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2. BEZPIECZE STWO A KSZTA TOWANIE PRZESTRZENI

2.1. Wprowadzenie 

Przest pczo , a konkretnie czyny przest pcze, maj  miejsce w okre lo-
nych przestrzeniach. Uwa a si , e w a ciwa organizacja i zagospodarowanie 
przestrzeni publicznych mo e przeciwdzia a  pope nianiu przest pstw
i wykrocze . Prowadzenie dzia a  z zakresu tzw. prewencji przestrzennej 
powinno dotyczy  zarówno kszta towania samej przestrzeni, jak równie
rodowiska spo ecznego. W przestrzeniach publicznych powinno d y  si

do eliminacji zachowa  aspo ecznych na rzecz zwi kszania poczucia 
terytorialno ci i odpowiedzialno ci u mieszka ców. Nale y poprzez odpo-
wiednie dzia ania stara  si  aby przestrze  kszta towa a poczucie bezpiecze -
stwa u mieszka ców a nie u przest pcy, aby poprzez ró ne rozwi zania tzw. 
„du ej i ma ej architektury” pope nienie przest pstwa by o jak najbardziej 
utrudnione. 

2.2. Wybrane teorie 

Teoria Defensible space O. Newmana powsta a na skutek analizy przez 
autora zwi zków mi dzy poziomem przest pczo ci a formami zabudowy. 
Zdefiniowa  on ró ne cechy przestrzeni, których obecno  sprzyja zmniej-
szeniu mo liwo ci pope niania wykrocze  b d  przest pstw. Taka przestrze
powinna charakteryzowa  si : terytorialno ci , nadzorem, zadbaniem 
i u ytkowaniem. Szczególny nacisk O. Newman k ad  na rozwój w ród 
mieszka ców poczucia terytorialno ci, które wed ug niego skutkuje zwi k-
szeniem poczucia bezpiecze stwa, a tak e wyzwala sk onno  do reakcji na 
zauwa one zdarzenia przest pcze. Terytorialno  t  osi gn  mo na, np. 
poprzez wprowadzenie rzeczywistych lub symbolicznych barier mi dzy 
przestrzeniami: prywatn , pó prywatn , pó publiczn  i publiczn . Kolejne 
wa ne cechy przestrzeni to: 1) mo liwo  ci g ego obserwowania terenu 
przez mieszka ców (np. poprzez usuni cie wizualnych barier); 2) dba o ,
czysto  i ogólne opiekowanie si  ni ; 3) naznaczanie jej, nawet okazjonaln
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ale widoczn  obecno ci  mieszka ców; 4) sk onni do aktywno ci obywatel-
skiej mieszka cy (Newman 1972). W pó niejszych swoich pracach 
O. Newman zauwa y , e nie we wszystkich przestrzeniach (np. komercyj-
nych, przemys owych) jego teoria sprawdza si . Zatem wzbogaci  j  pó niej 
o takie elementy jak: uznanie miejsca jako wa nego wymiaru przest pstwa,
w a ciwe utrzymanie mienia, udoskonalanie przestrzeni w celu eliminacji 
okazji do pope nienia przest pstw (G owacki, ojek, Urban 2008). 

O. Newman rozwin  swoje koncepcje b d c tak e pod niew tpliwym 
wp ywem ksi ki kryminologa R. Jeffery’ego Crime Prevention through 
Environmental Design. W tej pozycji znalaz a si  teza, e potencjalny 
przest pca mo e odebra  przestrze , w której si  znajdzie, w sposób 
pozytywny i komfortowy, co mo e sk oni  go do pope nienia czynu. Ale 
mo e poczu  si  nieprzyjemnie, tak e jako osoba nieakceptowana i nie 
anonimowa – co mo e ograniczy  wówczas jego sk onno  do dzia ania. 
Wed ug R. Jeffery’ego mo na tak zaprojektowa  przestrze  aby wysy a a ona 
przest pcy sygna y zniech caj ce i bod ce ograniczaj ce jego swobod .
Koncentrowanie si  przez R. Jeffery’ego tylko na przestrzeni ci gn o na 
niego krytyk , dlatego pó niej wzbogaca  swoj  teori  o elementy zachowa
sprawcy i jego nastawienie na percepcj rodowiska jako miejsca pope nienia 
wykroczenia lub przest pstwa (za: G owacki, ojek, Urban 2008). 

