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Od połowy kwietnia 2005 roku realizowany jest w naszym mieście program „TARCZA”.
Od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zareagowano w ramach bieżących działań

„TARCZY” na 1478 zgłoszeń.
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Odnotowano  654  więcej zgłoszeń niż w 2018 r.  i  porównywalną liczbę zgłoszeń do
roku 2017.

W poszczególnych kategoriach zgłoszeń odnotowano: 

1. 338 przypadków chuligaństwa
2. 275 przypadków spożywania alkoholu w miejscu publicznym
3.   94 aktów wandalizmu
4.   0 kradzieży elementów metalowych

Poniższy  wykres  przedstawia  ilość  zgłoszeń  w  porównaniu  z  rokiem  2017  i  2018  
w podziale na poszczególne kategorie:

2017 r. 2018 r. 2019 r.

chuligaństwo 826 240 338

spożywanie alkoholu 584 112 275

wandalizm 60 49 94

Kradzież elem. met. 27 1 0

W  porównaniu  z  rokiem  2018   w  każdej  kategorii  zanotowaliśmy  wzrost  w  ilości
zgłoszeń.  W  kategorii  chuligaństwo  było  to  98  przypadków  więcej,  w  kategorii
spożywanie alkoholu ilość wzrosła o 163, a w  przypadku wandalizmu ilość interwencji
wzrosła o 45. 



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. 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 3 lat:

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

2017 r. 2018 r. 2019 r.

Śródmieście 244 189 236

Os. Stałe 276 43 121

Podłęże 250 42 78

Szczakowa 254 48 75



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) Bory – 8
2) Pieczyska – 8
3) Długoszyn – 10
4) Ciężkowice – 11
5) Łubowiec - 11

 
2017 r. 2018 r. 2019 r.

Bory 17 10 8

Pieczyska 1 5 8

Ciężkowice 52 6 11

Długoszyn 1 4 10

Łubowiec 22 9 11
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0

10

20

30

40

50

60

2017 r.

2018 r.

2019 r.



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  2019  r.  przedstawiają
się następująco:

RAZEM
2018

RAZEM
2019

Różnica

liczba zatrzymanych sprawców przestępstw 7 17 +10

na gorącym uczynku lub w bezpośrednim 
pościgu

7 2 -5

liczba wylegitymowanych osób 1319 1294 -25

liczba nałożonych mandatów karnych 102 51 -48

liczba wniosków skierowanych do Sądu 
Grodzkiego

0 0 0

liczba pouczeń 264 235 -29

liczba doprowadzonych do OPUAPN 386 436 +50
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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 każdego miesiąca
więcej niż w roku 2018.
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 również pozostałe dni
tygodnia, a w dni weekendowe objęto dodatkowo miejsca, gdzie stan bezpieczeństwa
mógł ulec pogorszeniu w przypadku braku systematycznej obecności patroli policyjnych.

W związku z tak szeroko prowadzonymi działaniami na terenie miasta na przestrzeni lat
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 grudniu 2019 r. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności przekazał na

rzecz Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie nowoczesny stacjonarny alkomat, który jest

przystosowany  do  użytku  w  miejscach  publicznych.  Urządzenie  zostało  zakupione  ze

środków Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego i  Ochrony Ludności.  Alkomat  jest  dużym

ułatwieniem  dla  codziennej  pracy  funkcjonariuszy  Policji  i  cieszy  się  on  dużym

zainteresowaniem mieszkańców. Z urządzenia można korzystać bezpłatnie i całodobowo

przez siedem dni w tygodniu.
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W  2019  r.  była  kontynuowana  kampania  polegająca  na  specjalnym  znakowaniu
rowerów,

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

W trakcie pięciu edycji oznakowano prawie 972 rowery, w tym w 2019 r.  172  sztuki.

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 2019 r. miasto przeznaczyło 513 450,00 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:

Monitoring wizyjny miasta.

Ilość kamer monitoringu wizyjnego miasta (stan na grudzień 2019 r.) - 94.

Koszt  utrzymania  monitoringu  w  2019  r.  zgodnie  z  zawartymi  umowami  wyniósł

 – 254 650,97 zł

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

 Energia elektryczna do zasilania kamer i urządzeń transmisyjnych - 29 792,53 zł

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

 Dzierżawa słupów energetycznych pod kamery - 4 261, 96 zł

 Konserwacja i naprawy systemu - 78 818,40 zł

Działania w obrębie i na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych 2019 r.

