
Przewodnik dla osób przebywających 
w miejscach publicznych
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Mobilna Służba Socjalna w miejscach  publicz-
nych jest jednym z obszarów działalności Suchthilfe  
Wien gemeinnützige GmbH ( Pomoc dla Osób 
Uzależnionych - Organizacja Użyteczności Publicznej 
miasta Wiednia)  realizowanym przez zespoły sam 
(socjalny, społeczny, aktywny, mobilny) oraz help U.

Zakres działalności obejmuje:
•	 wsparcie	 dla	 wszystkich	 osób	 i	 grup	 przebywają-

cych w miejscach publicznych
•	 porady	i	pomoc	doraźną	służącą	poprawie	subjek-

tywnego poczucia bezpieczeństwa
•	 pracę	socjalną	uwzględniającą	specyficzne	potrze-

by konkretnych środowisk społecznych 

W zasadzie
Wszyscy ludzie, niezależnie od pozycji społecznej, 
wyglądu, wyznawanej religii, narodowości, płci, wieku 
i stanu zdrowia, mają jednakowe prawo do przebywa 
nia w miejscach użyteczności publicznej. Korzystanie z 
niej jest regulowane prawnie  i  musi być przestrzega-
ne przez  wszystkich  użytkowników.

Niniejszy przewodnik ma w założeniu ułatwiać współ-
istnienie różnych grup społecznych  przebywających 
w miejscach użyteczności publicznej.

1. Wyłudzanie i żebranie 4
2. Siedzenie na chodniku, tarasowanie drogi 5
3. Tworzenie małych i dużych grup w miejscach publicznych 6
4. Przemoc (aktywna napaść między członkami grupy  i na 
 przechodnia(ów) 7
5. Wymyślanie innym ludziom 8
6. Wypowiadanie agresywnych gróźb 10
7. Sankcje za naruszenie przyzwoitości 11
8. Palenie papierosów i konsumpcja alkoholu w miejscach
  publicznych 12
9. Narkotyki 14
10. Wygląd zewnętrzny, ubiór, higiena 15
11. Ludzie i ich psy w miejscach publicznych 16
12. Zanieczyszczanie miejsc publicznych 18
13. Uszkodzenie mienia 19
14. Sypianie w miejscach publicznych 20
15. Hałasowanie 22
16. Ankiety uliczne, rozdawanie materiałów informacyjnych 23
17. Możliwe konsekwencje 24

Objaśnienia 26

3



żebranie dozwolone jest tylko w przypadku jednora-
zowej  trudnej sytuacji, gdy  placówki społeczne nie są 
w stanie udzielić pomocy.

Ponadto	zabrania	się:																		
•	 żebrać	nachalnie	(żądać	więcej,	iść	za	kimś),
•	 żebrać	 agresywnie	 (szturchać,	 zachodzić	 	 drogę,	

szarpać za ubranie itp.),
•	 żebrać	 w	 sposób	 zorganizowany	 (warunkiem	 jest	

świadome	umawianie	się	żebrających)	oraz
•	 nakłonić	 osobę,	 która	 nie	 ma	 jeszcze	 14	 lat,	 do	

żebrania w miejscu publicznym lub żebrać razem z 
taką osobą.

Złamanie tych zakazów może zostać ukarane karą 
administracyjną do 700 euro, a wyżebrane pieniądze 
policja	może	skonfiskować.

4

Karalne  wzgl.  zabronione czyny to:
•	 utrudnianie		przechodzenia,
•	 prowadzenie	 psa,	 jeżeli	 zachodzi	 on	 innym	 	 w	

drogę	lub	stanowi	rodzaj	przeszkody.

Szczególne zasady zachowania w środkach  komu-
nikacji publicznej:
W budynkach Wiener Linien oraz ÖBB zakazane jest 
zastawianie wyjść ewakuacyjnych oraz wyjść, zejść i 
przejść.

