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Od połowy kwietnia 2005 roku realizowany jest w naszym mieście program „TARCZA”.
Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zareagowano w ramach bieżących działań

„TARCZY” na 824 zgłoszenia.

2016 r. 1760

2017 r. 1509

2018 r. 824
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W  porównaniu  do  lat  poprzednich  jest  to  niższy  wynik  ilości  zgłoszeń,  
o  685  w porównaniu do 2017 r. i o 936 zgłoszeń w porównaniu do roku 2016. 

W poszczególnych kategoriach zgłoszeń odnotowano: 

1. 240 przypadków chuligaństwa
2. 112 przypadków spożywania alkoholu w miejscu publicznym
3.   49 aktów wandalizmu
4.   1 kradzież elementów metalowych

Poniższy  wykres  przedstawia  ilość  zgłoszeń  w  porównaniu  z  rokiem  2016  i  2017  
w podziale na poszczególne kategorie:

2016 r. 2017 r. 2018 r.

chuligaństwo 948 826 240

spożywanie alkoholu 610 584 112

wandalizm 127 60  49

Kradzież elem. met. 75 27 1

W porównaniu z 2016 i 2017 rokiem w każdej kategorii zanotowaliśmy spadki w ilości
zgłoszeń. 

chuligaństwo spożywanie alkoholu wandalizm kradzież elem. met.
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Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym najbardziej zauważalne jest w pobliżu bloków
mieszkalnych (ławki przed klatkami, piaskownice, place zabaw, parkingi, okolice garaży,
okolice sklepów ze sprzedażą napojów alkoholowych). Chuligaństwo, a więc zakłócanie
ciszy nocnej, głośno zachowujące się osoby w miejscach publicznych, awantury i bójki
uliczne odnotowywane są szczególnie na dużych osiedlach mieszkaniowych, w pobliżu
lokalów gastronomicznych i sklepów nocnych. Kradzieże elementów metalowych zdarzają
się  głównie w pobliżu  torów kolejowych oraz mało zaludnionych terenów miasta.  Akty
wandalizmu  dotyczą  przede  wszystkim  niszczenia  klatek  schodowych  bloków,  koszy
i kontenerów na odpady, wiat przystanków, zamalowania elewacji bloków chuligańskimi
napisami oraz dewastacja i zaśmiecanie zieleni.

Dzielnice, w których odnotowano najwięcej zdarzeń na przełomie ostatnich 3 lat:

1) Śródmieście
2) Osiedle Stałe
3) Podłęże
4) Szczakowa

2016 r. 2017 r. 2018 r.

Śródmieście 383 244 189

Os. Stałe 444 276 43

Podłęże 398 250 42

Szczakowa 291 254 48



Ilość zgłoszeń niezmiennie związana jest z gęstością zaludnienia na danym obszarze.
Co roku w kategorii ilości zgłoszeń w danej dzielnicy dominują osiedla wielorodzinne,
gdzie natężenie ludności decyduje o konfliktach i problemach, a tym samym przekłada
się na ilość interwencji. 

Dzielnice, gdzie odnotowaliśmy najmniej zdarzeń:

1) Ciężkowice - 6
2) Łubowiec - 9
3) Bory - 10
4) Jeleń - 12

2017 r. 2018 r.

Bory 17 10

Byczyna 45 16

Ciężkowice 52 6

Dąbrowa N. 11 13

Jeleń 35 12

Łubowiec 22 9



Od  marca  2006  r.  w  ramach  programu  „TARCZA”  zostały  uruchomione  w  mieście
dodatkowe  patrole  wynikające  z  wykupienia  przez  gminę  nadliczbowych  godzin
funkcjonariuszy  Komendy  Miejskiej  Policji.  Wyniki  za  2018  r.  przedstawiają
się następująco:

