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Streszczenie
W artykule przedstawiono problem żebractwa dzieci w Polsce współczesnej.
Wskazano na przyczyny m akrospołeczne i m ikrospołeczne żebractwa
dzieci. Dokonano próby usystem atyzowania i wskazania przepisów prawa,
które mogą być przydatne w ograniczaniu zjaw iska żebractwa dzieci i ich
marginalizacji społecznej. Omówiono przepisy z zakresu prawa rodzinnego
i opiekuńczego, karnego, kodeksu wykroczeń, prawa o cudzoziem cach,
prawa pomocy społecznej oraz prawa w zakresie postępowania w sprawach
nieletnich i Konwencji o Prawach Dziecka. Przedstawiono m ożliwości
zastosowania poszczególnych przepisów legislacyjnych w konkretnych
sytuacjach dotyczących naruszenia zasad prawa ze względu na proceder
żebractwa. Wskazano na rolę sam orządu terytorialnego w diagnozowaniu
zjawiska żebractwa dzieci i podejmowania zdecydowanych działań
w przypadku zm uszania dzieci do żebractwa przez rodziców lub
opiekunów.
Summary
The article discusses the problem of child beggary in contem porary Poland.
The macro and micro social causes of child beggary are indicated and an
attempt is made to system atize and present legal regulations which may
be useful in limiting the process of child beggary and social exclusion.
The article further presents regulations concerning fam ily and custody law,
criminal law - human trafficking, Penal Code, foreigner legal regulations,
social welfare law, juvenile crim inal procedure code and the Convention
on the Rights of the Child. The possibilities of applying the regulations
are presented in specific situations referring to violating the law through
beggary. Moreover, the role of the local governm ent in diagnosing the
phenomenon of child beggary and deciding on taking action in the case of
forcing children to beg by their parents or caretakers is pointed out.
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„N a świecie wiele dzieci umiera z braku jedzenia,
ale je szcze więcej z braku m iłości."
Matka Teresa z Kalkuty
W Polsce wraz z rozpoczęciem okresu transform acji ustrojowej,
dla wielu rodzin oznaczającej trudności w dostosowaniu się do nowych
warunków społeczno- ekonom icznych, nasiliło się zjawisko żebractwa
z udziałem dzieci. Na ulicach polskich m iast pojawiły się dzieci proszące
o jałm użnę. Ż eb rzą sam odzielnie lub ze swoimi opiekunami, występując
w roli „rekw izytów żebraczych". S ą wśród nich również dzieci ulicy,
pochodzące często z rodzin patologicznych - dla nich ulica staje się
przestrzenią społeczną, w której szukają kontaktów z rówieśnikami.
Żebractwu dzieci tow arzyszą różne socjotechniki żebracze
dostosowane do czasu i m iejsca zbierania jałmużny. Aby skłonić przechodnia
do wrzucenia paru groszy, m ają one przekonać o chorobie, ubóstwie,
niepełnosprawności, bezdomności i innych problemach jałm użnika.
S ą wśród żebrzących w Polsce zarówno polskie dzieci, ja k i pochodzące
z Rumunii, Czeczenii, Mołdawii, Ukrainy, Bułgarii, Białorusi. Dzieci żebrzą
sam odzielnie lub ze swoimi opiekunam i, ucząc się rzemiosła żebraczego,
są również wykorzystyw ane jako rekw izyty żebracze, w wielu przypadkach
zm uszane do żebractwa. Szczególne zaniepokojenie wywołuje fakt, iż
w Polsce działają zorganizowane grupy osób dorosłych wykorzystujących
dzieci do żebractwa. Dzieci często są przyuczane do zawodu żebraczego,
aby sam odzielnie lub w tow arzystwie opiekuna uprawiać ten proceder.
Zdjęcie 1. Figura żebracza „rekw izyt dziecko"