Pewne elementy koncepcji O. Newmana mog y mie  swoje ród o
w tezach J. Jacobs zawartych w ksi ce The Death and Life of Great 
American Cities wydanej pierwotnie w 1961 r. i stanowi cej krytyk
modernizmu w architekturze i planowaniu. J. Jacobs co prawda nie wskazuje 
tak jednoznacznych pomys ów i konkretnych rozwi za  przestrzennych jak 
O. Newman. Ostro nie jednak rozwa a przyczyny i daje teoretyczne 
podstawy mo liwych rozwi za . W aspekcie bezpiecze stwa uzna a ona, e
g ównym problemem miast jest separowanie si  mieszka ców we w asnych 
mieszkaniach i spadek ich aktywno ci w strefach publicznych. Rozwi zanie 
tego problemu widzia a ona w projektowaniu zabudowy bardziej zwartej, 
z wprowadzeniem do  wielu funkcji (nie tylko mieszkaniowej), co mia o, jej 
zdaniem, przywróci ywotno  osiedli i stworzy  nowy wymiar s siedztwa. 
Zamiast projektowania rozlewaj cych si  poza granice miast osiedli 
z zabudow  jednorodzinn , J. Jacobs proponowa a wprowadzenie wieloro-
dzinnej zabudowy o du ym adunku estetyki i indywidualnym charakterze. 
W jej koncepcji wa n  rol  odgrywa o o ywienie ulic. Mia oby to by
zrealizowane poprzez rozplanowanie g stej siatki uliczek pozwalaj cych na 
wykszta cenie si  wi zów s siedzkich. Ulice powinny by  tworzone 
z zamys em wykorzystania ich przez lokalne spo eczno ci, a nie tylko dla 
samochodów. Okna domów zwrócone na ulice i widoczni w nich mieszka cy 
(tzw. oczy spo eczne) mia y zapewni  poczucie bezpiecze stwa. Nie bez 
racji lansowa a tez , e dost pno  i atrakcyjno  celu przest pstwa oraz 
anonimowa obecno  sprawcy mog  zwi kszy  szanse na podj cie przez 
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przest pc  dzia a . Ulice powinny by  tak urz dzone aby osoby z zewn trz
czu y tu si  obco. Podsumowuj c, aby to osi gn  wed ug J. Jacobs powinny 
by  spe nione trzy warunki: 1) powinien by  wyra ny rozdzia  przestrzeni 
publicznej i prywatnej; 2) na ulice powinny by  zwrócone oczy mieszka -
ców; 3) ulica i chodnik powinna mie  swoich u ytkowników. G ówna 
krytyka idei J. Jacobs koncentrowa a si  wokó  za o enia, e w ród wi kszej 
liczby ludzi na ulicach mo e si  znale  wi cej sprawców, sk onnych do 
patologicznych dzia a  (Jacobs 1993). 

Pocz wszy od lat 90. próbowano bardziej wzbogaci  dotychczasowe 
teorie o pierwiastek spo eczny. Mi dzy innymi V. Soomeren zwróci  uwag ,
e dopiero po czenie cech przestrzeni z natur  sprawcy i zachowaniami 

ofiary dadz  mo liwo  projektowania bezpiecznych przestrzeni. Ale eby 
zrealizowane projekty okaza y si  efektywne, wed ug niego, musz  zosta
zabezpieczone jeszcze dwa warunki: 1) przestrze  musi by  na bie co 
utrzymywana i konserwowana; 2) w danym rodowisku nale y stworzy
interdyscyplinarne partnerstwo z o one z mieszka ców, policji, planistów, 
architektów, samorz dowców czy innych osób (za: ojek 2004a, b). 