RAZEM
2017

RAZEM
2018

Różnica

liczba zatrzymanych sprawców przestępstw 9 7 -2

na gorącym uczynku lub w bezpośrednim 
pościgu

9 7 -2

liczba wylegitymowanych osób 1390 1319 -71

liczba ujawnionych wykroczeń 477 366 -111

liczba nałożonych mandatów karnych 156 102 -54

liczba wniosków skierowanych do Sądu 
Grodzkiego

7 0 -7

liczba pouczeń 439 264 -175

liczba doprowadzonych do OPUAPN 166 386 +220
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Realizując  porozumienie  zawarte  między  Prezydentem  Miasta  a  Komendantem
Miejskim  Policji  w  sprawie  finansowania  służb  przekraczających  ustawową  normę
pełnionych przez funkcjonariuszy KMP należy stwierdzić, że dzięki wsparciu samorządu
na jaworznickich ulicach pełniło służbę o 45 dwuosobowych patroli w miesiącu więcej
niż w roku 2017.
W  ubiegłym  roku  dzięki  zwiększonym  środkom  pieniężnym  do  służby  kierowano
dodatkowo  funkcjonariuszy  w  inne  dni  i  godziny  niż  dotychczas.  Do  tej  pory
funkcjonariusze  pełnili  służbę  jedynie  w  najbardziej  zagrożone  dni  i  godziny
wskazywane  przez  prowadzone  statystyki  w  ramach  programu  Tarcza.  Dzięki
zwiększonym środkom służbą ponadnormatywną zostały objęte wszystkie dni tygodnia,
a w dni weekendowe objęto dodatkowo miejsca, gdzie stan bezpieczeństwa mógł ulec
pogorszeniu w przypadku braku systematycznej obecności patroli policyjnych.
W sezonie letnim służby ponadnormatywne skierowano w dni weekendowe do pełnienia
służby  na  OWR  Sosina,  gdzie  w  te  dni  Policji  nie  wspiera  funkcjonariusz  Straży
Miejskiej, a natężenie ilości wypoczywających jest znaczne.

Wszystkie  formy  pełnionej  służby  przyniosły  pożądany  skutek.  Możemy  założyć,  iż
spadki  które  odnotowaliśmy w ramach  bieżących  działań  są  spowodowane większą
obecnością  funkcjonariuszy  wśród  mieszkańców.  W  trakcie  przebytych  imprez  nie
odnotowano wydarzeń, które negatywnie wpłynęłyby na poziom bezpieczeństwa, a na
terenie OWR Sosina nie odnotowano utonięć, ani nie było konieczności podejmowania
akcji ratowniczych.
W związku z tak szeroko prowadzonymi działaniami na terenie miasta znacznie spadła
liczba  przestępstw  w  siedmiu  podstawowych  kategoriach  przestępstw  kryminalnych:
kradzieże,  kradzieże  z  włamaniem,  rozboje,  bójki  i  pobicia,  uszkodzenia  mienia
i uszkodzenia ciała. 
Należy  stwierdzić,  że  wpływ  służb  ponadnormatywnych  na  stan  bezpieczeństwa
w mieście jest niezaprzeczalny, a prewencyjne oddziaływanie na stan bezpieczeństwa
i  porządku  publicznego  zwiększyło  się,  co  ma  swoje  odzwierciedlenie  w  opiniach
mieszkańców.



W  kwietniu  przedstawiciele  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  uczestniczyli
w targach budownictwa pod nazwą "Twój Dom, Twoje Otoczenie". Stoisko profilaktyczno-
edukacyjne  zorganizowano  przy  współpracy  z  Policją,  Strażą  Miejską
i  ratownikami  medycznymi.  Przedsięwzięcie  to  było  doskonałą  okazją  do  spotkania
się ze społeczeństwem i budowania bezpieczeństwa w mieście. Na specjalnie do tego
przeznaczonym stoisku, prezentowano materiały z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki
bezpiecznych zachowań. Tematem przewodnim targów było „ CZYSTE POWIETRZE DLA
JAWORZNA”, czyli propagowanie walki ze smogiem.