Fot.: K. Król, Poznań
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Badania autorki dotyczące problem atyki żebractwa wykazały, że
do najczęstszych przyczyn mikrospołecznych żebractwa dzieci należy
zaliczyć:
■ patologie rodziny,
■ nakaz żebrania,
■ przestępstwa i czyny karalne,
■ niezaradność życiowa rodziny żebrzącego dziecka,
■ przyczyny losowe,
■ ucieczka z domu lub instytucji opiekuńczo-resocjalizacyjnej (bycie
na gigancie),
■ handel ludźmi.
Natomiast do głównych przyczyn m akrospołecznych żebractwa
dzieci możemy zaliczyć:
■ ubóstwo,
■ bezrobocie,
■ kwestionowanie zasad moralnych,
■ osłabienie więzi rodzinnych,
■ uwarunkowania psychiczne.
Należy podkreślić, iż w badaniach nad biedą bardzo istotne je st
rozpoznanie zarówno skali zjaw iska żebractwa wśród dzieci, ja k i jego
przyczyn, aby móc skuteczniej zapobiegać ich wykluczeniu społecznemu
w przyszłości, a być może zapobiec żebractwu dziedziczonem u (wraz
z dobrodziejstwem dziedziczonej biedy i złych wzorców wyniesionych
z dzieciństwa). Nie ulega przecież wątpliwości, że żebractwo doświadczone
w dzieciństwie może mieć trwałe konsekwencje dla dalszego rozwoju
psychicznego, emocjonalnego i społecznego. Może prowadzić do wielu
dysfunkcji, patologii, a co najgorsze do przekonania, że żebractwo może
być sposobem na życie, a nawet świadomie wybranym zawodem i stylem
życia.
Przeciwdziałanie żebractwu, powiązanemu często z innymi
problemami społecznymi jednostki czy rodziny, mieści się w sferze polityki
społecznej państwa, a szczególnie w działaniach sam orządów terytorialnych
i lokalnych organizacji społecznych.
Specjaliści w Polsce zajm ujący się interw encją socjalną często
podkreślają, iż najw iększą trudność w podejmowaniu szybkich i skutecznych
działań wynika z faktu, że regulacje prawne nie poruszają danej kwestii
w sposób bezpośredni - i tak je st właśnie w przypadku żebractwa. Regulacje
prawne, które m ogą być przydatne w przypadku interwencji dotyczącej
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żebractwa, um ieszczone są bowiem w wielu aktach normatywnych
i wymaga to dużej znajom ości oraz umiejętności ich stosowania w konkretnej
sytuacji.
Niniejsze opracowanie stanowi próbę uporządkowania i omówienia
aktualnych regulacji prawnych, których znajom ość i prawidłowe zastosowanie
przez odpowiednie podmioty może przyczynić się do minim alizacji problemu
żebractwa, zapobiegania żebractwa i dalszej m arginalizacji społecznej
dzieci i ich rodzin, w tym dzieci ulicy.
Regulacje prawne przydatne w procesie minimalizacji kwestii
żebractwa dzieci i ich rodzin
Bezpośrednich zapisów dotyczących kwestii żebractwa nie ma
w m iędzynarodowych aktach normatywnych i w ustawodawstwie krajowym.
Analizując problem żebractwa w świetle prawa polskiego należy podkreślić,
że nie je st on uregulowany tylko w jednym akcie prawnym. Przydatne
m ogą tu być uregulowania umiejscowione w kilku obszarach prawnych,
takich jak:
■ Ustawodawstwa w zakresie pomocy społecznej
■ Kodeksu wykroczeń
■ Ustawodawstwa w zakresie postępowaniu w sprawach nieletnich
■ Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
■ Ustawy o cudzoziem cach
« Konwencji o Prawach Dziecka
■ Ustawodawstwa w zakresie handlu ludźmi
Ustawodawstwo w zakresie pomocy społecznej
Ustawa o pomocy społecznej nie reguluje problemu żebractwa
w sposób bezpośredni, ale znajdujem y w niej zapisy, które mogą dotyczyć
problemu żebractwa w sposób pośredni: ubóstwo, bezdomność, bezrobocie,
niezaradność życiowa, itp.
Zatem przepisy ustawy o pomocy społecznej m ogą w niektórych
przypadkach w skuteczny sposób zapobiegać problemowi żebractwa,
a działania różnych programów socjalnych prowadzone przez instytucje
pomocowe m ogą mieć zasadnicze znaczenie w ograniczeniu tego
zjawiska.
Artykuł 7. ustawy o pomocy społecznej wym ienia przyczyny udzielania
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pomocy1. Zgodnie z powyższym artykułem pomocy społecznej udziela się
osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
■ ubóstwa,
■ sieroctwa,
■ bezdomności,
■ bezrobocia,
■ niepełnosprawności,
■ długotrwałej lub ciężkiej choroby,
■ przemocy w rodzinie,
■ potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
■ potrzeby ochrony m acierzyństwa lub wielodzietności,
■ bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych,
■ braku umiejętności w przystosowaniu do życia m łodzieży
opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze,
■ trudności
w
integracji
cudzoziemców,
którzy
uzyskali
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą,
■ trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu
karnego,
■ alkoholizmu lub narkomanii,
■ zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
■ klęski żywiołowe lub ekologiczne.
W myśl Artykułu 8 ustawy o pomocy społecznej, prawo do świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej (z zastrzeżeniem Art. 40, 41, 53a, 78
i 91) przysługuje2:
■ osobie sam otnie gospodarującej, której dochód nie przekracza
„kryterium dochodowego osoby sam otnie gospodarującej",
■ osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza dalej
„kryterium dochodowego na osobę w rodzinie",
■ rodzinie, której dochód nie przekracza sum y kwot kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium
dochodowym rodziny",
■ przy jednoczesnym wystąpieniu co najm niej jednego z powodów
wymienionych w art. 7 pkt. 2 -1 5 lub innych okoliczności
1 Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pom ocy społecznej (D.U. 2004, Nr 64, poz. 593).
2 Tamże.
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uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.
Powyższe uregulowania m ają zastosowanie, kiedy przyczyna
żebractwa jednostki czy rodziny tkwi w problemie ekonomicznym,
niezaradności życiowej, bezdomności, w problemie zdrowotnym, bezrobocia
itp.
Zadania państwa dotyczące ochrony najuboższych wykonywane
przez ośrodki pomocy społecznej dotyczą rozpoznania sytuacji społecznoekonom icznej i zdrowotnej osoby czy rodziny oraz wspierania osoby
i rodziny w wysiłkach zm ierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb
i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Zadaniem zaś pomocy społecznej je st zapobieganie sytuacjom , które
wym ienia A rt.7, oraz podejmowanie działań zm ierzających do życiowego
usam odzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Nie ulega wątpliwości, że przeciwdziałanie żebractwu to zadanie
polityki społecznej państwa, której podmiotami są instytucje pomocy
społecznej. Ośrodki pomocy społecznej wraz z organizacjami społecznymi
podejm ują szerokie działania diagnostyczne i pomocowe, jednak zasięg,
skala oraz zróżnicowanie kwestii żebractwa w Polsce, szczególnie w dużych
aglom eracjach, często w ym agają podjęcia dodatkowych zadań, takich
ja k chociażby diagnoza żebrzących w miejscu zbierania jałmużny. Takie
działania podjęły dotychczas nieliczne gm iny w Polsce, powołując specjalne
zespoły zajm ujące się problem atyką żebractwa.
Zdjęcie 2. Żebrzące dziecko „figura modlitewna"

