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Abstract
Safety is one of the basic human needs and one of its aspect is lack of sense 
of danger in a place of residence. Generally applicable law regulations 
oblige state organs to guarantee security to its citizens. One of the strategies 
to minimalize risk of the criminal victimisation in the place of residence 
is appropriate projection, administration and maintenance of the area. 
The local community should cooperate with the government and local 
government authorities to create a safe zone. CPTED program consists of 
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creating areas which through behavioural influence on the potential offender 
discourage him from the attack and at the same time is the alternative for 
closed housing estates. The examples of implementation of the assumptions 
of CPTED program in Grenadierów Estate in Warsaw lead to a conclusion 
that criminal prevention through design is becoming more and more pop-
ular in Poland.

Key words
security, safety, criminal prevention, local community, CPTED, environ-
mental design

Abstrakt
Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, a jednym 
z jego aspektów jest brak poczucia zagrożenia w miejscu zamieszkania. 
Powszechnie obowiązujące przepisy prawa nakładają na organy państwa 
obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa swoim obywatelom. Jedną ze stra-
tegii zminimalizowania ryzyka pokrzywdzenia przestępstwem w miejscu 
zamieszkania jest odpowiednie zaprojektowanie i utrzymanie przestrzeni 
oraz zarządzanie nią. Lokalna wspólnota mieszkańców powinna współ-
pracować z organami rządowymi i samorządowymi w celu stworzenia 
bezpiecznego terenu. Program CPTED polega na projektowaniu prze-
strzeni, które poprzez podprogowe oddziaływanie na potencjalnego sprawcę 
zniechęcą go do ataku, a  jednocześnie będą stanowiły alternatywę dla 
zamkniętych osiedli. Przykłady realizacji założeń programu CPTED na 
osiedlu Grenadierów w Warszawie pozwalają na konkluzję, iż prewencja 
kryminalna przez design staje się coraz bardziej powszechna w Polsce.

Słowa kluczowe
bezpieczeństwo, prewencja kryminalna, wspólnota lokalna, CPTED, pro-
jektowanie przestrzeni

Bezpieczeństwo na poziomie wspólnoty lokalnej
Bezpieczeństwo nie jest rozumiane w sposób jednolity  1. W społecznym 
odbiorze wartość ta jest zwykle pojmowana jako stan beztroski, stan bez 

1  S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, „Bezpie-
czeństwo Narodowe” 2011, nr 2, s. 19.
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niepokoju 2. Językoznawcy definiują natomiast pojęcie bezpieczeństwa jako 
„stan niezagrożenia, spokoju, pewności” 3. Poczucie bezpieczeństwa należy do 
podstawowych potrzeb człowieka, a konieczność jej zaspokojenia uaktywnia 
się zaraz po zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych 4. A. Maslow zakwalifi-
kował potrzebę osiągnięcia stanu bezpieczeństwa do tzw. potrzeb braku, 
bowiem zadośćuczynienie jej polega na unikaniu strachu, lęku i chaosu  5. 
Zdaniem uczonego właśnie ta potrzeba determinuje pewne aspekty ludz-
kiego zachowania, a w tym m.in. wybieranie rzeczy już znanych zamiast 
tych nowych czy potrzebę ochrony przed wiktymizacją 6.

Zapewnienie bezpieczeństwa swoim obywatelom należy do najstar-
szych i najbardziej istotnych zadań państwa  7. Zgodnie z art. 5. Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej 8 Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości 
i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka 
i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli. Jak wskazuje Trybunał Konsty-
tucyjny, „ochrona niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium 
oraz zapewnienie bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic jest konsty-
tucyjnym zadaniem Prezydenta RP, Rady Ministrów oraz wszelkich innych 
organów władzy publicznej” 9.

Poczucie bezpieczeństwa może być badane na kilku płaszczyznach. Jedną 
z nich jest wymiar indywidualny, tzn. osobiste odczuwanie lęku przed prze-
stępczością przez jednostkę. Następnym wymiarem jest bezpieczeństwo 
2  R. Rosicki, O pojęciu i istocie bezpieczeństwa, „Przegląd Politologiczny” 2010, nr 3, s. 23.
3  Słownik języka polskiego, t. 1, M. Szymczak (red.), Warszawa 1988, s. 147.
4  N. Jerome, Application of the Maslow’s hierarchy of need theory; impacts and implications 

on organizational culture, human resource and employee’s performance, “International 
Journal of Business and Management Invention” 2013, no. 2(3), s. 42; A. Miler-Zawod-
niak, Teorie potrzeb jako współczesne teorie motywacji, Obronność – Zeszyty Naukowe 
Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej” 2012, nr 4, s. 104.

5  A. Kozłowska, Potrzeby jako system klasyfikacji modeli perswazyjnych – raport badawczy, 
Warszawa 2014, s. 22–23.

6  Maslow’s Hierarchy of Needs: Gain vital insights into how to motivate people, A. Cadiat 
(red.), Bruksela 2015, s. 8.

7  A. Osierda, Prawne aspekty pojęcia bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego, 
„Studia Iuridica Lublinensia” 2014, nr 23, s. 89.
8  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgro-

madzenie Narodowe w  dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w  referendum 
konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483).

9  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie o sygnaturze 
akt K 52/07; OTK-A 2008 r., nr 5, poz. 88.
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lokalne, określane na podstawie poziomu stanu zagrożenia danej społecz-
ności lokalnej w miejscu zamieszkania. Bezpieczeństwo może być także 
badane w sferze ogólnej, tj. w skali całego państwa 10.

