fizycznej. 

Lata dziewięćdziesiąte XX wieku to okres, w którym uwaga kryminologów 

skoncentrowała się na społecznym kontekście CPTED. Model CPTED oparty jest na 

wielu aspektach, także na specjalistycznej wiedzy naukowej. Koncentrowanie się tylko 

na środowisku zewnętrznym powoduje, iż zapobieganie przestępczości staje się 

nieefektywne, gdyż pomija najważniejszy wymiar CPTED – środowisko wewnętrzne 

(społeczne). 

Krytyka osiągnięć CPTED nie doprowadziła jednak do zaniku tej formy 

zapobiegania. Współcześnie różnorodne działania skoncentrowane na kształtowaniu 

przestrzeni fizycznej opierają się o tzw. drugą generację zapobiegania przestępczości 

poprzez projektowanie przestrzeni (2nd Generation CPTED). Pojęcie drugiej generacji 

kładzie większy nacisk na cechy środowiskowe przestrzeni obronnej (cechy kondycji 

społecznej) takie, jak: lokalna dynamika społeczna; struktura kulturalno-etniczna i jej 

jednorodność, a także inne czynniki społeczne. Takie podejście pozwala na obronę 

założeń CPTED przed krytycznymi opiniami zarzucającymi „przestrzeni obronnej".  

                                                 
12

 Szerzej na ten temat: G. L. Kelling, C. M. Coles, Wybite szyby. Jak zwalczyć przestępczość i przywrócić 

ład w najbliższym otoczeniu, Poznań 2000. 
13

 W 1981 roku, Patricia i Paul Brantinghamowie dokonali charakterystyki tzw. „czterech wymiarów 
przestępstwa” (the four dimensions of crime): prawo, sprawca, cel, miejsce. Szerzej: P. i P. Brantingham, 
Environmental Criminology, Waveland 1990. 
14

 Koncepcja opracowana przez R. Clarka oraz P. Mayhewa. 
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Istotą drugiej generacji koncepcji CPTED stać się może twierdzenie, iż „to nie 

budynki popełniają przestępstwa". P. van Soomeren słusznie zwracał uwagę na zbytnie 

koncentrowanie się na środowisku fizycznym (miejscu) i pomijanie pozostałych 

elementów "trójkąta kryminalnego" - sprawcy i ofiary15. Autor ten formułuje wytyczne, 

które wskazują zakres projektowania bezpiecznych przestrzeni drugiej generacji16: 

� nie zapominaj o sprawcy i ofierze; nie koncentruj się jedynie na 

czynnikach fizycznych - to połączenie fizycznej przestrzeni i środowiska 

społecznego dają efekt w postaci bezpieczniejszych miast;  

� nie koncentruj się jedynie na planowaniu i projektowaniu - to 

połączenie planowania przestrzennego, projektowania 

architektonicznego oraz utrzymania i konserwacji przestrzeni fizycznej, 

dają efekt w postaci bezpieczniejszych miast;  

� nie traktuj zapobiegania przestępczości jako działania, które opierać się 

może na jednej grupie wykonawców (tylko policji, planistów, 

projektantów itp.) - wymagane jest wieloresortowe i strukturalne 

partnerstwo (lokalne władze, policja, planiści, architekci, mieszkańcy 

itp.). 

Niewątpliwie strategię CPTED uznać można za narzędzie, które w połączeniu  

z innymi metodami, jest w stanie skutecznie eliminować niepożądane zjawiska, w tym 

przestępczość. Możliwość popełniania przestępstw może być wyeliminowana lub 

ograniczona, jeśli fizyczne otoczenie zostanie zaprojektowane w taki sposób, żeby 

sprzyjać zacieśnianiu więzi między mieszkańcami oraz zwiększać prawdopodobieństwo 

ujawnienia faktu dokonywania przestępstwa (pojawienia się potencjalnego sprawcy). 

CPTED może być wykorzystywane w różny sposób. Zarówno w przestrzeni 

wewnętrznej i zewnętrznej, jak i indywidualnych budynkach lub całych osiedlach. 

Włączenie CPTED we wczesny proces projektowania zapobiega konieczności 

dokonywania późniejszych kosztownych zmian. Zapewnia możliwość lepszego 

korzystania z przestrzeni oraz wzmacnia pożądane relacje między obywatelami, które 

                                                 
15

 P. van Soomeren, Crime prevention solutions for Europe: designing out crime, materiały z konferencji 
dot. relacji zachodzących między środowiskiem fizycznym i zapobieganiem przestępczości, Szczecin 19 - 
21 października 2000. 
16

 Tamże, s 7 i następne. 
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wykorzystywane są w procesie zapobiegania przestępczości. Strategia ta opiera się na 

następujących elementach: 

� naturalna (lub wymuszona) obserwacja - rozmieszczenie: urządzeń, 

oświetlenia, aktywności ludzkiej oraz usytuowania budynków, w taki sposób, 

aby zmaksymalizować możliwość obserwowania tego co się dzieje na całym 

obszarze. Zwiększenie prawdopodobieństwa tego, że intruz zostanie 

zauważony.  

� kontrola dostępu - rozmieszczenie wejść, wyjść, ogrodzenia, właściwe 

zaprojektowanie zieleni oraz innych elementów fizycznej przestrzeni w celu 

ograniczenia dostępu osób niepowołanych oraz zapewnienia poczucia 

bezpieczeństwa osobom uprawnionym. Limitowanie możliwości wejścia  

i wyjścia osiąga się poprzez właściwe rozmieszczenie np. miejsc parkingowych, 

urządzeń, a także odpowiednie usytuowanie budynku oraz kanalizowanie ruchu 

pieszego i kołowego. Takie przemyślane ukształtowanie otoczenia stwarza 

dodatkową możliwość obserwowania ludzi przez inne osoby i w ten sposób 

wymuszanie społecznie akceptowanych zachowań. 

� wyodrębnienie terenu - odpowiednie usytuowanie budynków, płotów, 

chodników, znaków i napisów, ławek ulicznych, odpowiedni kolor farby, 

zaprojektowanie właściwej zieleni w celu ustanowienia jednoznacznej granicy 

informującej o przynależności danego terenu do kogoś i oddzielenie od siebie 

czterech rodzajów przestrzeni: publicznej; niepublicznej; półpublicznej   

i półprywatnej. Jasne określenie granicy umacnia przekonanie o przynależności 

danego obszaru do właściciela. Ludzie nabierają respektu dla cudzej własności, 

jeśli granica obszaru chronionego jest precyzyjnie zdefiniowana.  

� zarządzanie i konserwacja - słaby stan techniczny lub niewłaściwe utrzymanie 

wyraża brak troski o własność i stwarza okazje do popełniania czynów 

zabronionych. Konieczność dokonywania konserwacji i napraw powinna być 

uwzględniona w procesie projektowania (np. sadzonki roślin powinny być 

dobrane z uwzględnieniem ich postaci dorosłej - minimalizuje to potrzebę 

przycinania). Dodatkowo użycie materiałów i konstrukcji dobrej jakości  

i odpornych na zniszczenie redukuje konieczność wykonywania dodatkowych 

czynności naprawczych oraz zniechęca potencjalnych sprawców.  
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Niewątpliwie dogodną płaszczyznę współpracy Policji oraz środowiska 

architektów  

i urbanistów, stanowi strategia zapobiegania przestępczości przez kształtowanie 

przestrzeni (crime prevention through environmental design - CPTED17). Kierunki 

działań podejmowanych w wielu krajach wskazują, że zacieśnianie współpracy Policji, 

architektów i urbanistów, może prowadzić do tworzenia skutecznych koncepcji 

zapobiegania przestępczości. Istnieje wiele argumentów przemawiających za tym, aby 

środowiska te uznały konsultacje i wymianę informacji za standardową formę 

działalności.  

Według R. J. Potts'a18, do najważniejszych przesłanek w tym względzie zaliczyć 

można to, iż: policja posiada bieżące informacje na temat zachowań przestępczych  

i przyczyn przestępczości, policjanci często są jedynymi osobami, które pojawiają się 

bezpośrednio na miejscu popełnionego przestępstwa. Mają oni także możliwość oceny 

stanu bezpieczeństwa danego miejsca i wyciągnięcia wniosków co do wpływu 

fizycznych czynników na zagrożenie przestępczością. Wiedza ta może być 

wykorzystana w procesie projektowania nowych miejsc lub przebudowy już 

istniejących. Policja – korzystając z wieloletnich doświadczeń - wykształciła struktury  

i procedury umożliwiające gromadzenie i przetwarzania różnych informacji na temat 

przestępczości. Jest zatem kompetentna do tego aby określać nie tylko jej trendy ale 

również zachowania antyspołeczne, którym można przeciwdziałać w oparciu o CPTED. 

