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Na zlecenie Gminy Miasta Dębica 

 
 
 
 

„Analiza realnego zagrożenia  
bezpieczeństwa publicznego w Dębicy.” 

 
 
 
 
 

Dokument powstał w ramach realizacji programu 
„Bezpieczna Dębica – wspólne działania na rzecz walki z przestępczością”, 
dofinansowanego z rządowego programu ograniczania przestępczości 
i zachowań aspołecznych „Razem Bezpieczniej”, 
koordynowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,  
przy wsparciu Komendanta Głównego Policji.   
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1. Wprowadzenie. 
 

Niniejsze opracowanie jest analizą informacji dotyczących poziomu 
bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Dębica. Informacje te pochodzą  
z dwóch zasadniczych źródeł: 
 

1) Statystyk dotyczących przestępstw oraz wykroczeń w latach 2004-2008, 
dostarczonych przez dębicką Policję oraz Straż Miejską, 

2) Ankiet dotyczących subiektywnych odczuć mieszkańców miasta. 
 

Lokalna Policja dostarczyła obiektywnych informacji na temat 
stwierdzonej przestępczości na terenie miasta (rozdział 2). Informacje  
te zostały uzupełnione przez subiektywne odczucia, spostrzeżenia i oczekiwania 
mieszkańców Dębicy w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego (rozdział 3). 
Dokument stanowi jednocześnie syntezę obecnego i oczekiwanego stanu 
bezpieczeństwa publicznego w mieście, oczekiwanego zarówno przez służby 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo, jak i przez mieszkańców Dębicy. Jako taki 
dokument ma być pomocny władzom miasta przy kreowaniu polityki  
w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego, czemu bezpośrednio służą 
zaproponowane rekomendacje, zawarte w kolejnych częściach opracowania 
(rozdziały 4 i 5). 

 
„Analiza realnego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego w Dębicy” 

 jest zadaniem realizowanym dzięki dofinansowaniu z rządowego programu 
ograniczania przestępczości i zachowań aspołecznych „Razem Bezpieczniej”. 
Dlatego niniejsze opracowanie będzie ściśle korelowało z głównymi celami 
wspomnianego programu rządowego. Celami tymi są: 
 

1) Wzrost realnego bezpieczeństwa w Polsce, 
2) Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski, 
3) Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez 

zaktywizowanie i zdynamizowanie działań administracji rządowej  
na rzecz współpracy z administracją samorządową, organizacjami 
pozarządowymi i społecznością lokalną, 

4) Poprawa wizerunku Policji i wzrost zaufania społecznego do tej i innych 
służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. 
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Oficjalnym zaleceniem programu jest realizacja jego celów  
przy każdorazowym braniu pod uwagę uwarunkowań lokalnych. I właśnie  
ta ostatnia dyrektywa szczególnie uzasadnia analizę informacji statystycznych 
pochodzących od lokalnej Policji oraz informacji subiektywnych dostarczonych 
przez mieszkańców Dębicy podczas realizacji badań ankietowych. 

 
Głównym celem postawionym przed autorem analizy będzie porównanie 

postrzegania bezpieczeństwa lokalnego przez trzy grupy mieszkańców Dębicy: 
 
1) uczniów szkół średnich, 
2) pracowników instytucji publicznych, 
3) mieszkańców Dębicy, którzy wzięli udział w ankiecie ulicznej. 

 
 Na początku realizacji zadania przyjęto zasadnicze wstępne założenie. 
Polegało ono na przeświadczeniu o rozbieżnościach w ramach postrzegania 
bezpieczeństwa lokalnego przez trzy grupy mieszkańców, biorących udział  
w badaniu ankietowym (czyli młodzież szkolną, pracowników instytucji 
publicznych oraz „przekroju mieszkańców”). W wyniku badań ankietowych 
spróbujemy przekonać się czy opisywane różnice rzeczywiście występują.  
W przypadku odpowiedzi pozytywnej postaramy się znaleźć źródła tych różnic. 
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2. Bilans w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego. 
       

2.1. Cele w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego. 
 

 Urząd Miejski - Zleceniodawca „Analizy realnego zagrożenia 

bezpieczeństwa publicznego w Dębicy” (zwanej dalej „Analizą”) przyjął  
za stosowne kreowanie polityki w dziedzinie bezpieczeństwa na terenie miasta 
w oparciu o wytyczne programu „Razem bezpieczniej”. Za wytyczne te uznaje 
się główne cztery cele programu opisane we wstępie niniejszego opracowania 
oraz tzw. „podstawowe obszary działania programu i kierunki aktywności 
zaangażowanych podmiotów”. Oznacza to, że podmioty realizujące określone 
zadania mają na uwadze konkretne ramy programu, a także kierują się 
określoną metodyką w działaniu. Natomiast wspomnianym podmiotom 
pozostawiono względną swobodę co do form realizacji zadań w ramach 
programu. Formy te, jako przykłady dalszych inicjatyw w zakresie poprawy 
poziomu bezpieczeństwa w Dębicy zostaną zaproponowane w rozdziałach 
czwartym i piątym. W następnym podrozdziale zostanie szczegółowo opisana 
metodyka oraz podstawowe obszary i kierunki aktywności podmiotów 
realizujących zadania w ramach programu „Razem bezpieczniej”. 
 

2.2. Rządowy program „Razem bezpieczniej”. 
 

2.2.1. Metodyka realizacji zadań. 
 
 Niniejsza „Analiza” jest pierwszym etapem uczestnictwa miasta Dębica  
w programie „Razem bezpieczniej”. Oznacza to, że informacje i rekomendacje 
w niej zawarte mają spełniać dwie podstawowe funkcje.  
Po pierwsze: „Analiza” ma być bilansem zastanej sytuacji w dziedzinie 
bezpieczeństwa publicznego. Służy temu szczegółowy przegląd danych 
statystycznych oraz informacji pochodzących z ankiet. 
Po drugie: „Analiza” ma być punktem wyjścia do realizacji ewentualnych 
kolejnych działań w ramach programów „Razem bezpieczniej” oraz „Bezpieczna 
Dębica – wspólne działania na rzecz walki z przestępczością”. Służą temu 
rekomendacje, proponujące konkretne działania oraz ich oczekiwany rezultat. 
W tym miejscu należy zaznaczyć, że wyniki badań ankietowych zostaną podane 
do publicznej wiadomości oraz wykorzystane w celach edukacyjnych podczas 
cyklu szkoleniowego współorganizowanego przez Urząd Miejski w Dębicy. 
Wspomniane szkolenia są przykładem kolejnej inicjatywy projektowej  
w ramach opisywanego przedsięwzięcia. Niniejsze opracowanie zostało 
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przygotowane po zrealizowaniu cyklu szkoleniowego i zawiera wnioski grup 
szkoleniowych odnośnie kierunków analizy wyników badań ankietowych.  
 
 Wg autorów programu „Razem bezpieczniej” „do ustalenia pełnego 

obrazu zagrożeń i potrzeb społecznych w dziedzinie bezpieczeństwa niezbędne 

są, poza informacją statystyczną, m.in. rzetelne badania opinii publicznej, 

dialog społeczny, praca na szczeblu lokalnym (np. w formie grup osiedlowych). 

Bardzo ważne jest też wykorzystywanie aktywności i wiedzy dzielnicowych”. 
Większość z powyższych aktywności zaczęto już realizować. Przede wszystkim 
przeankietowano ponad 900 osób, lokalna Policja nadesłała informacje 
statystyczne, dzielnicowi, wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej oraz 
przedstawicielami osiedli mieszkaniowych zorganizowali patrole, w celu 
identyfikacji newralgicznych miejsc na terenie konkretnego osiedla. Wyniki tych 
aktywności zostaną szczegółowo opisane w dalszej części „Analizy”,  
z zaznaczeniem iż sprawozdanie z patroli osiedlowych zostanie zawarte  
w załączniku do niniejszego opracowania.  
 

Natomiast co się tyczy „dialogu społecznego” i „pracy na szczeblu 
lokalnym”, to tutaj nie może się obejść bez zorganizowania długofalowego 
planu działania. Będzie to polegało na trójstronnej współpracy Urzędu 
Miejskiego z Policją i społeczeństwem. Rekomendacje w tym zakresie zostały 
zawarte w rozdziale czwartym „Analizy”.  
 

*** 
 
 Bezpieczeństwo publiczne jest traktowane jako proces dynamiczny. 
Bezpieczeństwo nie jest czymś stałym, z różnych przyczyn ulega zmianom, 
zarówno co do formy, jak i skali czy miejsca występowania. Bardzo ważne jest, 
aby w sposób spójny, logiczny i zorganizowany podejść do kreowania tego 
procesu na każdym jego odcinku. Mamy tutaj na myśli następującą kolejność 
działań, zgodną z wytycznymi programu „Razem bezpieczniej”: 
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1. ZDIAGNOZOWANIE PROBLEMU 
(analiza statystyk policyjnych oraz ankiet / opinii mieszkańców) 

 
 
 

2. USTALENIE PRZYCZYN JEGO POWSTANIA 
(opinie Policji i mieszkańców, wywiady środowiskowe, wizje lokalne) 

 
 
 

3. USTALENIE MOŻLIWOŚCI PRZECIWDZIAŁANIA 
(synteza i rekomendacje zawarte w dokumencie zbiorczym) 

 
 
 

4. WYZNACZENIE ZADAŃ W CELU ZAPOBIEGANIA 
BĄDŹ WYELIMINOWANIA ZAGROŻENIA 

(przygotowanie oraz realizacja poszczególnych zadań 
w oparciu o spójny harmonogram) 

 
 
 
 Realizacja każdego zadania zgodnie z powyższym schematem powinna 
zostać zakończona przekazem o właściwej treści, skierowanym do  lokalnej 
społeczności. Idealnym byłoby włączenie takich okresowych przekazów  
w ogólne działania dotyczące promowania programu „Razem bezpieczniej”  
na terenie Dębicy. Dopiero wówczas możemy mówić o kompleksowości 
realizacji działań w ramach programu. Trzeba także pamiętać, iż każdy projekt 
oraz poszczególne zadanie ma swój początek i koniec. O wspomnianych 
etapach oraz ich wynikach należy informować głównych zainteresowanych, 
czyli lokalne społeczeństwo.  
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2.2.2. Obszary działania. 
 

Poniżej przytaczamy główne obszary wymagające podjęcia działań  
w ramach programu „Razem bezpieczniej” (zgodnie z rozdziałem czwartym 
programu): 

 
4.1.   Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania, 
4.1.A.  Przemoc w rodzinie. 
4.2.   Bezpieczeństwo w szkole. 
4.3.  Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej. 
4.4.  Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
4.5.  Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej. 
4.6.  Ochrona dziedzictwa narodowego. 
 
 Zadania realizowane w Dębicy należą do obszaru 4.1 i dotyczą 
bezpieczeństwa w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania. Oba 
działania składają się na jeden spójny projekt, następują po sobie i są ściśle  
ze sobą powiązane. Działaniami tymi są: 
 

1) Badanie ankietowe, 
2) Cykl szkoleń dotyczących przestępczości w miejscach publicznych,  

z wykorzystaniem wyników badań ankietowych.   
 
Cały projekt został zrealizowany w roku 2008. W celu sprawnej realizacji 
założeń niniejszego przedsięwzięcia pracowano w oparciu o poniższy 
harmonogram: 
 

1) Sierpień – przygotowanie treści ankiet, kolportaż ankiet (605 sztuk) 
do szkół oraz instytucji publicznych,  

2) Wrzesień – przeprowadzenie badań ankietowych na ulicach Dębicy (300 
sztuk); przygotowanie treści szkoleń uwzględniającej wyniki badań 
ankietowych, 

3) Październik – zorganizowanie cyklu szkoleniowego dla pięciu grup (około 
80 osób); opracowanie dokumentu zbiorczego zawierającego wyniki 
badań; rozliczenie projektu; podanie wyników projektu do publicznej 
wiadomości; 

4) Grudzień – konferencja podsumowująca.    
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2.2.3. Promocja, monitorowanie i ocena realizacji programu. 
 

Te trzy istotne zagadnienia będą miały znaczący wpływ na efektywną 
realizację przedsięwzięcia. Ażeby zachować chronologię niniejszego dokumentu 
najpierw przedstawione zostaną analiza i rekomendacje. Natomiast na temat 
promocji, monitorowania oraz oceny realizacji programu szczegółowe uwagi 
znajdują się w rozdziale 5.1. 
 

2.3. Możliwości i priorytety operacyjne lokalnej Policji.  
Bank dobrych praktyk. 

 
Należy stwierdzić, że w ostatnich latach dębicka Policja postanowiła 

realizować część spośród swoich działań o charakterze prewencyjnym  
w ramach przygotowanych programów doraźnych i okresowych. Postępowanie 
takie należy uznać za racjonalne i bardziej efektywne, ponieważ: 

 
1) Stwarza się zorganizowane przedsięwzięcie, z wytyczonymi celami, 

zadaniami i metodyką działania, 
2) Programy oraz ich wyniki są bezpośrednio nakierowane  

na społeczeństwo, 
3) Pozyskiwani są kolejni partnerzy do realizacji programów, 
4) Następuje wzmożone zainteresowanie problemami bezpieczeństwa 

przez lokalną społeczność. 
 

Takie zorganizowane działanie oznacza osiągnięcie efektu synergii. 
Dowodzi to także, iż lokalna Policja, Urząd Miejski i społeczeństwo posiadają 
określone doświadczenia w realizacji programów związanych  
z bezpieczeństwem. Dzięki temu realizacja większego, rządowego programu 
„Razem bezpieczniej” powinna przebiegać sprawnie. Przykładami programów 
prewencyjnych realizowanych w Dębicy są m.in.: 

 
1) „Jestem świadom zagrożeń i jestem bezpieczny” – cykliczny program 

profilaktyczny, realizowany w wybranych szkołach, głównie  
w gimnazjach oraz w szkołach podstawowych (tutaj tylko dla 
szóstoklasistów); 

2) „Bezpieczna droga do szkoły” – doraźny program profilaktyczny, 
realizowany w dębickich szkołach na początku każdego roku 
szkolnego. 
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Generalnie dębicka Policja nie ma zbyt często do czynienia  
z przestępstwami o dużym ciężarze gatunkowym (np. zabójstwa). Zdaniem 
lokalnej Policji:  

 
„…zjawiskami najbardziej uciążliwymi dla społeczności dębickiej  

są wybryki chuligańskie, zakłócanie ciszy nocnej, jak też dewastowanie mienia. 
Bezsprzecznie negatywnie na stan bezpieczeństwa w Dębicy wpływa fakt 
istnienia dwóch antagonistycznych i zwalczających się środowisk kibiców 
„Wisłoki” oraz „Igloopolu”.”    

 
Jak pokażą wyniki ankiet przeprowadzonych w związku  

z realizacją programu „Razem bezpieczniej” w Dębicy, powyższe opinie są 
zgodne z rzeczywistością. Nadmieńmy, iż związane z piłką nożną wybryki 
chuligańskie to głównie publiczne bójki (tzw. ustawki) oraz pobicia. 
Wspomniane zdarzenia, jak i sama obecność chuliganów w szalikach 
wytwarzają niepożądany stan lęku wśród lokalnej społeczności.  

  
 Jako że chuligani piłkarscy werbowani są spośród młodzieży, zwróćmy 
uwagę, jakie jeszcze inne niż typowo „piłkarskie” wybryki chuligańskie są 
udziałem dębickiej młodzieży. Spośród najczęściej występujących będą to: 
 

1) Zakłócanie ciszy nocnej, głównie przy okazji powrotów z dyskotek  
i pubów, 

2)  Agresja słowna i fizyczna, 
3) Zaczepki i wymuszenia pieniędzy, 
4) Chamstwo i wulgaryzmy, 
5) Zaśmiecanie i dewastowanie miasta. 

 
Zasygnalizowane wybryki chuligańskie oraz zdarzenia składające się  

na ogólną kategorię zwaną przestępczością kryminalną (zwaną czasami 
pospolitą) stanowią główne pole działań lokalnej Policji. Wydaje się,  
że realizacja zadań Policji w tym obszarze powinna mieć miejsce również 
podczas wdrażania programu „Razem bezpieczniej”. 
 

Kolejnym zagadnieniem wartym podkreślenia jest priorytet Policji 
przejawiający się w częstszym patrolowaniu ulic. Również tutaj wynik ankiet 
ściśle koreluje z przedsięwzięciem Policji. Społeczeństwo bowiem docenia tego 
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typu akcje. Co więcej – oczekuje jeszcze częstszych patroli policyjnych, 
szczególnie w godzinach nocnych. 

 
Szczegółowe odniesienie do zasygnalizowanych w niniejszym 

podrozdziale problemów znajduje się w dalszej części opracowania. 
 