§ 3 WLSG (Wiedeńska krajowa ustawa o bezpieczeń-
stwie)
Policja ma prawo do tego, aby wezwać osoby do 
zaprzestania	następującego	zachowania		lub	nakazać	
opuścić dane miejsce osobom:
•	 które	nagabują	inne	osoby	w	sposób		natrętny,
•	 które	wywierają	presję	psychiczną	na	osoby	udają-

ce	się	do	placówki	medycznej		lub
•	 które	 utrudniają	 dojście	 lub	 też	 skorzystanie	 z	

usług placówki publicznej.
Takie	 postępowanie	może	 zostać	 uka-
rane grzywną w wysokości 700 
euro.

2Siedzenie na chodniku, tarasowanie drogi 5
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Urazy ciała, bijatyka połączona z napaścią kilku osób 
na	jedną	osobę	lub	na	kilka	innych	osób,	wypowiada-
nie	gróźb	 itp.,	 	 to	 sprawy	podpadające	pod	kodeks 
karny.  Zabronione jest też nagabywanie innych 
lub grożenie im.

W środkach komunikacji zbiorowej należy zwrócić 
szczególną	uwagę	na	to,	że

w obiektach i pojazdach zabronione jest wszelkiego 
rodzaju nagabywanie innych, oraz działania  i czynno-
ści,  które  mogą stanowić zagrożenie dla pasażerów  
lub zakłócić  ruch pojazdów. Jeżeli pracownica  lub 
pracownik zakładu komunikacji wydaje polecenia lub 
wzywa	do	zrobienia	czegoś,	to	koniecznie	należy	się	
do tego zastosować.

Wolno	jest	spotykać	się	grupie	kilku	osób	w	miejscach	
publicznych w celach towarzyskich lub w celu wspól-
nego	 spędzania	 czasu	wolnego,	 ale	 nie	wolno	 orga-
nizować	w	 taki	 sposób	manifestacji,	 	 dopuszczać	 się	
czynów	 karalnych	 i	 utrudniać	 poruszania	 się	 prze-
chodniów.	Organizowanie	manifestacji	należy	zgłosić		
na	 policji.	 Uczestniczenie	 w	 nielegalnej	 manifestacji	
jest karalne.

Par. 78 kpk zabrania ograniczania ruchu pieszych, 
dlatego	też,	jeżeli		zbierze	się	większa	grupa,	to	trzeba	
uważać na to, aby nie przeszkadzać pieszym w poru-
szaniu	się.
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Przy	słownych	sporach	pewną	rolę	odgrywają	zarów-
no intensywność  wygłaszanych obelg  jak również  
ilość  obecnych  osób  postronnych.
Czyny zakazane to:
•	 obrażanie	i	wyśmiewanie,
•	 ubliżanie,
•	 grożenie	fizycznym	znęcaniem	się,
•	 okazywanie	pogardy	lub	poniżanie	innych.
 
Zakazy  te  karane są, w zależności od tego jakich 
słów użyliśmy, na podstawie  prawodawstwa miasta 
Wiednia lub na podstawie prawa karnego.

Zabronione jest także,wypominanie innej osobie, że 
dopuściła	się	czynu	karalnego	sądownie,	za	który	:
•	 odbyła	już	karę,
•	 kara	orzeczona	została	w	zawieszeniu
•	 lub	też	orzeczenie	kary	zostało	odroczone.
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Jeśli	chodzi	o	obrazę	honoru,	to	policja	nie	wkracza,	
ale może zostać wniesiony pozew do sądu.

Par. 115 kk  mówi, że:
„Kto publicznie lub w obecności kilku osób wyzywa 
inną	 osobę,	 drwi	 z	 niej,	 dopuszcza	 się	 fizycznego	
nadużycia lub grozi takim nadużyciem, podlega .... 
karze	pozbawienia	wolności	do	3	miesięcy	lub	karze	
grzywny	 wynoszącej	 do	 180	 stawek	 dziennych.”	
Dodatkowo można zostać ukaranym na podstawie 
par.	81	Ustawy	o	policji,	który	mówi,	że:	„Kto	zakłóca	
porządek publiczny przez  szczególnie bezwzględne  
zachowanie się,	podlega	karze	grzywny	do	218	euro.”		
Pod	ten	paragraf	podpadają,	oprócz	agresji	słownej,	
również takie zachowania jak wyrzucanie worków 
ze śmieciami na chodnik, umyślne zostawienie kilku 
puszek po piwie w miejscu publicznym itp.