Ważnym argumentem jest również fakt, iż policja prowadząc działania z zakresu 

prewencji kryminalnej wspiera lokalne inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa. W trakcie 

tych działań i podjętej współpracy, policjanci uzyskują wiedzę specjalistyczną będącą 

efektem wieloletniego zajmowania się problemami bezpieczeństwa obywateli, 

bezpieczeństwa budynków oraz poszukiwania źródeł antyspołecznych zachowań.  

Ważne jest również wyznaczenie momentu, w którym policja powinna być 

zaangażowana  

                                                 
17

 Zob. K. Łojek, Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie bezpiecznej przestrzeni, cz. 1 i 2, 
Przegląd Policyjny, nr 1-2 oraz nr 3 z 2004. 
18

 R. J. Potts, The role of police in crime prevention through environmental design, materiały z 
konferencji: Designing Out Crime: Crime Prevention Through Environmental Design, Sydney, 16 czerwca 
1989 r. 
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w proces tworzenia bezpiecznej przestrzeni fizycznej. R. J. Potts19 uważa, iż powinno 

się to odbywać już w trakcie procesu tworzenia nowego zagospodarowania 

przestrzennego (np. pod budownictwo mieszkaniowe, projektowania przebudowy 

budynków, osiedli mieszkaniowych, centrów handlowych, budynków użyteczności 

publicznej, obiektów sportowych), komercyjnego (przemysłowego) zagospodarowania 

przestrzennego oraz podnoszenia jego jakości (w parkach i miejscach publicznych), 

procesu lokalizacji budowy urządzeń użyteczności publicznej, projektowania nowych 

budynków i wprowadzania zmian w już istniejących pod kątem zaplanowania wnętrza 

budynków i konstrukcji ograniczających działalność przestępczą.  

Założenia koncepcji CPTED mają bezpośredni związek z problematyką kontroli 

społecznej sprawowanej przez mieszkańców. Element naturalnej obserwacji ma 

przecież na celu zwiększenie możliwości samoobrony obywatela, poprzez wczesne 

spostrzeżenie potencjalnego zagrożenia, jak również zwiększenie świadomości tego,  

iż jest obserwowany przez innych ludzi. Natomiast wyodrębnienie terenu i kontrola 

dostępu umacniają poczucie terytorialności i naturalną potrzebę obrony terytorium. 

Wykreowanie tych elementów w otaczającej nas przestrzeni zależy od przyjętych 

rozwiązań architektonicznych i koncepcji zagospodarowania przestrzennego,  

co pozostaje poza zakresem kompetencji policji.  

Z perspektywy efektywności działań ważne jest to, aby przede wszystkim nie 

dopuszczać do powstawania miejsc generujących zagrożenia bezpieczeństwa 

mieszkańców. Prowadzi to zwykle do konieczności realizacji kosztownych projektów 

rewitalizacji.  

Ważnym czynnikiem, jest przekonanie projektanta o potrzebie uwzględniania 

aspektów bezpieczeństwa w procesie projektowania. Ze względu na związki projektu  

z przestępczością wyróżnić można design pasywny i aktywny
20. Jeżeli problem 

przestępczości nie jest uwzględniany na etapie projektowania miejsca, design 

określany jest jako pasywny. Oznacza to, że produkt finalny nie oddziałuje na sprawcę 

oraz czynniki sytuacyjne prowadzące do przestępstwa. Design pasywny zwykle 

                                                 
19

 Tamże. 
20

 A. B. Wootton, C. L. Davey, Crime Lifecycle. Guidance for generating Design Against Crime Ideas, The 
University of Salford, Design & Innovation Reserch Group. 
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wymaga zmian, które polegają na wprowadzeniu dodatkowych standardów 

bezpieczeństwa.  

Design aktywny, to taki, który uwzględnia istniejące zagrożenia przestępczością 

wynikające z czynników związanych potencjalnym sprawcą oraz czynników 

sytuacyjnych.  

W praktyce oznacza to, że przestrzeń fizyczna powstała w oparciu o taki projekt, 

pozwoli użytkownikom tej przestrzeni w sposób naturalny kontrolować i identyfikować 

potencjalnych przestępców. Z perspektywy sprawcy, powstaje przekonanie  

o nieatrakcyjności miejsca do popełnienia przestępstwa ze względu na wysoki poziom 

kontroli społecznej, brak możliwości ukrycia się, brak dróg łatwego dojścia i odejścia, 

itp. Dodatkowo, obszar taki, ze względu na zastosowanie materiałów np. 

wandaloodpornych i nie wymagających konserwacji, jest łatwy w utrzymaniu oraz 

cechuje się trwałą estetyką. Wszystko to, pozwala na wyeliminowanie konieczności 

realizacji kosztownego procesu rewitalizacji.  

Ważnym krokiem w kierunku promowania projektów aktywnych są efekty prac 

Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), który zajął się problematyką 

zapobiegania przestępczości i wypracowaniem w tym względzie określonych 

standardów. Zadanie opracowania odpowiednich norm powierzone zostało 

Komitetowi - Zapobieganie przestępczości przez planowanie urbanistyczne i 

projektowanie architektoniczne (CEN/TC325). Głównym celem, który przyświecał 

pracom Komitetu było wypracowanie europejskich standardów w zakresie 

zapobiegania przestępczości przez planowanie urbanistyczne i projektowanie 

architektoniczne, które pozwolą na stworzenie metod osiągania i wdrażania wymogów 

niezbędnych do zapobiegania przestępczości w obszarach zamieszkania dla nowego i 

istniejącego budownictwa, uwzględniające lokalne działania skierowane na osiągnięcie 

bezpieczeństwa, komfortu  

i redukcję poczucia zagrożenia. W efekcie prac Komitetu powstały nowe standardy 

(ENV 14383-2), które oprócz wskazań dotyczących klasyfikowania obszarów, 

identyfikacji problemów przestępczości oraz podmiotów odpowiedzialnych  

za realizację, zawierają istotne rekomendacje i towarzyszące im strategie.  
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Doświadczenia holenderskie w kształtowaniu bezpiecznyc h 

przestrzeni. 

 

Zespoły badawcze funkcjonujące w różnych państwach Europy prowadzą 

interesujące badania dotyczące wpływu ukształtowania przestrzeni na bezpieczeństwo 

ludzi. W Holandii na początku lat 90 w rejonie Hollands Midden prowadzono badania 

związane z projektowaniem przestrzeni. W efekcie opracowano program 

certyfikowania obiektów spełniających określone wymagania Policyjnym Znakiem 

Jakości „Bezpieczne Mieszkanie” (Politie Keurmerk Veilig Wonen). Celem programu 

było zmniejszenie liczby włamań do mieszkań. Po zakończeniu programu okazało się, 

ze oprócz spadku liczby włamań do mieszkań odnotowano również zmniejszenie liczby 

bójek, rozbojów, uszkodzeń mienia oraz drobnych kradzieży. Efekt jaki osiągnęli 

autorzy i realizatorzy programu przewyższył zakładane cele. Okazało się, że 

odnotowano nie tylko spadek zagrożenia przestępczością, ale również  zmniejszeniu 

uległo poczucie strachu przed nią. Program stał się także sukcesem ekonomicznym. 

Mieszkania posiadające certyfikat bezpieczeństwa osiągały wyższe ceny na rynku 

handlu nieruchomościami oraz łatwiej były sprzedawane, co wymusiło na firmach 

budowlanych  potrzebę ubiegania się o uzyskanie certyfikatu na swoje produkty.  

Średnie zagrożenie włamaniami do mieszkań w Holandii w rejonie Hollands 

Midden wynosiło 20 włamań na 1000 mieszkań w ciągu roku - czyli 2%. W osiedlach, 

które spełniały wymogi „Policyjnego Znaku Jakości” zagrożenie spadło do 1‰ , czyli 

jednego włamania na 1000 mieszkań w ciągu roku. Badania prowadzone w osiedlach 

mieszkaniowych, które projektowano z uwzględnieniem wskazań zawartych  

w „Policyjnym Znaku Jakości” wykazały, że co najmniej 90% osób zgadzało się ze 

stwierdzeniem, iż tak zaprojektowane osiedle gwarantuje poczucie bezpieczeństwa, 

75% osób chciało otrzymać znak jakości także w kolejnym mieszkaniu, aż 66% osób 

zgadzało się ponieść dodatkowe koszty, aby mieszkać w „bezpiecznym mieszkaniu”21.  