Fot.: K. Król - Poznań
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Kodeks wykroczeń3
W kodeksie wykroczeń problem atykę żebractwa w sposób
bezpośredni reguluje Artykuł 58. § 1, który stanowi: „Kto, m ając środki
egzystencji lub będąc zdolny do pracy, żebrze w miejscu publicznym,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny d o i. 500 złotych albo
karze nagany". Natom iast § 2 powyższego artykułu stanowi: „Kto żebrze
w miejscu publicznym w sposób natarczywy lub oszukańczy, podlega karze
aresztu albo ograniczenia wolności". Z kolei Art. 104 stanowi: „Kto skłania
do żebrania małoletniego lub osobę bezradną albo pozostającą w stosunku
zależności od niego lub oddaną pod jego opiekę, podlega karze aresztu,
ograniczenia wolności albo grzywny". Przedmiotem ochrony je st tutaj:
■ po pierwsze, porządek przestrzeni publicznej i ochrona przed
działaniami praktyk oszukańczych osób żebrzących (pozorowanie
niepełnosprawności, biedy, sym ulowanie ciężkiej choroby np.
AIDS), a także ochrona przed natarczyw ym żebractwem wręcz
agresywnym (chwytanie za ubranie, wyzwiska, epitety, namolność,
agresja itp.). Należy zaznaczyć, że wielu ludzi zdolnych do pracy
traktuje żebractwo jako sposób na życie. Działanie takie je st
wykroczeniem,
■ po drugie, ochrona prawna małoletnich lub innych osób zm uszanych
do żebractwa przez rodziców lub opiekunów (zm uszanie do
żebractwa dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne, pozorując przy
tym dodatkowe fałszywe kalectwo).
Zdjęcie 3. Żebrzące dziecko „figura kaleka"

Fot.: K. Król - Poznań
3 Ustawa z dnia 20 maja 1971r. kodeks wykroczeń (Dz. U. 2007, Nr 109, poz756 tekst jedn.
z późn. zm .)
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Osoba bezradna zgodnie z Art. 104 k.w. to taka, która pozostaje
w stosunku zależności od innej osoby lub też osoba oddana pod opiekę
innej osobie, która taką zależność wykorzystuje. Należy zwrócić uwagę na
to, że ktoś, kto nakłania inną osobą do żebrania w sposób dotkliwy, uwłacza
jej godności. Natom iast małoletni to osoba, która nie ukończyła 18 lat.
Należy również zaznaczyć, że kodeks wykroczeń reguluje odpowiedzialność
za czyny zabronione po ukończeniu 17. roku życia (art. 8 k.w.).