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Suma
dzień (6.00 - 20.00)
Akcje
Kontrole 5 4 6 4 6 11 7 14 5 4 3 3 72

4 4 4 4 4 6 6 6 4 4 4 4 54

Patrolowane Działki Tlenka, Jawor Tlenka, Hutnik

Inne działania
noc (20.00 - 6.00)
Akcje
Kontrole 4 3 3 2 3 8 4 8 4 3 4 3 49

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

Patrolowane Działki Warpie, Jawor

Ilość funkcjonariuszy 
patrolujących działki

 Roupperta, 
Jawor

Górnik, Tlenka, 
1000lecia

Warpie,
Jaśmin,
Jawor

Górnik,
Hutnik,
Warpie

Roupperta, 
Jaśmin, Górnik

Jaśmin, 
1000lecia, 

Hutnik, Warpie

Górnik, Tlenka, 
Energetyk, 
1000lecia

Jaśmin, 
1000lecia, 

Hutnik, Warpie
1000 lecia

Jaśmin
Górnik,
Warpie

Ilość funkcjonariuszy 
patrolujących działki

Tlenka, Hutnik, 
Górnik

Górnik, Tlenka, 
Energetyk, 
1000lecia

Jaśmin,
Tlenka,
Jawor

Górnik, Tlenka, 
Jawor

Roupperta, 
Jaśmin, Górnik

Warpie,
Jawor,

1000lecia
Roupperta, 

Jaśmin, Górnik
Warpie,Górnik 

Jawor
Górnik,
Warpie

 Jaśmin, 
Górnik

 Roupperta, 
Jawor



Kamery  systemu  wizyjnego  rozmieszczone  są  na  terenie  osiedli  mieszkaniowych:

Podwale,  Pechnik,  Podłęże,  Leopold,  Gigant,  Szczakowa,  Osiedle  Stałe,  Łubowiec,

Długoszyn,  Centrum  (Rynek,  Planty  Miejskie,  wodny  plac  zabaw,  kładka  nad

obwodnicą), kładka nad DK 79 w dzielnicy Bory. Centrum obsługi mieści się w siedzibie

Straży Miejskiej.

Zestawienie zdarzeń zarejestrowanych za pomocą Monitoringu Wizyjnego Miasta

Jaworzna w 2019 r.

Zdarzenia ujawnione 2019 r.

Wykroczenia w ruchu drogowym/nieprawidłowe parkowanie 139

Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych 29

Zaśmiecony teren 12

Osoby stwarzające zagrożenie dla swojego zdrowia/życia 9

Zakłócenie spokoju i porządku publicznego 3

Dewastacja mienia 1

Osoby poszukiwane 1

Zaśmiecanie terenu 1

Bójki 1

Pozostałe w tym: 15

• Przepełnione kosze uliczne 4

• Awaria oświetlenia ulicznego 3

• Uszkodzony znak drogowy 2

• Oblodzenie drogi/chodnika 1

• Otwarta witryna we wiacie przystankowej 1

• Przewrócone ogrodzenie 1

• Awaria windy 1

• Przesunięte gazony 1

SUMA: 212



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 2019 r. - 40

Porównanie z miastami sąsiednimi i pobliskimi za rok 2019 r.

Miasto Ilość kradzieży pojazdów Wykrywalność sprawców

Będzin 30/28 7,1%

Dąbrowa Górnicza 30/25 24,0 %

Jaworzno *4/5** 20,0%

Katowice 122/122 50,3 %

Mysłowice 10/8 12,5 %

Sosnowiec 40/34 20,6 %

Tychy 27/23 4,3%

* ilość postępowań wszczętych
** ilość postępowań stwierdzonych



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:

• Akademia Przedszkolaka,

• 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 wzięło łącznie udział ok. 670 uczniów z 7 szkół ponadgimnazjalnych.

