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        Prezydent Rzeczpospolitej 

Andrzej Duda 

ul. Wiejska 32 

Warszawa 

   

Szanowny Panie Prezydencie, 

Mając na względzie troskę o wygląd i estetykę polskich miast oraz ochronę ich cennych zabytków zwracamy 

się do Pana Prezydenta o podjęcie natychmiastowych działań, mających na celu przeciwdziałanie 

powstawaniu w Polsce nielegalnego graffiti.  

Grupa  społeczników działających pod nazwą Pogromcy Bazgrołów powstała w Krakowie, mieście 

notorycznie niszczonym przez wandali, którzy sprejami mażą po murach bloków, szkół i kościołów  

czy elewacjach zabytkowych kamienic. Miasto szczególnie szpecą napisy kibolskie, nawołujące do przemocy, 

z wulgarnymi hasłami i przepełnione nienawiścią. Taki widok przy głównych arteriach miasta, przy trasach 

wylotowych czy miejscach chętnie uczęszczanych przez mieszkańców i turystów nie jest dla Krakowa dobrą 

wizytówką. Problem ten nie jest jednak wyłącznie kwestią estetyki, ale posiada również wymiar ekonomiczny. 

Rocznie na walkę z tzw. bazgrołami Kraków wydaje ok.  3 mln zł, drugie tyle muszą z własnej kieszeni 

wyłożyć prywatni właściciele. Niejednokrotnie koszty naprawy elewacji przekraczają możliwości zarządcy 

nieruchomości i nieusunięty przez nich napis latami szpeci  miasto. 

Z plagą, jaką stało się malowanie po miejskich murach nie boryka się jednak tylko stolica Małopolski. Nie jest 

to też problem wyłącznie dużych polskich miast, ale dotyczy całego naszego kraju. Kluczowa w zniwelowaniu 

tego szkodliwego zjawiska jest konsolidacja działań aktywistów, służb porządkowych i władz 

samorządowych. Jednak bez zdecydowanego i konsekwentnego wsparcia ze strony Państwa oraz klarownych 

przepisów prawa walkę z nielegalnym graffiti nadal będziemy przegrywać. Dlatego apelujemy do Pana 

Prezydenta, który już jako krakowski poseł RP zadeklarował poparcie dla naszej inicjatywy, o podjęcie 

zdecydowanych kroków mających na celu zmiany w przepisach polskiego prawa, które pozwolą na skuteczne 

ograniczenie w Polsce powstawania nielegalnego graffiti. 

 

W trakcie kilkunastu miesięcy działalności Pogromców Bazgrołów zorganizowaliśmy wiele akcji usuwania 

nielegalnego graffiti wspólnie z mieszkańcami Krakowa. O problemie bazgrołów rozmawialiśmy  

z właścicielami i zarządcami budynków, włączając w dyskusje lokalnych polityków i aktywistów.  

Dziś jesteśmy przekonani, że mimo ogromnego zaangażowania społecznego walka z nielegalnym graffiti  nie 

będzie skuteczna bez dokonania odpowiednich zmian w polskim prawie. Przede wszystkim niezbędna jest 

korekta zapisów kodeksu karnego. Obecnie wandali nie odstraszają kary i wysokość grzywien, jakie grożą im 
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za zniszczenie sprayem elewacji. Ponadto nawet jeśli taka osoba zostanie ujęta przez Policję lub Straż Miejską 

nie oznacza to, że za swój czyn odpowie. W praktyce takie sprawy najczęściej są umarzane przez prokuraturę 

lub sądy, co tylko wzmaga frustrację wśród funkcjonariuszy służby porządkowych. W przypadku gdy na 

wandala już zostanie nałożona kara grzywny, ta zazwyczaj jest wielokrotnie niższa niż koszty naprawienia 

zniszczonej przez niego elewacji. Konieczne są zatem takie zmiany prawa, które z jednej strony zaostrzą kary 

dla wandali, a z drugiej zmienią kwalifikację czynu, jako społecznie wysoce szkodliwego.  

Na drodze w skutecznej walce z bazgrołami stoi także brak instrumentów prawnych, które umożliwiają 

finansowanie ze środków publicznych usuwania nielegalnych napisów z budynków prywatnych.   Potrzebne 

jest więc dokonanie korekty w przepisach prawa budowlanego i wyposażenie samorządów w uprawnienia, 

które pozwolą  na wprowadzenie odpowiednich przepisów dotyczących prawa miejscowego. Samorządy 

mogłyby zostać wyposażone w możliwość finansowania z własnego budżetu naprawy zniszczonej sprayem 

elewacji, która ze względu na charakter, treść lub rozmiar napisów wymaga natychmiastowej reakcji. Dzięki 

temu kosztowne usuwanie bazgrołów nie obciążyłoby finansowo prywatnych właścicieli. Bez pomocy 

Państwa nie powinni zostawać jednak ci, którzy na własną rękę zdecydują się naprawiać wyrządzone przez 

wandali szkody.  Nowe przepisy mogłyby dać możliwość odliczenia im wydaną na ten cel sumę pieniędzy 

przy dokonywaniu rozliczenia podatku od nieruchomości. 

Z naszym apelem zwracamy się do Pana Prezydenta w momencie nieprzypadkowym. Już za nieco ponad pół 

roku do Krakowa przyjedzie około 2 mln turystów z całego świata, którzy uczestniczyć będą w Światowych 

Dniach Młodzieży. Nie chcemy i nie możemy dopuścić do tego, by wracającym do domów pielgrzymom  

w głowach pozostał obraz oszpeconych sprayem murów z nienawistnymi hasłami, swastykami  

i przekreślonymi gwiazdami Dawida. W związku z powyższym apelujemy o podjęcie przez Pana Prezydenta 

we współpracy z Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednich działań prowadzących do 

usprawnienia walki z nielegalnym graffiti w polskich miastach.  

 

        

Z poważaniem 

Pogromcy Bazgrołów 

 

Waldemar Domański 

 Przewodniczący Zespołu Zadaniowego 

ds. Ograniczenia Bazgrołów w Krakowie 

 

Anna Dunajska 

 Członek Zespołu Zadaniowego ds. 

Ograniczenia Bazgrołów w Krakowie, 

Przedstawiciel Zarządu Budynków 

Komunalnych w Krakowie 