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach
nieletnich
W sytuacji, kiedy żebractwem para się osoba nieletnia, a przyczyną
lub skutkiem żebractwa może być dem oralizacja nieletniego, m ogą mieć
zastosowanie przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Podstawową przesłanką tej ustawy je st dobro nieletniego.
Należy podkreślić, iż ustawie przyśw iecają cele, które m ogą mieć
zw iązek z żebractwem dzieci i młodzieży, takie ja k :4
■ dążenie do przeciwdziałania dem oralizacji i przestępczości nieletnich
i stwarzania warunków powrotu do normalnego życia nieletnim,
którzy popadli w konflikt z prawem bądź z zasadami współżycia
społecznego,
■ umacnianie
funkcji
opiekuńczo-wychowawczej
i
poczucia
odpowiedzialności rodzin za wychowanie nieletnich na świadomych
swych obowiązków członków społeczeństwa.
Zakres podm iotowy ustawy reguluje: Art. 1. § 1, który wymienia
następujące kategorie osób:
■ w zakresie zapobiegania i zwalczania dem oralizacji - w stosunku do
osób, które nie ukończyły lat 18,
■ w sprawach o czyny karalne - w stosunku do osób, które dopuściły
się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17,
w zakresie wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych
- w stosunku do osób, względem których środki te zostały orzeczone,
nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby lat 21.
Sąd rodzinny zgodnie z Art. 7. § 1 ustawy o postępowaniu
w sprawach nieletnich może:
1) zobowiązać rodziców lub opiekuna do poprawy warunków
wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych nieletniego, a także do
4 Ustawy z dnia 26 października 1982 o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 2002,
Nr 11, poz. 109 tekst jedn. z późn. zm).
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ścisłej współpracy ze szkołą, do której nieletni uczęszcza, z poradnią
psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnią specjalistyczną,
zakładem pracy, w którym jest zatrudniony, oraz lekarzem lub
zakładem leczniczym,
2) zobowiązać rodziców lub opiekuna do naprawienia w całości lub
w części szkody wyrządzonej przez nieletniego.
Natomiast w § 2 postanowiono, że sąd może zwrócić się do właściwych
instytucji państwowych lub społecznych oraz jednostek sam orządowych
o udzielenie niezbędnej pomocy w poprawie warunków wychowawczych,
bytowych lub zdrowotnych nieletniego.
W wypadku, gdy rodzice lub opiekunowie nieletniego uchylają się
od wykonania obowiązków nałożonych na nich przez sąd rodzinny, można
wymierzyć im karę pieniężną.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
W przypadku, kiedy żebractwo dzieci je st spowodowane patologią
władzy rodzicielskiej, należy przez sąd rodzinny podjąć zdecydowane
działania ingerujące w sposób wykonywania tej władzy. Mogą mieć
wtedy zastosowanie przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które
stanowią5:
§1. Jeżeli dobro dziecka je st zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie
zarządzenia (Art. 109 §1 k.r.i o.), sąd opiekuńczy może w szczególności
( A rt.109 §2 k.r.i o.):
■

zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania
z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych
zarządzeń,

■

określić, jakie czynności nie m ogą być przez rodziców dokonywane
bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom ,
jakim podlega opiekun,

■

poddać wykonywanie
kuratora sądowego,

■

skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do
przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej
częściową pieczę nad dziećm i,

władzy

rodzicielskiej

stałemu

nadzorowi

5 Ustawa z dnia 25 lutego 1964. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 r., Nr 9, poz 59
z późn. zm.)
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■

zarządzić um ieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo
w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W przypadku um ieszczenia małoletniego w rodzinie zastępczej
lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej, sąd opiekuńczy zawiadamia
powiatowe centrum pomocy rodzinie, które udziela rodzinie małoletniego
odpowiedniej pomocy i składa sądowi opiekuńczemu sprawozdania
dotyczące sytuacji rodziny i udzielanej pomocy, w term inach określonych
przez sąd, a także współpracuje z kuratorem sądowym.
Sąd opiekuńczy, ze względu na okoliczności uzasadniające
um ieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce
opiekuńczo-wychowawczej, rozważa także ustanowienie nadzoru kuratora
sądowego nad sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim
(Art. 109 § 4).
Zdjęcie 4. Żebrzące dziecko z opiekunem "figura kom unikacyjna"