2.4. Główne typy i natężenie przestępczości w Dębicy  
w okresie 01.01.2004-30.06.2008. 

 

Niniejszy podrozdział powstał w oparciu o dane statystyczne  

oraz opinie i wnioski dostarczone przez I Zastępcę Komendanta  

Pana Grzegorza Maksimczuka z Komendy Powiatowej Policji w Dębicy. 

 
*** 

 
Na temat przestępstw i wykroczeń ujawnionych na terenie Dębicy 

dysponujemy danymi statystycznymi, które udostępniła dębicka Policja. 
Informacje zostały zaprezentowane w poniższych tabelach. Po każdej tabeli 
następuje omówienie jej zawartości. Na koniec dołączone zostały wnioski. 
 

PRZESTĘPSTWA KRYMINALNE 
 

Jako że przytoczona uprzednio opinia na temat najbardziej uciążliwych 
zjawisk społecznych dotyczy przestępstw kryminalnych, najwięcej uwagi  
w niniejszym podrozdziale poświęcono na analizę tych ostatnich właśnie. 
Szczególnie cenne powinny być informacje i wnioski z porównań dotyczących 
przestępczości w kolejnych latach, poczynając od roku 2004, aż do połowy roku 
2008. Co ważne – porównano takie same okresy czasu (z wyjątkiem ostatniego 
roku 2008, gdzie dysponujemy informacjami tylko za pierwsze półrocze).  
W ten sposób jesteśmy w stanie ocenić obecną skalę i dynamikę zjawisk 
przestępczych, a przez to ukazać realne zagrożenie przestępczością kryminalną 
w Dębicy.  
 
 W końcowej części rozdziału dokonano krótkiego, acz całościowego 
odniesienia do informacji statystycznych zawartych w poniższych tabelach. 
Dostarczona synteza będzie zawierała detekcję głównych problemów. Będzie 
również stanowiła punkt odniesienia względem wniosków i rekomendacji, 
które wyniknęły z przeprowadzonego badania ankietowego. 
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Tytułem przypomnienia – w ramach głównych typów przestępczości 
kryminalnej wyróżniamy: 
 

1) Kradzieże, 
2) Kradzieże z włamaniem, 
3) Rozboje i wymuszenia rozbójnicze, 
4) Uszkodzenie mienia, 
5) Bójki i pobicia. 

 
Jak to pokazują poniższe tabele przestępczość kryminalna stanowi główny 
problem, z którym walczy lokalna policja. 
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Tabela 1: Przestępczość kryminalna w Dębicy w okresie 01-12 2004 
 

Liczba 
porządkowa 

DĘBICA 
Przestępstwa 
stwierdzone 

Czyny 
nieletnich 

Przestępstwa 
wykryte 

% 
wykrycia 

A. 

 

RAZEM 
PRZESTĘPSTW 
 

1746 65 1211 69,1% 

B. 

 

Razem 
Przestępstwa 
kryminalne 
 

1002 62 485 48,1% 

C. 

 

Razem  
Inne 
przestępstwa 
 

744 3 726 97,5% 

 

Wśród 
  

przestępstw kryminalnych wyróżniamy:   

Liczba 
porządkowa 

DĘBICA 
Przestępstwa 
stwierdzone 

Czyny 
nieletnich 

Przestępstwa 
wykryte 

% 
wykrycia 

1. 

 

Rozboje i 
wymuszenia 
rozbójnicze 
 

41 3 19 46,3% 

2. 

 

Uszkodzenia 
mienia 
 

78 2 19 24,4% 

3. 
 

Bójki i pobicia 
 

16 1 10 62,5% 

4. 
 

Kradzieże 
 

262 19 66 24,7% 

5. 

 

Kradzieże z 
włamaniem 
 

201 9 46 22,8% 

X 

 

Suma / 
Średnia 
 

598 34 160 26,7%% 

X 

 

Stosunek % do 
całkowitej 
liczby 
przestępstw 
kryminalnych 
 

59,6% 54,8% 32,9% -21,4% 
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Komentarz do tabeli nr 1: 
 

1) Spośród wszystkich przestępstw stwierdzonych na terenie Dębicy w roku 
2004 przestępstwa kryminalne stanowiły ponad 57%, a ich liczba 
wyniosła 1002 przestępstwa. 

2) W ramach głównej kategorii – przestępstw kryminalnych – najliczniejsze 
są przestępstwa przeciwko mieniu, czyli kradzieże oraz kradzieże  
z włamaniem. W 2004 roku stanowiły one 46% wszystkich stwierdzonych 
przestępstw kryminalnych.  

3) Ilość przestępstw szczególnie niebezpiecznych dla obywateli, czyli bójek  
i pobić była stosunkowo nieduża i stanowiła zaledwie 1,5% spośród 
wszystkich przestępstw kryminalnych. 

4) Jeżeli chodzi o nieletnich, to w 2004 roku popełnili oni 34 przestępstwa 
kryminalne w ramach pięciu interesujących nas typów, co stanowi 52% 
wszystkich popełnionych przestępstw przez nieletnich na terenie Dębicy. 
Nieletni najczęściej popełniali przestępstwo kradzieży. 

5) Jeżeli chodzi o wykrywalność przestępstw, to ogólna wykrywalność 
wszystkich przestępstw kształtuje się na dobrym poziomie, nieco 
wyższym od średniej krajowej i wynosi prawie 70%.  

6) Należy stwierdzić, że wykrywalność wszystkich przestępstw kryminalnych 
kształtuje się na niezadowalającym poziomie i oscyluje wokół 50%. 
Oznacza to, że statystycznie sprawca co drugiego przestępstwa 
kryminalnego nie jest wykrywany.  

7) Wykrywalność pięciu wskazanych typów przestępczości kryminalnej 
kształtuje się na wyjątkowo niezadowalającym poziomie i oscyluje wokół 
26%. Średnia wykrywalność w ramach pięciu opisywanych typów 
przestępstw jest więc niższa o 21 punktów procentowych od średniej 
wykrywalności w ramach wszystkich typów przestępstw kryminalnych.  
W przypadku kradzieży, kradzieży z włamaniem oraz uszkodzeń mienia 
wykrywalność wygląda jeszcze gorzej i wynosi ok. 22-24%. Oznacza to,  
że w trzech opisywanych przypadkach Policja jest w stanie wykryć 
średnio jedynie dwudziestu dwóch / dwudziestu czterech na stu 
przestępców. 

8)   Liczba wykrytych przestępców bójek i pobić kształtuje się na wyższym 
poziomie, najprawdopodobniej dlatego, iż sprawcy tych przestępstw 
częściej są znani ofiarom lub świadkom, a także dlatego, że przestępstwa 
te trwają dłużej w czasie i częściej obecni są ich świadkowie. 
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9) Pięć opisywanych typów przestępstw kryminalnych stanowi ok. 60% 
wszystkich przestępstw kryminalnych. Wartość ta dobitnie pokazuje 
natężenie problemu. 

10) 160 wykrytych przestępstw w ramach pięciu opisywanych typów 
przestępstw kryminalnych stanowi ledwie 33% wszystkich wykrytych 
przestępstw kryminalnych. Oznacza to, że tych pięć typów przestępstw 
jest wyjątkowo trudnych do wykrycia dla lokalnej Policji. Dlatego 
konieczna jest w tym zakresie współpraca ze społeczeństwem, które 
często jest jedynym źródłem informacji prowadzącym do wykrycia 
sprawców tego typu przestępstw. 
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Tabela 2: Przestępczość kryminalna w Dębicy w okresie 01-12 2005 
 

Liczba 
porządkowa 

DĘBICA 
Przestępstwa 
stwierdzone 

Czyny 
nieletnich 

Przestępstwa 
wykryte 

% 
wykrycia 

A. 

 

RAZEM 
PRZESTĘPSTW 
 

1431 84 968 67,3% 

B. 

 

Razem 
Przestępstwa 
kryminalne 
 

959 81 516 53,4% 

C. 

 

Razem  
Inne 
przestępstwa 
 

472 3 452 95,7% 

 

Wśród 
  

przestępstw kryminalnych wyróżniamy:   

Liczba 
porządkowa 

DĘBICA 
Przestępstwa 
stwierdzone 

Czyny 
nieletnich 

Przestępstwa 
wykryte 

% 
wykrycia 

1. 

 

Rozboje i 
wymuszenia 
rozbójnicze 
 

53 4 27 50,9% 

2. 

 

Uszkodzenia 
mienia 
 

75 2 9 12,0% 

3. 
 

Bójki i pobicia 
 

18 0 12 66,7% 

4. 
 

Kradzieże 
 

268 37 79 29,2% 

5. 

 

Kradzieże z 
włamaniem 
 

175 17 60 33,5% 

X 

 

Suma / 
Średnia 
 

589 60 187 31,7% 

X 

 

Stosunek % do 
całkowitej 
liczby 
przestępstw 
kryminalnych 
 

61,4% 74,0% 36,2% -21,7% 
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Komentarz do tabeli nr 2: 
 

1) Spośród wszystkich przestępstw stwierdzonych na terenie Dębicy w roku 
2005 przestępstwa kryminalne stanowiły ponad 67%, a ich liczba 
wyniosła 959 przestępstw. Z jednej strony nastąpił spadek ogólnej liczby 
przestępstw oraz liczby przestępstw kryminalnych w stosunku  
do roku ubiegłego. Niepokojący jest jednak fakt, iż już na trzy popełnione 
przestępstwa, dwa zaliczały się do kategorii przestępstw kryminalnych. 
Oznacza to, że sprawcy przestępstw chętniej popełniają przestępstwa 
kryminalne niż inne przestępstwa. 

2) W ramach głównej kategorii – przestępstw kryminalnych – ponownie 
najliczniejsze są przestępstwa przeciwko mieniu, czyli kradzieże oraz 
kradzieże z włamaniem. W 2005 roku stanowiły one 46% wszystkich 
stwierdzonych przestępstw kryminalnych.  

3) Ilość przestępstw szczególnie niebezpiecznych dla obywateli, czyli bójek  
i pobić była stosunkowo nieduża i kształtowała się na podobnym 
poziomie jak w roku ubiegłym (18 incydentów). 

4) Jeżeli chodzi o nieletnich, to w 2005 roku niebezpiecznie wzrosła liczba 
popełnionych przez nich przestępstw w ramach pięciu interesujących nas 
typów przestępstw kryminalnych. Nieletni popełnili 60 takich 
przestępstw, co stanowi aż 71% wszystkich popełnionych przestępstw  
przez nieletnich na terenie Dębicy. Ponownie nieletni najczęściej 
popełniali przestępstwo kradzieży. 

5) Jeżeli chodzi o wykrywalność przestępstw, to ogólna wykrywalność 
wszystkich przestępstw na terenie Dębicy wynosi 67%. Oznacza to,  
że na każde trzy popełnione przestępstwa, sprawcy dwóch z nich zostaną 
wykryci.   

6) Należy stwierdzić, że wykrywalność wszystkich przestępstw kryminalnych 
kształtowała się nadal na niezadowalającym poziomie, aczkolwiek 
nieznacznie wzrosła i oscylowała wokół 53%.  

7) Wykrywalność pięciu wskazanych typów przestępczości kryminalnej 
kształtowała się w roku 2005 na wyjątkowo niezadowalającym poziomie  
i oscylowała wokół 31%. Średnia wykrywalność w ramach pięciu 
opisywanych typów przestępstw jest ciągle niższa o 21 punktów 
procentowych od średniej wykrywalności w ramach wszystkich typów 
przestępstw kryminalnych. W przypadku kradzieży i kradzieży  
z włamaniem wykrywalność wzrosła o kilka punktów procentowych. 
Natomiast w przypadku uszkodzeń mienia wykrywalność wygląda 
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katastrofalnie i wynosi zaledwie 12%. Oznacza to np., że na dziesięciu 
chuliganów niszczących mienie, aż dziewięciu pozostanie bezkarnych. 
Wydaje się, że w przypadkach publicznego niszczenia mienia pomocna 
byłaby rozbudowa miejskiego systemu monitoringu wizyjnego. 

8)   Liczba wykrytych przestępców bójek i pobić kształtuje się na coraz 
wyższym poziomie i wynosiła ok. 67%. 

9) Pięć opisywanych typów przestępstw kryminalnych stanowiło ok. 61% 
wszystkich przestępstw kryminalnych i nieznacznie wzrosła w stosunku 
do roku ubiegłego. 

10) 187 wykrytych przestępstw w ramach pięciu opisywanych typów 
przestępstw kryminalnych stanowi tylko 36% wszystkich wykrytych 
przestępstw kryminalnych. Oznaczało to, że tych pięć typów przestępstw 
kryminalnych jest ciągle wyjątkowo trudnych do wykrycia dla lokalnej 
Policji.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Projekt:   Bezpieczna Dębica 
Zadanie:  Analiza realnego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego w Dębicy 
Okres:     Sierpień – Październik 2008 
Autor:      Marcin Sabat / VCS Observation  
 

20 
 

Tabela 3: Przestępczość kryminalna w Dębicy w okresie 01-12 2006 
 

Liczba 
porządkowa 

DĘBICA 
Przestępstwa 
stwierdzone 

Czyny 
nieletnich 

Przestępstwa 
wykryte 

% 
wykrycia 

A. 

 

RAZEM 
PRZESTĘPSTW 
 

1279 60 870 67,3% 

B. 

 

Razem 
Przestępstwa 
kryminalne 
 

916 56 526 56,6% 

C. 

 

Razem  
Inne 
przestępstwa 
 

363 4 344 94,7% 

 

Wśród 
  

przestępstw kryminalnych wyróżniamy:   

Liczba 
porządkowa 

DĘBICA 
Przestępstwa 
stwierdzone 

Czyny 
nieletnich 

Przestępstwa 
wykryte 

% 
wykrycia 

1. 

 

Rozboje i 
wymuszenia 
rozbójnicze 
 

48 7 29 60,4% 

2. 

 

Uszkodzenia 
mienia 
 

74 1 14 18,7% 

3. 
 

Bójki i pobicia 
 

43 7 25 58,1% 

4. 
 

Kradzieże 
 

219 12 64 28,6% 

5. 

 

Kradzieże z 
włamaniem 
 

152 4 51 32,1% 

X 

 

Suma / 
Średnia 
 

536 31 183 34,1% 

X 

 

Stosunek % do 
całkowitej 
liczby 
przestępstw 
kryminalnych 
 

58,5% 55,3% 34,7% -22,5% 
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Komentarz do tabeli nr 3: 
 

1) Spośród wszystkich przestępstw stwierdzonych na terenie Dębicy w roku 
2006 przestępstwa kryminalne stanowiły ponad 71%, a ich liczba 
wyniosła 916 przestępstw. Oznacza to, że utrzymują się tendencje 
zarówno co do liczby przestępstw kryminalnych na terenie Dębicy,  
jak i ich udziału procentowego w ramach całkowitej liczby przestępstw. 

2) W ramach głównej kategorii – przestępstw kryminalnych – ponownie 
najliczniejsze były przestępstwa przeciwko mieniu, czyli kradzieże oraz 
kradzieże z włamaniem. W 2006 roku stanowiły one 40% wszystkich 
stwierdzonych przestępstw kryminalnych, a więc stosunek ten jest nieco 
niższy niż w latach ubiegłych.  

3) Ilość przestępstw szczególnie niebezpiecznych dla obywateli, czyli bójek  
i pobić wzrosła drastycznie, bowiem aż o 238% (z 18 zdarzeń w roku 2005 
do 43 zdarzeń w roku 2006). Wartości te mogą oznaczać, że w roku 2006 
nastąpiło nasilenie walk pomiędzy zwaśnionymi grupami pseudokibiców 
Wisłoki oraz Igloopolu.  

4) Jeżeli chodzi o nieletnich, to w 2006 roku obserwujemy dwukrotny 
spadek popełnionych przez nich przestępstw kryminalnych. Kradzieże są 
nadal najczęściej popełnianym przez nich przestępstwem. 

5) Jeżeli chodzi o wykrywalność przestępstw, to ogólna wykrywalność 
wszystkich przestępstw na terenie Dębicy w 2006 roku wynosiła 67%. 
Oznacza to, że na każde trzy popełnione przestępstwa, sprawcy dwóch  
z nich zostaną wykryci.   

6) Należy stwierdzić, że aktualna była niewielka tendencja wzrostowa  
w zakresie wykrywalności przestępstw kryminalnych. W roku 2006 
wykrywalność tych przestępstw oscylowała wokół 56%.  

7) Wykrywalność pięciu wskazanych typów przestępczości kryminalnej 
kształtowała się w roku 2006 na wyjątkowo niezadowalającym poziomie  
i oscylowała wokół 34%. Średnia wykrywalność w ramach pięciu 
opisywanych typów przestępstw była niższa o 22 punkty procentowe  
od średniej wykrywalności w ramach wszystkich typów przestępstw 
kryminalnych. Najniższą wykrywalność notujemy w kategorii uszkodzenia 
mienia. 