                                                 
21 Politie Keurmerk Veilig Wonen – nowe budownictwo, red. Cora van Zwam, Rada ds. Eksperymentów 

w zakresie budownictwa mieszkaniowego, 1998 rok. 
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Trzeba jednocześnie podkreślić, że otrzymanie certyfikatu „Policyjny Znak 

Jakości” wymagało spełnienia określonych i ściśle przestrzeganych warunków.  Nowo 

wybudowane obiekty mają szanse uzyskać certyfikat na okres 5 lat. Określenie „nowe” 

oznacza takie obiekty, których budowa była konsultowana ze specjalistami z Policji już 

na etapie projektu. Budynki, które zostały wzniesione bez konsultacji na poziomie 

projektu mają szanse uzyskać trzyletni certyfikat. Certyfikat dla tych obiektów składa 

się z trzech podstawowych części: 

I część - dla mieszkania,  

II część – dla budynku, 

III część - dla otoczenia. 

 Aby uzyskać certyfikat należy spełnić 23 wymogi podstawowe oraz 60 % z 28 

tak zwanych wymogów dodatkowych. 

Uzyskanie certyfikatu uwarunkowane jest spełnieniem wymogu, aby budynki 

mieszkalne nie zawierały więcej niż 50 mieszkań, przy czym poszczególne ciągi 

komunikacyjne np. wejścia do klatek schodowych czy bram powinny prowadzić 

maksymalnie do 10 mieszkań. Tak zaprojektowane budynki zmniejszają anonimowość 

wśród mieszkańców oraz powodują zacieśnienie więzi społecznych.  

Wejście do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wielorodzinnego musi być 

widoczne z przestrzeni publicznej i powinno znajdować się w płaszczyźnie ściany 

budynku. Po zapadnięciu zmroku winno być dobrze oświetlone, nie może tworzyć nisz 

ani zagłębień. Zasadzona roślinność nie powinna ograniczać widoczności.  

Ostre rygory narzucone zostały producentom drzwi. Stosuje się jedynie takie, 

które pozytywnie przejdą test „na włamywacza” (są to badania prowadzone metodą 

statyczną, dynamiczną i manualną), którego celem jest pokonanie zabezpieczenia (np. 

drzwi wejściowych lub okna) poprzez wyważenie, wyłamanie, czy też otwarcie zamka 

w określonym czasie.  

Drzwi zewnętrzne do klatek schodowych zamykane automatycznie, muszą być 

wykonane z przeźroczystego, odpornego na uderzenia (zniszczenie) materiału. Klamka 

zewnętrzna zastąpiona jest nieruchomą gałką. Drzwi do pomieszczeń mieszkalnych, 

gospodarczych i piwnic nie posiadają szyb.  
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Wnętrza budynków również spełniają określone normy. Korytarze muszą być 

oświetlone światłem o ściśle określonym natężeniu i równomiernie rozproszonym. 

Lampy są odporne na akty wandalizmu. Dodatkowo hole nie posiadają zakamarków,  

w których mógłby ktoś się ukryć. Winda musi być jasno oświetlona, a tylna jej ściana - 

wyposażona w lustro odporne na uderzenia. Pomieszczenia gospodarcze (np. na wózki 

lub rowery, pralnie), nie mogą zawierać więcej niż 25 pomieszczeń. Do pomieszczeń 

takich prowadzi prosty korytarz, pozbawiony załamań, w przypadku niemożliwości 

takiego rozwiązania, narożniki wyposażone powinny być w półokrągłe, nietłukące się 

lustra. 

Konstrukcja budynku jednorodzinnego oraz wielorodzinnego powinna 

uniemożliwić wspięcie się na wyższe kondygnacje. Działki w osiedlach domów 

jednorodzinnych nie mogą być obsadzone wysoką roślinnością. Niska roślinność 

zapewnia dobry widok na sąsiedztwo. Ogrodzenia wykonane z elementów ażurowych 

umożliwiają obserwację wnętrza oraz z wnętrza. Duży nacisk kładzie się na wydzielenie 

przed domami strefy pół-publicznej. Obowiązkowym elementem wyposażenia 

mieszkań jest także czujka dymu. 

Wymogi dodatkowe to zróżnicowanie mieszkań na jednym osiedlu zarówno 

pod względem wielkości, formy własności, klasy cenowej i ilości kondygnacji. Taki 

wymóg narzuca między innym wybudowanie kilkupiętrowego bloku czynszowego, 

domu starców lub szpitala położonego wewnątrz parterowego osiedla domów 

jednorodzinnych. Rozwiązanie to powoduje, iż osiedla domów jednorodzinnych, które 

pustoszeją w okresie ferii, wakacji lub w godzinach pracy (nauki) - nie są pozbawione 

nadzoru osobowego. Starsi ludzie (mieszkańcy domu starców czy penitencjariusze 

szpitala) mogą pełnić rolę „społecznych oczu” całego osiedla.  

Ciągi komunikacyjne wkomponowane są w zabudowę i tak zaprojektowane, 

żeby nie stanowiły terenu niczyjego. Ilość dróg dojazdowych w osiedlach, które 

uzyskują certyfikat jest ściśle limitowana. Dla osiedli od 500 mieszkań prowadzić mogą 

maksymalnie 2 drogi, powyżej 500 mieszkań od 2 do 4. Drogi te muszą być szerokie, 

dobrze oświetlone, pozbawione ostrych zakrętów, a także widoczne z mieszkań. 

Dodatkowym wymogiem jest także brak żaluzji w co najmniej 50% okien położonych 
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wzdłuż chodnika na parterze. Powoduje to zwiększenie kontroli społecznej nad 

przestrzenią publiczną. 

Na każdym osiedlu winien znajdować się widoczny ze wszystkich stron teren 

rekreacyjny. Sklepy położone wewnątrz osiedli mieszkaniowych nie mogą powodować 

uciążliwości dla otoczenia. Wymogiem w Holandii jest, aby co najmniej 60% sklepów 

osiedlowych zlokalizowanych było w budynkach mieszkalnych na parterze. Obiekty 

takie, jak szkoły, dyskoteki, inne obiekty o dużej uciążliwości społecznej lokalizuje się 

na obrzeżach osiadli. Połączenie z nimi zapewnić mają sprawne ciągi komunikacyjne. 

Parkingi budowane są maksymalnie dla 20 samochodów. Samochody tam 

zaparkowane powinny być widoczne minimum z dwóch mieszkań, a wysokość 

roślinności wokół - nie może przekraczać pół metra. Miejsca parkingowe dla rowerów 

również widoczne muszą być zarówno z przestrzeni publicznej, jak z mieszkań w 

okolicy.  

Wymogiem dla tuneli i przejść podziemnych lub nadziemnych jest brak nisz  

i załamań, dobre oświetlenie, a całość obiektu lub jego znaczna część - widoczna  

z zewnątrz.  

Przystanki komunikacji publicznej powinny być widoczne co najmniej z trzech 

stron. Wykonywane są z przeźroczystego tworzywa i ustawione w pobliżu mieszkań 

oraz urzędów lub sklepów. Obiekty dla dzieci - ogródki zabaw, podzielone są na różne 

grupy wiekowe, widoczne ze wszystkich stron. Materiał wykorzystywany do ich 

budowy musi być bezpieczny i odporny na zniszczenie. 

Niezwykle istotnym wymogiem jest konieczność usuwania każdego 

uszkodzenia, zanieczyszczenia terenu, czy innej uciążliwości w ciągu 5 dni od jego 

zauważenia i zgłoszenia 22. 

  Techniczne aspekty projektowania są ważne, lecz równie istotne jest 

zawiązanie i podtrzymywanie więzi społecznych. Wzajemne poznanie się sąsiadów  

i identyfikowanie się ze swoim miejscem zamieszkania, współodpowiedzialność za to, 

co dzieje się na osiedlu, reagowanie na łamanie norm społecznych. 