Społeczne poczucie bezpieczeństwa w Polsce jest dosyć wysokie. Według 
badań CBOS z kwietnia 2017 r. 89% respondentów uważa Polskę za kraj, 
w którym żyje się bezpiecznie, a 95% badanych twierdzi, że miejsce ich 
zamieszkania można nazwać bezpiecznym i spokojnym 11. Większość osób 
jest także zadowolona z pracy Policji – w 2017 r. 68,7% Polaków uznało Policję 
za skuteczną, a 69,2% społeczeństwa dobrze oceniło pracę Policji w miejscu 
swojego zamieszkania. Jednocześnie prawie co piąty Polak (17,8%) odczuwa 
zagrożenie, gdy spaceruje w swojej okolicy po zmroku. Wśród potencjal-
nych zagrożeń w swoim miejscu zamieszkania Polacy wymieniają przede 
wszystkim takie zjawiska jak: (1) włamania, a w szczególności do mieszkań, 
piwnic lub samochodów (28,7%), (2) napady i rozboje (21,1%), (3) niszcze-
nie mienia przez wandali (20,3%) oraz agresję ze strony osób pozostających 
w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających (20,2%). 
Co czwarty Polak wskazuje ponadto, że obecność Policji w miejscu jego 
zamieszkania jest dla niego najważniejszym zadaniem funkcjonariuszy  12.

Z przytoczonych danych można wysnuć wniosek, że mimo deklaro-
wanego poczucia bezpieczeństwa w miejscu swojego zamieszkania Polacy 
odczuwają jednak pewien poziom zagrożenia w swoim otoczeniu. Aktualnie 
szeroko dyskutowany w państwach europejskich stał się strach przed prze-
stępczością 13. Jednocześnie w ostatnich latach w Polsce należy odnotować 
wzrost popularności różnego rodzaju programów prewencji kryminalnej  14. 
J. Czapska definiuje prewencję kryminalną jako „całość środków służących 
redukcji dyspozycji społeczeństwa do popełnienia przestępstwa, socjaliza-

10  E. Moczuk, Postrzeganie bezpieczeństwa publicznego w  środowisku lokalnym. Raport 
z badań sondażowych, Rzeszów 2003, s. 68, cyt. za: H. Zięba-Załucka, Konstytucyjne 
aspekty bezpieczeństwa, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, nr 22, s. 417.

11  CBOS, Komunikat z badań nr 48/2017. Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestęp-
czością, s. 4–7.

12  Komenda Główna Policji, Polskie Badanie Przestępczości – 2017 r., s. 1–6.
13  H. Kury, J. Obergell-Fuchs, Strach przed przestępczością na Wschodzie i  Zachodzie 

w okresie zmian politycznych, [w:] Bezpieczny obywatel – bezpieczne państwo. Safe citi-
zen – safe state, J. Widacki, J. Czapska (red.), Lublin 1998, s. 35.

14  J. Czapska, Crime Prevention in Poland, [w:] Local Community, Public Security. Central 
and Eastern Europe Countries under Transformation, J. Widacki, M. Mączyński, J. Czap-
ska (red.), Warszawa 2001, s. 241.
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cji obywateli w celu ukształtowania i utrwalenia postaw legalistycznych” 15. 
Jedną ze strategii prewencyjnych może być także umiejętne planowanie 
przestrzeni i zorganizowanie jej w taki sposób, aby zapobiegać przestępczo-
ści w danym środowisku poprzez zniechęcenie potencjalnego sprawcy do 
ataku na danym terenie.

Zaprezentowane poniżej założenia programu zapobiegania przestęp-
czości przez kształtowanie przestrzeni zostały zobrazowane konkretnymi 
przykładami (ilustracje) zastosowanymi w  organizacji osiedla miesz-
kalnego zarządzanego przez Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową 

„Grenadierów” w Warszawie, powstałą w 1999 r. i obejmującą rejony ulic: 
Międzyborskiej, Fundamentowej, Grenadierów, Ostrobramskiej, Pierw-
szego Praskiego Pułku, Majdańskiej, Darłowskiej, Igańskiej, Łukowskiej 
oraz alei Stanów Zjednoczonych 16, położonych w Dzielnicy Praga-Połu-
dnie w Warszawie  17.

Ilustracja 1. Siedziba Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej 
„Grenadierów” w Warszawie

Źródło: fotografia własna.

15  Eadem, Zapobieganie przestępczości w społeczeństwach lokalnych – możliwości i granice, 
[w:] Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych, J. Czapska, W. Krupiarz 
(red.), Warszawa 1999, s. 60.

16  Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Grenadierów” – historia, https://sbm-grenadie-
row.com.pl/historia.php (dostęp: 18.06.2018).

17  Załącznik nr 1 zapisu nazw obiektów miejskich w  sprawie wprowadzenia „Katalogu 
ulic do zarządzenia nr 3800/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 stycznia 2013 r. 
i placów m.st. Warszawy” oraz zasad zapisu nazw obiektów miejskich.
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Ilustracja 2. Mapa Warszawy z zaznaczonym terenem osiedla 
Grenadierów

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem mapy ogólnej miasta Warszawy wydanej 
przez Miasto Stołeczne Warszawa 18.

Podstawy prawne projektowania przestrzeni osiedli 
mieszkalnych
Dla problematyki ograniczania przestępczości poprzez odpowiednie pro-
jektowanie przestrzeni pierwszoplanowe znaczenie mają powszechnie 
obowiązujące regulacje prawne w tym zakresie   19. Punkt wyjścia powinna 
stanowić ustawa o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym 20. 
Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 5 i 8 przedmiotowej ustawy w planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym winny być uwzględnione m.in. wymagania 

18  Grafika dostępna na stronie internetowej: https://tyflomapy.pl/Warszawa_-_mapa_
ogolna.html (dostęp: 20.06.2018).

19  Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni, J. Czapska (red.), Kraków 
2012, s. 88.

20  Ustawa z  dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. 2017, poz. 1073, tekst jednolity).

Dorota Zbroszczyk, Katarzyna Borkowska



91

ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby 
obronności i bezpieczeństwa państwa. Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 
ustawy w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy należy zawrzeć uwarunkowania wynikające z zagrożenia 
bezpieczeństwa ludności i  jej mienia. Art. 17 ustawy nakłada natomiast 
odpowiednio na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta – po podjęciu 
przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miej-
scowego – obowiązek uzgodnienia projektu planu z właściwymi organami 
bezpieczeństwa państwa. Jako że Policja (na mocy art. 1 ust. 1 ustawy o Poli-
cji  21) jest organem, którego zadaniem jest utrzymywanie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego, zasadnym byłoby skonsultowanie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego z funkcjonariuszami tej formacji  22. 
Jednocześnie art. 3 ust. 1 ustawy zastrzega dziedzinę kształtowania i prowa-
dzenia polityki przestrzennej na terenie gminy, a w tym uchwalanie studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, do zadań własnych 
gminy. Oznacza to, iż w procesie organizowania przestrzeni najistotniejszą 
rolę odgrywają organy samorządu terytorialnego 23, i to na jego najniższym, 
najbardziej lokalnym szczeblu.