Podobnie jak J. Jacobs, R. Clarke jako g ównego sposobu zapobie enia 
przest pczo ci upatrywa  w organizacji ulic (Clarke 2004). Rozwi zanie 
widzia  jednak w ograniczeniu dost pno ci do osiedla. Powa nym proble-
mem w realizacji jego koncepcji by o przekonanie do tego pomys u miesz-
ka ców, którzy obawiali si  utrudnie  w ruchu pojazdów. R. Clarke przeko-
nywa , e ograniczenia w ruchu pojazdów utrudni  przest pcom rozpoznanie 
terenu przed pope nieniem czynu, a tak e skomplikuj  im szybkie opuszcze-
nie terenu z „ upem”. A efekty takie mo na by uzyska  poprzez montowanie 
bram i furt.  

M. Felson rozwin  teorie „poda y okazji przest pczych” i „perspektywy 
dzia a  rutynowych” (Felson 2002). Lapidarnie ujmuj c M. Felson postawi
tez , e to okazja czyni przest pstwo. Aby dosz o do czynu przest pczego,
musi zaistnie  okazja, ale eby ona zaistnia a musz  by  spe nione dwa 
warunki: 1) po dany cel jest bliski i osi galny; 2) cel jest niezabezpieczony. 
Zdaniem M. Felsona, ka dy cz owiek b d cy w zasi gu dzia ania okazji 
mo e zosta  przest pc , co oznacza, e zostanie nim nie jest zale ne tyle od 
samego cz owieka co od rodowiska, w którym on przebywa. Kolejne 
przyczyny pojawiania si  przest pczo ci to: zmiany w mentalno ci spo e-
cze stw, os abienie samokontroli sprawców, rozpad wi zi spo ecznych, 
wi ksza anonimowo  mieszka ców. I w a nie w dzia aniach przeciwstawia-
j cych si  podanym przyczynom przest pstw, M. Felson jako znany praktyk, 
widzia  sposoby poprawy bezpiecze stwa mieszka ców. Podobnie jak 
M. Felson, P. i P. Brantinghamowie b d c tak e nauczycielami akademicki-
mi zas yn li bardziej ze swoich dzia a  na rzecz praktyki. Wykonali oni 
projekt poprawy bezpiecze stwa w Vancouver. We wspó pracy z architekta-
mi, planistami i policj  Brantinghamowie wdro yli rozwi zania kryminologii 
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rodowiskowej. W efekcie ich dzia a  kompleks mieszkalny zagro ony 
uprzednio rednim poziomem przest pczo ci, obecnie jest bezpieczny, jest 
czysty i uporz dkowany, a w nowo zaprojektowanym centrum rekreacyjnym, 
do którego przybywa wielu obcych m czyzn, nie pojawi y si  rozboje 
i bójki. Osi gn li takie efekty dzi ki wcze niejszemu zdefiniowaniu czterech 
wymiarów przest pstwa: prawo, sprawca, cel i miejsce. Za priorytetowe 
uznawali tak e oznaczanie tych warunków przestrzeni fizycznej i spo ecznej,
które stwarzaj  okazje do pope niania przest pstw oraz modyfikowali je 
w taki sposób, aby przest pstwa nie by y pope niane (Brantingham 1990). 

2.3. Koncepcja: Zapobieganie przest pczo ci poprzez kszta towanie
przestrzeni (CPTED – od Crime Prevention through Environmental 
Design)

Do po owy lat 90. ubieg ego wieku powsta o wiele opracowa  dotycz -
cych zwi zków mi dzy przestrzeni  a sk onno ci  do pope niania prze-
st pstw. Pojawia y si  tak e praktyczne zastosowania i projekty wprowadza-
j ce w ycie badania naukowe. Powsta a jednak my l, e konieczne jest 
stworzenie wspólnego forum wymiany my li i do wiadcze  w zapobieganiu 
i przeciwdzia aniu wandalizmowi i przest pczo ci poprzez realizowanie 
projektów rodowiskowych. W 1996 r. w Calgary w Kanadzie zorganizowa-
no pierwsz  mi dzynarodow  konferencj  po wi con  problematyce Crime
Prevention through Environmental Design – CPTED (od tytu u ksi ki  
C. R. Jeffery’ego). Na tym spotkaniu plani ci, urbani ci, architekci i specja-
li ci od spraw bezpiecze stwa stworzyli Mi dzynarodowe Stowarzyszenie 
CPTED (International CPTED Association – ICA), por. www.cpted.net. 
G ównym zadaniem nowopowsta ej organizacji by o opracowanie wspólnych 
standardów badawczych i praktycznych zastosowa . Od tamtej konferencji, 
na corocznych obradach, doskonalone s  metody tworzenia bezpiecznych 
i zapewniaj cych ogólnie lepsz  jako ycia rodowisk zurbanizowanych. 
Wa nym aspektem dzia a  ICA jest tak e tworzenie i profesjonalizacja 
mi dzynarodowego ruchu oraz promowanie i udost pnianie wypracowanych 
metod, rozwi za  i strategii opartych na CPTED.  