Podczas targów wręczano zwiedzającym ulotki i  gadżety ściśle związane z profilaktyką
bezpieczeństwa. Stoisko zawierało materiały związane z realizowanymi w mieście akcjami
programu  „TARCZA"  m.in.  „Starsi=bezpieczni",  „Uważaj  na  kieszonkowców".
Zakupione przez Miasto materiały promocyjne cieszyły się niezwykłą popularnością.

Na stoisku była również obecna maskotka śląskiej policji "Sznupek", który rozchwytywany
wręcz był przez najmłodszą część targowiczów. A i starsze osoby chętnie fotografowały
się z ogromnym pluszakiem. Konwersacje prowadzone były dla grup seniorów, gdyż to
właśnie emeryci i  renciści są wyjątkowo narażeni na działalność przestępczą ze strony
wszelkiego rodzaju oszustów i naciągaczy. 

Działania prowadzone w ramach
programu „TARCZA”

Bieżące
działania

Wykupione
nadgodziny

Programy

codzienna służba
patrolowa

oraz zgłoszenia
od mieszkańców

dwuosobowe
patrole

2 razy w tygodniu
w najbardziej

zagrożone godziny
i dni

działania
profilaktyczne

i akcje skierowane
na konkretny

problem



W  maju  2016  r.  została  uruchomiona  -  lokalna  „mapa  bezpieczeństwa”.  Projekt
był  istotnym  elementem  procesu  zarządzania  bezpieczeństwem  publicznym,
realizowanym  w  partnerstwie  międzyinstytucjonalnym  i  służącym  aktywizacji
społeczności lokalnych. Jest to także jedno z narzędzi służących poprawie komunikacji
między Policją a społeczeństwem.

Podpisane porozumienie to był kolejny element długotrwałej i dobrej współpracy Miasta
z  Policją.  Stworzona  przez  funkcjonariuszy,  a  udostępniana  na  stronie  internetowej
mapa bezpieczeństwa jest narzędziem chętnie wykorzystywanym przez mieszkańców
i  przyczyniła  się  do  jeszcze  większego  angażowania  się  jaworznian  w  poprawę
bezpieczeństwa. 



W 2018 r. była kontynuowana kampania polegająca na specjalnym znakowaniu rowerów,

 pn. „NIE DAJ SZANSY ZŁODZIEJOWI – OZNAKUJ ROWER”.

W trakcie czterech edycji oznakowano prawie 800 rowerów, w tym w 2018 r.  141 sztuk.

Akcja  polega na  naniesieniu  na  rower  niepowtarzalnego  numeru  przyporządkowanego

tylko  do  niego.  Oprócz  tego  na  jednoślad  naklejana  zostaje  naklejka  informująca

o znakowaniu, a właściciel otrzymuje kartę potwierdzającą znakowanie.  

 



Etaty dzielnicowych.

Miasto  konsekwentnie  dąży  do  podnoszenia  poziomu  bezpieczeństwa.  Od  2000  r.
gmina  finansuje  etaty  policjantów.  W  2018  r.  miasto  przeznaczyło  501  480,35  zł
na utrzymanie 7 etatów dzielnicowych w Komendzie Miejskiej Policji.

W ramach współpracy funkcjonariusze przeprowadzali patrole na terenie ogrodów oraz
w ich rejonie. Ilość zaangażowanych funkcjonariuszy, przeprowadzonych kontroli oraz
patrolowane działki zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Wsparcie finansowe dla KMP w Jaworznie oraz koszty poniesione na akcje 
przeprowadzone w ramach Programu Tarcza w 2018 r.

Finansowanie etatów dzielnicowych 501 480,35

Finansowanie godzin ponadnormatywnych 197 904,00

Zakup samochodu służbowego dla KMP Jaworzno 37 000,00

Koszty utrzymania monitoringu 242 089,51

RAZEM BEZPIECZNIEJ – w ramach dotacji MSWiA 59 872,52

Zakup materiałów dla Programu „TARCZA” 32 292,03

Suma 1 070 638,41

Działania w obrębie i na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych 2018 r.