9
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Do	czynu		przestępczego		o	znamionach	niebezpiecz-
nej	 groźby	 (par. 107 kk) dochodzi w  zależności od  
treści i zamiaru wypowiadanych słów, np.  wtedy, gdy 
grozimy,	 że:	 „Zabiję	 cię!”	 lub	 „Połamię	 ci	 wszystkie	
kości!“

6Wypowiadanie 
agresywnych gróźb
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Oddawanie moczu w miejscach publicznych
Czyn ten narusza zasady przyzwoitości (par. 1. WLSG) 
i powoduje zanieczyszczenie ulicy/drogi dla pieszych 
(par. 92 Prawa o ruchu drogowym). Można za to 
zostać ukaranym karą administracyjną w wysokości 
700 euro.

Czynności   seksualne  w miejscach publicznych
Pod	tym	pojęciem	rozumiane	są	czynności	seksualne	
dokonywane na organach płciowych, głównie chodzi 
o stosunki płciowe oraz czynności podobne do sto-
sunku płciowego. Znaczenie ma też to, kto obserwuje 
takie czynności (np. czy są to dzieci) i czy wzbudza to 
zgorszenie.

Dodatkowo	może	znaleźć	zastosowanie	par. 1 WLSG 
(naruszenie zasad przyzwoitości).

7
Sankcje 

za 

naruszenie 

przyzwoitości

11



Dzieci / młodzież
Spożywanie alkoholu i palenie papierosów dozwolo 
ne	jest	od	16	roku	życia.

Konsumpcja alkoholu w miejscach publicznych jest 
dozwolona i nie jest karana.

Uwaga:
•	 Jeżeli	ktoś	się	upija,	aby	popełnić	czyn	karalny	(np.	

pije dla kurażu przed bijatyką), to podlega w pełni 
karze.

 
•	 Jeżeli	 ktoś	 popełnia	 czyn	 karalny	 pod	 wpływem	

alkoholu nie planując tego wcześniej, to podlega 
karze specjalnej stosowanej w  takich wypadkach.
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Uwaga: W budynkach Wiener Linien, po przejściu 
za barierki, oraz we wszelkich środkach transportu 
panuje zakaz spożywania alkoholu.  Na kolei (ÖBB) 
oraz	 w	 samych	 środkach	 komunikacji	 zabrania	 się	
„nadmiernego”	 spożywania	alkoholu.	W	budynkach	
zakładów  komunikacji (Wiener Linien i ÖBB)  oraz we 
wszelkich środkach komunikacji panuje powszechny 
zakaz palenia (za wyjątkiem specjalnie oznakowa-
nych miejsc).

Uwaga: Wyrzucanie niedopałków papierosów na 
ulicę	itp.	jest	zabronione.

Plac zabaw 
Par. 10 Zarządzenia o terenach zielonych zakazuje 
palenia papierosów  na placach zabaw. 
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•	Nabywanie,
•	posiadanie,
•	oddawanie	do	dyspozycji/przekazywanie	innym,
•	wytwarzanie
•	wwóz	i	wywóz
narkotyków i środków psychotropowych jest zabro-
nione (Ustawa o narkomanii par. 27-32) i to nie tylko 
w	miejscach	publicznych!

9Narkotyki
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Jeśli chodzi o własne ubranie lub zapach własnego 
ciała, to pod gołym niebem nie ma żadnych ograni-
czeń.

Wyjątek: Utrudnianie innym korzystania z publicz-
nych urządzeń ( ławki w parku), uniemożliwiając 
innym normalne korzystanie z tych urządzeń.

Wyjątek: Każdy/a organizator/ka, także organizator/
ka imprez na otwartym powietrzu (np. koncertu) ma 
prawo do opracowania własnych reguł. Dlatego też 
organizator/ka	może	zabronić	wstępu	uczestnikowi/
uczestniczce imprezy lub usunąć  go/ją z miejsca 
imprezy.