8)  O blisko 10 punktów procentowych (do 58%) spadła liczba wykrytych 
przestępców bójek i pobić.  
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9) Pięć opisywanych typów przestępstw kryminalnych stanowiło ok. 58% 
wszystkich przestępstw kryminalnych i nieznacznie spadła w stosunku  
do roku ubiegłego. 

10) 183 wykryte przestępstwa w ramach pięciu opisywanych typów 
przestępstw kryminalnych stanowi tylko 34% wszystkich wykrytych 
przestępstw kryminalnych. Oznaczało to, że tych pięć typów przestępstw 
kryminalnych jest ciągle wyjątkowo trudnych do wykrycia dla lokalnej 
Policji.  
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Tabela 4: Przestępczość kryminalna w Dębicy w okresie 01-12 2007 
 

Liczba 
porządkowa 

DĘBICA 
Przestępstwa 
stwierdzone 

Czyny 
nieletnich 

Przestępstwa 
wykryte 

% 
wykrycia 

A. 

 

RAZEM 
PRZESTĘPSTW 
 

1165 60 734 62,7% 

B. 

 

Razem 
Przestępstwa 
kryminalne 
 

795 54 383 47,9% 

C. 

 

Razem  
Inne 
przestępstwa 
 

370 4 351 94,8% 

 

Wśród 
  

przestępstw kryminalnych wyróżniamy:   

Liczba 
porządkowa 

DĘBICA 
Przestępstwa 
stwierdzone 

Czyny 
nieletnich 

Przestępstwa 
wykryte 

% 
wykrycia 

1. 

 

Rozboje i 
wymuszenia 
rozbójnicze 
 

24 1 15 62,5% 

2. 

 

Uszkodzenia 
mienia 
 

125 5 32 25,4% 

3. 
 

Bójki i pobicia 
 

41 3 24 58,5% 

4. 
 

Kradzieże 
 

188 13 38 20,1% 

5. 

 

Kradzieże z 
włamaniem 
 

137 11 28 20,4% 

X 

 

Suma / 
Średnia 
 

515 33 137 26,6% 

X 

 

Stosunek % do 
całkowitej 
liczby 
przestępstw 
kryminalnych 
 

64,7% 61,1% 35,7% -21,3% 
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Komentarz do tabeli nr 4: 
 

1) Spośród wszystkich przestępstw stwierdzonych na terenie Dębicy w roku 
2007 przestępstwa kryminalne stanowiły ponad 68%, a ich liczba spadła 
o 13% i wyniosła 795 przestępstw. Oznacza to, że utrzymuje się 
tendencja opisująca stosunek liczby przestępstw kryminalnych w ramach 
całkowitej liczby przestępstw na terenie Dębicy. 

2) W ramach głównej kategorii – przestępstw kryminalnych – ponownie 
najliczniejsze były przestępstwa przeciwko mieniu, z tym że drastycznie 
wzrosła liczba uszkodzeń mienia. W 2007 roku przestępstwa przeciwko 
mieniu stanowiły aż 56% wszystkich stwierdzonych przestępstw 
kryminalnych, a więc stosunek ten jest zdecydowanie wyższy niż w latach 
ubiegłych.  

3) Ilość przestępstw szczególnie niebezpiecznych dla obywateli, czyli bójek  
i pobić utrzymała się na poziomie ok. 40 zdarzeń rocznie. 

4) Jeżeli chodzi o nieletnich, to w 2007 roku utrzymała się liczba 
przestępstw z ich udziałem na poziomie ok. 30 zdarzeń. Kradzieże są 
nadal najczęściej popełnianym przez nich przestępstwem. 

5) Jeżeli chodzi o wykrywalność przestępstw, to ogólna wykrywalność 
wszystkich przestępstw na terenie Dębicy w 2007 roku wynosiła 62%. 
Oznacza to spadek w stosunku do roku ubiegłego o pięć punktów 
procentowych. Spadek może być spowodowany wzrostem przestępstw 
uszkodzenia mienia, których sprawcy są wyjątkowo trudni do wykrycia.  

6) W roku 2007 wykrywalność przestępstw kryminalnych wyniosła ok.  48%, 
co oznacza spadek o osiem punktów procentowych. Także tutaj 
przyczyną spadku wykrywalności może być wzrost liczby przestępstw 
uszkodzenia mienia.  

7) Wykrywalność pięciu wskazanych typów przestępczości kryminalnej 
kształtowała się w roku 2007 na bardzo niezadowalającym poziomie  
i oscylowała wokół 26%. Średnia wykrywalność w ramach pięciu 
opisywanych typów przestępstw była niższa o 21 punktów procentowych  
od średniej wykrywalności w ramach wszystkich typów przestępstw 
kryminalnych. Najniższą wykrywalność notujemy w kategorii kradzieże. 

8)  Liczba wykrytych przestępców bójek i pobić utrzymała się na poziomie 
58%.  
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9) Pięć opisywanych typów przestępstw kryminalnych stanowiło ok. 64% 
wszystkich przestępstw kryminalnych i ich liczba lekko wzrosła  
w stosunku do roku ubiegłego. 

10) 137 wykrytych przestępstw w ramach pięciu opisywanych typów 
przestępstw kryminalnych stanowi tylko 35% wszystkich wykrytych 
przestępstw kryminalnych.  
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Tabela 5: Przestępczość kryminalna w Dębicy w okresie 01-06 2008 
 

Liczba 
porządkowa 

DĘBICA 
Przestępstwa 
stwierdzone 

Czyny 
nieletnich 

Przestępstwa 
wykryte 

% 
wykrycia 

A. 

 

RAZEM 
PRZESTĘPSTW 
 

591 16 415 70,0% 

B. 

 

Razem 
Przestępstwa 
kryminalne 
 

367 15 190 51,5% 

C. 

 

Razem  
Inne 
przestępstwa 
 

224 1 222 99,1% 

 

Wśród 
  

przestępstw kryminalnych wyróżniamy:   

Liczba 
porządkowa 

DĘBICA 
Przestępstwa 
stwierdzone 

Czyny 
nieletnich 

Przestępstwa 
wykryte 

% 
wykrycia 

1. 

 

Rozboje i 
wymuszenia 
rozbójnicze 
 

10 0 6 60,0% 

2. 

 

Uszkodzenia 
mienia 
 

61 1 16 26,2% 

3. 
 

Bójki i pobicia 
 

16 3 10 62,5% 

4. 
 

Kradzieże 
 

110 3 42 37,8% 

5. 

 

Kradzieże z 
włamaniem 
 

45 2 13 28,3% 

X 

 

Suma / 
Średnia 
 

242 9 87 35,9% 

X 

 

Stosunek % do 
całkowitej 
liczby 
przestępstw 
kryminalnych 
 

65,9% 60,0% 45,7% -15,6% 
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Komentarz do tabeli nr 5: 
 

1) Spośród wszystkich przestępstw stwierdzonych na terenie Dębicy  
w pierwszej połowie roku 2008 przestępstwa kryminalne stanowiły 
ponad 62%.  

2) W ramach głównej kategorii – przestępstw kryminalnych – ponownie 
najliczniejsze były przestępstwa przeciwko mieniu, głównie kradzieże  
i uszkodzenia mienia. 

3) Ilość przestępstw szczególnie niebezpiecznych dla obywateli, czyli bójek  
i pobić wyniosła 16. 

4) Jeżeli chodzi o nieletnich, to w pierwszej połowie 2008 roku popełnili oni 
9 przestępstw kryminalnych. Kradzieże oraz bójki i pobicia są najczęściej 
popełnianym przez nich przestępstwami. 

5) Jeżeli chodzi o wykrywalność przestępstw, to ogólna wykrywalność 
wszystkich przestępstw na terenie Dębicy w pierwszej połowie 2008 roku 
wynosiła 70%.  

6) W pierwszej połowie roku 2008 wykrywalność przestępstw kryminalnych 
wyniosła ok.  51%. 

7) Wykrywalność pięciu wskazanych typów przestępczości kryminalnej 
kształtowała się w pierwszej połowie roku 2008 na poziomie 35%. 
Średnia wykrywalność w ramach pięciu opisywanych typów przestępstw 
była niższa o 15 punktów procentowych od średniej wykrywalności  
w ramach wszystkich typów przestępstw kryminalnych. Najniższą 
wykrywalność notujemy w kategorii uszkodzenia mienia. 

8)  Liczba wykrytych przestępców bójek i pobić wyniosła 62%.  
9) Pięć opisywanych typów przestępstw kryminalnych stanowiło ok. 66% 

wszystkich przestępstw kryminalnych i nieznacznie wzrosła w stosunku  
do roku ubiegłego. 

10) 87 wykrytych przestępstw w ramach pięciu opisywanych typów 
przestępstw kryminalnych stanowi 45% wszystkich wykrytych 
przestępstw kryminalnych.  

 
Dogłębną analizę przestępczości kryminalnej w roku 2008 można będzie 

wykonać po dostarczeniu danych statystycznych za pełny rok kalendarzowy. 
Jest to spowodowane m.in. wpływem warunków atmosferycznych na zmianę 
przestępczości. Wpływ ten z reguły największy jest w miesiącach jesiennych, 
które w niniejszym sprawozdaniu nie mogły być wzięte pod uwagę.  
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Z innych powodów konieczne jest powstrzymanie się od porównywania 
wyników za pierwsze półrocze roku 2008 z całymi pozostałymi latami  
w zakresie wykrywalności przestępstw jak i poziomu przestępczości jako 
takiego. Według opinii Policji z różnych miast w Polsce różnice w liczbach  
pomiędzy poszczególnymi półroczami mogą wynikać także z innych, 
następujących przyczyn:  
 
� spadek ogólnej liczby mieszkańców danego miasta,  
� wyjazdy za granicę, szczególnie osób młodych,   
� właściwe zadaniowanie służb i kierowanie patroli Policji w miejsca,  

gdzie dochodzi najczęściej do łamania przepisów prawa, 
� spadek przestępczości w danym mieście, 
� dobra praca prewencyjna Policji, polegająca na zapobieganiu  

przestępstwom  i wykroczeniom, efekty programów prewencyjnych, 
� słabsze wyniki Policji w zakresie ujawniania przestępstw i wykroczeń,  
� ciemna liczba przestępstw i wykroczeń (które zaistniały, ale nie są zgłaszane 

Policji),    
 

*** 
 

Podsumowanie informacji statystycznych dotyczących  
przestępstw kryminalnych oraz wnioski końcowe: 

 
1) Począwszy od roku 2005 zauważalna jest istotna tendencja spadkowa 

opisująca udział przestępstw kryminalnych w całkowitej liczbie 
przestępstw stwierdzonych na terenie Dębicy. Jako że pięć opisywanych 
typów przestępstw kryminalnych jest nad wyraz uciążliwych społecznie,  
a ponadto ich sprawców bardzo ciężko jest wykryć, tendencja spadkowa 
w opisywanym zakresie jest pozytywna i pożądana. 

2) Najczęściej popełnianymi przestępstwami kryminalnymi są kradzieże. 
Dynamika przestępczości kształtuje się tutaj następująco: 
Rok 2004: 262 = 100%, 
Rok 2005: 268 = 102% w stosunku do roku poprzedniego, 
Rok 2006: 219 = 82% w stosunku do roku poprzedniego, 
Rok 2007: 188 = 86% w stosunku do roku poprzedniego, 
 
Liczba kradzieży spadła o 28% w roku 2007 w stosunku do roku 2004. 
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3) Liczba bójek wynosiła w latach 2004-2005 około 20 zdarzeń rocznie, zaś 
w latach 2006-2007 około 40 zdarzeń rocznie, co daje dwukrotny wzrost 
tych zdarzeń w opisywanym okresie czasu. Wydaje się, że ze względu na 
tzw. ustawki pomiędzy kibicami, czyli bójki dla sportu, które często nie 
mają świadków, ciemna liczba przestępstw w tej kategorii jest o wiele 
wyższa. Jak pokażą wyniki badań ankietowych, to właśnie ta kategoria 
przestępstw kryminalnych jest najbardziej uciążliwa społecznie dla 
mieszkańców Dębicy. 

4) Nieletni przestępcy są głównie sprawcami kradzieży. Wydaje się jednak, 
że częściej niż to wynika ze statystyk policyjnych biorą oni udział  
w bójkach pseudokibiców. 

5) Wykrywalność przestępstw na terenie Dębicy na przeciągu lat 2004-2007 
oscylowała powyżej średniej krajowej i wynosiła ok. 70%. 

6) Wykrywalność przestępstw kryminalnych na przeciągu lat 2004-2007 
wykazywała tendencję rosnącą, z lekkimi wahaniami: 
 
Rok 2004: 50%, 
Rok 2005: 67%, wzrost o 17 punktów procentowych w stosunku do roku 

poprzedniego, 
Rok 2006: 67%, taka sama wartość jak w roku poprzednim, 
Rok 2007: 62%, spadek o 5 punktów procentowych w stosunku do roku 

poprzedniego. 
 
Wykrywalność przestępstw kryminalnych wzrosła o 12 punktów 
procentowych w roku 2007 w stosunku do roku 2004. 

 
7) Niestety, stanowczo zbyt niska jest wykrywalność pięciu najbardziej 

interesujących nas typów przestępstw kryminalnych, spośród których 
najmniej wykrywa się sprawców uszkodzeń mienia. Wydaje się, że w celu 
zwiększenia opisywanych tutaj wskaźników konieczne są: 
 
a) Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu wizyjnego, 
b) Wprowadzenie programów prewencyjnych, skierowanych  

do mieszkańców Dębicy, którzy na pewno są świadkami większej 
liczby przestępstwa kryminalnych, co ze statystyk jednak nie wynika, 

c) Lepsze kontakty na linii Policja – mieszkańcy miasta, ze szczególnym 
uwzględnieniem pracy dzielnicowych. Takie działania powinny 
zachęcać mieszkańców do informowania Policji o zauważonych 



Projekt:   Bezpieczna Dębica 
Zadanie:  Analiza realnego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego w Dębicy 
Okres:     Sierpień – Październik 2008 
Autor:      Marcin Sabat / VCS Observation  
 

30 
 

przestępstwach, a także uświadamiać lokalną społeczność  
co do konsekwencji nie składania zawiadomienia o przestępstwach. 

8) Zauważamy stosunkowo dużą (w porównaniu np. do kradzieży  
czy uszkodzeń mienia) wykrywalność sprawców bójek i pobić. Powody 
takich wyników zostały zasygnalizowane w poprzedniej części niniejszego 
rozdziału. Istotne jest, aby zdawać sobie sprawę, iż większa obecność 
świadków bójek i pobić nie tylko wpływa na wzrost wykrywalności,  
ale także, a może przede wszystkim wynika z tego fakt, iż mieszkańcy 
Dębicy coraz częściej widzą tego typu zdarzenia na terenie swojego 
miejsca zamieszkania. Powoduje to ogólne zagrożenie, ale i poczucie 
strachu przed nim. W tym miejscu najbardziej różnią się wyniki badań 
ankietowych od statystyk policyjnych. Mianowicie, liczba bójek jest 
stosunkowo nieduża, ale liczba wskazań bójek i pobić  
przez ankietowanych jest zdecydowanie wyższa. Obrazuje to nic innego, 
jak wpływ bójek i pobić na wyobraźnię ludzi, jako największego 
zagrożenia bezpieczeństwa na terenie miasta. Wydaje się,  
że bez zorganizowanego programu prewencyjnego, problem 
chuligaństwa w Dębicy będzie bardzo ciężki do rozwiązania, tym bardziej, 
że na stosunkowo niewielkim obszarze mają miejsce bijatyki dwóch 
antagonistycznie do siebie nastawionych grup pseudokibiców. 

9) W ocenie Policji głównym problemem lokalnej społeczności są wybryki 
chuligańskie, zakłócanie ciszy nocnej oraz dewastowanie mienia. Wyniki 
badań ankietowych potwierdziły przede wszystkim pierwszy rodzaj 
uciążliwości, czyli wybryki chuligańskie. Potwierdzone zostało główne 
miejsce występowania tego zjawiska, czyli teren wokół Dworca PKP i PKS.  

10) Niewątpliwie negatywnym faktem, w opinii Policji, jest 
występowanie dwóch antagonistycznych i zwalczających się grup 
pseudokibiców. Tematyka ta była poruszana podczas sesji szkoleniowej,  
a także na forum Zespołu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Dębicy, 
który jest organem władnym do przedstawienia konkretnych propozycji 
w zakresie rozwiązania lub chociaż załagodzenia opisywanego problemu. 

 
*** 

WYKROCZENIA 
 

Dodatkowe informacje dotyczące wykroczeń na terenie Dębicy 

 zostały udostępnione przez Pana Sylwestra Bieszczada, 

 Komendanta Straży Miejskiej w Dębicy. 
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Odnośnie poszczególnych typów wykroczeń, Policja oraz Straż Miejska  
w różnych polskich miastach, na podstawie własnych spostrzeżeń  
i doświadczeń informuje o ich przyczynach oraz ogólnej charakterystyce.  
Do wspomnianej charakterystyki dołączone zostały informacje dotyczące liczby 
wykroczeń odnotowanych przez Policję na terenie Dębicy w czterech głównych 
kategoriach.  
 