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Suma
dzień (6.00 - 20.00)
Akcje 0
Kontrole 5 8 12 14 12 5 14 18 8 12 5 8 121

4 4 6 8 6 4 8 6 4 6 4 4 64

Patrolowane Dz
Inne działania
noc (20.00 - 6.00)
Akcje
Kontrole 4 6 7 7 6 4 7 10 6 8 4 6 75

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

Patrolowane DzWarpie, Jawor Warpie, Jawor

Ilość 
funkcjonarius
zy 
patrolujących 
działki

 Roupperta, 
Jawor

Górnik, Tlenka, 
1000lecia

Hutnik, 
1000lecia,War

pie
Górnik, Tlenka, 

Jawor

Górnik, Tlenka, 
Energetyk, 
1000lecia

Hutnik, 
1000lecia,War

pie
Roupperta, 

Jaśmin, Górnik

Jaśmin, 
1000lecia, 

Hutnik, Warpie

Górnik, Tlenka, 
Energetyk, 
1000lecia

1000lecia, 
Hutnik, Warpie

 Roupperta, 
Jawor

Ilość 
funkcjonarius
zy 
patrolujących 
działki

Tlenka, Hutnik, 
Górnik

Roupperta, 
Jaśmin, Górnik

1000lecia, 
Hutnik, Warpie

Jaśmin, 
1000lecia, 

Hutnik, Warpie
Roupperta, 

Jaśmin, Górnik
Tlenka, Hutnik, 

Górnik
Roupperta, 

Jaśmin, Górnik
Górnik, Tlenka, 

Jawor
1000lecia, 

Hutnik, Warpie



Monitoring wizyjny miasta.

Ilość kamer monitoringu wizyjnego miasta (stan na 31 grudnia 2018 r.) - 94.

Koszt  utrzymania  monitoringu  w  2018  r.  zgodnie  z  zawartymi  umowami  wyniósł

 – 242 089,51 zł.

 Dzierżawa światłowodów (łącznie z monitoringiem wjazdów) – 140 958,00 zł

 Energia elektryczna do zasilania kamer i urządzeń transmisyjnych – 31 106,62 zł

 Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej od TP S.A. -  820,08 zł

 Dzierżawa słupów energetycznych pod kamery – 4 193,50 zł

 Konserwacja i naprawy systemu - 62 642,07 zł



Miasto  posiada  również  odrębny  system  monitoringu  wjazdów  i  wyjazdów.  Jest  to

nowoczesne  rozwiązanie  pozwalające  na  dokładny  zapis  numerów  rejestracyjnych

samochodów wjeżdżających i wyjeżdżających z miasta. System ułatwia ściganie złodziei

samochodów i identyfikację poszukiwanych przestępców.

Liczba kamer na dzień 31 grudnia 2018 r. - 40

Porównanie z miastami sąsiednimi i pobliskimi za rok 2018 r.

Miasto Ilość kradzieży pojazdów Wykrywalność sprawców

Będzin 42/11 26,2%

Dąbrowa Górnicza 29/6 20,7%

Jaworzno *6/2** 33,3%

Katowice 155/43 27,8%

Mysłowice 23/12 52,2%

Sosnowiec 58/10 17,2%

Tychy 35/3 8,6%

* ilość postępowań wszczętych
** ilość postępowań stwierdzonych

Średnia wykrywalność w województwie śląskim wynosi 51,7%.



Inicjatywy, akcje i podprogramy „TARCZY” zrealizowane w 2018 r.

Akademia bezpieczeństwa.

