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odpowiadając na kolejne wystąpienie Pana Rzecznika z dnia 14 czerwca 2018 roku 

kierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie podjęcia działań  majqcych 

na celu przeciwdziałanie i ograniczenie zjawiska wykorzystywania dzieci do żebractwa 

(sygn. ZSM.422.12.2018.JW) ponownie pragnę  podkreślić, że wskazany problem od lat 

niezmiennie pozostaje w zainteresowaniu resortu spraw wewnętrznych i administracji. Podobnie 

jak w poprzednich latach, w dniu 29 czerwca 2018 roku, Minister Spraw Wewnętrznych 

i Administracji skierował  do wojewodów pismo o zainicjowanie oraz podjęcie działań  

profilaktyczno-prewencyjnych w celu zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży 

oraz wsparcie służb podległych Ministrowi w prowadzonych przez nie działaniach. W realizację  

ww. działań  powinny włączyć  się  organy administracji zespolonej w województwie, służby 

odpowiedzialne za bezpieczeństwo, a także organy zainteresowanych jednostek samorządu 

terytorialnego oraz inne podmioty, organizujące wypoczynek dzieciom i młodzieży. 

W przedmiotowym piśmie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zalecił, by ww. działania 

- tak jak w latach ubiegłych - byty zintegrowane z Programem ograniczania przestępczości 

i aspołecznych zachowań  „Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. 

Zgodnie z ww. Programem podejmowane działania powinny być  ukierunkowane 

m.in. na zapewnienie bezpieczeństwa wypoczynku nad wodą, zmniejszenie liczby wypadków 

z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, przestrzeganie przed używaniem 

alkoholu i narkotyków (w tym tzw. „dopalaczy"), a także inne niepożądane zdarzenia z udziałem 

młodych ludzi, tj. żebractwo czy ucieczki z domów. 

Jak zauważył  Pan Rzecznik w swoim wystąpieniu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

i Administracji oraz służby podległe Ministrowi podejmują  szereg działań  mających z jednej strony 

przeciwdziałać  zjawisku żebractwa, a z drugiej chronić  jego potencjalne ofiary, przede wszystkim 

osoby małoletnie, niepełnosprawne lub bezradne życiowo. Nie ulega bowiem wątpliwości, 

że największy sprzeciw społeczny budzi skłanianie do żebrania małoletnich i osoby 

niepełnosprawne, często niezaradne życiowo, przy czym skłanianie do żebrania małoletnich 

stanowi formę  przemocy, powodującą  deprecjację  osobowości dziecka, przy jednoczesnym 
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naruszaniu jego praw, w tym prawa do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, 

demoralizacją, zaniedbaniem i złym traktowaniem. 

Mając na uwadze jak poważnym zjawiskiem pozostaje proceder żebractwa, przede 

wszystkim w aspekcie wykorzystywania do niego małoletnich, Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji wystąpiło do Komendanta Głównego Policji o zwrócenie 

szczególnej uwagi na żebractwo małoletnich oraz dalsze monitorowanie tego zjawiska, 

a w przypadku identyfikacji małoletnich zmuszanych do żebractwa o podjęcie wzmożonych 

działań  mających na celu ściganie osób odpowiedzialnych za ten proceder oraz skierowanie 

pokrzywdzonych małoletnich do instytucji udzielających pomocy. Komendant Główny Policji 

polecił  wszystkim komendantom wojewódzkim (Stołecznemu) Policji spowodowanie dokonania 

diagnozy zagrożenia żebractwem oraz rozpoznania skali tego zjawiska na podległym terenie 

służbowym, a następnie podjęcie czynności o charakterze prewencyjnym i operacyjnym. 

Przedstawiając powyższe pragnę  jednocześnie podkreślić, że działania, które mają  na celu 

przeciwdziałanie zjawisku wykorzystywania małoletnich do żebractwa są  prowadzone przez 

cały rok. 
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