1)  Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu:  
 
- Liczba wykroczeń w Dębicy:  
 
Rok 2004:  104 wykroczenia rozpatrzone przez Sąd Grodzki, 
  120 wykroczeń zakończonych nałożeniem mandatu karnego, 
 
Rok 2005:  97 wykroczeń rozpatrzonych przez Sąd Grodzki, 
  173 wykroczenia zakończone nałożeniem mandatu karnego, 
 
Rok 2006:  78 wykroczeń rozpatrzonych przez Sąd Grodzki, 
  151 wykroczeń zakończonych nałożeniem mandatu karnego, 
   
Rok 2007:  77 wykroczeń rozpatrzonych przez Sąd Grodzki, 
  30 wykroczeń zakończonych nałożeniem mandatu karnego. 
   
- Główne typy wykroczeń: 
 

- art. 51 kodeksu wykroczeń - zakłócanie krzykiem, hałasem, alarmem  
lub innym wybrykiem spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego 
albo wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym, 

 

• Najczęściej wykroczenie popełniane jest przez osoby będące w stanie 
nietrzeźwości, 

• W czasie wracania z dyskotek, imprez i tym podobnych, 

• To wykroczenie jest jedną z największych bolączek mieszkańców Dębicy  
w ocenie lokalnej Policji; mieszkańcy często skarżą się na hałasy w nocy, 
głośne krzyki; osoby popełniające to wykroczenie są dla mieszkańców 
potencjalnym źródłem zagrożenia,  
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• Aby przeciwdziałać właśnie tego typu zdarzeniom, konieczne jest 
przygotowanie policyjnego programu prewencyjnego, nakierowanego na ten 
właśnie problem, 

 
2)  Wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:  
 
- Liczba wykroczeń w Dębicy: 
 
Rok 2004: 17 wykroczeń rozpatrzonych przez Sąd Grodzki, 
  Brak danych, 
 
Rok 2005:  22 wykroczenia rozpatrzone przez Sąd Grodzki, 
  Brak danych, 
Rok 2006:  21 wykroczeń rozpatrzonych przez Sąd Grodzki, 
  Brak danych, 
 
Rok 2007: 43 wykroczenia rozpatrzone przez Sąd Grodzki, 
  214 wykroczenia zakończone nałożeniem mandatu karnego, 
 
- Główne typy wykroczeń: 
  
- art. 43¹ kodeksu wykroczeń - spożywanie alkoholu w miejscach 

niedozwolonych (m.in. parki, skwery, boiska szkolne, ławki na osiedlach itp.) 
 

• Popełnianiu tego wykroczenia sprzyja w szczególności:  
� Brak zajęcia i alternatyw dla młodych ludzi, którzy popełniają  

to wykroczenie, 
� Sprzyjające warunki do popełniania wykroczeń w postaci nadmiernie 

zakrzaczonych lub zaciemnionych miejsc, braku monitoringu wizyjnego, 

• Aby przeciwdziałać właśnie tego typu zdarzeniom, konieczne jest 
przygotowanie policyjnego programu prewencyjnego, nakierowanego  
na ten właśnie problem; program ten może być równocześnie skierowany  
na pseudokibiców oraz na tzw. element pijacki, czyli mężczyzn w średnim 
wieku spożywających alkohol na placach zabaw, w parkach itp.  

• To wykroczenie jest także jedną z największych bolączek mieszkańców 
Dębicy, grupa osób spożywających alkohol wzbudza strach i obawy  
u przeciętnego obywatela. Grupa taka jest szczególnie niepożądana  
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w okolicach placów zabaw, boisk i parków, gdzie przebywająca młodzież 
jest narażona na oglądanie tego typu degrengolady. 

 
3) Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia:  

  
- Liczba wykroczeń w Dębicy: 
 
Rok 2004: 129 wykroczeń rozpatrzonych przez Sąd Grodzki, 
  46 wykroczeń zakończonych nałożeniem mandatu karnego, 
 
Rok 2005:  140 wykroczeń rozpatrzonych przez Sąd Grodzki, 
  7 wykroczeń zakończonych nałożeniem mandatu karnego, 
 
Rok 2006:  79 wykroczeń rozpatrzonych przez Sąd Grodzki, 
  21 wykroczeń zakończonych nałożeniem mandatu karnego, 
 
Rok 2007: 71 wykroczeń rozpatrzonych przez Sąd Grodzki, 
  169 wykroczeń zakończonych nałożeniem mandatu karnego, 
 
- Główne typy wykroczeń: 
 
- art. 74 kodeksu wykroczeń- niszczenie znaków lub napisów ostrzegających  
o grożącym niebezpieczeństwie dla życia lub zdrowia człowieka,  
 

• Do popełniania tego typu wykroczeń najczęściej przyczyniają się:  
� Popełniane w formie zabawy, aby zaimponować rówieśnikom, 
� Agresja, złość, wyładowanie emocji, 

 
- art. 76 kodeksu wykroczeń - rzucanie kamieniami lub innymi przedmiotami  
w pojazd mechaniczny będący w ruchu, 
 

• Do cech charakterystycznych tego typu wykroczeń najczęściej zaliczają się:  
� Popełniają je najczęściej dzieci i młodzież, 
� Popełniane w formie zabawy, aby zaimponować rówieśnikom, 
� Agresja, złość, wyładowanie emocji, 

• Problem ten jest szczególnie zgłaszany przez Straż Ochrony Kolei. 
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- art. 77 kodeksu wykroczeń - nie zachowanie środków ostrożności  
przy wyprowadzaniu zwierzęcia, 
 

• Do popełniania tego typu wykroczeń najczęściej przyczyniają się:  
� Lenistwo właścicieli zwierząt, 
� Brak poczucia odpowiedzialności za zwierzę, 

• Problem ten był wyraźnie zgłaszany przez osoby biorące udział w badaniach 
ankietowych. 

 
- art. 119 kodeksu wykroczeń- kradzież mienia o wartości nie przekraczającej 

250 zł,  
 
- art. 124 kodeksu wykroczeń-  niszczenie mienia, 
 

4)  Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi ruchu na 
drogach: 

 
- Liczba wykroczeń w Dębicy: 
 
Rok 2004: 396 wykroczeń rozpatrzonych przez Sąd Grodzki, 
  4222 wykroczenia zakończone nałożeniem mandatu karnego, 
 
Rok 2005:  540 wykroczeń rozpatrzonych przez Sąd Grodzki, 
  3847 wykroczeń zakończonych nałożeniem mandatu karnego, 
 
Rok 2006:  399 wykroczeń rozpatrzonych przez Sąd Grodzki, 
  4070 wykroczeń zakończonych nałożeniem mandatu karnego, 
 
Rok 2007: 328 wykroczeń rozpatrzonych przez Sąd Grodzki, 
  4081 wykroczeń zakończonych nałożeniem mandatu karnego, 
 
- Główne typy wykroczeń: 
 
- art. 85 kodeksu wykroczeń- niszczenie znaków drogowych, usuwanie, 
uszkadzanie, 
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- art. 86 kodeksu wykroczeń- powodowanie zagrożenia bezpieczeństwa  
w ruchu drogowym, 
 
- art. 87 kodeksu wykroczeń- prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu 
(do 0,25 mg/l), 
 
- art. 94 kodeksu wykroczeń -  prowadzenie na drodze publicznej pojazdu, nie 
mając do tego uprawnienia, lub prowadzenie na drodze publicznej pojazdu 
pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu. 
 

2.5. Podsumowanie danych dotyczących wykroczeń. 
 
 Należy stwierdzić, iż obok wspomnianych aktów hałasu i zakłócania ciszy 
nocnej, najbardziej uciążliwymi zjawiskami kryminalnymi są wszelkiego typu 
przejawy nadużywania alkoholu. Tego typu zjawiska występują w Dębicy 
najczęściej i mają swoje określone przyczyny. Zaliczamy do nich głównie: 
 

1) Sprzyjające popełnianiu przestępstw i wykroczeń warunki w mieście, 
takie, jak brak dostatecznego oświetlenia czy obecności odpowiedniej 
liczby patroli mundurowych na ulicach. 

2) Zubożenie społeczeństwa i bezrobocie, 
3) Społeczną znieczulicę w stosunku do osób popełniających przestępstwa  

i wykroczenia; znieczulica taka przejawia się często poprzez brak 
zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, 

4) Brak edukacji w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego, 
 

Powyższe elementy mają ewidentny wpływ na poziom bezpieczeństwa  
w Dębicy. Propozycje naprawcze w opisywanym zakresie zostaną 
zaproponowane w rozdziale czwartym. Natomiast w następnej części 
opracowania, do danych statystycznych i obserwacji Policji porównane zostaną 
subiektywne odczucia mieszkańców Dębicy w dziedzinie bezpieczeństwa 
publicznego.  

 
W tym miejscu warto odnotować następujący fakt – otóż największą 

liczbę wykroczeń stanowią te scharakteryzowane w punkcie czwartym, czyli 
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi ruchu na drogach.  
W ramach programu „Razem bezpieczniej” przewidziano obszar, w którym 
można realizować przedsięwzięcia nakierowane na problemy dotyczące 
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bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednakże niniejszy projekt nie jest 
realizowany w tym obszarze, a dotyczy bezpieczeństwa w miejscach 
publicznych. Dlatego bez dalszej analizy zasygnalizujemy jedynie, iż problemy 
dotyczące ruchu drogowego w Dębicy były rzadko podnoszone przez lokalną 
społeczność. Jest to bardzo zastanawiające jeżeli porównamy liczby 
poszczególnych wykroczeń, kształtujące się na poziomie kilkudziesięciu  
lub kilkuset odnośnie wykroczeń dotyczących porządku publicznego, 
spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz wykroczeń przeciwko 
mieniu z jednej strony, z liczbami opisującymi wykroczenia drogowe, których 
wartości sięgają kilku tysięcy (około czterech tysięcy w skali roku). Należy zadać 
sobie pytanie, dlaczego jedynie znikoma liczba ankietowanych sygnalizowała 
ten problem. W każdym razie problem wykroczeń drogowych był zgłaszany 
przez następujące grupy osób: 

 
1) Osoby starsze, którym przeszkadza hałas i wyścigi samochodów 

(głównie nocne), 
2) Młodzież w wieku 18-19 lat, która najprawdopodobniej uczęszcza  

na kursy prawa jazdy i zwraca baczniejszą uwagę na niepożądane 
zjawiska na drogach (np. piraci drogowi), 

3) Młodzież gimnazjalna, która czuje zagrożenie, gdy podczas drogi  
do i ze szkoły nie ma do dyspozycji chodnika i jest narażona  
na uderzenie samochodu,  

4) Mieszkańcy osiedli zlokalizowanych za obwodnicą, narzekający na 
niesprawne rozwiązania komunikacyjne. 

 
Niemniej jednak powyższe zgłoszenia można zamknąć w liczbie 5-10% 
wszystkich zgłoszonych zjawisk uciążliwych społecznie, jak to wyniknie  
z rezultatów badania ankietowego. 
 
Na koniec – dla pełnego obrazu łącznej liczby wykroczeń należy pamiętać  
o wykroczeniach wykrywanych przez Straż Miejską. Liczby te w latach 2006-
2007 kształtowały się następująco: 

 
Rok 2006: 
995 wykroczeń ujawnionych, 
95 osób ukarano mandatami karnymi, 
887 osób pouczono, 

 



Projekt:   Bezpieczna Dębica 
Zadanie:  Analiza realnego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego w Dębicy 
Okres:     Sierpień – Październik 2008 
Autor:      Marcin Sabat / VCS Observation  
 

37 
 

Rok 2007: 
1978 wykroczeń ujawnionych, 
206 osób ukarano mandatami karnymi, 
1757 osób pouczono, 

 
Jak to wyniknie z ankiet – jednym z głównych problemów w Dębicy jest 
spożywanie alkoholu w miejscach publicznych przez młodzież lub tzw. pijacki 
element. Straż Miejska wskazuje następujące (przykładowe) miejsca, gdzie 
zjawisko to jest szczególnie nasilone: 
 

1) Park Miejski, 
2) Ogródek jordanowski, 
3) Plac zabaw przy ulicy Sobieskiego, 
4) Teren przyległy do ulicy Piłsudskiego przy fontannie z muszlą 

koncertową, 
5) Place zabaw dla dzieci przy przedszkolach (ul. Konarskiego i Kołłątaja – 

szczególnie po zakończeniu zajęć), 
6) Sklepy „Orzech” oraz „blaszak”, 
7) Przystanki komunikacji miejskiej (ul. Kolejowa przy Dworcu PKP,  

ul. Krakowska przy schodach do Parku Miejskiego, Aleje Jana Pawła II 
przy skrzyżowaniu z ulicą Kościuszki, ul. Gajowa przy Szkole Podstawowej 
nr 12, ul. Mościckiego przy szkole WUCH). 

 
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego oraz lokowanie kolejnych kamer 
powinny uwzględniać powyższe miejsca. Musi się to jednak odbywać  
na zasadzie docierania do dowodów, czyli w tym przypadku rejestracji 
spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Tak więc przykładowo kamera 
zainstalowana w okolicy wymienionego przystanku autobusowego musi 
umożliwiać zbliżenie na osoby przebywające na przystanku, z uwzględnieniem 
oświetlenia oraz przeszkód takich, jak np. dach przystanku itp. 
 
Jeżeli chodzi o dyslokowanie służb patrolowych Policji bądź Straży Miejskiej,  
to patrole również powinny prowadzić nadzór powyższych miejsc, z położeniem 
nacisku na dłuższe przebywanie w opisanych tutaj miejscach, a nie jedynie 
reakcję na zaistniałe zdarzenie. 
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2.6. Opinie pracowników instytucji publicznych  
na temat wybranych zagrożeń na terenie miasta. 

 
Opinie dotyczące wybranych problemów związanych z bezpieczeństwem 

publicznym pochodzą także od pracowników innych jeszcze instytucji.  
 

Straż Ochrony Kolei  
(informacje dostarczył Pan Komendant Andrzej Gołębiewski) 

 
Straż Ochrony Kolei informuje o zagrożeniach występujących na obszarze 

nadzorowanym przez SOK, a jednocześnie pozostającym w granicach miasta 
Dębica. W roku 2006 odnotowano 22 wydarzenia związane z bezpieczeństwem 
osób oraz 14 wydarzeń związanych z dewastacją mienia. W roku 2007 liczby  
te kształtowały się odpowiednio: 20 oraz 21 wydarzeń, natomiast w roku 2008 
(do dnia 28 sierpnia): 14 oraz 6 wydarzeń. Jeżeli chodzi o dynamikę 
przestępczości, to należy stwierdzić, iż utrzymuje się ona w tym obszarze  
na mniej więcej stałym poziomie. 

 
Wydarzenia związane z bezpieczeństwem osób, to najczęściej kradzieże  

i próby wymuszenia pieniędzy oraz obrzucenia pociągów kamieniami. Przypadki 
dewastacji najczęściej dotyczyły uszkadzania urządzeń kolejowych, głównie 
sygnalizatorów przejazdowych, ale także obiektów i budynków kolejowych.  

 
Zagrożenia zgłaszane przez SOK polegają głównie na przechodzeniu 

pieszych przez tory na tzw. dzikich przejściach (np. rejon mostu na rzece 
Wisłoka, rejon ulicy Drogowców) lub nie stosowaniu się do sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu ulic Głowackiego i Konarskiego (często dochodzi też 
do przechodzenia lub przejeżdżania pod zamykającymi się rogatkami). 

 
Budynek dworca nieraz służy osobom powracającym z dyskotek i innych 

imprez jako poczekalnia. SOK sygnalizuje, iż brak izby wytrzeźwień w Dębicy 
często utrudnia i wydłuża czynności służbowe podejmowane  
przez funkcjonariuszy. 

 
Problemem o najcięższej wadze gatunkowej jest niszczenie lub kradzież 

urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Rezultatem takich działań może być 
nawet katastrofa kolejowa, zarówno w ruchu pasażerskim, jak i towarowym. 
Możliwość katastrofy takiej jest szczególnie niebezpieczna z uwagi na fakt,  
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iż nieraz pociągi z materiałami toksycznymi czy wybuchowymi przejeżdżają 
przez stację i miasto Dębica. 