W 2017 r.  na  terenie  miasta  rozpoczęła swoją  działalność Akademia Bezpieczeństwa,
czyli działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów, organizowana pod patronatem
Prezydenta  Miasta  Jaworzna,  a  powstała  z  inicjatywy  Pani  Moniki  Bryl  –  Zastępcy
Prezydenta Miasta. W ramach Akademii cyklicznie odbywały się warsztaty:

- bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej,

- wtargnięcie napastnika do szkoły,

- pikniki bezpieczeństwa dla szkół podstawowych,

- starsi = bezpieczni

Bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej

Warsztaty  były  skierowane  do  uczniów  pierwszych  klas  szkół  średnich,  a  prowadziła
je  Miejski  Rzecznik  Praw Konsumenta.  Miały  na  celu  przekazanie  młodzieży  rzetelnej
i dokładnej wiedzy na temat zagrożeń związanych z zawieraniem umów i korzystaniem
z  urządzeń  firm  telekomunikacyjnych  sieci  komórkowych,  które  niejednokrotnie
tak konstruują umowy, aby były niekorzystne dla klienta. 



Wtargnięcie napastnika do szkoły

Celem  warsztatów  było  nauczenie  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  właściwego
zachowania i  postępowania w przypadku ataku terrorystycznego nie tylko na terenie
szkoły,  a  także  uświadomienie  zagrożeń  związanych  z  agresją,  napadem.  Zajęcia
prowadziła firma wyspecjalizowana w tych właśnie zagadnieniach.

W warsztatach dotyczących dopalaczy i napastnika w szkole wzięło łącznie udział ok.
850 uczniów z 7 szkół ponadgimnazjalnych.

Pikniki bezpieczeństwa dla szkół podstawowych
Spośród  23  szkół  podstawowych  wybrano  8  szkół  urządzających  rodzinne  pikniki
szkolne      i włączono się aktywnie w organizowanie tych imprez poprzez pokazy sprzęt
i umiejętności funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji, strażaków z Komendy Miejskiej
Państwowej  Straży  Pożarnej  i  ochotniczych  straży  pożarnych  oraz  funkcjonariuszy
Straży  Miejskiej.  Podczas  trwania  pikników  nauczano  zasad  udzielania  pierwszej
pomocy, prowadzono prelekcje nt. bezpiecznych zachowań, rozdawano ulotki, upominki
i gadżety dla uczestników imprez. Zorganizowany został również jeden piknik miejski
na  Stadionie  Miejskim  Azotania,  który  był  połączony  z  zawodami  sprawnościowymi
strażaków  z  ochotniczych  straży  pożarnych  oraz  uroczystym  przekazaniem  przez
Prezydenta Miasta trzech wozów bojowych dla OSP Byczyna, Osiedle Stałe i Jeleń.
We wszystkich piknikach wzięło udział około 4 500 osób.



Starsi = bezpieczni

Głównym celem warsztatów było podniesienie świadomości osobom starszym w zakresie
poprawy bezpieczeństwa  i  zabezpieczania mienia. Z  analiz wynika, że coraz częściej
dochodzi  do  przestępstw,  w których poszkodowanymi  są  osoby starsze i  mieszkające
samotnie. Odnotowano: 2016 r. – 7; 2017 r. – 23, a do listopada 2018 r. - 16 przestępstw.
Na warsztaty  zostali  zaproszeni  seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz innych
stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.  Głównymi tematami były:
- jak ustrzec się przed oszustami – funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji;

- naciąganie  przy  zakupach,  na  co  zwrócić  uwagę  przy  zawieraniu  umów –  Miejski
Rzecznik Praw Konsumenta;

- zagrożenia ze strony czadu – funkcjonariusz Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej.

Oprócz tego funkcjonariusze służb mundurowych włączali się do każdych nadarzających
się  inicjatyw,  podczas których mogli  dotrzeć  do seniorów.  Wzięto  udział  w organizacji
dziesiątek  spotkań,  prelekcji,  warsztatów,  debat,  targów,  pikników  czy  też  Tygodnia
Seniora. Materiały w tej sprawie pojawiały się w lokalnych mediach, internecie, gazecie
przystankowej, plakaty i ulotki rozdysponowano po ośrodkach zdrowia, zakładach pracy i
innych instytucjach.