Kolejnym istotnym z punktu widzenia omawianej tematyki aktem praw-
nym jest ustawa Prawo budowlane  24. W art. 5 ustawy, zawierającym katalog 
warunków, które należy uwzględnić w procesie projektowania i budowania 
obiektu budowlanego, nie wymieniono przesłanki projektowania w sposób 
zwiększający bezpieczeństwo na danym terenie. Natomiast na podstawie art. 
8 ustawy Rada Ministrów zyskała kompetencje określania w drodze rozporzą-
dzenia dodatkowych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki służące bezpieczeństwu lub obronności państwa, z jednoczesną 
koniecznością uwzględnienia funkcji tych budynków oraz potrzeby zapew-
nienia bezpieczeństwa lub obronności państwa.

21  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 1990, nr 30, poz. 179 z późn. zm.).
22  Należy się zgodzić z poglądem, że „Nieuwzględnienie (…) Policji (ewentualnie innego 

wyspecjalizowanego organu złożonego z przedstawicieli Policji, architektów, psycholo-
gów i socjologów) oznacza rezygnację z analizy projektu pod kątem przyszłych zagro-
żeń działaniami przestępczymi, a  tym samym istotnego aspektu ochrony bezpieczeń-
stwa ludzi i ich mienia”. Vide: Zapobieganie przestępczości…, op. cit., s. 90.

23  Ibidem.
24  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994, nr 89, poz. 414 z późn. zm.).
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Szczątkowe regulacje w zakresie uwzględnienia potrzeby ochrony przed 
przestępczością można także odnaleźć w ustawach samorządowych. Zgod-
nie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym 25 zaspokajanie zbiorowych 
potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Do takich potrzeb 
należą m.in. sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 
oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposaże-
nia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego (pkt 14). Na 
mocy art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie powiatowym 26 do kompetencji 
powiatu zostały zastrzeżone określone ustawami zadania publiczne o cha-
rakterze ponadgminnym w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli. Natomiast zgodnie z treścią przepisu art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy 
o samorządzie województwa 27 samorząd województwa wykonuje zadania 
o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie 
bezpieczeństwa publicznego.

W  tym miejscu należy także wskazać na akty prawa miejscowego 
w postaci statutów   28 uchwalanych przez jednostki pomocnicze gminy (sołec-
twa, dzielnice, osiedla) oraz akty prawa wewnętrznego w postaci statutów 
spółdzielni mieszkaniowych 29. W przypadku osiedla Grenadierów należy 
mieć na uwadze takie akty prawne jak: (1) ustawa o ustroju miasta sto-
łecznego Warszawy   30, (2) statut miasta stołecznego Warszawy   31, (3) statut 
Dzielnicy Praga-Południe miasta stołecznego Warszawy   32 oraz (4) statut 
25  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. 1990, nr 16, poz. 95 

z późn. zm.).
26  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998, nr 91, poz. 578 

z późn. zm.).
27  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 1998, nr 91, poz. 576 

z późn. zm.).
28  Mimo kontrowersji w doktrynie statut jednostki pomocniczej gminy jest zaliczany do 

aktów prawa miejscowego. Vide: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu z dnia 17 listopada 2011 r. w  sprawie o  sygnaturze akt III SA/WR 443/11; 
Dz.Urz.Dolno. 2012/526.

29  Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego statut spółdzielni należy do aktów prawa 
wewnętrznego. Vide: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie o sy-
gnaturze akt IV CSK 515/07; LEX nr 394771.

30  Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2002, 
nr 41, poz. 361 z późn. zm.).

31  Uchwała nr XVII/93/95 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z  dnia 27 marca 1995 r. 
w sprawie przyjęcia statutu miasta stołecznego Warszawy (M.P. 1995, nr 20, poz. 251).

32  Statut Dzielnicy Praga Południe miasta stołecznego Warszawy – załącznik nr 6 do 
Uchwały nr LXX/2182/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z  dnia 14 stycznia 
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Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Grenadierów” w Warszawie   33. Zgod-
nie z § 5 ust. 1 statutu Spółdzielni przedmiotem jej działalności jest m.in. 
zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości oraz zarządzanie nimi.

Z powyższego wynika, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego, który określa sposób wykorzystania przestrzeni, jest uchwalany przez 
gminę w drodze uchwały. Wzniesione na podstawie przedmiotowego planu 
obiekty budowlane winny spełniać wymogi określone przez ustawodawcę 
w prawie budowlanym. Natomiast samo zarządzanie już posadowionymi 
budynkami, a w tym osiedlowymi blokami mieszkalnymi i elementami 
ich infrastruktury, jest – oczywiście w granicach określonych powszechnie 
obowiązującymi przepisami – przedmiotem zainteresowania stosunków 
prawa prywatnego i  należy do  kompetencji odpowiednio właścicieli 
poszczególnych nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni 
mieszkaniowej.

Relacja między sposobem zaprojektowania przestrzeni 
a przestępczością – charakterystyka programu CPTED
Powiązanie między ukształtowaniem danego terenu i jego zarządzaniem 
a ryzykiem pokrzywdzenia czynem przestępczym zaczęto dostrzegać już 
w latach 60. XX wieku 34. Według defensible space theory (teoria przestrzeni 
obronnej) O. Newmana, ogłoszonej w monografii tego autora z 1972 r. pod 
tożsamym tytułem, istnieje wzajemna relacja między formą zabudowy 
a ryzykiem przestępczości 35. Wśród cech przestrzeni, które zmniejszają 
ryzyko stania się obiektem przestępczego ataku, O. Newman wskazał: 
(1) terytorialność, (2) nadzór, (3) zadbanie oraz (4) użytkowanie  36.

2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 
Województwa Mazowieckiego 2010, nr 32, poz. 453).