Fot.: K. Król, Poznań

W przypadku, kiedy władza rodzicielska nie może być wykonywana
z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy
rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem
dziecka, sąd opiekuńczy może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej
(Art. 111 k.r. i o.).
Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także
w stosunku do jednego z rodziców. Sąd może pozbawić rodziców władzy
rodzicielskiej, jeżeli mimo udzielonej pomocy nie ustały przyczyny
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zastosowania(Art. 109 § 2 pkt 5), a w szczególności, gdy rodzice trwale nie
interesują się dzieckiem.
Zapobieganiu
żebractwa
dzieci
powinna
służyć
praktyka
natychmiastowego informowania właściwych służb prawnych (sąd rodzinny
i opiekuńczy), a także zintegrowane działania służb m iejskich (straży
miejskiej, policji, straży granicznej) i pomocy społecznej, uwzględniające
zarówno wyjaśnienie przyczyn pobytu żebrzących dzieci na ulicach, ja k
i równoczesne przygotowanie propozycji pomocy socjalnej i specjalistycznej.
Natomiast w przypadkach uzasadnionych podjęcia dalszych procedur
operacyjno-prawnych w oparciu o kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz
o ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także kierując się
przepisami Konwencji o Prawach Dziecka.
Konwencja o Prawach Dziecka6
Żebrzące dziecko często je st przedm iotem m anipulacji w rękach
dorosłych. Badania wykazały, że dzieci są zm uszane do żebractwa przez
rodziców, opiekunów. Dzieci w ykorzystywane są również jako rekw izyty
żebracze. Należy pamiętać, że dziecko to sam odzielny podmiot, ale ze
względu na sw oją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej
opieki i ochrony prawnej. Dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania
jego tożsamości, godności i prywatności. Na straży katalogu praw i wolności
dzieci stoi Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz.
526) Obejmuje ona prawa cywilne, socjalne, kulturalne, polityczne dzieci.
Artykuł 3. Konwencji stanowi, że Państwa - Strony będą podejm owały kroki
ustawodawcze, adm inistracyjne, socjalne dla zapewnienia realizacji prawa
dziecka do ochrony przez wyzyskiem ekonom icznym , przed wykonywaniem
pracy, która może być niebezpieczna lub może kolidować z kształceniem
dziecka, bądź może być szkodliwa dla zdrowia dziecka lub jego rozwoju
fizycznego, umysłowego, duchowego, moralnego lub społecznego. Mając
powyższe na uwadze, a także A rt 3 ust. 2 Konwencji o Prawach Dziecka
zobowiązujący Państwa - Strony do podjęcia wszelkich właściwych działań
ustawodawczych oraz adm inistracyjnych w celu zapewnienia dziecku
ochrony i opieki w takim stopniu, w jakim je st to niezbędne dla jego dobra,
polskie podmioty polityki społecznej na szczeblu sam orządowym powinny
opracować program przeciwdziałania żebractwu i ubóstwu dzieci. Należy
także w zdecydowanie większym zakresie niż dotychczas postawić na pracę
6 Konwencja o prawach dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526).
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socjalną ze społecznościam i lokalnym i, aby zaktywizować środowisko,
szczególnie w enklawach biedy. Należy powszechniej powoływać
i przygotowywać zespoły pracujące z dziećm i ulicy, czyli pedagogów
ulicy (streetworkerów). Dla skuteczności powyższych działań potrzebna
je st współpraca instytucji państwowych i pozarządowych, które pracują
z dzieckiem i jego rodziną. Zjaw isko żebractwa wśród dzieci, w tym jego
skala, w Polsce współczesnej je st niepokojące, dlatego należy podjąć
starania w kierunku ogólnopolskiej diagnozy społecznej tego problemu.
Diagnoza ta powinna być podstawą do opracowania planu pomocy dla
dziecka i jego rodziny, powinna odpowiedzieć na pytanie, czy to bieda jest
przyczyną żebractwo dziecka, czy też chęć łatwego zysku, także z udziałem
grup o charakterze przestępczym (np. zm uszanie do żebractwa, handel
ludźmi).
Należy pamiętać, że żebractwo dzieci i młodzieży to droga do
wykluczenia społecznego tych osób w przyszłości, to także utrwalanie złych
nawyków, że „z ulicy można przeżyć".
Ustawa o cudzoziem cach
Jak w skazują badania autorki dotyczące żebractwa, znaczny procent
żebrzących w Polsce to obcokrajowcy. Najczęściej są to obywatele Rumuni,
Mołdawii, Ukrainy. Żebrzący ci w ystępują często w zorganizowanych