                                                 
22 J. Gral, A. Urban, Projektowanie bezpiecznych przestrzeni w Holandii.”, Policja 4/2002. Powyżej 

przedstawione wymogi zawarto w podręczniku „Politie Keurmerk Veilig Wonen” str. 16 – 77. 
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W teorii przestrzeni obronnej mówi się o wydzieleniu trzech stref: 

- strefa publiczna, do której każda osoba ma nielimitowany dostęp na przykład droga 

dojazdowa do osiedla, 

- strefa pół-publiczna zwana niekiedy pół-prywatną, do której dostęp jest limitowany. 

Taką przestrzenią będzie na przykład klatka schodowa zamknięta domofonem. Wejście 

do takiej klatki jest możliwe po otwarciu przez osobę upoważnioną domofonu. 

- strefa prywatna, do której dostęp zabezpiecza właściciel tego obszaru – to na 

przykład mieszkanie, piwnica czy garaż. 

Jak już wcześniej wspomniano, projektowanie bezpiecznych przestrzeni  

to wykorzystanie naukowego podejścia do przestępczości, doświadczeń Policji oraz 

wiedzy z zakresu budownictwa i innych dziedzin (np. urządzenia i systemy służące 

ochronie osób i mienia, w celu uniemożliwienia lub utrudnienia popełnienia 

przestępstwa). Projektowanie bezpiecznych przestrzeni jest również metodą, która  

w sposób naturalny ogranicza przestępczość eliminując warunki, które sprzyjają jej 

popełnianiu. Ponadto daje mieszkańcom w tak zaprojektowanych osiedlach poczucie 

bezpieczeństwa oraz pobudza ich działania w kierunku walki z przestępczością.  

W roku 1992 przedstawiciele policji holenderskiej uwzględnili także elementy 

angielskiej koncepcję bezpieczeństwa. Koncepcja „Secured by Design” - oprócz 

stosowania omówionych wcześniej metod działania - wprowadzała dodatkowo 

opatrzenie  mieszkań policyjnym znakiem jakości. Była ona na tyle skuteczna,  

iż spowodowała zwiększone zainteresowanie nabywaniem mieszkań posiadających 

certyfikat. Zasadniczym celem znaku jakości było to, aby poprzez staranne 

projektowanie i zarządzanie infrastrukturą, maksymalnie zmniejszyć potencjalne 

możliwości włamania do mieszkań. Znak jakości miał się przyczynić do poprawy 

bezpieczeństwa socjalnego w przestrzeniach pół- publicznych i w bezpośrednim 

otoczeniu mieszkań. 

Policjanci holenderscy po zapoznaniu się z angielskimi rozwiązaniami rozszerzyli 

opracowaną przez nich koncepcję o wymogi dla otoczenia, w którym znajduje się 

obiekt certyfikowany. Różnica w stosunku do wzorca angielskiego polega na tym, że 

pakiet wymogów nie ogranicza się do samego mieszkania (domu), lecz rozciąga się na 

koncepcje urbanistyczne i bezpośrednie otoczenie mieszkań. Holenderski znak jakości 
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nie powstał tylko i wyłącznie z myślą o zapobieganiu włamaniom, lecz także o 

zwiększeniu bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa na ulicach. Celem 

przyświecającym opracowaniu holenderskiego znaku jakości było połączenie tych 

trzech elementów w jednolity pakiet wymogów. Zbiór zaleceń wypracowanych przez 

zespół ekspertów podczas kilku lat doświadczeń został zebrany w dwóch 

podręcznikach „Policyjny Znak Jakości Bezpieczne Mieszkanie dla nowego 

budownictwa” oraz „Policyjny Znak Jakości Bezpieczne Mieszkanie dla starego 

budownictwa”. Od 1999 roku wypracowane standardy dotyczące projektowania 

bezpiecznych przestrzeni zostały włączone do uchwały budowlanej i stały się 

obowiązującą w Holandii normą. Na jej podstawie holenderska Policja wraz ze 

specjalistami z zakresu budownictwa, producentami systemów zabezpieczeń oraz 

przedstawicielami firm ubezpieczeniowych wystawia certyfikaty świadczące o tym, że 

dany obiekt oraz okolica, w której on się znajduje spełnia wymogi postawione przez 

zespół specjalistów, a użyte do budowy obiektu materiały są dobrej jakości.  

 

Doświadczenia brytyjskie  w kształtowaniu bezpiecznych  

przestrzeni. 

 

Rozwiązania stosowane z tak spektakularnym sukcesem w Holandii w dużej 

mierze wzorowane były na doświadczeniach brytyjskich. Projekty prowadzone w W. 

Brytanii wskazywały jednoznacznie, że przestrzeń, która generuje zagrożenie powinna 

zostać poddana odpowiednim zmianom. Przykładem na skuteczność takiego podejścia 

do problemu przestępczości są projekty realizowane w W. Brytanii, określane 

potocznie jako „furty w alejach”, Przeprowadzone w Wielkiej Brytanii analizy wskazały, 

że: 

- 55% wszystkich włamań dokonano w budynkach, których zaplecze stykało się  

z przestrzenią ogólnodostępną (alejkami, uliczkami, kanałami, torami kolejowymi 

itp.), 

- w 72% włamań, sprawcy dostali się do wnętrza od tyłu budynku. 
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Przyczyną takiej „geografii” przestępczości brytyjscy kryminolodzy upatrują  

w następujących elementach23: 

- sprawcy wybierają „cele” w obszarze dobrze sobie znanym. Pozyskują informacje  

o obszarze od innych przestępców oraz w trakcie przemieszczania się w ramach 

codziennej, własnej aktywności (drogi do i z pracy, miejsc rekreacji itp.). Oznacza 

to, iż bardziej uczęszczane obszary są bardziej narażone na przestępstwa; 

- włamywacze unikają „ślepych” ulic, a preferują narożne budynki gdzie jest 

mniejsze prawdopodobieństwo zauważenia przez sąsiadów. Sprawcy wybierają 

intensywnie wykorzystywane ulice i miejsca oraz obszary umiejscowione blisko 

arterii komunikacyjnych o dużej przepustowości, w których znajduje się dużo 

potencjalnych ofiar i jest łatwa droga ucieczki; 

Ograniczenie ruchu przejazdowego poprzez zamknięcie ulic oznacza, że: 

a) sprawca „z zewnątrz” ma mniejsze możliwości zapoznania się z obszarem, 

b) mieszkańcy mają lepszą możliwość rozpoznawania członków swojej 

społeczności 

 a poprzez to mogą zidentyfikować obcych, 

c) sprawcy popełniający przestępstwa w miejscu swojego zamieszkania mają 

ograniczoną możliwość skierowania podejrzeń na sprawcę „z zewnątrz”, 

d) włamywacze mają ograniczony fizyczny dostęp do potencjalnych miejsc 

włamania, 

e) drogi ucieczki z miejsca przestępstwa są zamknięte. 

W wyniku podjętych działań, w wybranych dzielnicach Liverpoolu - do roku 

2003 - zamontowano ok. 500 furt, które ograniczały swobodny dostęp na zaplecza 

budynków mieszkalnych. W ten sposób uzyskano bardzo korzystne efekty24, tzn. 

spadek liczby włamań do mieszkań o 55% (1999 rok). W tym samym okresie - w całym 

Liverpoolu - liczba włamań wzrosła o 10%. Jednocześnie liczba zgłoszonych włamań 

wzrosła z 33% do niemal 100%. Mieszkańcy w mniejszym stopniu obawiali się 

pozostawiać mieszkania bez nadzoru i częściej wychodzili z domu wieczorami. Wyniki 

                                                 
23

 R. V. Clarke, Closing Streets and Alleys to Reduce Crime: Should You Go Down This Road? Problem-
Oriented Guides for Police. Response Guides Series, No. 2, U.S. Department of Justice Office of 
Community Oriented Policing Services. 
24

 Zob.: Alleygating Project, Safer Merseyside Partnership; S. Johnson, C. Lole, Installing Alley-Gates: 
Practical Lessons From Burglary Prevention Project; K. Landman, Alley-Gating and Neighbourhood 
Gating: Are They Two Sides of the Same Face? 
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badań wskazały, że 50% mieszkańców było przekonanych, że mieszkają w miejscu 

bezpiecznym (uprzednio 37%), wzrosły także ceny nieruchomości.  