33  Uchwała nr 2/07 Zebrania Przedstawicieli – Statut Spółdzielni Budowlano-Mieszka-
niowej „Grenadierów” w Warszawie z dnia 26 listopada 2007 r.; tekst statutu dostępny 
na stronie internetowej Spółdzielni: https://sbm-grenadierow.com.pl/dokumenty.php?-
dz=14&p=1#141 (dostęp: 18.06.2018).

34  M.in. J. Jacobs (vide: D. Reynald, H. Elffers, The Future of Newman’s Defensible Space 
Theory. Linking Defensible Space and the Routine Activities of Place, “European Journal 
of Criminology” 2009, nr 6 (1), s. 25–46).

35  P. Donnely, O. Newman, Defensible Space Theory, Sociology, Anthropology, and Social 
Work Faculty Publications, Dayton 2010, s. 2.

36  S. Mordwa, Bezpieczeństwo a kształtowanie przestrzeni, “Space – Society – Economy” 
2009, nr 9, s. 91.
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W 1975 r. amerykański kryminolog C. Jeffery wygłosił tezę, że istnieje 
związek pomiędzy projekcją przestrzeni (urban environment) a skoncentro-
waniem przestępczości na danym terenie  37. Autor ten jako pierwszy użył 
także terminu CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) 38.

W 1979 r. M. Felson i L. Cohen opracowali routine activity theory (teorię 
działań rutynowych), zgodnie z którą przestępczość jest wynikiem organiza-
cji danego społeczeństwa, a konkretnie jego działań rutynowych, tj. działań 
powszechnych, codziennych 39. Ryzyko przestępczości wzrasta, gdy wystąpią 
łącznie trzy elementy: (1) umotywowany sprawca (likely offender), (2) atrak-
cyjny cel (suitable target) oraz (3) brak nadzoru albo kontroli celu przez 
strażnika lub inną odpowiednią osobę (absence of a capable guardian against 
crime). Pierwiastki te tworzą tzw. triadę sytuacyjną (basic crime triangle) 40. 
Według tej teorii istnieje więc związek między przestępczością w danym 
miejscu a działaniami jego zarządców   41.

R. Clarke wskazywał natomiast, iż zminimalizowanie dostępu do osie-
dla, a w tym ograniczenie ruchu pojazdów, zmniejszy ryzyko wiktymizacji, 
bowiem – po pierwsze –uniemożliwi potencjalnemu sprawcy rozpoznanie 
terenu przed zachowaniem przestępczym, a po drugie – utrudni mu opusz-
czenie miejsca przestępstwa po jego dokonaniu 42. Z kolei według broken 
windows theory (teoria wybitych szyb) autorstwa J. Wilsona i G. Kellinga stan 
zaniedbania, nieporządku, dezorganizacji w danym społeczeństwie może 

37  C. Jeffery, Behavior Control Techniques and Criminology, wykład wygłoszony podczas 
Warsztatów Ekologii Rozwoju Młodzieży na Uniwersytecie Hawajskim, Uniwersytet 
Hawajski, 15 grudnia 1975 r. Tekst wykładu dostępny na stronie internetowej: https://
www.ncjrs.gov/pdffiles1/Digitization/31163NCJRS.pdf (dostęp: 20.06.2018).

38  K. Jurzak-Mączka, Strategia CPTED a funkcje kryminalistyki, Koło Naukowe Krymi-
nalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, prezentacja wykładu. Tekst prezenta-
cji dostępny pod adresem: sekcjakryminalistyki.weebly.com/uploads/.../mgr_katarzy-
na_jurzak-maczka-cpted.pdf (dostęp: 20.06.2018).

39  L. Cohen, M. Felson, Social change and crime trends: a routine activity approach, “Ame-
rican Sociological Review” 1979, no. 44, s. 588–608.

40  K. Sessar, Niemieckie doświadczenia w  zapobieganiu przestępczości, [w:] Bezpieczeń-
stwo lokalne. Społeczny kontekst prewencji kryminalnej, J. Czapska, J. Widacki (red.), 
Warszawa 2000, s. 17; E. Bogacka, Czynniki kradzieży rzeczy cudzej w  świetle  teorii 
działań rutynowych. Przykład  województwa wielkopolskiego, „Rozwój Regionalny 
i Polityka Regionalna” 2016, nr 36, s. 200.

41  J. Klafka, M. Szafrańska, Mapa zagrożeń jako narzędzie zapobiegania przestępczości 
w  mieście, [w:] Bezpieczne miasto. W  poszukiwaniu wiedzy przydatnej praktykom, 
J. Czapska, P. Mączyński, K. Struzińska (red.), Kraków 2017, s. 43.

42  S. Mordwa, Bezpieczeństwo a kształtowanie…, op. cit., s. 93.
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skłonić potencjalnego sprawcę do ataku 43. Jak natomiast twierdzi T. Crowe, 
„prawidłowe projektowanie i efektywne korzystanie z zabudowanego śro-
dowiska może prowadzić do zmniejszenia strachu przed przestępczością 
i częstotliwości jej występowania, a także polepszenia jakości życia” 44.

Z poczynionych powyżej rozważań wynika, że zapobieganie przestęp-
czości na określonym terenie winno być realizowane wielopłaszczyznowo 45. 
Ograniczenie ryzyka wiktymizacji na danym obszarze winno uwzględniać 
m.in. takie aspekty jak samo zaprojektowanie przestrzeni, zarządzanie nią 
i jej utrzymanie oraz oddziaływanie na styl życia i nawyki jej mieszkań-
ców   46. Nietrudno zauważyć, że aby program prewencji kryminalnej przez 
kształtowanie przestrzeni był skuteczny i efektywny, potrzeba współpracy 
specjalistów z różnych dziedzin 47, m.in. architektów, urbanistów, psycholo-
gów, kryminologów, policjantów, socjologów, a także mieszkańców danego 
terenu 48. Powinni oni działać wspólnie i w sposób skoordynowany, aby 
zmniejszyć ryzyko wiktymizacji na danym obszarze   49. Społeczeństwo lokalne 
ma bowiem wpływ na stan bezpieczeństwa oraz porządku publicznego  50.

