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Dyrektorzy, Nauczyciele
szkół i placówek,
Organizacje Pozarządowe,
Organizatorzy wypoczynku dzieci 
i młodzieży 
województwa mazowieckiego

Szanowni Państwo,

Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak zwraca uwagę, że wakacje to okres, kiedy zjawisko 
żebractwa wśród dzieci nasila się. Dzieci mają więcej wolnego czasu i częściej są wykorzystywane 
w ten sposób przez osoby dorosłe zarówno obce, jak i przez członków najbliższej rodziny. 

W czasie wakacji zjawisko wykorzystywania dzieci do żebractwa jest szczególnie nasilone. Niemal 
codziennie na ulicach dużych miast, zwłaszcza w miejscach ruchliwych np. miejscowościach 
wypoczynkowych, okolicach centrów handlowych, kościołów czy w środkach komunikacji miejskiej 
spotkać można osoby żebrzące, niejednokrotnie włączające w ten proceder małoletnich. 
Pozostawione bez opieki starsze dzieci, żądają pieniędzy od przechodniów, odrzucając inną pomoc, 
np. w postaci pożywienia. Młodsze lub niepełnosprawne dzieci są wykorzystywane przez opiekunów 
jako bodziec mający wzbudzić społeczne współczucie i litość. Dzieci te narażone są tym samym na 
niebezpieczeństwo związane z wielogodzinnym pobytem w nasłonecznionych, hałaśliwych miejscach 
publicznych. Małoletni to często ofiary zorganizowanych grup, dla których żebractwo z ich udziałem 
jest stałym źródłem dochodu. 

Rzecznik Praw Dziecka podkreślił, że wykorzystywanie dzieci do żebractwa stanowi szczególną formę 
przemocy. Stoi w sprzeczności z zagwarantowanym dzieciom prawem do ochrony przed przemocą, 
okrucieństwem wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem i innym złym traktowaniem.

Zachęcam Państwa do reagowania, nieprzechodzenia obojętnie. W każdym przypadku, gdy widzimy, 
że ktoś każe dziecku żebrać lub sam żebrze z dzieckiem należy zadzwonić na numer alarmowy 112, 
Policji – 997 lub Straży Miejskiej – 986. Można te zwrócić się do patrolu Policji czy Straży Miejskiej. 
Należy zainteresować sytuacją takiego dziecka np. organizacje pozarządowe czy pracownika 
społecznego. Przypominam, że Konwencja o Prawach Dziecka zobowiązuje państwa do ochrony 
dzieci przed wyzyskiem ekonomicznym, przed wykonywaniem pracy, która może być niebezpieczna 
lub może kolidować z kształceniem dziecka, a także szkodliwej dla jego zdrowia bądź rozwoju.

Bądźmy czujni, często za problemem żebractwa kryje się tragedia dzieci. Pomóżmy im!

Z poważaniem 

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
-/-

Katarzyna Góralska
Mazowiecki Wicekurator Oświaty