 
Placówki oświatowe na terenie Dębicy  

(informacje dostarczone przez dyrektorów oraz pedagogów szkolnych) 
 

 Zespół ds. bezpieczeństwa publicznego w Dębicy postanowił zrealizować 
kolejną dodatkową inicjatywę projektową. Polegała ona na wysłaniu zapytań 
dotyczących problemów związanych z bezpieczeństwem, które skierowano  
do placówek oświatowych w Dębicy. Dwanaście dębickich szkół odpowiedziało 
na powyższe zapytania. Nie jest celem przepisywanie nadesłanych informacji  
w tym miejscu, aczkolwiek ważne jest przytoczenie kilku najważniejszych 
spostrzeżeń wynikających z lektury dokumentacji dostarczonej przez szkoły: 
 

1) Prawie żadna szkoła nie prowadzi szczegółowej statystyki dotyczącej 
przestępczości na terenie placówki. 

2) Najczęstszym typem zdarzeń są bójki między uczniami. Tego typu zajścia 
są rozwiązywane przez szkoły z reguły we własnym zakresie. 

3) Bardzo często występują dewastacje mienia. Poszczególne szkoły 
sygnalizują konieczność instalacji systemu monitoringu wizyjnego, dzięki 
czemu oczekiwane jest zmniejszenie liczby tych incydentów. 

4) Pracownicy szkół zgłaszają konieczność częstszych patroli Policji  
oraz Straży Miejskiej w okolicach placówek, głównie w porze porannej 
oraz w czasie zakończenia zajęć, ale także w godzinach wieczornych, 
kiedy to okolice przyszkolne są odwiedzane przez lokalnych chuliganów. 

 
Szczegółowe informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa na terenach 
szkolnych pozostają w posiadaniu Zespołu ds. bezpieczeństwa publicznego  
w Dębicy. Zachęcamy do wykorzystania tych informacji przy dyslokowaniu 
patroli służb mundurowych na terenie miasta. 
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3. Analiza subiektywnych odczuć mieszkańców Dębicy  
w zakresie bezpieczeństwa publicznego. 

 
3.1. Cel, zakres i objaśnienie badania. 

 
 W niniejszym rozdziale przybliżone zostaną wyniki badań ankietowych  
w zakresie subiektywnego postrzegania bezpieczeństwa publicznego w Dębicy 
przez jej mieszkańców.  
 

Jeżeli chodzi o metodykę badań, to całe badanie podzielono na trzy grupy 
ankietowanych. Pierwszą z nich byli uczestnicy badania ulicznego, które 
zrealizowano w wybranych uprzednio punktach miasta. Łącznie ankietą uliczną 
objęto 300 osób. Ankieterami byli: konsultant firmy VCS Observation oraz 
przedstawiciel Urzędu Miejskiego. Godziny ankietowania to przedział czasowy 
pomiędzy godziną 10-17. Czas ankietowania to początek września 2008, dni 
powszednie. W przypadku braku konkretnej odpowiedzi na zadane pytanie, 
ankieterzy starali się zachęcić do wysiłku ankietowanych i w sposób bardziej 
szczegółowy wprowadzali w temat, tj. rozszerzali zadane pytanie  
o pytania dodatkowe. Tego typu czynności były podejmowane sporadycznie  
i tylko w ramach badania ulicznego. 
 

Drugą grupą byli uczniowie dębickich szkół średnich (300 osób), którzy 
odpowiadali na pytania ankietowe w szkole, podczas zajęć. Trzecią zaś grupą 
respondentów byli pracownicy instytucji publicznych w Dębicy, czyli m.in. sądu, 
prokuratury, pomocy społecznej, pedagodzy szkolni, przedstawiciele 
środowiska rencistów i emerytów, Straż Ochrony Kolei oraz Policja i Straż 
Miejska (łącznie 905 osób).    
 

Poniżej umieszczone zostały pytania zawarte w badaniu ankietowym.  
Po każdym pytaniu następuje objaśnienie jego celowości, wyników badania 
oraz komentarz i wnioski. Analiza obejmuje porównanie wyników ankiet 
pomiędzy trzema grupami ankietowanych, tzn. młodzieżą szkolną, 
pracownikami instytucji publicznych oraz Dębiczanami, którzy wzięli udział  
w ankiecie ulicznej. Na koniec podane zostały wyniki łączne badań 
ankietowych. 
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3.2. Wyniki badań ankietowych 
 

BADANIE ANKIETOWE: 

 

„Subiektywne odczucia mieszkańców Dębicy  
w zakresie poczucia bezpieczeństwa publicznego.” 

 
*** 

1. Czy Dębica jest według Pani/Pana miastem bezpiecznym?  

 
Objaśnienie pytania nr 1: 

 
Sprawdzenie subiektywnych opinii mieszkańców na temat ogólnego 
poziomu bezpieczeństwa w mieście – zaprezentowane zostaną  dane 
procentowe na temat tych opinii. 

 
Badanie uliczne: 300 odpowiedzi =100% 
 

a) Zdecydowanie tak,   =4 odpowiedzi / 1,33% 
b) Raczej tak,   =175 / 58,34% 
c) Raczej nie,    =94 / 31,33% 
d) Zdecydowanie nie.   =27 / 9,00% 

 
Młodzież szkolna: 300 odpowiedzi = 100% 
 
a) Zdecydowanie tak,   =14 / 4,66%  
b) Raczej tak,   =156 / 52,00% 
c) Raczej nie,   =92 / 30,67% 
d) Zdecydowanie nie.  =38 / 12,67% 
 

Pracownicy instytucji publicznych: 305 =100% 
 

a) Zdecydowanie tak,  =3 / 0,98%   
b) Raczej tak,   =175 / 57,38% 
c) Raczej nie,   =111 / 36,40% 
d) Zdecydowanie nie.  =16 / 5,24% 
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Ogół Dębiczan: Razem: 905 =100% 

a) Zdecydowanie tak,  =21 / 2,32%   
b) Raczej tak,   =506 / 55,92% 
c) Raczej nie,   =297 / 32,81% 
d) Zdecydowanie nie.  =81 / 8,95% 

 
Tabela 1: Czy Dębica jest miastem bezpiecznym? 
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Komentarz i wnioski do pytania nr 1: 
 

Większość mieszkańców ocenia Dębicę jako miasto bezpieczne. Łącznie jest 
to ok. 58% ankietowanych. Wynik ten należy uznać za bardzo przeciętny. 
Oznacza to, że na polu bezpieczeństwa w Dębicy pozostaje wiele  
do zrobienia. Taką tezę potwierdzają sami zainteresowani, którzy w pytaniu 
dotyczącym inicjatyw związanych z bezpieczeństwem wyrażają 
zdecydowaną potrzebę kolejnych działań (patrz wyniki pytania nr 12, 
przykładowo: jedynie 3,64% wszystkich ankietowanych nie widzi potrzeby 
poprawy poziomu bezpieczeństwa w Dębicy).  
 
Wyniki „na tak” w ramach trzech poszczególnych grup kształtują się  
na podobnym poziomie (pomiędzy 56-59%, gdzie najniższa wartość jest 
właściwa dla młodzieży szkolnej). 
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2. Czy okolica Pani/Pana miejsca zamieszkania jest według Pani/Pana 

obszarem bezpiecznym?  

(dotyczy osiedla zamieszkania oraz bezpośredniej okolicy miejsca 

zamieszkania) 
 

Objaśnienie pytania nr 2: 
 

Sprawdzenie subiektywnych opinii mieszkańców w zakresie ogólnego 
poziomu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania – ponownie 
zaprezentujemy dane procentowe. 

 

Badanie uliczne: 300 odpowiedzi = 100% 
248 = ilość odpowiedzi konkretnych (bez uwzględnienia odpowiedzi „e”, 
właściwymi więc będą wartości procentowe, które zostały podkreślone) 
 

a) Zdecydowanie tak,   =40 (13,33%) / 16,12% 
b) Raczej tak,    =137 (45,67%) / 55,25% 
c) Raczej nie,   =57 (19,01%) / 22,99% 
d) Zdecydowanie nie.  =14 (4,66%) / 5,64% 
e) Brak odp./ nie dotyczy,  =52 (17,33%) 

Młodzież szkolna:  300=100% 

 

a) Zdecydowanie tak,  =81 / 27,00% 
b) Raczej tak,   =151 / 50,34% 
c) Raczej nie,   =49 / 16,33% 
d) Zdecydowanie nie.  =19 / 6,33% 
e) Nie dot./brak odp.   = 0 

 
Pracownicy instytucji publicznych: 305=100% 
 

a) Zdecydowanie tak,  =23 / 7,54% 
b) Raczej tak,   =169 / 55,41% 
c) Raczej nie,   =88 / 28,86% 
d) Zdecydowanie nie.  =25 / 8,19 
e) Brak odpowiedzi /nie dot. =0 
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Ogół Dębiczan: Razem: 853=100% 

a) Zdecydowanie tak,  = 144/ 16,88% 
b) Raczej tak,   = 457/ 53,58% 
c) Raczej nie,   = 194/ 22,75% 
d) Zdecydowanie nie.  = 58/ 6,79% 

 
Tabela 2: Czy miejsce zamieszkania jest obszarem bezpiecznym? 
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Komentarz i wnioski do pytania nr 2: 

 
Okolicę swojego miejsca zamieszkania za bezpieczną uważa już ponad 70% 
Dębiczan. Może to być spowodowane lepszą znajomością samej okolicy 
miejsca zamieszkania niż całości miasta przez ankietowanych. Dzięki temu 
łatwiej jest ankietowanym wydać jednoznaczny, zdecydowany osąd. Ważną 
informacją jest to, iż ponad 16% ankietowanych wyraziło zdecydowany, 
pozytywny osąd w tym zakresie. Oznacza to aż piętnastoprocentowy wzrost 
w tym zakresie w stosunku do pytania poprzedniego.  
 
Należy stwierdzić, iż nie jest niespodzianką, że mieszkańcy miasta oceniają 
okolicę swojego miejsca zamieszkania za obszar bardziej bezpieczny niż ogół 
ośrodka miejskiego. W miejscu zamieszkania osoby są bowiem mniej 
anonimowe niż w centrum miasta.  
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Ponad 77% ankietowanych uczniów uważa swoje miejsce zamieszkania  
na terenie Dębicy za bezpieczne. Oznacza to, że 6% ankietowanych  
z tej grupy czuje się bardziej bezpiecznie w porównaniu do uczestników 
badania ulicznego. Równie istotne jest, iż ponad 11% ankietowanych 
uczniów więcej w stosunku do ogółu społeczeństwa udzieliło odpowiedzi 
zdecydowanie pozytywnej. 
 
Tylko około 63% pracowników instytucji publicznych ocenia własne miejsce 
zamieszkania jako bezpieczne. Wynik ten może być związany z charakterem 
wykonywanej przez te osoby pracy. Często bowiem spotykają się oni  
z patologiami życia społecznego lub wręcz przestępczością. 
 

3. Czy okolica Pani/Pana miejsca pracy lub pobierania nauki jest obszarem 

bezpiecznym?  

(dotyczy ciągów komunikacyjnych, czyli dróg dojścia i odejścia do miejsca 

pracy lub pobierania nauki, np. z przystanku autobusowego lub z dworca 

czy z centrum miasta; dotyczy także okolicy przyszkolnej lub okolicy 

miejsca pracy, np. parkingi; dotyczy wnętrz budynków) 
 

Objaśnienie pytania nr 3: 
 
Sprawdzenie subiektywnych opinii mieszkańców w zakresie ogólnego 
poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy lub w szkole – ponownie 
zaprezentujemy dane procentowe. 
 
Badanie uliczne: 300 odpowiedzi = 100%   
226 = ilość odpowiedzi konkretnych (bez uwzględnienia odpowiedzi “e”), 
  

a) Zdecydowanie tak,   =37(12,33%) / 16,37% 
b) Raczej tak,   =139(46,34%) / 61,51% 
c) Raczej nie,   =42(14,01%) / 18,59% 
d) Zdecydowanie nie.  =8(2,66%) / 3,53% 
e) Brak odp./ nie dotyczy,  =74(24,66%) 

Młodzież szkolna:  300 = 100% 
299 = 100% = ilość odpowiedzi konkretnych 
  

a) Zdecydowanie tak,  =43 / 14,34% 
b) Raczej tak,   =191 / 63,67% 
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c) Raczej nie,   =48 / 16,00% 
d) Zdecydowanie nie.  =17 / 5,66% 
e) Nie dot./brak odp.   =1 / 0,33% 

 
Pracownicy instytucji publicznych: 305=100% 
302 = 100% = ilość odpowiedzi konkretnych 
 
a) Zdecydowanie tak,  =20 / 6,55% 
b) Raczej tak,   =190 / 62,30%  
c) Raczej nie,   =78 / 25,58% 
d) Zdecydowanie nie.  =14 / 4,59% 
e) Brak odp. / nie dot.  =3 / 0,98% 

 

Ogół Dębiczan: Razem: 827=100% 

a) Zdecydowanie tak,  = 100/ 12,09% 
b) Raczej tak,   = 520/ 62,88%  
c) Raczej nie,   = 168/ 20,32% 
d) Zdecydowanie nie.  = 39/ 4,71% 
 

Tabela 3: Czy miejsce pracy lub pobierania nauki jest obszarem bezpiecznym? 
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 Komentarz i wnioski do pytania nr 3: 

Prawie 78% ankietowanych w badaniu ulicznym uważa własne miejsce 
pracy lub pobierania nauki za bezpieczne. Oznacza to wzrost o 18 punktów 
procentowych w stosunku do pytania o bezpieczeństwo na terenie Dębicy, 
a także wzrost o 7 punktów procentowych w stosunku do pytania  
o bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania. Powyższy wynik uznać należy  
za zadowalający. 
 
78% pytanych uczniów wyraziło pozytywną opinię na temat okolicy własnej 
szkoły. Jest to wynik praktycznie identyczny, jak ten uzyskany  
w ramach badania ulicznego. Wielkość tą należy uznać za pozytywnie 
zaskakującą, co nie stoi jednak na przeszkodzie, aby spróbować wpłynąć  
na zmianę zdania pozostałych 20% uczniów. Na pewno jednak warto 
zorganizować dokształcanie uczniów w dziedzinie bezpieczeństwa 
publicznego i osobistego. Dzięki temu młodzież szkolna będzie mogła 
wydawać własne, świadome sądy w oparciu o usystematyzowaną wiedzę  
w tej dziedzinie. Argumentami za taką edukacją są odpowiedzi udzielone 
przez młodzież szkolną w ramach pytania 6 i 9, a w zasadzie brak takich 
odpowiedzi w wielu przypadkach. Przykładowo, brak odpowiedzi  
w przypadku pytania nr 6 oznacza nic innego jak brak wiedzy w tej 
dziedzinie. Brak wiedzy co do czynników wpływających na poczucie 
bezpieczeństwa w miejscu publicznym, z czego pośrednio może wynikać 
nieznajomość zasad tzw. bezpiecznego zachowania oraz unikania zachowań 
wiktymologicznych. 
 
Prawie 69% pracowników instytucji publicznych uważa własne miejsce 
pracy za miejsce bezpieczne. Przypomnijmy - jeśli chodzi o ogół 
społeczeństwa oraz uczniów, to wartość ta jest jednakowa i wynosi 78%. 
Blisko dziesięcioprocentowa różnica może ponownie wynikać z faktu,  
iż pracownicy instytucji publicznych o wiele częściej mają do czynienia  
z przestępczością i patologiami przy okazji wykonywania obowiązków 
zawodowych. Należy pamiętać, że uczestnikami badania w ramach tej grupy 
byli m.in. pracownicy Policji, Straży Miejskiej, prokuratury, sądu oraz 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
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4. Proszę wskazać trzy punkty na terenie Pani/Pana miejsca zamieszkania, 

wykonywania pracy lub pobierania nauki, które według Pani/Pana 

opinii są niebezpieczne:  

(pytanie nie dotyczy wnętrz budynków) 

 

Objaśnienie pytania nr 4: 
 
Pytamy o miejsca na terenie Dębicy, które cieszą się najgorszą sławą. 

 

Badanie uliczne: 
Odpowiedzi:   =526 wskazań 
Braki:    =45 osób z 300 = 15% 
 
Najczęstsze wskazania (łącznie 360 wskazań): 
 
1) Os. Matejki = 97, 
2) Os. Igloopol = 60, 
3) Dworce = 58, w tym przejście tunelem pod torami = 15, 
4) Park Miejski = 47, 
5) Os. Tuwima = 25, 
6) Rynek = 23, 
7) Ogródek jordanowski = 20, 
8) Sklepy (głównie „Orzech”, blaszak, „Kaprys”, „Ibis”, Biedronka na ul. 

Cmentarnej) = 17, 
9) Okolice stadionów = 13, 
10) Pozostałe miejsca = 166 wskazań, 
 
Młodzież szkolna:   
Odpowiedzi:  =582 wskazania 
Braki:    =63 osoby z 300=21,00% 
 
Najczęstsze wskazania (łącznie 399 wskazań): 
 
1) Osiedle Matejki = 97, 
2) Dworce = 69, w tym tunel = 14, 
3) Park Miejski = 59, 
4) Osiedle Igloopol = 49, 
5) Okolice stadionów = 31, 
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6) Okolice własnej szkoły = 26, 
7) Sklepy (głównie „Orzech”, blaszak, „Kaprys”, „Ibis”, Biedronka na ul. 