Oprócz zaangażowania obywateli w zwiększenie poziomu bezpieczeń-
stwa w społeczności lokalnej do zapobiegania przestępczości niezbędna 

43  J. Wilson, G. Kelling, Broken Windows: The police and neighborhood safety, “The Atlan-
tic Monthly” 1982, no. 127, s. 29–38.

44  T. Crowe, Crime Prevention Through Environmental Design: Applications of Architectur-
al Design and Space Management Concepts, Oxford 2000, s. 46.

45  J. Czapska, Realistyczna triada, czyli jak można badać koordynację lokalnych działań 
na rzecz bezpieczeństwa, [w:] Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa, 
J. Czapska (red.), Kraków 2014, s. 10–11.

46  B. Czarnecki, Przestrzenne aspekty przestępczości. Metoda identyfikacji czynników za-
grożeń w przestrzeni miejskiej, Białystok 2011, s. 14–15.

47  A. Jasiński, Architektura w czasach terroryzmu. Miasto – przestrzeń publiczna – budynek, 
Warszawa 2013, s. 165.

48  Z. Żaroń, definiując pojęcie prewencji kryminalnej jako „ogół działań zapobiegawczych, 
charakteryzujących się całościowym podejściem do problematyki przestępczości”, 
podkreśla, iż działania prewencyjne winny być prowadzone w sposób wieloaspektowy – 

„wymagają one wiedzy z zakresu socjologii, psychologii, kryminologii, pedagogiki, eko-
nomii, zasad negocjacji, a także doświadczenia życiowego” (vide: Z. Żaroń, Prewencja 
kryminalna. Podstawowe terminy, Warszawa 2003, s. 8).

49  I. Rumianowski, CPTED a realia polskie – analiza na przykładzie osiedla Rodziewiczów-
ny w Nysie, „Rocznik z Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji” 2013, nr 4, s. 343.

50  A. Pietrzkiewicz, Społeczeństwo w  systemie zapobiegania przestępczości, „Zeszyty Na-
ukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i  Administracji w  Warszawie” 2017, 
t. 15, z. 2 (39), s. 80.
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jest także współpraca z Policją 51. Ustawa o Policji 52 wśród podstawowych 
zadań tej formacji wymienia inicjowanie i organizowanie działań mają-
cych na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz 
zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami 
państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi (art. 1 ust. 1 
pkt 3). Do czynników uzasadniających zaangażowanie Policji w program 
CPTED należy przede wszystkim fakt, iż dysponuje ona informacjami 
na temat zachowań przestępczych 53. Policja może także brać aktywny 
udział w tworzeniu więzi społeczności lokalnej 54, np. inicjować spotkania 
z mieszkańcami osiedla w celu poruszenia tematu bezpieczeństwa w oko-
licy, organizować prezentacje praktyk poprawiających bezpieczeństwo 
czy też prelekcje dla dzieci i młodzieży, np. na temat niebezpieczeństw 
wiążących się z narkomanią.

Należy także pamiętać, że założeniem programu CPTED nie jest tworze-
nie zamkniętych twierdz, izolujących mieszkańców osiedla od przestępczości. 
Obecnie w Polsce wyraźnie zauważalna jest tendencja grodzenia osiedli dla 
potrzeb bezpieczeństwa  55. Stolica Polski należy do miast europejskich o naj-
większej liczbie grodzonych osiedli (ponad 200) 56. Jednak życie w zamkniętej 
przestrzeni pociąga za sobą wiele negatywnych konsekwencji, a w tym 
m.in. międzysąsiedzką rywalizację, brak poczucia wspólnoty i – poprzez 
wszechobecne i dostrzegalne przez mieszkańców zabezpieczenia terenu – 
bezpieczeństwa 57, nasilenie poczucia chaosu społecznego  58 oraz odczucie 

51  M. Ostrzycka, Idea „community policing” jako źródło innowacyjnych metod współpracy 
społeczności lokalnych z policją w Polsce, „Adam Mickiewicz University Law Review” 
2015, nr 5, s. 124.

52  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 1990, nr 30, poz. 179).
53  J. Czapska, Jak skutecznie zapewniać bezpieczeństwo? Współczesne wyzwania, [w:] Bez-

pieczeństwo – policja – kryminalistyka. W poszukiwaniu wiedzy przydatnej w praktyce, 
J. Czapska, A. Okrasa (red.), Kraków 2015, s. 14, 18.

54  A. Kossowska, K. Krajewski, O  potrzebie lokalnej prewencji przestępczości z  punktu 
widzenia kryminologii (refleksje na tle warsztatów samorządowych poświęconych zapo-
bieganiu przestępczości), [w:] Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych, 
op. cit., s. 125–126.

55  A. Tokajuk, Projektowanie bezpiecznych struktur mieszkaniowych na przykładzie Osie-
dla Błękitne I w Siechnicach, „Architecturae Et Artibus” 2014, nr 4, s. 96.

56  B. Jałowiecki, Fragmentacja i prywatyzacja przestrzeni, Warszawa 2007, s. 20–21.
57  J. Gądecki, Polska podziemna, „Instytut Idei. Instytut Obywatelski” 2014, nr 5, s. 77.
58  Idem, Za murami. Osiedla grodzone w Polsce – analiza dyskursu, Wrocław 2009, s. 139.
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bycia pod ciągłą obserwacją, degradację przestrzeni publicznej i powszechną 
obecność obiektów przeznaczenia obronno-warownego 59.

Podsumowując niniejszą część rozważań, należy więc wskazać, iż od 
drugiej połowy XX wieku kryminolodzy zaczęli dostrzegać związek pomię-
dzy sposobem zaprojektowania i zorganizowania przestrzeni a ryzykiem 
pokrzywdzenia przestępstwem. Podstawowym zadaniem programu CPTED 
jest podprogowe, behawioralne zniechęcenie sprawcy do ataku na danym 
terenie 60 przy jednoczesnym braku nadmiernej rozbudowy barier fizycz-
nych odgraniczających chroniony teren od reszty świata. Do stworzenia 
przestrzeni, która zniechęci potencjalnego sprawcę do ataku, potrzebna jest 
współpraca podmiotów publicznych (a w tym przede wszystkim Policji) oraz 
mieszkańców danej wspólnoty lokalnej. Oprócz zminimalizowania ryzyka 
pokrzywdzenia przestępczością na danym terenie CPTED ma na celu także 
podwyższenie poziomu życia mieszkańców poprzez zniwelowanie odczucia 
zagrożenia 61.