Wspó cze nie ukszta towana strategia CPTED to jedno z narz dzi, które-
go zastosowanie w po czeniu z innymi rozwi zaniami, mo e doprowadzi
do znacznego ograniczenia (a nawet zlikwidowania) wielu niepo danych 
zjawisk patologicznych. Szczególnie sprawdza si  jako rodek przeciwdzia a-
j cy pope nianiu wykrocze  i przest pstw. Dzieje si  to na skutek wprowa-
dzania ró nych rozwi za  planistycznych i urbanistycznych wspartych 
organizowaniem lokalnych spo eczno ci gotowych do wspó odpowiedzialno-
ci, reagowania na niepo dane zdarzenia i wspó dzia ania z organami 

bezpiecze stwa i samorz du. 
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Praktyczne rozwi zania zastosowania strategii CPTED mog  by  ró ne
w zindywidualizowanych przestrzeniach, opiera si  ona ogólnie na czterech 
prostych zasadach (Czarnecki, Siemi ski 2004; ojek 2004a, b; G owacki, 

ojek, Urban 2008): 
– Naturalna obserwacja. Wprowadzenie tego elementu prowadzi do poja-

wienia si  u przest pcy uczucia, e jego dzia ania mog  by  obserwowane. 
Generalnie chodzi o takie rozplanowanie przestrzeni i zaanga owanie ludzi 
(nieformalnych – mieszka ców, formalnych – np. zatrudnionych stra ników)
aby zmaksymalizowa  mo liwo ledzenia tego co dzieje si  w otoczeniu. 
Sytuacj  tak  mo na osi gn  poprzez np. wytyczenie ci gów pieszych czy 
parkingów aby mo liwa by a ich obserwacja z okien s siaduj cych budyn-
ków, sk onienie mieszka ców aby podci gali rolety, umiejscowienie 
o wietlenia tak aby miejsc zacienionych by o jak najmniej, u ycie kamer 
w miejscach zacienionych, u ycie o wietlenia w sposób umo liwiaj cy 
rozpoznanie twarzy przechodnia itp. 

– Kontrola dost pu. Wyra ne rozgraniczenie mi dzy przestrzeni  prywat-
n  i publiczn  wp ywa pozytywnie na ograniczenie przest pczo ci. Tak
kontrol  mo na uzyska  wprowadzaj c formalne i nieformalne rozgranicze-
nia (pasy, p aty zieleni) oraz ograniczenie do minimum liczby wej  na teren. 
Wej cia takie powinny by  wyra nie oznakowane. Skanalizowanie ruchu 
pieszego wewn trz osiedla, rozmieszczenie miejsc parkingowych dla 
odwiedzaj cych poza kontrolowanym obszarem i wprowadzenie s upków 
dyskryminacyjnych (albo szlabanów) w bramach daje mo liwo atwiejsze-
go obserwowania osób przebywaj cych na „naszym” terenie. W a ciwe 
kontrolowanie dost pu osobom obcym wzmaga poczucie bezpiecze stwa 
u mieszka ców, a jednocze nie obni a pewno  siebie u przest pcy. 