Szczególne zasady zachowania  w publicznych 
środkach komunikacji:
Osobom,	które	ze	względu	na	swój	wygląd	zewnętrz-
ny, mogłyby zanieczyścić  obiekt lub stanowić zagro-
żenie  dla pozostałych pasażerów, nie wolno przeby-
wać w pojazdach i obiektach publicznych środków 
komunikacji.
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Psy leżące na chodniku/ tarasowanie przejścia/ 
straszenie przechodniów i miejscowych przedsię-
biorców
Należy	 pamiętać	 o	 tym,	 że	w	miejscach	 publicznych	
pies musi mieć założony kaganiec lub być prowadzony 
na	smyczy.	W	większym	zgrupowaniu	ludzi	pies	musi	
mieć koniecznie założony kaganiec. W parku pies musi 
być prowadzony na smyczy, nawet jeżeli ma założony 
kaganiec. Ważnym jest, aby właściciel/ka psa w każdej 
chwili mógł/mogła zapanować nad swoim czworono-
giem.  Jeżeli korzystamy wraz z psem ze środka trans-
portu publicznego , to pies musi mieć założoną smycz i 
kaganiec (również w budynkach Wiener Linien i ÖBB.)

Uwaga: Par. 78 Prawa o ruchu drogowym: Zabrania 
się	 tarasowania	drogi	oraz	nieuzasadnionego	zatrzy-
mywania	się	także	wtedy,	gdy	prowadzimy	zwierzę.

W przypadku naruszenia tego przepisu może zostać 
nałożona kara administracyjna.
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Zajęcie strefy dla psów
Jeżeli	stosując		przemoc	lub	groźbę	przeszkadzamy	w	
korzystaniu	ze	strefy	dla	psów,	to	może	być		to	uzna-
ne za czyn bezprawny i nosić znamiona wykroczenia 
prawnego. W przypadku czynów  mniejszej wagi, 
może dojść do zastosowania przepisów Wiedeńskiej 
ustawy o Hodowli/Posiadaniu  zwierząt.

Usuwanie psich odchodów
Zanieczyszczanie ulic, ścieżek oraz trawników psimi 
odchodami jest zabronione. Właściciel/ka psa musi 
je  usunąć. 
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11Ludzie i ich psy w miejscach publicznych



Na podstawie § 2 (1) Wiedeńskiej ustawy o utrzy-
mywaniu czystości zabronione jest zanieczyszczanie 
dróg	i	chodników	oraz	powszechnie	dostępnych	tere-
nów	zielonych.			Przez		„zanieczyszczanie”	rozumiane	
jest pozostawianie wszelkich przedmiotów  oraz wyle-
wanie płynów.

W przypadku zanieczyszczania policja może nałożyć 
karę	administracyjną.
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Wykroczenia  uszkodzenia mienia na podstawie  § 
125 kodeksu karnego	 dopuszcza	 się	 	 ten,	 kto	 je	
niszczy, uszkadza, szpeci lub czyni niezdatnym do 
użycia.

13Uszkodzenie  mienia
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Na podstawie Zarządzenia o obozowaniu karalne 
jest szczególnie rozkładanie śpiworów oraz biwako-
wanie pod namiotami poza placem kempingowym. 
Sypianie w miejscach publicznych bez wyposażenia 
(koc, śpiwór itp.) jest dozwolone.