Program CPTED – elementy projektowania przestrzeni 62

Program CPTED to zapobieganie przestępczości poprzez kształtowanie 
przestrzeni, prewencja kryminalna przez projektowanie bezpiecznych prze-
strzeni, zapobieganie przestępczości przez design. Założeniem programu jest 
więc architektoniczne rozplanowanie terenu w taki sposób, aby jak najbar-

59  A. Tokajuk, Projektowanie…, op. cit., s. 96–97.
60  A. Bryńska, Polskie doświadczenia w  zakresie kształtowania bezpiecznych przestrzeni, 

„Securo” 2014, nr 2, s. 43.
61  Należy zgodzić się z poglądem, że strach przed przestępczością powoduje dyskomfort 

ze względu na konieczność zmiany stylu życia. Jak zauważa J. Czapska, „Ludzie, któ-
rzy boją się stać ofiarą przestępstwa, zmieniają swoje przyzwyczajenia i obniżają stan-
dard życia. Skłaniają się do pozostania wieczorem w domu, barykadują się we własnym 
mieszkaniu, na ulicy przechodzą na drugą stronę, widząc nieznajomych, nadkładają 
szmat drogi, żeby ominąć miejsca uważane za niebezpieczne” (vide: J. Czapska, J. Wój-
cikiewicz, Policja w społeczeństwie obywatelskim, Kraków 1999, s. 283).

62  I. Rumianowski, CPTED a realia polskie…, op. cit., s. 337 i nast.; Ł. Czudak, Wpływ part-
nerstwa publiczno-prywatnego na skuteczność realizacji strategii CPTED w przestrzeni 
miejskiej, „Rocznik z Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji” 2013, nr 4, s. 109 
i nast.; K. Dukała, CPTED – założenia, strategie, sposoby prezentacji, [w:] Zapobieganie 
przestępczości przez kształtowanie przestrzeni, op. cit., s. 55–69; T. Hoon, Crime Preven-
tion Through Environmental Design. Guidebook, Singapur 2003, s. 3 i nast.; O. Kotow-
ska, Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni – wybrane zagadnienia, 

„Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2017, nr 1 (281), s. 76 i nast.
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dziej zminimalizować ryzyko zagrożenia przestępstwem na danym obszarze 
i zmniejszyć zarówno skalę przestępczości, jak też sam strach przed nią.

Program CPTED ma na celu dwa główne zadania: takie zaprojekto-
wanie przestrzeni, aby zapobiec przestępczości (CPTED I generacji) oraz 
zorganizowanie życia społecznego na danym obszarze w taki sposób, aby 
zniechęcić potencjalnego sprawcę do ataku i umożliwić wspólnocie lokalnej 
odpowiednio wczesne wykrycie zagrożenia (CPTED II generacji).

Program CPTED I generacji skupia się na prewencji sytuacyjnej w śro-
dowisku ofiary, tzn. ma na celu wprowadzenie do przestrzeni jak najwięcej 
elementów utrudniających sprawcy popełnienie czynu zabronionego na 
danym obszarze i w rezultacie zniechęcenie go do ataku. Założenia programu 
CPTED I generacji są następujące:

1)  Wyodrębnienie terenu (territoriality) – polega na zakreśleniu granic 
danego obszaru (np. osiedla). Może przyjąć formę barier rzeczywi-
stych (np. ogrodzenie, żywopłot) lub symbolicznych (np. inny kolor 
kostki brukowej, znak, napis). Demarkacja terenu winna być jasna 
i wyraźna. Granice mają za zadanie wzmocnienie poczucia własno-
ści danego terenu oraz podkreślenie troski właścicieli o dany obszar. 
Jednocześnie dzielą przestrzeń publiczną, półpubliczną, półprywatną 
i prywatną.

Ilustracja 3 i 4. Przykłady wyodrębnienia terenu

Źródło: fotografie własne.

2)  Obserwacja (surveillance) – polega na stworzeniu odczucia bycia 
obserwowanym i zmniejszeniu poczucia anonimowości. Podkre-
ślenia wymaga, że potencjalny sprawca nie musi być obserwowany 
w rzeczywistości, natomiast winien odczuwać, że jest obserwowany. 
Rodzaje obserwacji mogą być różne – naturalne (przez mieszkańców), 
formalne (przez strażników, ochronę) lub mechaniczne (monito-
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ring) 63. Aby umożliwić obserwację, teren powinien być odpowiednio 
przystosowany, np. poprzez ażurowe ogrodzenia, odpowiednie 
oświetlenie, sprawne kamery. Należy także wyeliminować miejsca, 
w których przestępca ma możliwość pozostania niezauważonym, 
a w tym m.in. wysokie płoty i drzewa, nieprzystrzyżone żywopłoty, 
ciemne zaułki, nieoświetlone klatki schodowe.

Ilustracja 5,6,7. Przykłady obserwacji

Źródło: fotografie własne.

3)  Kontrola dostępu (access control) – polega na oddzieleniu od siebie 
różnych rodzajów przestrzeni i udostępnieniu ich określonego rodzaju 
użytkownikom. Do przestrzeni publicznej (np. droga publiczna) mają 
dostęp wszyscy, do przestrzeni półprywatnej (np. parking pod blo-
kiem) dostęp mają pewne określone osoby, natomiast do przestrzeni 
prywatnej (np. klatka schodowa) – tylko legitymowani do tego użyt-
kownicy. Rozgraniczenie przestrzeni musi być czytelne, ale nie może 
polegać na wzniesieniu wysokich murów czy budowie wież strażni-
czych. Sposobem na rozdzielenie sfer jest np. postawienie doniczek 
z kwiatami, wkomponowanie w teren pasa zieleni, odpowiednie roz-
mieszczenie wejść i wyjść. Celem kontroli dostępu jest wzmocnienie 
poczucia dbałości o dany teren i zarządzanie nim.