– Terytorialno . Wywo anie u mieszka ców uczucia identyfikacji 
z wyznaczon  przestrzeni  (pó prywatn  lub pó publiczn ) mo e zaowoco-
wa  pozytywnymi skutkami. U ludzi pojawi si  uczucie wspó w asno ci tego 
obszaru, przez co stan  si  oni wspó odpowiedzialni za to co si  na nim 
wydarzy. W przypadku zaistnienia jakiego  zdarzenia bardziej prawdopo-
dobnie jest, e kto  to zg osi na policj . Ponadto w przestrzeni, która ma 
swoich „w a cicieli” atwiej jest zidentyfikowa  swoich i obcych (których to 
potem mo na obserwowa ). Terytorialno  mo na uzyska  poprzez opty-
malne usytuowanie budynków, p otów, rozgranicze , znaków i napisów oraz 
poprzez wyra ne wyznaczenie granicy. Wewn trz wyodr bnionego terenu 
mo na wprowadzi awki, spróbowa  sk oni  mieszka ców do wi kszej 
aktywno ci i cz stszego pobytu w otoczeniu mieszkania. Na takim teryto-
rium przest pca jest wiadomy, e mo e by  skontrolowany. 

– Zarz dzanie i konserwacja. Teren czysty, zadbany i w dobrym stanie 
technicznym wiadczy o tym, e ma on swojego w a ciciela, kogo  kto go 
nadzoruje i dba o niego. Teoria „wybitych szyb” G. L. Kellinga i C. M. 
Wilsona (Kelling, Cole 2000) zak ada, e je li wandal napotka wybite okno 
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to mo e go to sk oni  do wybicia nast pnego lub dokonania innych znisz-
cze . Natomiast przestrze , w której szkody s  szybko naprawiane, odstrasza 
chuliganów. Wspieraj cymi ten aspekt dzia aniami mo e by  dobór dobrej 
jako ci, odpornych, rzadko psuj cych si  urz dze , w a ciwy dobór zieleni, 
o któr  nie trzeba ustawicznie dba .

W zgodzie z za o eniami koncepcji CPTED rozwini to Program Secure
by design. Program ten jest praktycznym zastosowaniem teorii O. Newmana. 
Pocz tkowo g ównie w Holandii uznano, e przestrze  bezpieczna powinna 
powstawa  jeszcze w fazie projektowania. Ju  wówczas nale y stosowa
odpowiednie rozwi zania „odpychaj ce” wandali i przest pców. Wobec 
ewidentnych sukcesów wynikaj cych z zastosowania tego programu 
w Holandii (np. spadek liczby w ama  ze 120 tys. do 68 tys. w latach 1995–
2004, przy jednoczesnym wzro cie poczucia bezpiecze stwa), zacz to go 
stasowa  tak e w Wielkiej Brytanii, krajach skandynawskich, Niemczech 
i we Francji. 

Istniej  niestety pewne przeszkody w mo liwo ci zastosowania i efek-
tywno ci dzia ania za o e  CPTED. Pierwsz  przeszkod  jest s aba znajo-
mo  w ród projektantów i w adz samorz dowych idei CPTED, któr  mo na
by zlikwidowa  poprzez dzia ania edukacyjne i szkoleniowe. Kolejny 
problem to istniej cy opór przeciwko zmianom. Zawsze znajduj  si
sceptycy, którzy nie uznaj  wyników bada  i obserwacji dowodz cych 
przydatno ci rozwi za  CPTED. Mog  tak e pojawi  si  postawy przeciwne, 
uznaj ce, e CPTED jest jedynym panaceum przeciwdzia ania przest pczo-
ci, nie wymagaj cym stosowania dotychczasowych, tradycyjnych rozwi -

za . Takim entuzjastom trzeba ukaza , e CPTED jest tylko pewnym 
elementem, cz ci  ogó u mo liwych rozwi za . Czwarte zagro enie 
zastosowalno ci CPTED wynika z prostego faktu, i  wi kszo  rozwi za
przestrzennych zosta a zaprojektowana bez zastosowania rozwi za Secure 
by design. Pó niejsze ich wprowadzanie w u ytkowanym rodowisku mo e
wymaga  znacznych przekszta ce  zabudowy i przestrzeni, co z kolei wi za
si  mo e z wysokimi nak adami finansowymi i pewnymi kosztami spo ecz-
nymi i politycznymi (www.cpted.net). 