grupach, w dużych aglom eracjach m iejskich. Największe natężenie
żebrzących obcokrajowców notujem y w Polsce w takich aglomeracjach
ja k Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków. Ten problem jest obecny we
w szystkich stolicach europejskich oraz w atrakcyjnych kurortach, gdzie
istnieje możliwość częstych kontaktów z jałm użnikiem .
W Polsce w przeciwdziałaniu żebractwu wśród cudzoziemców można
zastosować przepisy Ustawy o cudzoziem cach z dnia 13 czerwca 2003
roku7. W myśl przepisów ustawy (Art. 88.1.) cudzoziemcowi można wydać
decyzję o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli między
innymi:
■ przebywa na tym terytorium bez wym aganej wizy, zezwolenia na
zam ieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE,
■ wykonywał pracę niezgodnie z ustaw ą z dnia 20 kwietnia 2004
roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy albo podjął
7 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziem cach ( Dz. U. 2006, Nr 234 ,poz. 1694, tekst
jedn. z późn. zm .)
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działalność gospodarczą niezgodnie z przepisam i obowiązującym i
w tym zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej,
■ nie posiada środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie może wskazać
wiarygodnych źródeł ich uzyskania,
■ jego dane są wpisane do wykazu cudzoziemców, których pobyt na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej je st niepożądany, jeżeli wjazd
cudzoziemca na to terytorium nastąpi w okresie obowiązywania
wpisu,
■ jego dalszy pobyt stanowiłby zagrożenie dla obronności lub
bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego albo naruszałby interes Rzeczypospolitej Polskiej,
■ niezgodnie z przepisam i przekroczył lub usiłował przekroczyć
granicę,
■ dobrowolnie nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w term inie określonym w decyzji:
- zobowiązaniu do opuszczenia tego terytorium ,
- odmowie udzielenia zezwolenia na zam ieszkanie na czas
oznaczony.
Cudzoziemcy m ają jednak określone prawa do świadczeń z pomocy
społecznej w Polsce. O świadczenia m ogą ubiegać się cudzoziemcy,
którzy m ają miejsce zam ieszkania i przebyw ają na terytorium Polski na
podstawie:
■ zezwolenia na osiedlenie się,
■ zezwolenia na pobyt rezydenta długoterm inowego Wspólnot
Europejskich,
■ zezwolenia na zam ieszkanie na czas oznaczony, jeżeli cudzoziem iec
zamierza wykonywać pracę lub studiować w Polsce. Zezwolenie może
być wydane cudzoziemcowi, który w innym kraju Unii Europejskiej
uzyskał zezwolenie na pobyt rezydenta długoterm inowego Wspólnot
Europejskich,
■ zgody na pobyt tolerowany,
■ statusu uchodźcy.
Cudzoziemcy, którzy przebyw ają w Polsce na podstawie innego
zezwolenia na pobyt niż wym ieniony powyżej, nie są uprawnieni do
ubiegania się o świadczenia pomocy społecznej. O przyznanie świadczenia
nie m ogą również ubiegać się cudzoziemcy, którzy nie przebyw ają na
terytorium Polski.
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Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom,
których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych
ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.
Organam i odpowiedzialnym i za udzielanie pomocy w ramach systemu
opieki społecznej są gmina i powiat. Główna odpowiedzialność spoczywa na
gm inie, która wypłaca w iększość świadczeń pieniężnych i udziela wsparcia
niem aterialnego (praca socjalna, sprawienie pogrzebu). Pomoc społeczna
przyznawana je st w gm inie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania
cudzoziem ca. W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą
osoby ubiegającej się o świadczenie, w sprawach niecierpiących zwłoki oraz
w sprawach cudzoziem ców, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany,
właściwą m iejscowo je st gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się
0 świadczenie. Gmina i powiat, wykonujące zadania pomocy społecznej,
nie m ogą odm ówić pomocy osobie potrzebującej, nawet jeśli inne osoby
fizyczne lub osoby prawne są zobowiązane do zaspokajania niezbędnych
potrzeb życiowych osoby ubiegającej się o pomoc społeczną.
Prawo do świadczeń w form ie interwencji kryzysowej, schronienia,
posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje
cudzoziem com , o których mowa w Art. 53 ust. 1 pkt 15 oraz Art. 53a ust.
2 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach.
Od m omentu wejścia Polski do Unii Europejskiej nasz kraj stał się dla
wielu im igrantów miejscem czasowego pobytu i możliwości przedostania się
na zachód, gdzie standard życia je st znacznie w yższy niż w Polsce. Urząd
ds. Spraw Cudzoziem ców deklaruje, iż wraz ze wzrostem liczby uchodźców
będzie odpowiednio rosła liczba ośrodków dla nich przeznaczonych. Od strony
instytucji i urzędów Polska je st przygotowana na przyjęcie i zorganizowanie
takiej opieki socjalnej, ja k ą może zapewnić państwo. Eksperci ds. Migracji
1Uchodźców podkreślająjednak, iż największym problemem dla uchodźców
są trudności z integracją w polskim społeczeństwie.
Handel ludźmi
W przypadku zm uszania do żebractwa przez zorganizowane grupy
przestępcze pomocne są przepisy dotyczące handlu ludźmi.
Podstawowym aktem prawa m iędzynarodowego wiążącym Polskę
i zaw ierającym definicję handlu ludźmi je st „Protokół o zapobieganiu,
zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami
i dziećm i, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko
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międzynarodowej
przestępczości
zorganizowanej",
przyjęty
przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 15.11.2000 roku. Protokół
ten zawiera w Art. 3. definicję handlu ludźmi, pow tórzoną zresztą w takiej
samej postaci w Art. 4 Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko
handlowi ludźmi (podpisany 16.05.2005 roku w Warszawie).
Według powyższego dokumentu człowiek staje się ofiarą handlu
ludźmi, gdy podjęto w stosunku do niego następujące działania:
■ werbunek,
■ transport,
■ przekazywanie,
■ przechowywanie,
■ przyjmowanie,
przy użyciu choćby jednego z niżej wym ienionych środków:
■ groźba,
■ użycie siły,
■ wykorzystanie innej form y przym usu (np. pozbawienie świadomości
przy użyciu środka chem icznego podanego w napoju, drinku itp.),
■ uprowadzenie,
■ oszustwo,
■ wprowadzenie w błąd,
■ nadużycie władzy,
■ wykorzystanie słabości,
z zamiarem eksploatacji ofiary poprzez:
■ zm uszanie do uprawiania prostytucji i czerpanie korzyści z tego
procederu (częstokroć po uprzednim porwaniu, biciu, wielokrotnym
zgwałceniu),
■ inne form y w ykorzystania seksualnego (np. w porno-biznesie),
■ wykorzystanie do prac lub usług o charakterze przym usow ym (np.
dokonywania przestępstw),
■ zniewolenie i uprawianie praktyk niewolniczych lub podobnych
do niewolnictwa (najczęściej w tzw. obozach pracy w rolnictwie,
ogrodnictwie itp. sektorach, zm uszanie do pracy ponad siły, bez
wynagrodzenia lub za znikom ym wynagrodzeniem .
Z danych Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu
„La Strada" wynika, że celem handlu ludźmi może być także żebractwo.
Zgodnie z polskim prawem handel ludźmi je st przestępstwem
(Rozdział XXXII kodeksu karnego - przestępstwa przeciwko porządkowi
publicznemu). Kodeks karny reguluje problem atykę handlu ludźmi m iędzy
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innymi w Art. 253. § 1.: „Kto uprawia handel ludźmi nawet za ich zgodą,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3".
Coraz częściej ofiaram i handlu ludźmi są nie tylko kobiety zza
wschodniej granicy Polski przym uszane do prostytucji, ale także mężczyźni
lub całe rodziny zm uszane do żebrania czy odpracowania rzekomego długu
za „znalezienie pracy". Polska stała się nie tylko krajem tranzytowym, ale
także krajem docelowym dla imigrantów przym uszanych do żebractwa.
Coraz częściej zdarzają się też przypadki ofiar, którymi są mężczyźni
i dzieci przym uszani do pracy i żebrania. W iększość ofiar handlu ludźmi (74
%) to osoby w wieku 18-35 lat, 17% stanow ią osoby powyżej 35 lat, a 9%
to ofiary do 17. roku życia8.
W Polsce zapobieganiem i zwalczaniem handlu ludźmi zajm ują się
następujące instytucje:
■ Zespół do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi przy
MSWiA
■ Policja
■ Straż Graniczna
■ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Adm inistracji
■ Ministerstwo Sprawiedliwości
■ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
■ Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada"
■ Fundacja Dzieci Niczyje
■ Caritas Polska - Program Pomocy Ofiarom Przymuszonej Prostytucji
i Handlu Kobietami
■ ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.