63  Na terenie osiedla Grenadierów w  Warszawie 90% budynków jest objętych monito-
ringiem. Vide: Monitoring osiedlowego bezpieczeństwa, „Nasze Grenadierów. Biuletyn 
Informacyjny Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej »Grenadierów«” wiosna 2018, 
nr 1 (33), s. 7.
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Ilustracja 8,9,10. Przykłady kontroli dostępu

Źródło: fotografie własne.

4)  Wzmocnienie celu (target hardening) – polega na wzmacnianiu widocz-
nych elementów systemu ochronnego danej przestrzeni, np. montowaniu 
drzwi antywłamaniowych, korzystaniu z alarmów, stawianiu barierek 
ochronnych, instalowaniu domofonów i dzwonków. Do tej grupy dzia-
łań należy zaliczyć także używanie materiałów trwałych i odpornych na 
zniszczenia, np. projektowanie ławek betonowych zamiast drewnianych.

Ilustracja 11, 12. Przykłady wzmocnienia celu

Źródło: fotografie własne.

5)  Zarządzanie terenem i jego utrzymanie (management and mainte-
nance), nazywane także wyglądem (image/milieu) – polega na stworzeniu 
i utrzymaniu dobrze zorganizowanej przestrzeni w celu zasygnalizowa-
nia potencjalnemu sprawcy troski i dbałości o dany teren. Poczucie, że 
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dane środowisko funkcjonuje sprawnie, ma nie tylko zniechęcić do ataku 
na danym obszarze, ale także zwiększyć poczucie bezpieczeństwa wśród 
mieszkańców oraz umożliwić im stworzenie więzi społecznej. Sposo-
bów kontroli wyglądu danego terenu jest wiele – poczynając od etapu 
projektowania przestrzeni (np. dobór trwałych i estetycznych mate-
riałów odpornych na zniszczenia, rozplanowanie ogrodu), poprzez 
odpowiednie zarządzanie (np. dbanie o plac zabaw na osiedlu, regularne 
wywożenie odpadów, odświeżanie elewacji budynków), na konserwacji 
kończąc (np. organizowanie napraw okresowych, przycinanie zieleni).

Ilustracja 13,14,15,16. Przykłady zarządzania terenem i  jego 
utrzymania (wygląd)64

Źródło: fotografie własne.

64  Podkreślenia wymaga, że Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Grenadierów” 
w Warszawie dokłada należytych starań w zakresie zarządzania terenem osiedla. Wio-
sną 2013 r. zarząd osiedla opublikował list otwarty Rady Nadzorczej Spółdzielni i Zarzą-
du Spółdzielni adresowany do Prezydenta m.st. Warszawy zawierający postulat częstsze-
go odbierania odpadów wielkogabarytowych. Prośba została ponowiona wiosną 2018 r. 
Jednocześnie spółdzielnia regularnie organizuje przeglądy instalacji gazowej i przestrze-
ga mieszkańców przed samowolnym sadzeniem roślin na terenie osiedla (vide: Atakują 
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6)   Wsparcie aktywności (activity support) – polega na zaprojektowaniu 
przestrzeni w taki sposób, aby zachęcić osoby do korzystania z niej zgod-
nie z przeznaczeniem. Sposoby zapewnienia wsparcia aktywności to m.in. 
umieszczenie tabliczek informujących (np. plac zabaw dla dzieci do lat 14, 
regulaminy korzystania z określonych miejsc), znaków (np. zakaz wpro-
wadzania psów, zakaz gry w piłkę), oznaczenie miejsc parkingowych 
(np. parking dla mieszkańców określonego bloku) lub zamontowanie 
zapór parkingowych. Należy tu zakwalifikować też takie elementy jak 
odpowiednia liczba koszy na śmieci, miejsc parkingowych czy przejść 
dla pieszych oraz ich stosowne rozmieszczenie (niedopuszczanie do 
powstania tzw. dzikich ścieżek), adekwatne do potrzeb mieszkańców 
architektoniczne elementy dodatkowe, np. plac zabaw dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, boisko do gry w piłkę dla starszych dzieci czy też ska-
tepark dla młodzieży. Stworzenie warunków wspierających aktywność 
mieszkańców nie tylko ułatwia zarządzanie danym terenem i przyczynia 
się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa, ale także kształtuje poczucie 
odpowiedzialności za dany teren i wpływa na identyfikowanie się z nim.

Ilustracja 17, 18, 19, 20. Przykłady wsparcia aktywności

Źródło: fotografie własne.

nas… gabaryty!; Zieleń pod kontrolą, „Nasze Grenadierów. Biuletyn Informacyjny Spół-
dzielni Budowlano-Mieszkaniowej »Grenadierów«” wiosna 2018, nr 1 (33), s. 3 i 7).
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Program CPTED II generacji polega przede wszystkim na stworze-
niu sprawnie działającego środowiska wewnętrznego, zbudowaniu relacji 
pomiędzy użytkownikami przestrzeni i zaktywizowaniu ich działań na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa. Założenia programu CPTED II generacji są nastę-
pujące:

1)  Spójność społeczna (social cohesion) – polega na stworzeniu spójnej, 
zaangażowanej w sprawy wspólne społeczności, która ma poczucie 
odpowiedzialności za zamieszkały przez siebie teren i troszczy się 
o niego. Celem jest wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa, stworzenie 
możliwości szybkiego wykrycia zagrożenia i efektywne wypełnianie 
zadań programu CPTED I generacji (np. obserwacja). Sposobem 
stworzenia spójności między sąsiadami są m.in. spotkania dyskusyjne, 
na których omawiane są problemy społeczności lokalnej, partycypacja 
mieszkańców w gospodarowaniu budżetem wspólnoty czy organiza-
cja życia na danym terenie, np. powierzenie jednej osobie sprzątania 
klatki schodowej, a innej dbania o zieleń.

Ilustracja 21 i 22. Przykłady działań na rzecz spójności spo-
łecznej

Źródło: Materiały bezpłatne  65 pozyskane z Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla 
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oddział przy ul. Majdańskiej 5.