Budynki do rozbiórki / puste domy
Wchodzenie bez przeszkód i na własne ryzyko do 
”budynków	bezpańskich”	nie	narusza	żadnych	ustaw	
karnych ani administracyjnych. Ponieważ takich 
budynków jest  niewiele, to ustawodawca stosuje  w 
przypadku	„zajęcia”	takiego	budynku	całą	masę	prze-
pisów prawnych takich jak: naruszenie miru domowe-
go, włamanie, naruszenie posiadania - żeby wymienić 
tylko niektóre.
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Ponadto	 odgrywa	 też	 rolę	 właściciel/ka	 	 takiego	
obiektu:

Właściciel/właścicielka	wyrażając		swoją	wolę	(najczę-
ściej wzywa do opuszczenia domu) przypomina o 
swoich prawach. Zwykle  jest  to połączone z żąda-
niem	 „przywrócenia	 stanu	 poprzedniego”.	 	 Jeżeli	
doszło do  „użycia przemocy w chwili wchodzenia do 
budynku”	(np.	za	pomocą	łomu)	itd.,	to	mogło	dojść		
do wyczerpania  znamion wykroczenia  naruszenia 
miru domowego.

21
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O ile w miejscach publicznych nie dochodzi do nad-
miernego krzyku lub wrzasku , to takiego zachowa-
nia	 nie	 powinno	 się	 oceniać	 jako	 nieodpowiednie,	
tym bardziej w dzień, kiedy panuje uliczny hałas.  
Hałas wtedy jest zbyt głośny, jeżeli naruszamy nor-
malne	 reguły	 koegzystencji,	 tzn.	 zachowujemy	 się	
bez	 respektu,	 do	 jakiego	 mają	 prawo	 nasi	 bliźni	 /
nasze otoczenie. Wywoływanie przeszkadzającego 
ponad	miarę	hałasu	może	zostać	ukarane	na	podsta-
wie  par. 1 ust. 1 Z 2 WLSG. Miernikiem jest wrażli-
wość	 przeciętnej	 osoby	 na	 hałas,	 a	 nie	 wrażliwość	
osoby szczególnie wrażliwej. Wskazówka: Hałasowa-
nie,	używanie	sprzętu	powodującego	hałas	lub	muzy-
kowanie w budynkach i pojazdach ÖBB oraz Wiener 
Linien jest zabronione.

22

W budynkach ÖBB oraz Wiener Linien rozdawanie 
materiałów	 informacyjnych	 oraz	 przeprowadzanie	
ankiet możliwe jest tylko za zgodą każdego z opera-
torów.

16Ankiety uliczne, rozdawanie materiałów informacyjnych
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Dana	osoba	może	zostać	usunięta	z	danego	miejsca,	
jeżeli

	zachowuje	się	agresywnie	w	stosunku		do	innych,•	
 hałasuje, głośno krzyczy, przeklina•	
 powoduje zanieczyszczenie•	
 agresywnie zaczepia inne osoby,•	
 agresywnie żebrze,•	
 oddaje publicznie  mocz•	
 lub też blokuje wejście do lokali, instytucji publicz-•	
nych albo na schody ruchome.

Dochodzi do tego jednakowoż wtedy, gdy żaden inny  
sposób (np. ostrzeżenie, wezwanie itd.) nie przyniosły 
efektu	w	postaci	zaprzestania.

Ponadto:
Jeżeli ktoś stawia opór w trakcie przymusowego usu-
wania	go	lub	też	pojawi	się	w		przeciągu	12	godzin	w	
odległości	 150	 metrów	 od	miejsca,	 z	 którego	 został	
usunięty,	 bez	 uzasadnionego	 powodu	 (...),	 to	 może	
zostać ukarany karą grzywny do 700 euro.
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Nie usuwa się osób:
•	 	jeżeli		są		chore	(np.	utrudnianie	pieszym	przejścia	

w	wyniku	zasłabnięcia),
•	 	są	w	stanie	odurzenia	alkoholowego,	ale	nie	łamią	

prawa (np. siedzenie lub stanie w małych grupach 
bez przeszkadzania pieszym, picie alkoholu i roz-
mawianie),

•	 	prowadzą	 żywe	debaty	 (bezkonfliktowe)	w	miej-
scach publicznych.
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Objaśnienia:

WLSG = Ustawa o Bezpieczeństwie Landu Wiednia

StVO = Kodeks Drogowy

ABGB = Powszechny Kodeks Cywilny

SMG = Ustawa o  Przeciwdziałaniu Narkomanii 

StGB = Kodeks Karny
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