Należy podkreślić, że znowelizowany kodeks karny między innymi
wprowadza definicję „handlu ludźm i" oraz „niewolnictwa", zgodnie z którą
„handlem ludźm i"jestm iędzy innymi: werbowanie, transport, przekazywanie,
przechowywanie lub przyjm owanie osoby z zastosowaniem: przemocy
lub groźby bezprawnej, uprowadzenia, podstępu, wprowadzenia w błąd
w celu jej wyzyskania, nawet za jej zgodą w szczególności w prostytucji,
pornografii lub innych form ach seksualnego wykorzystania, w pracy lub
usługach o charakterze przym usowym , w żebractwie, w niewolnictwie lub
innych form ach wykorzystania poniżających godność człowieka lub w celu
pozyskania kom órek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli
zachowanie sprawcy dotyczy osoby m ałoletniej, stanowić będzie handel
ludźmi, nawet, gdy nie zostały użyte wym ienione wyżej metody lub środki.
8 Dane według Fundacji „La Strada" za rok 2009.
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Natomiast „niewolnictw em " zgodnie z definicją zaw artą w kodeksie
karnym je st stan zależności, w którym człowiek je st traktowany ja k
przedmiot własności. Przyjęcie tych definicji ułatwia stosowanie przepisów
krym inalizujących handel ludźmi oraz niewolnictwo, w tym również
żebractwo zorganizowane. Przepisy przew idują ponadto wprowadzenie
karalności za przygotowywanie do przestępstwa handlu ludźmi - tutaj
można zastosować karę pozbawienia wolności od 3 m iesięcy do 5 lat9.
Podsumowanie
Żebractwo dzieci jako kwestia społeczna uwikłana w złożoność
różnych problemów wymaga skutecznych i profesjonalnych działań ze
strony samorządowej polityki społecznej, przy zastosowaniu omówionych
w artykule instrumentów prawnych. To przecież na poziom ie sam orządu
można tworzyć nowe ramy projektów społecznych w oparciu o rzetelną
diagnozę społeczną zjaw iska żebractwa dzieci.
Wciąż jednak zbyt rzadko podejmowane są inicjatyw y tworzenia
projektów społecznych wykraczających poza ramy standardów ustawowych.
Często przyczyną takiego stanu rzeczy są nie tylko trudności finansowe.
Zapomina się, że to przy pomocy ju ż istniejących instrum entów prawnych
i funkcjonujących podmiotów polityki społecznej, zarówno rządowych
jak i pozarządowych, można próbować rozwiązywać wiele problemów
społecznych, w tym także kwestie żebractwa wśród dzieci.
Należy podjąć zdecydowane działania adm inistracyjno-karne
w stosunku do osób wykorzystujących nieletnich do żebractwa. Zapobieganiu
takim zachowaniom
powinna służyć praktyka
natychm iastowego
informowania właściwych służb opiekuńczych i socjalnych, a także
zintegrowane działania odpowiednich służb pomocy społecznej z innymi
instytucjami, takim i jak: straż m iejska, policja, straż graniczna. Uwzględniać
ona powinna: wyjaśnienie zarówno przyczyn pobytu żebrzących dzieci
na ulicy, ja k i równoczesne przygotowanie propozycji pom ocy socjalnej
i specjalistycznej, a w przypadkach uzasadnionych podjęcie dalszych
procedur operacyjno-prawnych (takie kompleksowe działania podjęto
ostatnio w Poznaniu, Krakowie i we Wrocławiu).
Należy także w większym zakresie niż dotychczas postawić na pracę
socjalną ze społecznościami lokalnym i, aby zaktyw izow ać środowisko,
szczególnie w enklawach biedy. Należy powszechniej powoływać
9 Ustawa z dnia 20 maja 2010 o zm ianie ustawy - kodeks karny (Dz. U. 2010 Nr 98, poz.
626).
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i przygotowywać zespoły pracujące z dziećm i ulicy, czyli pedagogów
ulicy (streetworkerów). Natom iast dla skuteczności powyższych działań
potrzebna je st współpraca instytucji państwowych i pozarządowych, które
powołane są do pracy z dzieckiem i jego rodziną.
Równocześnie należy podjąć działania edukacyjne w ramach
szerokiej kam panii społecznej skierowanej do osób żebrzących, ale
także do potencjalnych jałm użników: pierwszym wskazując drogi wyjścia
z żebractwa, a drugim pokazując prawdziwe przyczyny i skutki żebractwa,
zachęcając do mądrego pomagania.
W ciąż jeszcze brakuje w Polsce ogólnopolskiej diagnozy społecznej
problemu dziecięcego żebractwa. Diagnoza ta powinna być podstawą do
opracowania planu pomocy dla dziecka i jego rodziny.
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Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
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