Cmentarnej) = 25, 
8) Rynek = 22, 
9) Ogródek jordanowski = 15, 
10) Osiedle Tuwima = 6, 
11) Pozostałe = 183 wskazania, 
 
Pracownicy instytucji publicznych: 
Odpowiedzi:  =738 wskazań 
Braki:    =14 osób / 4,59% 
 
Najczęstsze wskazania (łącznie 470 wskazań): 
 
1) Dworce = 140, w tym tunel = 24, 
2) Park Miejski = 91, 
3) Osiedle Matejki = 77, 
4) Rynek = 39, 
5) Osiedle Tuwima = 33, 
6) Sklepy (głównie „Orzech”, blaszak, „Kaprys”, „Ibis”, Biedronka na ul. 

Cmentarnej) =32, 
7) Ogródek jordanowski = 20, 
8) Osiedle Igloopol = 19, 
9) Okolice stadionów = 19, 
10) Pozostałe = 268 wskazań, 
 
Ogół Dębiczan: 

 Łącznie odpowiedzi: =1846 wskazań 
 Łącznie braki:  =122 osoby / 13,48% 

 
Najczęstsze wskazania (łącznie 1206 wskazań): 
 
1) Osiedle Matejki = 271, czyli 22,4% wszystkich wskazań w ramach 

dziewięciu najczęściej wskazywanych miejsc, 
2) Dworce = 267, w tym 53 tunel pod torami, czyli 22,1% wszystkich 

wskazań, 
3) Park Miejski = 197, czyli 16,3% wszystkich wskazań, 
4) Osiedle Igloopol = 128, 
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5) Rynek = 84, 
6) Sklepy = 77, 
7) Osiedle Tuwima = 64, 
8) Okolice stadionów = 63 
9) Ogródek jordanowski = 55, 
10) Pozostałe = 640 wskazań. 

 
Komentarz i wnioski do pytania nr 4: 
 
15% ankietowanych na ulicach nie wskazało lub nie potrafiło wskazać 
żadnego niebezpiecznego miejsca. Spośród wskazanych miejsc najgorszą 
sławą cieszą się: 
a) Osiedle Matejki, 
b) Osiedle Igloopol, 
c) Okolice Dworca, 

 
Co piąty uczeń nie wskazał niebezpiecznych punktów, co stanowi o 6% 
więcej w stosunku do uczestników badania ulicznego. Z drugiej strony 
uczniowie zanotowali o 60 wskazań więcej, niż ankietowani w badaniu 
ulicznym. Najczęściej wskazywane miejsca to: 
a) Osiedle Matejki, 
b) Okolice Dworca, 
c) Park Miejski. 

 
Grupa pracowników instytucji publicznych udzieliła najwięcej wskazań 
oraz miała najmniej osób, które nie wskazały żadnego miejsca. Ponownie 
może to wynikać z charakteru wykonywanych zawodów. Spośród 
najczęściej wskazywanych miejsc uczestnicy sygnalizowali: 
a) Okolice Dworca (zdecydowanie), 
b) Park Miejski, 
c) Osiedle Matejki. 
 
Trzy najniebezpieczniejsze rejony na terenie Dębicy to okolica osiedla 
Matejki, rejon Dworca ze szczególnym uwzględnieniem przejścia 
podziemnego oraz Park Miejski. Dziewięć najczęściej wskazywanych 
miejsc stanowi blisko dwie trzecie wszystkich wskazań. Oznacza to,  
że wyżej wymienione miejsca powinny być wzięte w pierwszej kolejności 
pod uwagę przy realizacji programu zapobiegania przestępczości  
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na terenie Dębicy. W połączeniu z odpowiedziami na pytanie nr 13 może 
być to doskonała wskazówka co do miejsc, w których społeczeństwo 
oczekuje dostawienia kolejnych kamer systemu monitoringu wizyjnego.   

 
5. Proszę wskazać konkretne zagrożenia oraz ich przyczyny w powyższych 

miejscach:  

(proszę o zachowanie kolejności w odniesieniu do poprzedniego pytania) 
 

Objaśnienie pytania nr 5: 
 
Pytamy o rodzaje zjawisk, które w opinii ankietowanych mają miejsce  
w okolicach punktów wskazanych w poprzednim pytaniu. 
 

Badanie uliczne: 
Odpowiedzi:   =622 wskazania 
Braki:    =39 osób z 300 = 13% 
 
Najczęstsze wskazania (łącznie 544 wskazania): 
 
1) Chuligani, agresywna młodzież = 148, 
2) Bójki = 94, 
3) Publiczne spożywanie alkoholu, nietrzeźwi = 92, 
4) Pobicia = 75, 
5) Wymuszanie, wyłudzanie, zaczepki = 63, 
6) Kradzieże drobnych rzeczy = 22, 
7) Napady = 19, 
8) Wandalizm = 18, 
9) Zakłócanie ciszy nocnej = 13, 
10) Pozostałe incydenty = 78, 

 
Młodzież szkolna:   
Odpowiedzi:  =550 wskazań 
Braki:    =82 osoby z 300 = 27,33% 
 
Najczęstsze wskazania (łącznie 439 wskazań): 
 
1) Chuligani, agresywna młodzież = 119, 
2) Publiczne spożywanie alkoholu, nietrzeźwi = 74, 
3) Pobicia = 67, 
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4) Wymuszanie, wyłudzanie, zaczepki = 49, 
5) Bójki = 47, 
6) Kradzieże drobnych rzeczy = 38, 
7) Napady = 37, 
8) Wandalizm = 7, 
9) Zakłócanie ciszy nocnej = 1, 
10) Pozostałe incydenty = 111, 
 
Pracownicy instytucji publicznych: 
Odpowiedzi:  =766 wskazań 
Braki:    =22 osoby / 7,21% 
 
Najczęstsze wskazania (łącznie 632 wskazania): 
 
1) Chuligani, agresywna młodzież = 183, 
2) Publiczne spożywanie alkoholu, nietrzeźwi = 158, 
3) Wymuszanie, wyłudzanie, zaczepki = 68, 
4) Kradzieże drobnych rzeczy = 65, 
5) Pobicia = 52, 
6) Wandalizm = 39, 
7) Bójki = 29, 
8) Napady = 29, 
9) Zakłócanie ciszy nocnej = 9, 
10) Pozostałe incydenty = 134, 
 
Ogół Dębiczan: 
Łącznie odpowiedzi: =1938 wskazań 
Łącznie braki:  =143 osoby / 15,80% 
 
Najczęstsze wskazania (łącznie 1615 wskazań): 
 
1) Chuligani, agresywna młodzież = 450, czyli 27,8% wszystkich wskazań 

w ramach dziewięciu najczęściej wskazywanych zjawisk, 
2) Publiczne spożywanie alkoholu, nietrzeźwi = 324, czyli ok. 20% 

wszystkich wskazań, 
3) Pobicia = 194, czyli ok. 12% wszystkich wskazań, 
4) Wymuszanie, wyłudzanie, zaczepki = 180, 
5) Bójki = 170, 
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6) Kradzieże drobnych rzeczy = 125, 
7) Napady = 85, 
8) Wandalizm = 64, 
9) Zakłócanie ciszy nocnej = 23, 
10) Pozostałe incydenty = 323. 
 
Komentarz i wnioski do pytania nr 5: 
 
13% ankietowanych w badaniu ulicznym, a więc prawie co szósty  
nie wskazał lub nie potrafił wskazać żadnych zjawisk niebezpiecznych, 
które mają miejsce w okolicach punktów newralgicznych. Spośród 
wskazanych incydentów, najczęściej w opinii ankietowanych dochodzi  
do takich zajść, jak: 
 
a) Chuligaństwo, 
b) Bójki, 
c) Publiczne spożywanie alkoholu. 

 
Co czwarty uczeń nie wskazał żadnych zagrożeń w powyższych miejscach. 
Stanowi to dwukrotnie większy odsetek w stosunku do badanych  
w ankiecie ulicznej. Jednocześnie uczniowie zanotowali o 60 wskazań 
mniej niż uczestnicy badania ulicznego. Najczęściej wskazywanymi  
przez uczniów zagrożeniami były chuligaństwo, publiczne spożywanie 
alkoholu oraz pobicia, głównie przez starszych kolegów lub 
pseudokibiców (innego klubu). 
 

Grupa pracowników instytucji publicznych udzieliła najwięcej wskazań 
oraz miała najmniej osób, które nie wskazały żadnego miejsca. Jeszcze raz 
może to wynikać z charakteru wykonywanych zawodów i styczności  
z patologiami na co dzień. Najczęstsze zagrożenia w opinii tej grupy  
to chuligaństwo, publiczne spożywanie alkoholu oraz zaczepki, w tym 
wymuszenia pieniędzy. 
 
Głównym problemem w Dębicy jest chuligaństwo, głównie dotyczące 
subkultury pseudokibiców. Problem ten został opisany w ramach 
komentarza do pytania nr 8. 
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6. Proszę wskazać trzy czynniki wpływające na Pani/Pana poczucie 

bezpieczeństwa w miejscu publicznym lub jego brak: 

 
Objaśnienie pytania nr 6: 
 
Sprawdzenie wiedzy i odczuć społeczeństwa w zakresie czynników 
wpływających na bezpieczne/niebezpieczne środowisko – przytoczymy 
najczęściej wymieniane propozycje mieszkańców oraz nasze uwagi 
dotyczące tego trudnego, jak się okazało, pytania.  
 
Wiedza w tym zakresie ma niewątpliwy wpływ na znajomość innych 
zasad dotyczących bezpiecznego zachowania w miejscu publicznym. 
Chodzi tutaj przede wszystkim o unikanie tzw. zachowania 
wiktymologicznego, którego bezpośrednim efektem jest zwiększenie 
ryzyka zostania ofiarą przestępstwa. Jak zauważymy poniżej, szczególną 
trudność pytanie to sprawiło młodzieży szkolnej. Oznacza to, że właśnie 
ta grupa może być docelowym odbiorcą szkoleń w opisywanym zakresie. 
Zdiagnozowanie takiego niedociągnięcia jest jednym z bezpośrednich 
rezultatów zorganizowanej ankiety, a kolejne działania w tym zakresie 
(np. program edukacyjny dla młodzieży) mogą z pewnością przyczynić się 
do poprawy zastanego stanu rzeczy. 

 
Badanie uliczne: 
Odpowiedzi:   =526 wskazań 
Braki:    =41osób z 300 = 13,66% 
 
Młodzież szkolna:   
Odpowiedzi:  =370 wskazań 
Braki:    =101 osób z 300 = 33,66% 

 
Pracownicy instytucji publicznych: 
Odpowiedzi:  =564 wskazania 
Braki:    =22 osoby / 7,21% 

 
Ogół Dębiczan: 
Łącznie odpowiedzi: =1460 wskazań 
Łącznie braki:  =164 osoby / 18,12 % 
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Komentarz i wnioski do pytania nr 6: 
 
Ponad 13% ankietowanych w badaniu ulicznym nie potrafiło wskazać 
żadnego czynnika, który mógłby mieć wpływ na ich poczucie 
bezpieczeństwa w miejscu publicznym. 
 
Obecność Policji na ulicach oraz zapewnienie odpowiedniego oświetlenia 
mają pierwszorzędny wpływ na poczucie bezpieczeństwa u mieszkańców. 
Obie te kategorie były wskazywane w sumie przez 80% ankietowanych. 
Prawie tak samo często wskazywane były kamery miejskiego systemu 
monitoringu wizyjnego jako konieczny element środowiska publicznego. 
Czwartym podstawowym czynnikiem była pora dnia. Ankietowani 
informowali, że nie czują się bezpiecznie w miejscach ulicznych  
po zapadnięciu zmroku.  

 
Z zaniepokojeniem należy stwierdzić, iż kategorie „chuligani” oraz „grupy 
młodzieży” są traktowane przez ankietowanych jako synonimy. Oznacza 
to, iż zgodnie z tą opinią czynów takich, jak wandalizm czy zakłócanie 
ciszy nocnej dopuszczają się najczęściej właśnie grupy młodzieży.  
 
Dodatkowo, przy udzielaniu odpowiedzi na to konkretne pytanie 
ankieterzy musieli „naprowadzać” ankietowanych w badaniu ulicznym  
(w pozostałych badaniach nie było to możliwe). Zdarzało się,  
że ankietowani wykazywali ewidentne zdziwienie po usłyszeniu pytania  
i nie potrafili znaleźć odpowiedzi. Może to oznaczać niepożądany brak 
zainteresowania problematyką bezpieczeństwa publicznego.  
 
Co trzeci ankietowany uczeń nie potrafił wskazać żadnego czynnika, który 
może mieć wpływ na poczucie bezpieczeństwa ucznia w miejscu 
publicznym. Oznaczać to może brak wiedzy w opisywanym zakresie. 
Dodatkowym argumentem za tym przemawiającym jest fakt, iż uczniowie 
zanotowali aż o 150 wskazań mniej niż uczestnicy badania ulicznego  
w tym samym pytaniu. Najczęściej wskazywane przez uczniów czynniki, 
to obecność innych osób, w tym przede wszystkim osób starszych  
i znajomych, obecność patroli Policji oraz zainstalowane kamery systemu 
monitoringu wizyjnego. 
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Pracownicy instytucji publicznych udzielili najwięcej wskazań, a wśród 
nich było najmniej osób, które nie wskazały żadnego czynnika 
wpływającego na poczucie bezpieczeństwa w miejscu publicznym.  
Z powodu dłuższego niż młodzież doświadczenia życiowego oraz lepszego 
niż przeciętny obywatel obeznania w sprawach przestępczości, wynik nie 
może być niespodzianką. Najczęściej wskazywane czynniki, to obecność 
patroli służb mundurowych, dobre oświetlenie oraz kamery cctv. 
 
Na koniec posłużmy się przykładem tzw. bezpiecznego zachowania. Jeżeli 
ankietowani wskazują obecność kamer czy oświetlenia jako czynnik 
sprzyjający poczuciu bezpieczeństwa, to ważne jest czy osoby takie np. 
korzystają z bankomatów lub parkują samochody w pobliżu kamer  
bądź w miejscach oświetlonych właśnie (pod warunkiem, że mają wybór). 
Z kolei innym ważnym czynnikiem dotyczącym bezpieczeństwa osobistego 
jest obecność innych ludzi w miejscach publicznych. Ważne jest 
informowanie społeczeństwa na temat poruszania się w towarzystwie 
innych osób bądź na temat określonego zachowania, a czasami wręcz 
unikania niektórych podejrzanych grup osób. Jakie konkretne zachowania 
należy podejmować – to mogłoby być przedmiotem kampanii 
edukacyjnej, zarówno w szkołach, jak i zorganizowanej na zasadzie ulotek. 
Jak to wynika z badań ankietowych, statystycznie prawie co piąty 
Dębiczanin (w tym co trzeci uczeń!) nie ma pojęcia o zachowaniach 
wiktymologicznych, które często zwiększają ryzyko zostania ofiarą 
przestępstwa.  

 

7. Czy była Pani/Pan świadkiem lub ofiarą jakiegokolwiek przestępstwa 

lub wykroczenia na terenie miasta Dębica w miejscu publicznym?  

(dotyczy także terenów przyszkolnych i miejsca pracy; proszę krótko 

opisać rodzaj zdarzenia ze wskazaniem świadek lub ofiara) 

 
Objaśnienie pytania nr 7: 

 
Sprawdzenie czy społeczeństwo ma pośrednią lub bezpośrednią 
styczność z przestępczością w Dębicy – jaki procent ankietowanych osób 
miało tę styczność, jakie typy czynów przestępczych wskazywano 
najczęściej. 
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Badanie uliczne: 
300 odpowiedzi=100% 
a) Tak    =100 osób z 300 = 33,33% 
b) Nie    =194 osoby z 300 = 64,67% 
c) Nie mam pewności  =6 osób z 300 = 2% 
 
Młodzież szkolna:   
300 odpowiedzi=100% 
 

a) Tak    =104 / 34,67% 
b) Nie    =168 / 56,00% 
c) Nie mam pewności  =28 / 9,33% 
 

Pracownicy instytucji publicznych: 
305 odpowiedzi =100% 
 

a) Tak    =110 / 36,07% 
b) Nie    =180 / 59,02% 
c) Nie mam pewności  =15 / 4,91% 
 
Ogół Dębiczan: 
Razem: 905 odpowiedzi=100% 

a) Tak    = 314/ 34,70% 
b) Nie    = 542/ 59,89% 
c) Nie mam pewności  = 49/ 5,41% 
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Tabela 4: Czy była Pani/Pan świadkiem lub ofiarą przestępstwa na terenie Dębicy? 
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Komentarz i wnioski do pytania nr 7: 

 
Jedynie co trzeci ankietowany w badaniu ulicznym miał bezpośrednią 
styczność z przestępczością. Spośród tej liczby większość była świadkami 
najczęściej takich zjawisk, jak bójka, pobicie czy wandalizm. Incydenty  
te miały miejsce głównie przy okazji konfrontacji pseudokibiców 
lokalnych klubów piłkarskich. 
 