2.4. Przyk ady zastosowa

W 1998 r. w adze miejskie brytyjskiego Nottingham podj y dzia ania na 
rzecz poprawy bezpiecze stwa w mie cie. Efektem wspó pracy organów 
samorz dowych, policji, planistów i developerów by o opracowanie wytycz-
nych, które szczegó owo pokazywa y jak projektowa rodowisko miejskie. 
(Community Safety... 1998). Opracowaniu „przewodnika projektowania” 
przy wieca y cztery nadrz dne zasady: 1) zminimalizowa  zagro enie 
przest pczo ci  i podnie  poczucie bezpiecze stwa mieszka ców w ich 
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domach, a tak e w miejscach publicznych; 2) poniewa  strach przed 
przest pczo ci  mo e by  wi kszy w ród niektórych grup spo ecznych 
(osoby starsze, dzieci, kobiety, niepe nosprawni, mniejszo ci etniczne) 
postanowiono zabezpieczy  przede wszystkim ich potrzeby; 3) walka 
z zagro eniami nie mo e polega  na przeniesieniu przest pczo ci z jednego 
obszaru na inne; 4) stworzenie bardziej zrównowa onego rodowiska
zamieszkania. Dok adne wskazówki zawarte w opracowaniu dotyczy y
ogólnego uk adu przestrzennego, miejsc parkingowych i ci gów komunika-
cyjnych, dost pu do przestrzeni prywatnych, otwartych przestrzeni publicz-
nych, cie ek rowerowych i chodników, rozwi za  architektonicznych 
budynków. W poszczególnych dzia ach tego opracowania przedstawiono 
razem 26 podstawowych rozwi za . Ponadto przedstawiono zalecania 
dotycz ce okien, wej  i drzwi, murów, ogrodze  i bram oraz ukszta towania
terenu i jego o wietlenia. Wszystkie przedstawione rozwi zania i zalecenia 
podporz dkowane by y trzem celom (znanym ju  z koncepcji CPTED): 
maksymalizacja kontroli przestrzeni, wzmo enie poczucia w asno ci, 
precyzyjne rozdzielenie przestrzeni prywatnej i publicznej. Dzia ania podj te
w Nottingham przynios y pozytywne efekty w walce z przest pczo ci .
Opracowanie zosta o rozpropagowane pod nazw  programu „Bezpieczne 
miasto” i zosta o zastosowane i rozwini te w miastach na ca ym wiecie. 

W latach 90. w Holandii badania dotycz ce projektowania przestrzeni 
przeprowadzono w ród firm obrotu nieruchomo ciami, developerów, 
przedsi biorstw budowlanych, inspektorów budowlanych itp. Badano 
mo liwo  wprowadzenia certyfikowania przestrzeni bezpiecznych (miesz-
kania, budynki, osiedla itd.). Wobec du ego zainteresowania wypromowano 
program certyfikowania Policyjnym Znakiem Jako ci Bezpieczne Mieszka-
nie. Certyfikat wydawany by  przez policj  jako instytucj  niezale n
i budz c  zaufanie. Szybko okaza o si , e na rynku nieruchomo ci nabywcy 
ch tniej sk aniaj  si  ku lokalizacjom posiadaj cym takie certyfikaty. 
Zacz y je wi c zamawia  agencje nieruchomo ci aby zwi kszy  sprzeda .
Developerzy starali si  o certyfikaty jeszcze na etapie projektowania 
zabudowy. Posiadacze mieszka  i budynków demonstrowali posiadanie 
certyfikatu w celu odstraszenia wandali i przest pców. Dla w adz samorz -
dowych posiadanie certyfikowanych osiedli by o elementem wyró niaj cym 
gminy. 

