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Szanowni Państwo,  
 

 

 

 

Od wielu lat Kraków oraz inne małopolskie miasta okaleczane są obscenicznymi i wulgarnymi 

rysunkami, rasistowskimi napisami wzywającymi do nienawiści oraz pospolitymi bazgrołami. 

Elewacje innych polskich miast wyglądają podobnie. To samo zjawisko występuje również na wsi. 

Działalność pseudografficiarzy widoczna jest niemal na każdym kroku. Pomimo energicznych działań 

Policji i Straży Miejskiej zawłaszczanie przestrzeni publicznej przez wandali nasila się.  

Stopień zuchwałości, którą cechują się te czyny, wskazują na wzrost poczucia bezkarności sprawców. 

Jedną z głównych przyczyn opisanej wyżej sytuacji jest naszym zdaniem brak spójnych przepisów 

prawa i definicji potrzebnych do precyzyjnego zakwalifikowania czynu, który polega na niszczeniu przestrzeni 

miejskie, jako przestępstwa lub wykroczenia. 

Przyjęta przez sądy i prokuratury praktyka, często powoduje, że mimo ujęcia sprawcy przez Policję, 

dochodzenia i sprawy sądowe są umarzane, a wandal unika kary. Niezbędna jest zatem korekta przepisów 

prawa w ww. zakresie. (Opis praktyk sądowych jak również propozycje zmian przedstawiamy w załączniku  

nr 1). 

Sporządzoną przez nas analizę sytuacji prawnej i faktycznej przedstawiliśmy Radzie Miasta Krakowa, 

która na wniosek Pogromców Bazgrołów przyjęła, w październiku 2014 r., rezolucję skierowaną do Posłów, 

Senatorów, Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i miast metropolitalnych w sprawie zmiany przepisów prawa 

umożliwiającego skuteczne ściganie i karanie sprawców dewastujących miasta bazgrołami. 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o poparcie inicjatywy Pogromców Bazgrołów w zakresie 

ograniczenia społecznie szkodliwego zjawiska niszczenia polskich miast przez pseudografficiarzy, poprzez 

wprowadzenie niezbędnych zmian w polskim prawie.  

 

Mamy nadzieję, że Wasz głos dotrze do Sejmu i Senatu, czego skutkiem będzie podjęcie prac przez 

odpowiednią Komisję. 

 

Prosimy i namawiamy do utworzenia ponadpartyjnej koalicji polityków z Małopolski, którzy wykażą 

się determinacją i konsekwencją w dążeniu do wyznaczonego celu. 

 

Liczymy na szybką i jednoznaczną odpowiedź na nasz apel.  

 

Otrzymane deklaracje poparcia będziemy publikować na stronie www.pogromcybazgrolow.com, jak 

również na naszym profilu Facebook. 

W drugiej połowie tego roku planujemy zorganizowanie konferencji prasowej w krakowskim 

Magistracie, podczas której poinformujemy media o współpracy Pogromców Bazgrołów z reprezentacją 

małopolskich polityków. 
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Pogromcy Bazgrołów  to koalicja ludzi dobrej woli: sąsiadów, artystów, a także urzędników  

i pracowników miejskich instytucji. 

Pokrywamy milczeniem farby mowę nienawiści, wulgarne znaki graficzne, bzdury i inne bazgroły. 

Organizujemy też zbiórki farb, które zostały mieszkańcom po remontach, przy użyciu których, siłami 

własnymi i wolontariuszy zamalowujemy bazgroły, prowadzimy kampanie społeczne, a także współpracujemy 

z artystami przy tworzeniu murali.  

Mamy wsparcie władz Miasta Krakowa oraz jego instytucji. Naszymi sprzymierzeńcami są też Straż 

Miejska Miasta Krakowa i Policja. Kibicują nam media lokalne i ogólnopolskie. W 2015 r. realizujemy  

m.in. projekt Budżetu Obywatelskiego „Pogromcy Bazgrołów”, w ramach którego Miasto przeznaczy kwotę  

400 tys. zł na likwidację nielegalnych napisów i znaków graficznych, szpecących gminne budynki. Ważnym 

elementem projektu jest kampania społeczna. 

Kraków będzie swoistym poligonem, na którym chcemy z Państwa poparciem wypracować skuteczną 

metodę ograniczającą zjawisko oszpecania miejskich murów. Nasz sukces będzie informacją krzepiącą dla 

całego kraju. 