Mniej więcej co trzeci uczeń był świadkiem lub ofiarą przestępstwa  
na terenie Dębicy. Najczęściej było to pobicie innej osoby  
lub wymuszanie pieniędzy. Prawie co dziesiąty uczeń biorący udział  
w ankiecie zaznaczył, że nie ma pewności czy zaobserwowane zjawisko 
było przestępstwem. Ponownie, może to oznaczać brak wiedzy  
w zakresie karalności określonych czynów. Jeżeli chodzi o ogół 
społeczeństwa, to tylko 2% pytanych o zdanie nie miało pewności czy 
było świadkiem lub ofiarą przestępstwa. 
 

Nieco ponad co trzeci badany z grupy pracowników instytucji był 
świadkiem lub ofiarą przestępstwa. Tylko 5% ankietowanych nie ma 
pewności czy zaobserwowane zjawisko było przestępstwem. 
Sygnalizowano jednak w tym miejscu, że osoba znajdowała się w znacznej 
odległości od miejsc zajścia incydentu, a więc niepewność wynikała  
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z reguły z przyczyn środowiskowych, a nie z niewiedzy w zakresie czynów 
objętych sankcjami. Ten ostatni wskaźnik był o połowę niższy  
niż w przypadku wskaźnika uzyskanego w ramach ankiety w szkołach. 
Pozostałe wartości są zbliżone we wszystkich trzech grupach. 
 
Statystycznie ok. 60% Dębiczan nie było ofiarą ani świadkiem 
przestępstwa na terenie miasta. Jeżeli chodzi o 35% Dębiczan, którzy  
w różny sposób doświadczyli przestępczości, to najważniejszym wydaje 
się być tutaj składanie zawiadomienia dotyczącego przestępstwa. 
Tematyka ta była szczegółowo poruszana podczas cyklu szkoleniowego, 
także przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dębicy. Wśród 
uczestników szkoleń zauważono opór, a także strach przed składaniem 
zawiadomienia. Informowano więc o możliwościach złożenia 
zawiadomienia na zasadzie złożenia anonimowego, ale przede wszystkim 
poruszana była tematyka nie złożenia zawiadomienia i wynikających  
z tego tytułu negatywnych konsekwencji. Wydaje się, że konieczna jest 
szeroko zakrojona edukacja społeczeństwa w opisywanej dziedzinie. 

 
8. Jakie trzy typy przestępstw lub wykroczeń są w Pani/Pana opinii 

najbardziej uciążliwe społecznie? 

(proszę krótko uzasadnić) 

 
Objaśnienie pytania nr 8: 

 
Pytamy o te zjawiska kryminalne, które w subiektywnych opiniach 
Dębiczan są największym zagrożeniem w miejscach publicznych. 

 

Badanie uliczne: 
Odpowiedzi:    =540 wskazań 
Braki:    =24 osoby z 300 = 8% 
 
Najczęstsze odpowiedzi (łącznie 446 wskazań): 
 
1) Kradzieże = 142, 
2) Pobicia = 136, 
3) Napady = 68, 
4) Wandalizm = 27, 
5) Bójki = 24, 
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6) Zaczepki, wymuszenia, wyłudzenia = 19, 
7) Chuligani = 15, 
8) Pijaństwo = 15, 
9) Zakłócanie ciszy nocnej, hałas = 0, 
10) Pozostałe =94 wskazania, 
 
Młodzież szkolna:   
Odpowiedzi:  =608 wskazań 
Braki:    =51 osób z 300 = 17,00% 
 
Najczęstsze odpowiedzi (łącznie 459 wskazań): 
 
1) Kradzieże = 137, 
2) Pobicia = 102, 
3) Zaczepki, wymuszenia, wyłudzenia = 58, 
4) Bójki = 44, 
5) Pijaństwo = 32, 
6) Wandalizm = 32, 
7) Napady = 28, 
8) Chuligani = 26, 
9) Zakłócanie ciszy nocnej, hałas = 0, 
10) Pozostałe =149 wskazań, 
 
Pracownicy instytucji publicznych: 
Odpowiedzi:  =786 wskazań 
Braki:    =15 osób / 4,91% 
 
Najczęstsze odpowiedzi (łącznie 571 wskazań): 
 
1) Kradzieże = 155, 
2) Wandalizm = 78, 
3) Pobicia = 76, 
4) Pijaństwo = 63, 
5) Chuligani = 47, 
6) Zaczepki, wymuszenia, wyłudzenia = 43, 
7) Bójki = 39, 
8) Napady = 35, 
9) Zakłócanie ciszy nocnej, hałas = 35, 
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10) Pozostałe = 215 wskazań, 
 

Ogół Dębiczan: 
Łącznie odpowiedzi: =1934 wskazania 
Łącznie braki:  =90 osób / 9,63% 
 
Najczęstsze odpowiedzi (łącznie 1476 wskazań): 
 
1) Kradzieże = 434, (29,4%) 
2) Pobicia = 314, (21,2%) 
3) Wandalizm = 137, 
4) Napady =131, 
5) Zaczepki, wymuszenia, wyłudzenia =120, 
6) Pijaństwo =110, 
7) Bójki = 107, 
8) Chuligaństwo =82, 
9) Hałas = 35, 
10) Pozostałe = 458 wskazań. 

 
Komentarz i wnioski do pytania nr 8: 
 
Należy stwierdzić, że społeczeństwo najbardziej obawia się kradzieży  
i pobić. Kradzieże dotyczą zwykle drobnych sum pieniędzy, torebek, 
telefonów komórkowych. Natomiast pobicia, ale także bójki, napady  
i zaczepki związane są z ogólną kategorią „chuligaństwo” i właśnie w taki 
„łączny” sposób należy postrzegać wyniki dotyczące niniejszego pytania, 
razem z odpowiedziami zawartymi przy pytaniu nr 5.  
 
Można więc przyjąć, że problem chuligaństwa (głównie subkultury 
pseudokibiców) generuje około połowę spośród wszystkich zagrożeń 
dotyczących bezpieczeństwa publicznego w Dębicy. Oczywiście problem 
ten jest znany lokalnemu społeczeństwu, natomiast ankieta przedstawiła 
jego konkretne natężenie oraz miejsca występowania w opiniach samych 
mieszkańców, czyli ważnego źródła informacji.  
 
W ramach niniejszego projektu Zespół ds. bezpieczeństwa publicznego 
może zaproponować konkretne rozwiązania dotyczące problemu 
chuligaństwa. Rozwiązania oparte o wyniki badań ankietowych i możliwe 
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w ramach obowiązującego prawa. I tak przykładowo – bardzo rzadko 
wskazywano konieczność rozwiązania jednego z klubów piłkarskich, co 
miałoby zapobiec walkom pseudokibiców (w ramach pytania nr 12). 
Przede wszystkim – ludzie są związani z klubami, po drugie – kluby są 
możliwością dla rozwoju piłkarskiego młodzieży, po trzecie wreszcie –  
w Polsce obowiązuje prawo do stowarzyszania się (a kluby są właśnie 
takimi stowarzyszeniami i nie można ich uznaniowo rozwiązać).  
 
Z powyższych powodów problem chuligaństwa musi być rozwiązywany 
innymi sposobami. Do propozycji możemy zaliczyć: 
1) Organizowanie kibiców w oficjalne fankluby działające na zasadach 

przewidzianych przez prawo (oficjalne stowarzyszenia, hierarchia, 
odpowiedzialność członków), wspieranie tych stowarzyszeń  
na zasadzie dofinansowania opraw meczów, 

2) Powołanie instytucji pedagoga ulicznego, który będzie rozmawiał  
z „trudną” młodzieżą na temat ich potrzeb i zainteresowań. Jako 
wynik pytania nr 12 często pojawiały się propozycje zorganizowania 
wolnego czasu młodzieży po zajęciach lekcyjnych, natomiast nie 
podawano konkretów. O konkretnych rozwiązaniach w tym zakresie 
trzeba rozmawiać z samymi zainteresowanymi, przy czym nie powinna 
tego robić Policja, do której zbuntowana młodzież jest nastawiona  
w nieprzychylny sposób, 

3) Trzeba pamiętać, że nie każdy pseudokibic chce zostać wyleczony. 
Należy więc dokonać rozpoznania tej subkultury, a także 
skoordynować działania różnych instytucji w celu lepszego 
zapobiegania problemom. I tak np. wyniki ankiet ukazują miejsca, 
które są zagrożone konkretnymi zjawiskami kryminalnymi (pytania nr 
4 i 5). Społeczeństwo wskazuje także niektóre możliwości działania 
oraz własne oczekiwania, np. zwiększenie liczby patroli służb 
mundurowych oraz dostawienie kamer video w konkretnych 
miejscach (pytania nr 12 i 13). Oczywiście największym problemem 
jest w tym momencie liczba etatów w patrolach interwencyjnych. 
Urząd Miejski mógłby zastanowić się nad zorganizowaniem kilku 
dodatkowych etatów do prac administracyjnych w Policji, 
wykonywanych np. przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Etaty 
takie mogą być dofinansowane przez PFRON. Chodzi oczywiście  
o odciążenie służby mundurowej i wyprowadzenie jej na ulice. Należy 
jednak pamiętać o głównych zastrzeżeniach ze strony społeczeństwa 
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względem zarówno Policji, jak i Straży Miejskiej (pytania nr 10 i 11). 
Mianowicie – w opiniach mieszkańców służby te są niewidoczne  
na ulicach, a patrole, które nawet się pojawiają, trwają zbyt krótko  
(na zasadzie przejeżdżającego samochodu). Wydaje się więc,  
że poprawa w pewnym zakresie może polegać na wydłużeniu patroli 
dostępnych już teraz. Jeżeli nie jest to możliwe, służby mundurowe 
powinny zastanowić się nad poinformowaniem społeczeństwa co do 
własnych możliwości, wówczas oczekiwania społeczne względem tych 
służb mogą okazać się bardziej racjonalne. Podobnie powinno być 
wówczas z pozytywniejszym odbiorem tych służb  
przez społeczeństwo. Z tego miejsca perspektywa nawiązania 
współpracy ze społeczeństwem, choćby tylko w zakresie składania 
zawiadomień o przestępstwach, wydaje się być o wiele bliższa. 

 
9. Czy może Pani/Pan wskazać jakiekolwiek inne niż przestępcze zjawiska 

uciążliwe dla społeczeństwa? 

 
Pytamy o te zjawiska, które z jednej strony nie są przestępstwami,  
ale jednocześnie nie są pożądane przez społeczeństwo. 
 
Badanie uliczne: 
Odpowiedzi:   =300 wskazań 
Braki:     =87 osób / 29% 
 
Najczęstsze odpowiedzi: (łącznie 159 wskazań) 
 
1) Pijaństwo / obecność osób nietrzeźwych = 38, 
2) Chamstwo / wulgaryzmy = 37, 
3) Chuligani / grupująca się młodzież = 32, 
4) Zaśmiecenie / brak koszy na śmieci = 20, 
5) Hałas / nocne powroty z imprez = 22, 
6) Psy bez kagańców / psie odchody = 10, 
7) Pozostałe = 141, 
 
Młodzież szkolna:   
Odpowiedzi:  = 250 wskazań 
Braki:    = 151 osób z 300 = 50,33% 
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Najczęstsze odpowiedzi: (łącznie 102 wskazania) 
 
1) Pijaństwo / obecność osób nietrzeźwych = 46, 
2) Chamstwo / wulgaryzmy = 8, 
3) Chuligani / grupująca się młodzież = 12, 
4) Zaśmiecenie / brak koszy na śmieci = 18, 
5) Hałas / nocne powroty z imprez = 11, 
6) Psy bez kagańców / psie odchody = 7, 
7) Pozostałe = 148, 
 

Pracownicy instytucji publicznych: 
Odpowiedzi:=  =395 wskazań 
Braki:    =80 osób / 26,22% 
 

Najczęstsze odpowiedzi: (łącznie 197 wskazań) 
 
1) Pijaństwo / obecność osób nietrzeźwych = 69, 
2) Chamstwo / wulgaryzmy = 29, 
3) Chuligani / grupująca się młodzież = 12,  
4) Zaśmiecenie / brak koszy na śmieci = 40, 
5) Hałas / nocne powroty z imprez = 34, 
6) Psy bez kagańców / psie odchody = 13, 
7) Pozostałe = 198, 
 

Ogół Dębiczan: 
Łącznie odpowiedzi: =945 wskazań 
Łącznie braki:  =318 osób / 35,13% 
 
Najczęstsze odpowiedzi: (łącznie 458 wskazań) 
 
1) Pijaństwo / obecność osób nietrzeźwych = 153, 
2) Chamstwo / wulgaryzmy = 74, 
3) Chuligani / grupująca się młodzież = 56, 
4) Zaśmiecenie / brak koszy na śmieci = 78, 
5) Hałas / nocne powroty z imprez =67, 
6) Psy bez kagańców / psie odchody = 30, 
7) Pozostałe = 487, 
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Komentarz i wnioski do pytania nr 9: 
 
Z badań ankietowych wynika, że drugim po chuligaństwie 
najuciążliwszym problemem jest według mieszkańców Dębicy 
spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Z reguły jest  
to przesiadywanie tzw. elementu pijackiego w parkach, na placach zabaw 
oraz w okolicach boisk szkolnych (młodzież szkolna). 

 
10. Według Pani/Pana opinii lokalna Policja pracuje: 

(w przypadku udzielenia odpowiedzi c) lub d) prosimy o krótkie 

uzasadnienie przyczyn) 
 

Badanie uliczne: 
300 odpowiedzi =100% 
297 odpowiedzi osób zainteresowanych 
 
a) Zdecydowanie dobrze,    =5 (1,66%) / 1,68% 
b) Raczej dobrze,    =137 (45,67%) / 46,12% 
c) Raczej niedobrze,   =133 (44,34%) / 44,78% 
d) Zdecydowanie niedobrze.  =22 (7,33%) / 7,40% 
e) Brak odp./nie mam zdania,   =3 / 1,00% 
 
Młodzież szkolna:   
300=100%,  
295 odpowiedzi osób zainteresowanych 
  
a) Zdecydowanie dobrze, =11 (3,66%) / 3,72% 
b) Raczej dobrze,   =148 (49,34%) / 50,17% 
c) Raczej niedobrze,  =75 (25,00%) / 25,43% 
d) Zdecydowanie niedobrze. =61 (20,34%) / 20,68% 
e) Nie mam zdania, brak odp. =5 (1,66%)  
 
Pracownicy instytucji publicznych: 
298 odpowiedzi osób zainteresowanych 
 
a) Zdecydowanie dobrze, =14 (4,59%) /  4,69% 
b) Raczej dobrze,   =174 (57,05%) / 58,39% 
c) Raczej niedobrze,  =86 (28,20%) / 28,86% 
d) Zdecydowanie niedobrze. =24 (7,87%) / 8,06% 
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e) Nie mam zdania,  =7 (2,29%)  
 
Ogół Dębiczan: 
Razem: 890=100% 
a) Zdecydowanie dobrze, = 30/ 3,37% 
b) Raczej dobrze,   = 459/ 51,58% 
c) Raczej niedobrze,  = 294/ 33,03% 
d) Zdecydowanie niedobrze. = 107/ 12,02% 
 

Tabela 5 Ocena pracy lokalnej Policji 
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Komentarz i wnioski do pytania nr 10: 
 
Zaledwie 54% badanych wyraża pozytywną opinię na temat jakości pracy 
dębickiej Policji. Jedynie 47% ankietowanych w badaniu ulicznym ocenia 
Policję pozytywnie. Najlepsze zdanie na temat lokalnej Policji mają 
pracownicy instytucji publicznych – 63% z nich wyraziło opinię 
pozytywną. Z kolei największy odsetek młodzieży (aż 20%) udzieliło ocen 
zdecydowanie negatywnych. 
 
Głównym zarzutem jest brak widoczności patroli policyjnych na ulicach.  
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Wydaje się, że oprócz zwiększenia obecności patroli policyjnych  
na ulicach głównym warunkiem poprawy powyższych wyników jest 
ściślejsza współpraca Policji ze społeczeństwem, np. w ramach 
okresowych programów prewencyjnych. 