Pikniki bezpieczeństwa dla szkół podstawowych

Spośród  23  szkół  podstawowych  wytypowano  4  szkoły  urządzające  rodzinne  pikniki
szkolne i  włączono się aktywnie w organizowanie tych imprez poprzez pokazy sprzętu
i  umiejętności  funkcjonariuszy  Komendy  Miejskiej,  strażaków  z  Komendy  Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz funkcjonariuszy Straży
Miejskiej.  Podczas  trwania  pikników  nauczono  zasad  udzielania  pierwszej  pomocy,
prowadzono prelekcje nt. bezpiecznych zachowań, rozdawano ulotki, upominki i gadżety
dla  uczestników  imprez.  Zorganizowany  został  również  piknik  rodzinny  na  Stadionie
Miejskim Azotania, na którym wraz z Komendą Miejską Policji w Jaworznie prowadzono
nauki  zasad  ruchu  drogowego  na  Mobilnym Miasteczku  Ruchu  Drogowego.  Podobne
działania  prowadzone  były  na  Plantach  Miejskich  podczas  akcji  wakacyjnej  „Odlotowe
Lato z Radiem Katowice”. We wszystkich piknikach udział wzięło ok. 3 000 osób.





Akademia Przedszkolaka

Program skierowany był do najmłodszych mieszkańców miasta, a jego głównym celem
było przede wszystkim zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami zachowań na drodze
jak  i  w  życiu  codziennym.  Warsztaty  przeprowadzone  zostały  na  Stadionie  Miejskim
Azotania,  w  którym  udział  wzięło  ok.  540  dzieci  z  17  przedszkoli.  Przedszkolaki
zapoznawały się ze znakami drogowymi oraz z zasadami ruchu drogowego na Mobilnym
Miasteczku  Ruchu  Drogowego,  podstawowymi  zasadami  pierwszej  pomocy  oraz
prawidłowym  alarmowaniem  służb.  Warsztaty  poprowadzili  przedstawiciele  Komendy
Miejskiej  Policji,  Komendy Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej,  Straży Miejskiej  oraz
pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego.



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. Tegoroczne warsztaty zorganizowane zostały przy współpracy
z Jaworznickim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Głównymi tematami spotkania były: 

• jak ustrzec się przed oszustami – funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji;
• naciąganie przy zakupach, jak zachowywać ostrożność przy zawieraniu umów-

Miejski Rzecznik Praw Konsumenta;
• zagrożenia  pożarowe  –  ogień  i  zatrucia  czadem  –  funkcjonariusz  Komendy

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
Oprócz  powyższej  inicjatywy,  funkcjonariusze  służb  mundurowych  włączali  się  do
różnych  działań,  podczas  których  mogli  dotrzeć  do  osób  starszych.  Wzięto  udział
w  wielu  spotkaniach,  prelekcjach,  warsztatach,  targach,  piknikach,  Dniu  i  Tygodniu
Seniora. Materiały w tej sprawie pojawiły się w lokalnych mediach, internecie, gazecie
przystankowej,  a  plakaty  i  ulotki  rozdysponowano po  ośrodkach  zdrowia,  zakładach
pracy i innych instytucjach.

                      

W Akademii  Bezpieczeństwa  w  2019  r.  wzięło  udział  ok.  4300  osób.  Na  spotkaniu
podsumowującym  powyższą  inicjatywę,  uczestniczyli:  Zastępca  Prezydenta  Pani
Monika Bryl, pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz
przedstawiciele  KMP,  KM  PSP  i  Straży  Miejskiej  oraz  Miejski  Rzecznik  Praw
Konsumenta. Postanowiono o kontynuacji w latach następnych tej inicjatywy, gdyż jest
ona bardzo cenna i trafiająca w aktualne potrzeby mieszkańców miasta. 



Wsparcie finansowe dla KMP w Jaworznie oraz koszty poniesione na akcje
przeprowadzone w ramach Programu Tarcza w 2019 r.

Finansowanie etatów dzielnicowych 513 450,00

Finansowanie godzin ponadnormatywnych 200 000,00

Zakup alkomatu stacjonarnego dla KMP w Jaworznie 2 000,00

Koszty utrzymania monitoringu 254 650,97

Zakup materiałów dla Programu „TARCZA” 22 839,81

Suma 992 940, 78

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 złodziei. 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,  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 miastem, a służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo pozostawała bardzo
dobra i systematyczna współpraca, która skutkowała bieżącym rozwiazywaniem wynikłych
problemów.