Więcej informacji na temat Pogromców Bazgrołów znajduje się na stronie internetowej 

pogromcybazgrolow.com oraz na facebooku.  

Kontakt do Pogromców Bazgrołów:Anna Dunajska tel. 533 230 179, Waldemar Domański  
tel. 505 130 120 dres e-mail:pogromcybazgrolow@gmail.com. 

 

W załączeniu przesyłamy dodatkowo: 

- Rezolucję nr 73/CXVII/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 października 2014 r. - zał. 2, 

- Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 sierpnia 2002 r. sygn. akt V KKN 362/01 w sprawie uszkodzenia mienia 

poprzez umieszczenie napisu na elewacji – zał. 3. 

Szczególnej uwadze polecamy zapoznanie się z treścią druku nr 4470 w sprawie zwalczania 

szkodliwej działalności pseudografficiarzy. Wiele naszych zastrzeżeń budzi odpowiedź podsekretarza stanu 

w Ministerstwie Sprawiedliwości w tej sprawie. (zał. 4 i zał. 5). 

 

 

    z poważaniem 

 

        Pogromcy Bazgrołów 

                 Anna Dunajska       Waldemar Domański 
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Uwagi do stanowiska Ministra Sprawiedliwości w sprawie Interpelacji 4470. 

W 2012 r. Posłowie Józef Lassota i Anna Nemś wystąpili z Interpelacją nr 4470 z pytaniem,  

czy Minister Sprawiedliwości widzi potrzebę zaproponowania zmian legislacyjnych w celu ograniczenia 

działalności „grafficiarzy” oraz jakie dodatkowe działania należy podjąć w tej sprawie.  

W naszej ocenie istniejący porządek prawny nie daje Policji, Straży Miejskiej, sądom i prokuraturom 

instrumentów prawnych umożliwiających skuteczne ściganie i karanie sprawców miejskiego wandalizmu. 

Zjawisko niszczenia miast bazgrołami się nasila, sprejami atakowane są już nie tylko bloki 

mieszkalne, altany śmietnikowe i ogrodzenia, ale też szkoły, żłobki, obiekty sakralne, kościoły, budowle 

zabytkowe. Bazgroły są głęboką rysą na wizerunku polskich miast. 

Niszczona jest cała przestrzeń publiczna, nie tylko pojedyncze budynki i mury, wandale są w stanie  

w ciągu jednej nocy wyrządzić szkodę o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych, a poszkodowane jest całe 

Miasto. 

Poczucie bezkarności wandali rośnie, a obywatele, których mienie jest nagminnie atakowane, mają 

wrażenie, że pozostają z problemem sami. Często rezygnują ze zgłaszania aktów wandalizmu Straży Miejskiej 

i Policji, ze względu na długotrwałe procedury i przekonanie, że chuligani, nawet jeżeli zostaną ujęci,  

nie zostaną przykładnie ukarani. 

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż sądy i prokuratury, prowadząc postępowania dotyczące 

miejskiego wandalizmu opierają się na orzeczeniu Sądu Najwyższego z 2002 r. Według naszej wiedzy 

działalność pseudografficiarzy była wówczas niemal niezauważalna. Obowiązujące przepisy prawa  

„nie nadążają” zatem za życiem i jego realiami, nie pozwalają powstrzymać zalewającej Polskę fali bazgrołów  

mowy nienawiści. 

Naszym zdaniem stosowany system prawny nie chroni porządku prawnego, przepisy nie pozwalają  

na stosowanie kar o charakterze nie tylko represyjnym, ale także prewencyjnym. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że przedstawiona Państwu przez Pogromców Bazgrołów próba analizy 

sytuacji prawnej i faktycznej opisywanego wyżej zjawiska być może nie jest idealna, jednak liczymy na 

wywołanie dyskusji i zainteresowania tematem. Naszym celem jest podjęcie przez profesjonalistów prac nad 

zmianą przepisów, tak, aby były one skuteczne, a nie dawały  pozornego „poczucia bezpieczeństwa”  

w obliczu miejskiego wandalizmu.  

Zadajemy Państwu pytanie:  

Jeśli w ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości „JEST TAK DOBRZE, TO DLACZEGO JEST TAK 

ŹLE?” 

           z poważaniem 

        Pogromcy Bazgrołów 

                  Anna Dunajska       Waldemar Domański 