Zwolennicy takiego sposobu kontrolowania przestępczości przekonują, iż tego 

rodzaju działania przynoszą także inne, korzystne efekty25: bezpieczniejsze i czystsze 

otoczenie (poprawa estetyki), ograniczenie wandalizmu; poprawę bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego (wyraźny spadek liczby pożarów), eliminację zachowań 

antyspołecznych. Ogranicza także gromadzenie się młodzieży w miejscach do tego 

nieprzeznaczonych (problem ten dotyczy także bezdomnych). Jako pozytywne zjawisko 

odnotowuje się także rozwinięcie u mieszkańców poczucia własności, ograniczenie 

problemu zanieczyszczania (np.: rozrzucanych ulotek; pozostawionych wraków 

pojazdów), korzystania ze śmietników przez osoby nieuprawnione, ograniczenie 

problemu przemieszczania się szczurów oraz zwierząt bezdomnych, ograniczenie 

możliwości handlu narkotykami na ulicy. Do korzystnych zjawisk zaliczane są również 

niższe koszty ubezpieczenia mieszkań, niższe koszty utrzymania nieruchomości, wzrost 

popytu na mieszkania, redukcja liczby pustostanów, poprawa zdrowia mieszkańców 

(będąca efektem redukcji stresu), czy powstanie azylów bezpieczeństwa dla dzieci 

Korzyści z tego typu działań mogą być bardzo duże, jednak proces realizacji takiego 

programu jest bardzo złożony i czasochłonny. Istnieje wiele problemów, które należy 

pokonać, aby doprowadzić do wyodrębnienia terenu wokół budynków mieszkalnych  

i kontrolowania do nich dostępu. Jednym z nich jest przekonanie mieszkańców  

o słuszności tej idei. Doświadczeni realizatorzy programów podkreślają, iż pierwsza 

faza działania to eliminacja obaw mieszkańców. Społeczeństwo zwykle przekonane 

jest, że zamknięcie niektórych ulic utrudni im codzienne przemieszczanie, konstrukcje 

barier będą nieestetyczne, doprowadzą do stygmatyzacji sąsiedztwa (powstania 

swoistego getta) czy też zmniejszy się zainteresowania Policji zamkniętym  obszarem26.  

W przypadku uzyskana akceptacji dla proponowanej inicjatywy, powstaje problem 

umiejscowienia furt i innych dodatkowych barier. Furta powinna być zamontowana w 

miejscu łatwym do obserwacji zarówno przez mieszkańców, jak i osoby z poza 

wyodrębnionego sąsiedztwa. Zamontowanie furty w określonym miejscu wymaga 

stosownej zgody zarządcy obszaru. Często zdarza się, że jest to miejsce lub przejście 

                                                 
25

A guide to alley gating, Salford City Council. 
26

 R. V. Clarke, Closing Streets and Alleys to Reduce Crime: Should You Go Down This Road? dz. cyt. 
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przeznaczone do publicznego użytkowania lub stanowi drogę ewakuacyjną. W takim 

przypadku jest mało prawdopodobne, że mieszkańcy taką zgodę uzyskają27.  

Kolejny aspekt to konstrukcja furty. Powinna ona posiadać następujące cechy:  

brak możliwości wspinania się, dobra widoczność po obu stronach furty (ażurowa 

konstrukcja) oraz oświetlenie w nocy, odporna na wandalizm i łatwa w konserwacji, 

łatwo (i cicho) zamykana, wygląd i funkcjonalność akceptowana przez mieszkańców.  

Aby skutecznie zrealizować zaplanowane przedsięwzięcie należy dodatkowo 

pokonać bariery finansowe (wskazanie podmiotu ponoszącego koszty związane  

z instalacją i konserwacją) oraz organizacyjne (dystrybucja kluczy, zasady wpuszczania 

gości i usługodawców, dostęp służb ratowniczych itp.). Według różnych źródeł, 

realizacja całego procesu montowania furt w alejach może przebiegać od 6 miesięcy 

do 3 lat. 

 

Ameryka ńskie do świadczenia w kształtowaniu bezpiecznych 

przestrzeni  

 

Mając na względzie ograniczenia przestępczości -  na jednym z osiedli domów 

jednorodzinnych Five Oaks (Dayton, stan Ohio) w Stanach Zjednoczonych - 

przeprowadzono doświadczenie mające na celu wdrożenie w życie idei tzw. 

„minisąsiedztw”. Koncepcja zmian polegała na wyodrębnianiu małych jednostek 

sąsiedzkich poprzez zamknięcie kołowego ruchu przejazdów lub pieszych ( „obcego” 

dla danego obszaru). Problemem osiedla były główne drogi komunikacyjne łączące 

centrum miasta z jego peryferiami, biegnące przez jego obszar. Głównymi 

dolegliwościami, które dotykały mieszkańców osiedla, było zatem: duże natężenie 

ruchu przejazdowego i towarzyszący mu hałas, wzrastająca przestępczość, widoczna na 

ulicach obecność prostytutek i handlarzy narkotyków. W lokalnej społeczności,  

w latach 1980 – 1990, zaszły poważne zmiany społeczne i ekonomiczne. Na początku 

lat 80-tych domy były głównie własnością mieszkających w nich białych obywateli.  

W 1990 roku nastąpiły w tym obszarze poważne zmiany. Okazało się, że 50% właścicieli 

                                                 
27

 Doświadczenia Brytyjskie wskazują, że dużym problem może być nawet ustalenie właściciela lub 
zarządcy danego miejsca. 
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budynków było afroamerykanami, a 60% domów było wynajmowanych.  

Na rok przed rozpoczęciem realizacji projektu, przestępczość z użyciem przemocy 

wzrosła o 77%, rozboje o 76%, a niszczenie mienia o 38%. Ogólny poziom 

przestępczości wzrósł o 16%. Wśród mieszkańców istniało duże poczucie zagrożenia. W 

ciągu jednego roku ceny nieruchomości spadły o 11% (w tym samym czasie  

w regionie wzrosły o 6%). Co drugi dom na osiedlu wystawiony został na sprzedaż.  

W związku z tak trudną sytuacją Policja oraz burmistrz miasta postanowili przekonać 

mieszkańców do tego, aby dokonać przebudowy osiedla. W tym celu w ciągu 3 dni 

odbywały się liczne spotkania z mieszkańcami, na których prezentowano koncepcję 

rozwiązania istniejących problemów. Następnym etapem było stworzenie przez 

specjalistów projektu zmian architektonicznych i komunikacyjnych. Podstawowym 

elementem koncepcji stały się „minisąsiedztwa” uformowane na bazie krzyża 

greckiego. Taki układ zabudowy miał na celu wyodrębnienie grupy sąsiedzkiej 

zamieszkałej przy kilku sąsiednich ulicach, do której prowadziłby tylko jeden wjazd28.  

 Szczegółowy podział ulic i przyporządkowanie do grupy sąsiedzkiej 

konsultowane były z mieszkańcami. Konsultacje trwały tak długo aż mieszkańcy  

w pełni zaakceptowali proponowane im rozwiązania. Chciano w ten sposób uniknąć 

sytuacji, w której mieszkańcy nie utożsamiają się z projektem i sabotują przyjęte 

rozwiązania. W wyniku kooperacji mieszkańców, architektów29, Policji i lokalnych 

władz, dokonano podziału osiedla na 10 „minisąsiedztw” . 

Badania przeprowadzone przez Uniwersytet w Dayton oraz policyjne źródła 

wskazały, iż przeprowadzony proces rewitalizacji osiedla zakończył się sukcesem. 

Efekty, które uzyskano to:  

� ograniczenie ruchu przejazdowego o 67%,  

� obniżenie ogólnego natężenia ruchu o 36%, 

� spadek liczby wypadków drogowych o 40%,  

� 73% mieszkańców zauważyło spadek natężenia ruchu (13% nie), 

� 62% dostrzega mniejszy hałas (27% nie).  

                                                 
28 O. Newman, Create Defensible Space, U.S. Department of Housing and Urban Development Office of 

Policy Development and Research, 1996. 
29

 Głównym twórcą projektu mini-sąsiedztw na osiedlu Five Oaks w Ohio był Oscar Newman, uznawany 
za twórcę koncepcji defensible space. 
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Jednocześnie Policja odnotowała ogólny spadek przestępczości o 26% (w Dayton 

wzrost o 1%); w kategorii przestępstw z użyciem przemocy spadek o 50%. Poziom 

przestępczości (włamania, napady, kradzieże, kradzieże pojazdów) uzyskał poziom 

najniższy od 5 lat. Aż 53%  mieszkańców stwierdziło, iż jest mniej przestępstw (36% nie 

zauważyło zmian), a 45% - czuło się bezpieczniej (43% równie bezpiecznie jak 

wcześniej). Kolejnym pozytywnym zjawiskiem, jaki odnotowano był wzrost cen 

nieruchomości o 15% (w regionie o 4%). Po szczegółowym przeanalizowaniu efektów 

przeprowadzonego eksperymentu okazało się, że 67% mieszkańców stwierdziło 

polepszenie jakości życia (13% nie dostrzegało zmian), a 24% z nich potrafiło lepiej 

identyfikować obcych. Życie w tak zaplanowanym „minisąsiedztwie” wpłynęło także na 

zaktywizowanie mieszkańców - 36% z nich stało się bardziej aktywnych społecznie.  