Certyfikat mog  otrzyma  osiedla nowe, zrewitalizowane, a tak e w a ci-
ciele domów jednorodzinnych. Aby go dosta  trzeba spe ni  23 wymogi 
podstawowe, a tak e 60% z 28 warunków dodatkowych. Oceniane s  one dla 
mieszkania, budynku, a tak e dla jego otoczenia. Przyk adowe wymagania to 
budynek mo e mie  najwy ej 50 mieszka  (nie prowadzi to do alienacji 
i anonimowo ci w ród mieszka ców), jedna klatka schodowa przypada na 
nie wi cej ni  10 mieszka , wej cie do budynku musi by  widoczne 
i o wietlone po zmroku, drzwi do budynku powinny by  prze roczyste, 
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odporne na w amania i samoczynnie zamyka  si , korytarz w budynku musi 
by  równomiernie o wietlony, nie posiada  zau ków i zakamarków. Kon-
strukcja samego budynku nie mo e umo liwia  wspinania si , a w jego 
otoczeniu nie mo e by  nasadze  wysokich drzew. Liczba dróg dojazdowych 
jest limitowana w zale no ci od liczby mieszka ców (Gral, Urban 2002). 
Zalet  holenderskiego certyfikowania jest zwrócenie uwagi nie tylko na 
mieszkanie i dom ale tak e na jego otoczenie. Certyfikat taki oznacza nie 
tylko spe nienie wymogów antyw amaniowych i zniech caj cych przest p-
ców ale tak e wiadczy o zwi kszeniu poczucia bezpiecze stwa w ród 
mieszka ców. 

W Siechnicach pod Wroc awiem zrealizowano pierwsze w Polsce osiedle 
wed ug regu  „bezpiecznej przestrzeni”. Na „Osiedlu B kitnym” zastosowa-
no g ównie takie rozwi zania jak zwarta konstrukcja domów, brak natural-
nych os on, odpowiednia aran acja ma ej architektury i zieleni. 

W opracowaniu R. G owackiego, K. ojka i A. Urbana (2005) szczegó-
owo przedstawiono realizacj  elementów koncepcji CPTED odno nie

poprawy jako ci bezpiecze stwa na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3 
w Szczytnie. Zaplanowane tam przedsi wzi cia dotyczy y m. in. ogranicze-
nia nieformalnego ci gu komunikacyjnego (naprawa ogrodzenia, s upek
dyskryminacyjny w bramie wjazdowej), zwi kszenia mo liwo ci zewn trz-
nej obserwacji terenu (korekta zieleni), zapobiegania syndromowi „wybitych 
szyb” (dokonywanie szybkich napraw i dbanie o estetyk ), zaanga owania
ró nych podmiotów (Policja, Stra  Miejska, w adze miasta, okoliczni 
mieszka cy). 

2.5. Podstawy prawne w Polsce 

Najwa niejszym aktem prawnym podnosz cym potrzeb  odpowiedniego 
kszta towania przestrzeni w aspekcie bezpiecze stwa jest Ustawa o plano-
waniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym1. Ju  w art. 1 
znajdujemy sformu owanie, e w planowaniu przestrzennym powinno 
uwzgl dnia  si  zw aszcza „wymagania ochrony zdrowia oraz bezpiecze -
stwa ludzi i mienia, a tak e potrzeby osób niepe nosprawnych” oraz „potrze-
by obronno ci i bezpiecze stwa pa stwa”. Natomiast w art. 16 tej e ustawy 
wpisano, e sposób uwzgl dniania problematyki zwi zanej z przygotowa-
niem i przeciwdzia aniem „zagro eniom zewn trznym, a zw aszcza agresji 
militarnej” oraz „zagro eniom wewn trznym, a zw aszcza zagro eniom
bezpiecze stwa i porz dku publicznego” w zagospodarowaniu przestrzen-
nym okre li w rozporz dzeniu w a ciwy minister do spraw gospodarki 

                                                     
1 Ustawa. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 

marca 2003 r.
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przestrzennej w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej. W a ciwe 
rozporz dzenie wyda  Minister Infrastruktury2, który w § 1.2. stwierdzi
m. in., e: 

„uwzgl dnianie potrzeb bezpiecze stwa pa stwa w zagospodarowaniu 
przestrzennym ma na celu przygotowanie i przeciwdzia anie zagro eniom
wewn trznym, w szczególno ci przez zapewnienie warunków do:  

1) reagowania na: 
a) zagro enia zdrowia i ycia ludzi, 
b) katastrofy i kl ski ywio owe,
c) zagro enia gospodarczego i ekonomicznego funkcjonowania pa stwa, 
d) przest pczo  i akty terroryzmu; 
2) ochrony bezpiecze stwa i porz dku publicznego; 
3) ochrony bezpiecze stwa powszechnego; 
4) wykonywania zada  z zakresu ochrony: osób, obiektów, zabytków 
i urz dze ”.