65  Ulotka zachęcająca do oddania głosu w  ramach programu „Budżet partycypacyjny” 
na inicjatywy lokalne w postaci przeznaczenia środków finansowych na nowe książki, 
nowe regały na książki oraz organizację spotkań autorskich w  Bibliotece Publicznej 
im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oddział przy 
ul. Majdańskiej 5 oraz egzemplarz bezpłatnej gazety miesięcznika mieszkańców war-
szawskiego Grochowa i  okolic „Grochów. Wiadomości Sąsiedzkie” czerwiec–lipiec 
2018, nr 64.
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2)  Łączność (connectivity) – oznacza pozostawanie w kontakcie z sąsia-
dami, zarządcami budynków, mieszkańcami sąsiednich osiedli oraz 
tworzenie formalnych lub nieformalnych grup społecznych. Ma 
służyć stworzeniu sieci wymiany informacji (np. o zagrożeniach), 
wzrostowi poczucia bezpieczeństwa i zmniejszeniu poczucia zagro-
żenia (np. prośba do sąsiada o przypilnowanie mieszkania na czas 
wyjazdu). Łączność można stworzyć poprzez organizowanie wspól-
nych przedsięwzięć (np. zbieranie pieniędzy na nowe ławki na osiedlu), 
prowadzenie tablic ogłoszeniowych (które informują o numerze tele-
fonu zarządcy budynku, dzielnicowego, spółdzielni mieszkaniowej), 
zaprojektowanie strony internetowej osiedla 66 czy organizowanie 
lokalnych zebrań mieszkańców.

Ilustracja 23, 24. Kolejne przykłady działań na rzecz spójno-
ści społecznej 67

Źródło: fotografie własne.

66  Strona internetowa Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Grenadierów” w Warsza-
wie: https://sbm-grenadierow.com.pl/ (dostęp: 20.06.2018).

67  Z lewej strony plakat zachęcający mieszkańców osiedla Grenadierów do uczestnictwa 
w otwartej debacie z udziałem przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej, Biura Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Urzędu Dzielnicy Praga-Południe w War-
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3)  Kultura wspólnoty (community culture) – zakłada stworzenie wspól-
noty zaangażowanej w życie sąsiedzkie, pozostającej w łączności 
i spędzającej razem czas, np. na osiedlowych rozgrywkach piłki nożnej, 
spotkaniach szachowych, otwarciu osiedlowego klubu młodzieżowego. 
Zakłada wspólne korzystanie z przestrzeni osiedla i zaangażowanie 
wielu osób, także dzieci i  ludzi starszych. Ma na celu zbudowanie 
poczucia dumy z bycia przynależnym do danej wspólnoty, co prze-
kłada się na chęć działania na rzecz dobra wspólnego, zwiększenie 
potrzeby dbania o wspólny teren, a w efekcie wytworzenie spraw-
nie zorganizowanej grupy sąsiedzkiej zdolnej do reakcji w sytuacji 
zagrożenia.

Ilustracja 25, 26. Przykłady kultury wspólnoty 68

Źródło: Fotografie własne.

4)  Próg wydolności (treshold capacity) – oznacza zachowanie stanu rów-
nowagi na danym terenie, czyli sytuacji, w której wszystkie elementy 
organizacji mogą działać zgodnie z przeznaczeniem i pozostać spójne. 
Polega na niedopuszczaniu do sytuacji, w której zabezpieczenia przez 
zagrożeniem przestają odgrywać swoją rolę, jak np. przeludnienie lub 
niedostateczne zaludnienie osiedla, znaczna przewaga mieszkańców 

szawie pod hasłem „Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa”. Współorganizatorem 
wydarzenia jest Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Grenadierów” w Warszawie. 
Z prawej informacje dotyczące nieruchomości posadowionej przy ul. Fundamentowej 
45/47 w Warszawie, zamieszczone na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku.

68  Przykłady ogłoszeń dotyczących cyklicznych kursów organizowanych przez Spółdziel-
nię Budowlano-Mieszkaniową „Grenadierów” w Warszawie – Klub „Magia”: warszta-
tów malarskich dla dorosłych (z  lewej) oraz kursu języka angielskiego dla seniorów 
(z prawej).
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w podeszłym wieku, utrzymywanie niesprawnych mechanizmów 
zabezpieczających (np. niesprawny monitoring, popsute bariery, kraty 
na klatkach schodowych z uszkodzonymi zamkami, pozostałości po 
rozebranych ogrodzeniach).

Ilustracja 27, 28. Przykłady elementów wpływających na próg 
wydolności

Źródło: fotografie własne.

Podsumowanie
Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Zapewnie-
nie bezpieczeństwa swoim obywatelom należy do priorytetowych zadań 
państwa. Państwowe organy rządowe i samorządowe powinny współpraco-
wać z podmiotami prywatnymi, aby jak najskuteczniej eliminować ryzyko 
pokrzywdzenia kogokolwiek przestępstwem.

Jednym z aspektów bezpieczeństwa jest poczucie braku zagrożenia 
we wspólnocie lokalnej, czyli w miejscu zamieszkania. Program CPTED 
polega na projektowaniu przestrzeni w taki sposób, aby poprzez podprogowe 
oddziaływanie na potencjalnego sprawcę zniechęcić go do ataku. Założenia 
projektu są oparte na dwóch filarach: jeden dotyczy technicznych aspek-
tów projektowania przestrzeni, a drugi zaangażowania wspólnoty lokalnej 
w kolektywne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i stworzenia spraw-
nie działającej sieci zdolnej do reagowania na pojawiające się zagrożenia.

Aby program CPTED był skuteczny, niezbędna jest koordynacja pracy 
funkcjonariuszy policji, specjalistów z różnych dziedzin oraz zaangażowanej 
w poprawę bezpieczeństwa lokalnego wspólnoty mieszkańców.

Program CPTED stanowi alternatywę wobec budowania zamkniętych 
osiedli. Jednocześnie może on pomóc zredukować lęk przed przestępczością 
w miejscu zamieszkania i pozytywnie wpłynąć na ocenę bezpieczeństwa lokal-
nego, a w rezultacie także poprawić jakość życia mieszkańców na danym terenie.
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Z  przykładów realizacji założeń programu CPTED zastosowanych 
w organizacji osiedla Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Grenadierów” 
w Warszawie można wysnuć wniosek, iż prewencja kryminalna poprzez 
umiejętne projektowanie przestrzeni staje się coraz bardziej dostrzegalna 
na terenach polskich osiedli.
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