Kraków, dnia 29 lutego 2016 r.

Minister Sprawiedliwości
Zbigniew Ziobro
ul. Wiejska 32
Warszawa
Szanowny Panie Ministrze,

Dnia 15 lutego 2016 r., otrzymałem pismo nr BDI.0600.11180.01.2016.WT z Kancelarii
Prezydenta RP.
Była to odpowiedź na mój apel i prośbę skierowaną do Prezydenta RP w sprawie niezbędnych
zmian i korekt w polskim prawie w obszarach przepisów służących ograniczaniu aktów wandalizmu.
Głównie chodziło o niszczenie mienia poprzez nanoszenie nielegalnych napisów i znaków graficznych
wykonywanych sprejami. W piśmie do Pana Prezydenta szeroko rozpisywałem się na temat przyczyn,
powodów tego szkodliwego zjawiska, jak również potrzeby walki z nim.
W związku z żywym zainteresowaniem Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy problemem dewastacji
przestrzeni publicznej, pragnę uzupełnić swoją korespondencję dodatkowymi informacjami, które być
może, pomogą w pracach nad zmianą przepisów dotyczących ograniczenia plagi bazgrania i umieszczania
(na elewacjach budynków i innych obiektów w przestrzeni miejskiej) wulgaryzmów, mowy nienawiści
przez pseudo-grafficiarzy.

Sukcesy i duża aktywność krakowskich Pogromców Bazgrołów, skłoniły kilku posłów do złożenia
interpelacji kilku ministrom w latach 2012 – 2013.
Pan Poseł Józef Lassota wraz z Panią Poseł Anną Nems zwrócili się w 2012 r. do Ministra Sprawiedliwości
z interpelacją nr 4470 i zapytaniem, czy Ministerstwo widzi potrzebę zmian legislacyjnych w celu
ograniczenia działalności wandali. Odpowiedź Ministerstwa była negatywna.
Z podobną inicjatywą wystąpił również Pan Poseł Łukasz Gibała, wystosowując interpelację nr 8512 do
Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z wnioskiem o zmianę przepisów prawa,
które mogłyby skutkować ograniczeniem zjawiska bazgrołów w polskich miastach. W odpowiedzi na
interpelację Ministerstwo odpowiedziało, że nie są prowadzone prace legislacyjne w tym zakresie.
W kolejnych pismach Pan Poseł Gibała zwrócił się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w 2013 r. z interpelacją nr 17232 w sprawie konieczności podjęcia działań służących walce z bohomazami.
Ministerstwo nie znalazło podstaw do podjęcia takich prac.
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Zarówno posłów, jak i mnie osobiście zaskoczyło to, że urzędujący ministrowie nie dostrzegli potrzeby
zmian przepisów, uznając tym samym, że obowiązujące paragrafy pozwalają na skuteczna walkę
z wandalami.
Nie jestem prawnikiem, w związku z tym mogę zadać pytanie:

SKORO JEST TAK DOBRZE, TO DLACZEGO JEST TAK ŹLE?
W samym tylko Krakowie wydajemy ok 6 mln złotych rocznie na zamalowywanie tynków i czyszczenie
tramwajów, murów cmentarnych i kościelnych oraz zabytków. Pieniądze pochodzą z budżetu gminy,
ale też spółdzielni mieszkaniowych, parafii oraz właścicieli prywatnych budynków. W skali kraju mogą to
być setki milionów złotych.
W 2014 roku zostałem mianowany przez Prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego
Przewodniczącym Zespołu Zadaniowego ds. Ograniczenia Bazgrołów w Krakowie. Po przeprowadzeniu
konsultacji z wieloma środowiskami, zajmującymi się tym problemem, powstała lista postulatów, które
skierowałem do Prezydenta RP. W procesie tworzenia kolejnych postulatów brali udział m.in.:
przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji.
Wymienię cztery najważniejsze postulaty:
1. Potrzebna jest zmiana kwalifikacji czynu z wykroczenia na przestępstwo, ze względu na rozległość
zjawiska. Traktujmy bazgroły jak epidemię.
2. Należy bezwzględnie podnieść wysokość kar finansowych z dotychczasowych 500 zł na co najmniej
10 000 zł. Kwota ta byłaby wpłacana do kasy miejskiej, z którego to konta środki przeznaczane by były na
naprawę miejskich elewacji.
3. Dajmy prawo miastom do finansowania remontu elewacji – aby miasta miały prawo do wydawania
gminnych pieniędzy na remont prywatnych elewacji w wybranych przez siebie rejonach. Mam na myśli
główne trakty komunikacyjne, takie jak (w przypadku Krakowa): trasy z lotniska do centrum miasta i trasę
tranzytową - Zakopianka, Aleje Trzech Wieszczów, aż do wylotu w kierunku Warszawy.
4. Stwórzmy prawne podstawy do obniżenia podatku od nieruchomości dla tych właścicieli

nieruchomości, którzy na bieżąco usuwają nielegalne napisy i znaki graficzne z elewacji,
ogrodzeń, klatek schodowych.
W 2015 r. spotkałem się z Panią Lidią Jaryczkowską Prokuratur Okręgową w Krakowie. Rozmawialiśmy
m.in. na temat kwalifikacji czynów (polegających na niszczeniu elewacji bazgrołami), wyroków oraz
współpracy Prokuratury z Policją.
W trakcie spotkania przekazałem Pani Prokurator Okręgowej swoją opinię na temat niskiej skuteczności
walki wymiaru sprawiedliwości i służb porządkowych z aktami wandalizmu i szczególnie podkreśliłem,
że zbyt wiele spraw kończy się umorzeniami lub akt wandalizmu kwalifikowany jest jako czyn o niskiej
szkodliwości społecznej lub nie jest oceniany pod kątem przepisów karnych dotyczących konsekwencji
prawnych niszczenia mienia.
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Postulowałem konieczność zastosowania wyjątkowych rozwiązań ze względu na skalę zjawiska i jego
szkodliwość społeczną. Dałem wiele przykładów zuchwałych działań pseudo-grafficiarzy, którzy chwalą
się w mediach społecznościowych, zamieszczając krótkie filmy dokumentujące ich działania polegające na
niszczeniu mienia, w których zapowiadają również swoje kolejne akcje. Na terenie Krakowa działa od lat
wiele grup lokalnych obszczymurków, które rywalizują na ilość zaznaczonych sprejem budynków tzw.
„tagów”. Rekordziści na swoim koncie mają ponad tysiąc zniszczonych elewacji.
Liczę na zaangażowanie Pana Ministra i szybki efekt w postaci wprowadzenia postulowanych przeze mnie
zmian w przepisach prawnych w celu ograniczenia miejskich bazgrołów. Jest to szczególnie ważne
w obliczu zbliżającej się wizyty Ojca Świętego, Franciszka I w stolicy Małopolski.

Z poważaniem
Waldemar Domański
Przewodniczący Zespołu Zadaniowego
ds. Ograniczenia Bazgrołów w Krakowie
Szef Pogromców Bazgrołów
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