W pierwszym roku po zakończeniu projektu, 130 właścicieli domów skorzystało  

z miejskich pożyczek na remonty, a wielu innych zaciągnęło na ten cel bakowe kredyty.  

W efekcie aktywności mieszkańców liczba budynków wymagających generalnych 

remontów i gruntownych napraw spadła o 55%. Po raz pierwszy od pięciu lat, domy 

znajdujące się na osiedlu, stały się atrakcyjne na rynku nieruchomości i zaczęły być 

kupowane przez rodziny z dziećmi. Sprzedaż liczby domów wzrosła o 55%. 

Zaprezentowane powyżej projekty są dobrym przykładem na to, w jaki sposób 

można skutecznie podnosić jakość życia mieszkańców. Należy również podkreślić fakt, 

iż proponowane rozwiązana nie prowadziły do tworzenia tzw. społeczności 

zamkniętych. Stworzone obszary zamknięte nie obejmowały całego sąsiedztwa. Nie 

ograniczano dostępu do dróg i obszarów publicznych np. szkół, parkingów  

Trafne zdiagnozowanie problemu wspólne skoncentrowanie działań na jego 

przyczynach daje efekt, którego samodzielnie nie uzyskałaby ani policja, ani lokalne 

władze, ani poszkodowani mieszkańcy. Należy jednak pamiętać, że gwarantem sukcesu 

jest społeczna partycypacja w procesie tworzenia projektu oraz doświadczenie 

projektanta i policyjna wiedza o naturze przestępczości.  
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Polskie do świadczenia i eksperymenty w zakresie 

kształtowania bezpiecznych przestrzeni 

 

Badania dotyczące związku przestępczości z rozwiązaniami urbanistycznymi 

prowadzono również w Polsce30.  Interesujący projekt badawczy - dotyczący zabudowy 

miast śląskich - był realizowany na Uniwersytecie Śląskim. Uzyskane wyniki pozwoliły 

na sklasyfikowanie czterech podstawowych zespołów mieszkaniowych: osiedle 

społeczne, wielki zespół mieszkaniowy – blokowisko, starej zabudowy i zespołu 

domków jednorodzinnych. Szczególnie interesująco zostały opisane cechy 

charakterystyczne dla osiedla społecznego, do których należą: 

- liczebność całej jednostki około 5000-6000 osób, 

- łączna powierzchnia około 65 hektarów (25 rodzin na 1 hektar), 

- budynki o wysokości do 5 kondygnacji, 

- szkoła podstawowa jako szczególny ośrodek integracji, 

- 10% terenu przeznaczonego na obszary urządzonej zieleni i rekreacji, 

- niezbędna ilość podstawowych usług w zakresie handlu, rzemiosła, itd., 

- ulice wewnętrzne wyłączone z ruchu przejazdowego, 

- przystanki transportu masowego w pobliżu osiedla, 

- względnie zamknięty charakter jednostki, 

- znaczne nasycenie obiektami małej architektury, 

- istotne znacznie jednostki sąsiedzkiej31. 

Przeprowadzony projekt badawczy jednoznacznie wskazał, że wznoszenie 

osiedli według określonych wskazań (wymogów) - ogranicza prawdopodobieństwo 

wystąpienia zjawisk niekorzystnych społecznie.  

                                                 
30

 M. S. Szczepański, Procesy planowe i żywiołowe w czterech miastach Górnośląskiego Okręgu 
Przemysłowego - charakterystyka obszarów badawczych, [w:] Przestrzeń wielkiego miasta w 
perspektywie badań nad planowaniem i żywiołowością, pod red. Kazimiery Wódz, Katowice 1991. 
31

 Przestrzeń wielkiego miasta w perspektywie badań nad planowaniem i żywiołowością, red. K. Wódz, 
Uniwersytet Śląski, Katowice 1991 rok. 
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Do polskich doświadczeń wykorzystujących elementy kształtowania 

bezpiecznych przestrzeni należy poprawa bezpieczeństwa sytuacyjnego Miejskiego 

Przedszkola Nr 3 w Szczytnie. Eksperyment został zaprojektowany i przeprowadzony 

przez zespół policyjnych dydaktyków z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.  

Na terenie przedszkola stwierdzono problemy związane z dewastacją 

infrastruktury zewnętrznej, zaśmiecania terenu, niszczenie elewacji (graffiti), 

ogrodzenia oraz elementów wyposażenia placu zabaw. Dodatkowo - w porze 

wieczorowo-nocnej - ogrodzony teren przedszkola stawał się miejscem gromadzenia 

młodzieży spożywającej alkohol (czego świadectwem były pozostawione opakowania 

po alkoholu i niedopałki papierosów), a także miejscem popełniania przestępstw  

i wykroczeń (kradzież metali kolorowych i niszczenie mienia).  

Wszystkie te zjawiska przyczyniały się do powstania zagrożenia obiektu 

przedszkola oraz problemów w należytym jego utrzymaniu. O skali zagrożenia 

świadczyły wskazywane wyżej przypadki łamania norm prawnych polegające na 

kradzieży aluminiowych pokryw latarni oświetlających teren przedszkola. Kolejny 

przykład to wykorzystywanie terenu przedszkola do usuwania izolacji z przewodów 

elektrycznych skradzionych w innym miejscu lub zniszczenie drewnianych konstrukcji 

placu zabaw. Powyższe problemy oraz istniejące możliwość ich eliminacji stały się 

podstawą do opracowania koncepcji ograniczenia zagrożeń występujących na terenie 

przedszkola.  

Przeprowadzony - przez pracowników Zakładu Służby Prewencyjnej - 

eksperyment spowodował, iż w ciągu roku na terenie objętym działaniami nie doszło 

do żadnego przypadku złamania normy prawnej.  

Przed przeprowadzeniem eksperymentu władze przedszkola nie mogły poradzić 

sobie z nagminnie dewastowanym sprzętem przeznaczonym dla dzieci, 

systematycznym niszczeniem ogrodzenia oraz włamaniami do budynku przedszkola i 

kradzieżami. Przeprowadzona analiza pozwoliła pracownikom Wyższej Szkoły Policji 

postawić trafną diagnozę, z której wynikało, iż akty wandalizmu mające miejsce na 

terenie przedszkola po godzinach jego funkcjonowania, wynikają z nazbyt rozrośniętej 

zieleni (olbrzymie zakrzaczenie), a co za tym idzie - braku dostatecznego oświetlenia 

terenu oraz widoczności dla mieszkańców osiedla domków jednorodzinnych 

graniczących  
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z terenem przedszkola. Mieszkańcy osiedla nie mieli możliwości pełnej obserwacji 

terenu, a tym samym nie zgłaszali policjantom ani też funkcjonariuszom Straży 

Miejskiej żadnych niepokojących sygnałów. Po godzinach funkcjonowania placówki - na 

terenie - pojawiała się zdemoralizowana młodzież i dorośli, którzy w „bezpiecznym” dla 

siebie otoczeniu spożywali alkohol, zażywali narkotyki, niszczyli urządzenia 

przeznaczone do zabaw dla dzieci.  

Po przeprowadzeniu prac pielęgnacyjnych związanych z ograniczeniem 

wysokości krzewów zwiększyła się możliwość obserwacji terenu. Zaangażowano 

również okolicznych mieszkańców do sygnalizowania niepokojących zachowań osób 

przebywających na terenie przedszkola po godzinach jego funkcjonowania.  

Na pozytywne skutki projektu nie czekano długo. Zaoszczędzone dzięki temu pieniądze 

(nie trzeba było poświęcać już środków finansowych na ciągłe naprawy urządzeń do 

zabawy oraz naprawę ogrodzenia), kierownictwo przedszkola przeznaczyło na zakup 

dodatkowego sprzętu dla dzieci oraz całkowitą wymianę ogrodzenia. Dzięki współpracy 

policjantów, strażników miejskich oraz społeczności osiedla oraz przeprowadzeniu prac 

o charakterze porządkowym (doświetlenie, uporządkowanie rozrośniętej zieleni, 

stopniowe wymienianie uszkodzonego ogrodzenia, obserwacja terenu przez 

mieszkańców itp.), nastąpił wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz 

wyeliminowano z terenu przedszkola osoby korzystające z niego (po godzinach 

funkcjonowania placówki) w sposób niezgodny z przeznaczeniem.  