                      



W Akademii  Bezpieczeństwa w 2018 r.  ogółem wzięło  ok.  4500 osób.  Na spotkaniu
podsumowującym zorganizowanym w Urzędzie Miejskim, w którym oprócz KMP, KM
PSP   i  Straży  Miejskiej  oraz  Miejski  Rzecznik  Praw  Konsumenta,  stwierdzono,
iż inicjatywa jest bardzo cenna, utrafiająca w aktualne potrzeby i należy ją kontynuować
w latach następnych.  

W czerwcu 2018 r.  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji  ogłosiło  nabór
wniosków  na  tegoroczną  edycję  „Programu  ograniczania  przestępczości  
i  aspołecznych  zachowań  Razem  Bezpieczniej  im.  Władysława  Stasiaka  na  lata
2018-2020”.  W  związku  z  tym  Gmina  Jaworzno  złożyła  aplikację  pn.  „Akademia
Bezpieczeństwa – działania edukacyjne na rzecz dzieci,  młodzieży i seniorów”, która
została ogłoszona jednym ze zwycięzców konkursu.  W ramach nagrody przyznano
naszemu  miastu  51 887  zł  z  przeznaczeniem  na  zakup  mobilnego  miasteczka
ruchu  drogowego oraz  materiałów  edukacyjnych  i  promocyjnych  wspierających
Akademię  Bezpieczeństwa.  Mobilne  miasteczko  zostanie  wykorzystane  w  bieżącym
roku. Służyć będzie ono dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym do nauki zasad
oraz podstawowych przepisów ruchu drogowego.

MIASTECZKO o wymiarach ok. 16x20m 



Podsumowanie

Bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka. Każdy z nas chce mieć
pewność,  że  jego  dziecko  jest  bezpieczne  w  drodze  do  i  ze  szkoły,
że  nie  spotyka  nas  samych  zagrożenie,  że  nasze  mienie  nie  stanie  się  łupem.  Akty
przemocy i wandalizmu na ulicach świadczą o tym, że stan zagrożenia bezpieczeństwa
nie odbiega od ogólnopolskich tendencji.
Poczucie  strachu  przed  przestępczością  towarzyszy  nam  na  co  dzień.  Uniemożliwia
normalną pracę, zakłóca spokój, utrudnia funkcjonowanie wielu dziedzin życia społeczno –
gospodarczego.  Policja  i  Straż  Miejska,  chociaż  najsprawniejsze,  nie  mają  możliwości
wyeliminowania  wszystkich  nieprawidłowości.  Potrzeba  czegoś  więcej.  Potrzeba
zaangażowania wszystkich instytucji i organizacji, środowisk i branż – każdego z nas –
aby skutecznie przeciwstawić się zagrożeniom.
Niezbędna  jest  solidarność  społeczna  w  zwalczaniu  i  piętnowaniu  wandalizmu,
chuligaństwa,  powszechna  dezaprobata  dla  najdrobniejszych  przejawów  naruszania
prawa.  Potrzebne  jest  zaangażowanie  każdego  mieszkańca  w  eliminowaniu  zjawisk
patologii - wskazywanie zagrożeń i skuteczne ich zwalczanie. 

Między innymi dzięki programowi „TARCZA" poczucie bezpieczeństwa w mieście w 2018
roku prezentowało się na bardzo wysokim poziomie. Według badań przeprowadzonych
przez firme Biostat w 2018 r. - aż 85% mieszkańców Jaworzna wskazało na odpowiedź
bardzo dobrze (31%) oraz dobrze (54%). Zaledwie 3% badanych uznało, że nie czuje się
w mieście bezpiecznie.

Porównując  otrzymane  wyniki  z  wynikami  z  2016  r.  można  zauważyć,  iż  w  2018  r.
respondenci  częściej  wskazywali  na  odpowiedź  "raczej  dobrze"  oraz  "zdecydowanie
dobrze" – (w 2016 r. wynik wyniósł 78%, a w 2018 r. - 85%) oraz rzadziej na odpowiedzi
"ani dobrze ani źle" (spadek o 5 pp) i "raczej źle" (spadek o 2 pp).