W tym e rozporz dzeniu przed organami odpowiedzialnymi za bezpie-
cze stwo postawiono nast puj ce zadania: 

sk adanie wniosków dotycz cych studium uwarunkowa  i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, 

opiniowanie projektu studium uwarunkowa  i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy, 

uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego i projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa. 

Jak wi c wida  przepisy dotycz ce bezpiecze stwa s  ogólnikowe i spro-
wadzone jedynie do deklaracji, s  tak e pozbawione sformu owa  precyzyj-
nych wymogów i konkretnych rozwi za . Niestety mo liwo ci egzekwowa-
nia powy szych postanowie  s  zatem w polskiej praktyce planistycznej 
trudne do wyegzekwowania. Jednak nie uniemo liwiaj  prowadzenia 
po danej polityki przestrzennej w zakresie bezpiecze stwa. Organy 
zlecaj ce plany i ich autorzy s  ku temu niczym nie skr powane. W praktyce 
jednak, wobec braku nadzoru merytorycznego nad tre ci  planów, w cz ci
dotycz cej bezpiecze stwa wpisywane s  g ównie has a i ogólniki – bez 
konkretnych wytycznych i zada  do realizacji. Oprócz braku merytorycznej 
kontroli wojewody nad planem, przyczyn  z ego stanu rzeczy jest tak e
niewi cy charakter zg aszanych uwag i opinii. Istniej ce rozwi zania 
prawne daj  zatem mo liwo  tworzenia bezpiecznych rozwi za  prze-
strzennych zainteresowanym inwestorom prywatnym, a jednocze nie nie 
obliguj  niestety do odpowiednich dzia a  instytucji publicznych i samorz -
dów.

                                                     
2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu uwzgl dniania 

w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronno ci i bezpiecze stwa pa stwa
z dnia 7 maja 2004 r.
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2.6. Podsumowanie

W przedstawionym tek cie starano si  przedstawi  ró norodne podej cia 
do problemu: jak ukszta towa  ludziom przestrze  aby czuli si  w niej 
bezpiecznie?, co zrobi  aby zredukowa  zagro enie przest pczo ci ? Prace 
nad odpowiedzi  na te pytania prowadzone by y w wielu rodowiskach przez 
naukowców i praktyków. W efekcie powsta y na gruncie interdyscyplinar-
nym ró norodne koncepcje zak adaj ce wp yw ró nych czynników 
i proponuj ce ró ne rozwi zania. Warto jednak zwróci  uwag , e od samego 
pocz tku zwracano uwag  na wa n  rol  czynnika spo ecznego jako 
narz dzia zapobiegania przest pczo ci. Stwierdzono, e same rozwi zania 
czysto techniczne i organizacyjno-prawne nie rozwi  problemu. Powsta y
w efekcie koncepcje i projekty zaanga owania mieszka ców w ycie ich 
rodowiska mieszkalnego. Rozwi zania te polegaj  zarówno na sprawowaniu 

kontroli wzrokowej nad najbli szym s siedztwem, na aktywnym uczestnic-
twie w „ yciu ulicy”, na stwarzaniu warunków wykszta cenia si  spo eczno-
ci lokalnej i s siedzkiej jak i na pojawianiu si  wi zi spo ecznych i prze-

strzennych oraz poczuciu odpowiedzialno ci i dba o ci za zajmowan
przestrze .

Abstract

Security and Creation of Public Space  
In this chapter author presents the most important theories on creating safe space. 

The most influential of them were detailed examined i.e. Newmana, Jeffry, Jacobs, 
Van Soomeren, Clarke, Nelsona and Brantinghams’ theories. Next the Crime
Prevention through Environmental Design program were discussed. In the last part 
of the chapter examples of program implementation were presented.  