Udany eksperyment spowodował olbrzymie zainteresowanie władz miasta 

likwidacją przyczyn wiktymności innych miejsc zagrożonych w Szczytnie. Takim 

doświadczeniem praktycznym, w którym wykorzystano wiedzę teoretyczną stała się 

rewitalizacja parku miejskiego w Szczytnie. W roku 2003 wykładowcy Wyższej Szkoły 

Policji wsparli inicjatywę Urzędu Miasta w Szczytnie, polegającą na rewitalizacji parku 

miejskiego.  

Park miejski położony w okolicy Aresztu Śledczego w Szczytnie był miejscem 

gromadzenia się osób często łamiących prawo. W efekcie podjętych działań 

rewitalizacyjnych, park miejski uczyniono mniej atrakcyjnym dla tego typu osób. Stało 

się tak po dokonaniu korekty zieleni, poprawiając tym samym widoczność terenu. 

Wydaje się, że poczucie bezpieczeństwa mieszkańców przebywających w parku 
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miejskim wzrosło. Władze miasta nie przeprowadzały jednak w tym względnie żadnych 

badań porównawczych. 

Lokalna społeczność – pomimo prowadzonej w lokalnej prasie akcji 

informacyjnej - nie rozumiała istoty dokonanych zmian, wypowiadając się krytycznie  

o porządkach dokonanych w parku. Niektórzy przedstawiciele społeczności Szczytna 

krytykowali zastosowane rozwiązania w lokalnych gazetach. W tytułach prasowych 

„Rżnięcie nad jeziorem” oraz „Łyse drzewa bulwersują swoim wyglądem 

mieszkańców”
32

, protestowano przeciwko wycinaniu krzaków i przycinaniu drzew. 

Artykuły prasowe sugerowały, że wycinanie drzew i krzaków nie ma związku  

z ograniczaniem przestępczości, a częstsze patrole policji byłyby skuteczniejsze. 

Okazało się jednak, że dokonana pierwszy raz od 8 lat rewitalizacja parku miała 

bezpośredni wpływ na poczucie bezpieczeństwa osób przebywających w parku. 

Zaobserwowano, że w parku częściej zaczęły przebywać dzieci oraz ludzie starsi.  

Doświadczenie pokazało, że zarówno aktywność policji, urzędu gminy  

i burmistrza miasta, ukierunkowana na usuwanie przyczyn niekorzystnych zjawisk jest 

skuteczniejszym działaniem niż walka ze skutkami tych zaniedbań – przestępczością. 

Innym ważnym doświadczeniem oraz praktycznym wykorzystaniem wiedzy  

i doświadczeń pracowników Zespołu Prewencji Kryminalnej, może być przykład 

wsparcia prac komisji dokonującej oceny zgłoszeń konkursowych w ramach projektu 

„Bezpieczne Osiedle”. Konkurs ogłoszony został przez Komendanta Miejskiego Policji w 

Toruniu i skierowany do wszystkich spółdzielni, wspólnot i zrzeszeń mieszkaniowych z 

Torunia oraz powiatu toruńskiego. 

Jednym z kryteriów oceny zgłoszeń konkursowych była ocena aspektów 

przestrzennych wpływających na bezpieczeństwo mieszkańców. Podstawowym 

problemem w ocenie zgłoszonych propozycji było przyjęcie mierników, które 

pozwoliłyby na porównanie poszczególnych zgłoszeń pod względem przydatności 

rozwiązań architektoniczno-budowlanych w kształtowaniu bezpieczeństwa lokalnych 

społeczności. Oceniane obszary różniły się między sobą formą architektoniczną oraz 

koncepcją urbanistyczną. Trudne do porównania były duże zespoły mieszkaniowe  

w tradycyjnym układzie „blokowisk” oraz jednoznacznie wyodrębnione jednostki 

sąsiedzkie tworzące małe społeczności.  
                                                 
32

 Kurek Mazurski nr 11, 17 marca 2004 r. 
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W trakcie przeprowadzonej oceny terenowej zastosowano więc metodę analizy 

umożliwiającą rozpoznanie stanu wyjściowego, którego diagnoza pozwala na 

doskonalenie procesu poprawy bezpieczeństwa. Metoda ta określana jest jako 3D  

i dotyczy trzech aspektów przestrzeni: przeznaczenia, zdefiniowania poszczególnych 

obszarów oraz ukształtowania fizycznej przestrzeni.  

Przeprowadzona ocena w terenie (niezależna od oceny pozostałych danych 

empirycznych) wskazywała na znaczne zaangażowanie we właściwe ukształtowanie 

przestrzeni osiedli administratora -  Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Administrowany obszar wskazywał na szczególną troską o estetykę otoczenia.  

W zasadzie nie spotykało się graffiti, urządzenia znajdujące się w przestrzeni publicznej 

były w pełni sprawne i nie nosiły śladów dewastacji. Poszczególne obszary  

i ich funkcje były jednoznacznie zdefiniowane i wyodrębnione. Zastosowane materiały 

były trwałe i odporne na wandalizm. Warte podkreślenia jest przemyślane wsparcie 

użytkowania przestrzeni wynikające z zastosowanych oznaczeń oraz fizycznych  

i symbolicznych barier. Zieleń osiedlowa była dobrze utrzymana. Nie ograniczała  

w sposób istotny możliwości obserwowania terenu, a jednocześnie uniemożliwiała 

dostęp do miejsc, gdzie obecność ludzi była niepożądana (mogła budzić poczucie 

zagrożenia).  

Na szczególną uwagę zasługiwał wówczas plac zabaw przy ul. Kołłątaja. 

Estetyczna bariera wyodrębniała i kontrolowała przestrzeń rekreacyjną przeznaczoną 

dla dzieci. Utrudniony był dostęp zwierząt, co zwiększało bezpieczeństwo sanitarne  

i ograniczało ewentualny atak psów. Umiejscowienie placu zabaw w centrum jednostki 

sąsiedzkiej zapewniało stały nadzór wizualny osób dorosłych i ich ewentualną pomoc. 

Pozostałe elementy wspierały pierwotną funkcję tego terenu: ławki dla osób dorosłych 

zachęcały do wspólnego przebywania dorosłych i dzieci; drzewa osłaniały przed 

nadmiarem słońca; kosze na odpady (stały i ruchomy) ułatwiały utrzymanie czystości 

przez użytkowników.  

Podsumowując, należy stwierdzić, że administracja Młodzieżowej Spółdzielni 

Mieszkaniowej w sposób kompleksowy podeszła do zarządzania terenem osiedli. 

Widoczny był na nich ład i porządek. Stosowane były elementy identyfikujące 

przynależność obszaru do danego administratora np. kosze na śmieci o identycznej 

barwie, charakterystyczna szata graficzna oznaczeń budynków. Te i inne elementy 
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pozwalały mieszkańcom na identyfikowanie się ze swoim miejscem zamieszkania oraz 

przyczyniły się do podniesienia poziomu kontroli społecznej – ważnego elementu 

zapobiegania przestępczości.  

Ocena stanu przestrzeni fizycznej na innych osiedlach pozwalała na 

sformułowanie wniosku, iż ich stan zdecydowanie się poprawiał. W trakcie 

dokonywanego przeglądu, nie zauważono zniszczonych ławek, koszy na śmieci oraz 

miejsc nagromadzonych odpadków. Wbrew obiegowej negatywnej opinii o stanie 

domofonów i zamykaniu drzwi, nie stwierdzono nieprawidłowości w losowo 

wybranych klatkach schodowych. Napotykani mieszkańcy, często pytali o przyczynę 

obecności osób na osiedlu, a po uzyskaniu wyjaśnień - przekazywali konkretne uwagi 

dotyczące bezpieczeństwa na ich terenie. Z jednej strony świadczy to  

o czujności mieszkańców, z drugiej zaś (niestety) niezaspokojonej potrzebie 

przekazania policjantom swoich spostrzeżeń, bezpośrednio w miejscu zamieszkania.  

W trakcie zapoznawania się z dorobkiem jednostek policji można zauważyć 

duże zainteresowanie zapobieganiem przestępczości poprzez kształtowanie 

przestrzeni. Policjanci wspólnie z przedstawicielami samorządów lokalnych coraz 

częściej angażują się w działania związane z projektowaniem bezpiecznych przestrzeni. 

 Interesujące rozwiązania architektoniczne skutkujące podniesieniem poziomu 

bezpieczeństwa mieszkańców i turystów zastosowano w województwie 

zachodniopomorskim. Jedną z inicjatyw - działającego na terenie Szczecina -  

Towarzystwa Budownictwa Społecznego  „Prawobrzeże” Sp.z o.o. (TBS) było 

wybudowanie osiedla przy ulicy Puckiej uwzględniającego   koncepcję CPTED. Osiedle 

to zostało zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić mieszkańcom możliwość 

obserwacji tego, co dzieje się na terenie ich osiedla. Aby spełnić ten warunek w 

centralnym punkcie umieszczono plac zabaw dla dzieci, wyznaczono miejsca 

parkingowe wewnątrz osiedla, , zainstalowano lampy zmierzchowe. Wykorzystując 

chodniki, płotki, odpowiednio rozmieszczoną zieleń – uzyskano efekt wyodrębnienia 

terenu.  Dużo uwagi poświęcono także na zaprojektowanie bezpiecznych klatek 

schodowych. Podwójnie przeszklone drzwi klatek schodowych umożliwiają obserwację 

jednocześnie obszaru wewnątrz klatki schodowej, jak i przestrzeni zewnętrznej. 

Skrzynki na listy zostały umieszczone przed wejściem do budynku, w pobliżu 

domofonów.  
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Planując rozwiązania architektoniczne wewnątrz osiedla i drogi dojazdowe, 

brane były pod uwagę aspekty bezpieczeństwa pieszych i dzieci przebywających na 

placu zabaw. Drogi dojazdowe zostały zaplanowane w zewnętrznej części osiedla, 

parkingi umieszczono z dala od placów zabaw, tak aby ograniczyć możliwość 

wbiegnięcia dziecka na drogę. W miejscach, w których kierowcy mogliby poruszać się z 

nadmierną prędkością, zamontowano progi zwalniające33. 

Kolejne osiedla mieszkaniowe, zbudowane w Szczecinie zgodnie z zasadami 

CPTED, powstały przy ulicach Kasztanowej i Chłopskiej. Korzystając z doświadczeń 

uzyskanych  

w trakcie budowy osiedla przy ulicy Puckiej, Towarzystwo Budownictwa Społecznego  

„Prawobrzeże” starało się  w taki sposób dostosować przyjęte w projektach 

rozwiązania aby ułatwić normalne funkcjonowanie również niepełnosprawnym 

mieszkańcom (odpowiednie podjazdy, windy zewnętrzne). 

Inną ciekawą inicjatywą zainicjowaną na terenie województwa 

zachodniopomorskiego było przyznawanie Certyfikatu bezpieczeństwa ośrodkom 

wypoczynkowym spełniającym wymogi bezpieczeństwa określone w odrębnym 

regulaminie. Certyfikat bezpieczeństwa nadawany był przez fundację „Razem 

bezpieczniej” współpracującą z Wydziałem Komunikacji Społecznej Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Zachodniopomorską Izbą Turystyki oraz Okręgowym 

Oddziałem PZU w Szczecinie. Celem tego przedsięwzięcia było stworzenie mechanizmu 

umożliwiającego sprostanie oczekiwaniom społecznym dotyczącym bezpieczeństwa 

osób i mienia. Przyznawane certyfikaty mają charakter honorowy. Każdy posiadacz 

takiego certyfikatu ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i mienia w 

swoim obiekcie. Właściciele ośrodków, którym przyznano certyfikaty, odnotowali 

zwiększoną liczbę gości (certyfikowane ośrodki odnotowały 30% wzrost liczby gości34). 

Jednocześnie znacznie częściej certyfikowane obiekty odwiedzają turyści zagraniczni.  

Opisane inicjatywy dotyczące poprawy bezpieczeństwa w aspekcie 

kształtowania bezpiecznych przestrzeni stają się ważnym elementem profilaktyki 

policyjnej. Innym przykładem tego typu działań jest program „Certyfikat 

                                                 
33

 Szerzej na ten temat: R. Głowacki, E. Ostrowska, K. Łojek, A. Urban, Rozwiązania architektoniczne a 

bezpieczeństwo mieszkańców i turystów w województwie zachodniopomorskim, Policja 2/2006, s. 51. 
34

 Tamże, s. 52 – 53. 
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Bezpieczeństwa” opracowany w Karpaczu. Bogate doświadczenia w zakresie 

wdrażania koncepcji bezpiecznych przestrzeni posiadają także policjanci  

i przedstawiciele samorządów z Wrocławia. 
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Zakończenie 

 

Każde państwo realizując własną politykę, tworzy określone struktury 

pozwalające na zarządzanie bezpieczeństwem. Funkcje organów władzy publicznej  

w obszarach bezpieczeństwa wynikają  bezpośrednio  z zadań, które nałożone zostały 

na dane podmioty (organy) w zakresie ochrony bezpieczeństwa publicznego. 

Szczególną rolę w obszarze bezpieczeństwa ma do odegrania administracja państwowa 

i samorządowa, której funkcje35 sprowadzają się  między innymi do zapewnienia 

bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony życia, zdrowia  

i mienia (dóbr) przed bezprawnymi zamachami. Funkcje te nabierają szczególnego 

znaczenia w sytuacjach zagrożenia - będących wynikiem negatywnych działań 

człowieka lub sił natury. Znaczna część zadań przypisanych i odpowiednio 

wypełnianych przez  administrację rządową i samorządową gwarantuje zapewnienie 

społeczeństwu podstawowych potrzeb w dziedzinie bezpieczeństwa36. Założenia 

reformy administracyjnej kraju, opierające się na  zasadzie decentralizacji oraz 

zasadnicze przewartościowanie w dziedzinie polityki związanej z bezpieczeństwem 

publicznym, spowodowały przeniesienie dużej części ciężaru związanego  

z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo i porządek publiczny na barki organów władzy 

lokalnej. Kompetencje w tym zakresie zostały przyznane wielu organom, z których 

trzeba wymienić: 

− wojewodę będącego przedstawicielem Rady Ministrów i zapewniającego 

współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej  

i samorządowej działających na obszarze województwa i kierującego ich 

działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz 

zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku 

publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom 

                                                 
35

 W. Kitler, Samorząd terytorialny w obronie narodowej Rzeczpospolitej Polskiej, AON, Warszawa 2005, 
s. 187 -188, W. Kitler, Potrzeby i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa społeczności lokalnej, w: W. Kitler, 
Z. Piątek (red.), Realizacja zadań bezpieczeństwa przez samorząd terytorialny, Sandomierz 2006, s. 36. 
 
36

 Szerzej na ten temat W. Kitler poz. cyt.   
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żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich 

skutków na zasadach określonych w ustawach37, 

− samorząd wojewódzki ponoszący odpowiedzialność za bezpieczeństwo publiczne38, 

− samorząd powiatowy ponoszący odpowiedzialność za porządek publiczny  

i bezpieczeństwo obywateli, ochronę przeciwpowodziową, przeciwpożarową  

i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz 

środowiska39, 

− samorząd gminny ponoszący odpowiedzialność za porządek publiczny  

i bezpieczeństwo obywateli oraz ochronę przeciwpożarową i 

przeciwpowodziową40. 

Tym samym dokonano przeorientowania zakresu działania samorządów 

lokalnych. Stworzone zostały podstawy formalne do rozszerzenia aktywności 

samorządu na obszar bezpieczeństwa i porządku publicznego, a problemy związane  

z eliminacją zagrożeń stały się również przedmiotem zainteresowania administracji 

samorządowej i wspólnot lokalnych.  

Osiągnięcie efektów zbliżonych do tych, jakie uzyskano w Anglii i Holandii 

wymaga jednak właściwego zorganizowania procesu projektowania przestrzeni lub 

obiektów oraz odpowiedniego umocowania prawnego.  

 

  

                                                 
8 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, 
Dz.U.2009.31.206 
38

 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. art. 14, Dz. U. nr 91, poz. 576, z 1998 r. 
39

 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. art. 4, Dz. U. nr 91, poz. 578, z 1998 r. 
40

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 7, Dz. U. nr 13, poz. 74, z 1996 r. 
 