 
11. Według Pani/Pana opinii lokalna Straż Miejska pracuje: 

(w przypadku udzielenia odpowiedzi c) lub d) prosimy o krótkie 

uzasadnienie przyczyn) 

 
Badanie uliczne: 
300 odpowiedzi =100% 
291 odpowiedzi osób zainteresowanych 
 
a) Zdecydowanie dobrze, =20 (6,66%) / 6,87% 
b) Raczej dobrze,   =157 (52,34%) / 53,95% 
c) Raczej niedobrze,  =98 (32,67%) / 33,67% 
d) Zdecydowanie niedobrze. =16 (5,33%) / 5,49% 
e) Brak odp./nie mam zdania, =9 / 3,00% 

 
Młodzież szkolna:   
300=100% 
295 odpowiedzi osób zainteresowanych 
 
a) Zdecydowanie dobrze, =21 (7%) / 7,11% 
b) Raczej dobrze,   =169 (56,33%) / 57,29% 
c) Raczej niedobrze,  =63 (21%) / 21,36% 
d) Zdecydowanie niedobrze. =42 (14%) / 14,24% 
e) Brak odp./ nie mam zdania, =5 (1,66%) 
 
Pracownicy instytucji publicznych: 
305=100%,  
290 odpowiedzi osób zainteresowanych 
 

a) Zdecydowanie dobrze, =13 (4,26%) / 4,48% 
b) Raczej dobrze,   =168 (55,09%) / 57,94% 
c) Raczej niedobrze,  =79 (25,91%) / 27,24% 
d) Zdecydowanie niedobrze. =30 (9,83%) / 10,34% 
e) Nie mam zdania,  =15 (4,91%)  
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Ogół Dębiczan: 
Razem: 876=100% 

a) Zdecydowanie dobrze, = 54/ 6,16% 
b) Raczej dobrze,   = 494/ 56,40% 
c) Raczej niedobrze,  = 240/ 27,40% 
d) Zdecydowanie niedobrze. = 88/ 10,04% 

 
Tabela 6 Ocena pracy lokalnej Straży Miejskiej 
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Komentarz i wnioski do pytania nr 11: 
 
Jeżeli chodzi o ocenę dotyczącą pracy Straży Miejskiej w Dębicy,  
to wypada ona lepiej od lokalnej Policji. Statystycznie 62% Dębiczan 
wyraża się pozytywnie na temat pracy tej formacji. W poszczególnych 
grupach odpowiedzi pozytywne kształtują się na podobnym poziomie,  
tj. w przedziale 60-64%. Ponownie młodzież szkolna udzieliła najwięcej 
opinii zdecydowanie negatywnych. W tym przypadku było to 14%. 
 
Główny zarzut dotyczył także braku widoczności Straży Miejskiej  
na ulicach Dębicy. 
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12. Co w Pani/Pana opinii mogłoby poprawić wizerunek miasta pod 

względem bezpieczeństwa?  

 
Badanie uliczne: 
321 wskazań = 100% 
 
a) Nie widzę potrzeby poprawy poziomu bezpieczeństwa w Dębicy,   

= 3 / 0,93% 
b) Poprawa jest potrzebna, ale nic nie przychodzi mi do głowy,  

=118 / 36,76 % 
c) Poprawa jest potrzebna, a moja propozycja to     

=200 / 62,31% 
 
Najczęstsze propozycje: (łącznie 161 wskazań) 
 
1) Dodatkowe patrole Policji i Straży Miejskiej = 117, 
2) Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego = 17, 
3) Doświetlenie miasta = 12, 
4) Edukacja / programy profilaktyczne = 9, 
5) Zaostrzenie kar dla przestępców = 6, 
6) Pozostałe = 39, 
 
Młodzież szkolna:   
313 wskazań = 100% 
 

a) Nie widzę potrzeby poprawy poziomu bezpieczeństwa w Dębicy,   
31 / 9,90% 

b) Poprawa jest potrzebna, ale nic nie przychodzi mi do głowy,  
208 / 66,46% 

c) Poprawa jest potrzebna, a moja propozycja to    
74 / 23,64% 

 
Najczęstsze propozycje: (łącznie 57 wskazań) 
 
1) Dodatkowe patrole Policji i Straży Miejskiej = 33, 
2) Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego = 18, 
3) Doświetlenie miasta = 5, 
4) Edukacja / programy profilaktyczne = 0, 
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5) Zaostrzenie kar dla przestępców = 1, 
6) Pozostałe = 17 
 

Pracownicy instytucji publicznych: 
354 wskazania =100% 
 
a) Nie widzę potrzeby poprawy poziomu bezpieczeństwa w Dębicy,  

2 / 0,56% 
b) Poprawa jest potrzebna, ale nic nie przychodzi mi do głowy,   

129 / 36,44% 
c) Poprawa jest potrzebna, a moja propozycja to      

223 / 63,00% 
 
Najczęstsze propozycje: (łącznie 185 wskazań) 
 
1) Dodatkowe patrole Policji i Straży Miejskiej = 112, 
2) Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego = 46, 
3) Doświetlenie miasta = 17, 
4) Edukacja / programy profilaktyczne = 5, 
5) Zaostrzenie kar dla przestępców = 5, 
6) Pozostałe = 38, 
 
Ogół Dębiczan: 

Razem: 988=100% 
a) 36 / 3,64% 
b) 455 / 46,05% 
c) 497 / 50,31% 
 
Najczęstsze propozycje: (łącznie 403 wskazania) 
 
1) Dodatkowe patrole Policji i Straży Miejskiej = 262 (65%), 
2) Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego = 81, 
3) Doświetlenie miasta = 34, 
4) Edukacja / programy profilaktyczne = 14, 
5) Zaostrzenie kar dla przestępców = 12, 
6) Pozostałe = 94 
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Komentarz i wnioski do pytania nr 12: 
 
Powyższe liczby najlepiej obrazują oczekiwania społeczne odnośnie 
konieczności poprawy bezpieczeństwa publicznego w Dębicy. Dwie 
trzecie badanych wskazało na konieczność zwiększenia liczby patroli  
na ulicach miasta. Patrole te przede wszystkim muszą być widoczne, 
powinny być piesze lub rowerowe. Każdy funkcjonariusz mundurowy 
powinien nosić żółtą kamizelkę odblaskową. 
 
Zaznaczmy także, iż tylko 3% badanych nie widzi konieczności poprawy 
bezpieczeństwa w mieście, natomiast prawie 97% zgłasza taką potrzebę. 
Przeszło połowa spośród tych ostatnich proponuje konkretne 
rozwiązania, co wskazuje na zainteresowanie społeczeństwa 
bezpieczeństwem własnego miasta. 
 

13. Proszę o wskazanie trzech miejsc, które wg Pani/Pana opinii powinny 

być objęte miejskim systemem monitoringu wizyjnego: 

(mogą to być również te miejsca, które są obecnie objęte systemem 

monitoringu) 

 
Badanie uliczne: 
Odpowiedzi:  =467 wskazań  
Braki:   =58 osób / 19,33% 
 
Najczęstsze propozycje: (łącznie 329 wskazań) 
 
1) Dworce = 76, 
2) Rynek = 80, 
3) Parki (Miejski + Ogródek Jordanowski) =31, 
4) PKP tunel = 19, 
5) Matejki = 36, 
6) Igloopol = 20, 
7) Sobieskiego = 7, 
8) Osiedla (ogólnie) = 28, 
9) Stadiony = 16, 
10) Szkoły (ogólnie) = 16, 
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Młodzież szkolna:   
Odpowiedzi: =584 wskazania 
Braki:   =47 osób / 15,66% 
 
Najczęstsze propozycje: (łącznie 430 wskazań) 
 
1) Dworce = 94, 
2) Rynek = 56, 
3) Parki (Miejski + Ogródek Jordanowski) =88, 
4) PKP tunel = 18, 
5) Matejki = 52, 
6) Igloopol = 32, 
7) Sobieskiego = 6, 
8) Osiedla (ogólnie) = 26,  
9) Stadiony = 32, 
10) Szkoły (ogólnie) = 26,  
 
Pracownicy instytucji publicznych: 
Odpowiedzi: =702 odpowiedzi 
Braki:   =16 osób / 5,24% 
 
Najczęstsze propozycje: (łącznie 512 wskazań) 
 
1) Dworce = 131, 
2) Rynek = 95, 
3) Parki (Miejski + Ogródek Jordanowski) =97, 
4) PKP tunel = 19, 
5) Matejki = 52, 
6) Igloopol = 11, 
7) Sobieskiego = 13, 
8) Osiedla (ogólnie) = 34, 
9) Stadiony = 19, 
10) Szkoły (ogólnie) = 41, 
 
Ogół Dębiczan: 
Łącznie odpowiedzi: =1753 wskazania 
Łącznie braki:  =121 osób / 13,37% 
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Najczęstsze propozycje: (łącznie 1271 wskazań) 
 
1) Dworce = 301 (23,6%), 
2) Rynek = 231 (18,1%), 
3) Parki (Miejski + Ogródek Jordanowski) =216 (16,9%), 
4) Matejki = 140, 
5) Osiedla (ogólnie) = 88, 
6) Szkoły (ogólnie) = 83, 
7) Stadiony = 67, 
8) Igloopol = 63, 
9) PKP tunel = 56, 
10) Sobieskiego = 26, 

 
Komentarz i wnioski do pytania nr 13: 
 
Komentując powyższy ranking 10 miejsc do objęcia nadzorem video, 
zasygnalizujmy co następuje: 
1) Społeczeństwo nie jest świadome faktu, iż w części spośród 

powyższych miejsc kamery video już funkcjonują. Zostało  
to potwierdzone podczas badania ulicznego w okolicach Rynku, kiedy 
to ankieterzy pytali wprost ankietowanych czy posiadają wiedzę  
o zainstalowanych kamerach wokół Rynku. Zdecydowana większość 
osób nie miała świadomości co do zainstalowanych tam kamer. 
Wynika stąd konieczność poinformowania społeczeństwa  
o dotychczas rozmieszczonych kamerach w punktach newralgicznych. 

2) Stwierdzamy przyzwolenie społeczne na instalowanie kamer  
w osiedlach mieszkaniowych. 

3) W przypadku ulicy Sobieskiego najczęściej sygnalizowanym miejscem 
do objęcia nadzorem wizyjnym była okolica basenu. W pozostałych 
przypadkach (Matejki, Igloopol) nie podawano szczegółowych miejsc. 

 
14. Czy punkty sprzedaży alkoholu oraz ich ilość na terenie Dębicy mają 

wpływ na Pani/Pana poczucie bezpieczeństwa: 
 

a) Nie czuję się bezpiecznie w pobliżu sklepu z alkoholem, a liczba tych 
sklepów w Dębicy jest zbyt duża,  

b) Nie czuję się bezpiecznie w pobliżu sklepu z alkoholem, a liczba tych 
sklepów w Dębicy nie jest zbyt duża, 
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c) Czuję się bezpiecznie w pobliżu sklepu z alkoholem, a liczba tych 
sklepów w Dębicy jest zbyt duża, 

d) Czuję się bezpiecznie w pobliżu sklepu z alkoholem, a liczba tych 
sklepów w Dębicy nie jest zbyt duża, 

e) Mój stosunek do powyższego zagadnienia jest obojętny. 
 

Badanie uliczne: 
300=100%,  
253 odpowiedzi osób zainteresowanych problemem, tzn. po odrzuceniu 
odpowiedzi „e”. 

 
a =46 (15,34%) / 18,18% 
b =73 (24,34%) / 28,86% 
c =38 (12,66%) /  15,01% 
d =96 (32,00%) /  37,95% 
e =47 (15,66%)  

 
Młodzież szkolna:   
300=100% ;  
190 odpowiedzi konkretnych, tzn. bez uwzględnienia odpowiedzi „e”. 
 

a =79 (26,33%) / 41,58% 
b =36 (12,00%) / 18,94% 
c =30 (10,00%) / 15,79% 
d =45 (15,00%) / 23,69% 
e =110 (36,67%)  

 
Pracownicy instytucji publicznych: 
305=100%,  
218 odpowiedzi konkretnych 

 
a =118 (38,69%) /  54,13% 
b =43 (14,10%) / 19,73% 
c =32 (10,49%) / 14,68% 
d =25 (8,19%) / 11,46% 
e =87 (28,53%) 
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Ogół Dębiczan: 
Razem: 661=100% 
a =243 / 36,77% 
b =152 / 22,99% 
c =100 / 15,12% 
d =166 / 25,12% 

 
Tabela 7 Wpływ liczby sklepów z alkoholem na bezpieczeństwo publiczne w Dębicy 
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Komentarz i wnioski do pytania nr 14: 
 

Teoretycznie wyniki dotyczące niniejszego pytania wskazują na w miarę 
równy rozkład opinii dotyczących liczby sklepów z alkoholem na terenie 
Dębicy oraz poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w okolicach  
tych sklepów. Gdy jednak przyjrzymy się bliżej wynikom zauważymy,  
iż trzy pierwsze odpowiedzi zawierają w sobie znamiona problemów. 
Odpowiedzi „a)”, czyli słupki czerwone świadczą o ewidentnym 
zagrożeniu. Odpowiedzi takich najwięcej udzielili pracownicy instytucji 



Projekt:   Bezpieczna Dębica 
Zadanie:  Analiza realnego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego w Dębicy 
Okres:     Sierpień – Październik 2008 
Autor:      Marcin Sabat / VCS Observation  
 

76 
 

publicznych (ponad 54%) oraz uczniowie (ponad 41%). Odpowiedź  
ta dominuje również w łącznych wynikach badań i wynosi ponad 36%. 
Oznacza to, że dla takiej liczby ankietowanych problem sklepów  
z alkoholem na terenie Dębicy stanowi ewidentny problem, ludzie ci nie 
czują się w okolicy tych sklepów bezpiecznie i uważają, że takich punktów 
jest zbyt dużo.  
 
Wydaje się, że celowe będzie łączne zliczenie odpowiedzi „b)” oraz „c)”, 
które także świadczą o problemie. W przypadku ankietowanych 
udzielających odpowiedzi „b)” chodzi o poczucie bezpieczeństwa,  
a w drugim przypadku - o zbyt dużą liczbę sklepów. Tak więc łącznie 38% 
ankietowanych wskazuje na tego typu problemy. 
 
Jedynie co czwarty badany nie widzi żadnych problemów, które mają 
swoje źródło w sklepach z alkoholem.  
 
W pytaniu nr 8 oraz nr 12 ankietowani wskazywali także na problem zbyt 
łatwego dostępu do alkoholu osobom nieletnim. Zgłaszali też 
zaobserwowane przypadki sprzedaży alkoholu takim osobom. Wydaje 
się, że na chwilę obecną to powinien być właściwy kierunek  
działań o charakterze prewencyjnym. Mamy tutaj na myśli 
zorganizowaną akcję mającą na celu zapobieganie sprzedaży napojów 
alkoholowym osobom niepełnoletnim. Sposób zorganizowania takiej 
akcji był przedmiotem dyskusji na forum Zespołu ds. bezpieczeństwa 
publicznego podczas sesji szkoleniowej. 

 
Pozycjonowanie rozmówców: 

 
a) Płeć:  905 osób = 100% 

 
Badanie uliczne: 
…Kobieta 196 / 65,34%  …Mężczyzna 104 / 34,66% 

 
Młodzież szkolna:   
…Kobieta 144 / 48,00%  …Mężczyzna 156 / 52,00% 

 
Pracownicy instytucji publicznych: 
…Kobieta 228 / 74,75%  …Mężczyzna 77 / 25,25% 
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Ogół Dębiczan: 
Razem:  Kobieta:  568 / 62,77% 
  Mężczyzna:  337 / 37,23% 
 

b) Wiek:   905 = 100% 
Badanie uliczne: 
…poniżej 18  =75 / 25,00%     
 …18-24  =103 / 34,34% 
…25-35  =48 / 16,00% 
 …36-55  =36 / 12,00% 
…55-65  =17 / 5,66%       
…+65   =21 / 7,00% 
 
Młodzież szkolna:   
…13   =16 / 5,33% 
…14   =24 / 8,00% 
…15   =53 / 17,67%       
…16   =50 / 16,66%      
…17   =72 / 24,00%     
…18   =73  / 24,34%    
…19   =12 / 4,00% 
 
Pracownicy instytucji publicznych: 
…poniżej 18  =0      
…18-24  =26 /  8,52%    
…25-35  =108 / 35,41%   
…36-55  =150 / 49,19%     
…55-65  =13 / 4,26%      
…+65   =8 / 2,62% 

 
c) Wykształcenie:    905=100% 

 
Badanie uliczne: 
…podstawowe   =80 / 26,67%    
…zasadnicze zawodowe  =29 /  9,66% 
…średnie    =142 / 47,34%   
...niepełne wyższe   =5 / 1,66% 
…wyższe    =44 / 14,67% 
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Młodzież szkolna:   
…gimnazjum    =99 / 33,00% 
…zasadnicza zawodowa    =38 / 12,66% 
…technikum    =74 / 24,67% 
...liceum    =89 / 29,67% 
 
Pracownicy instytucji publicznych: 
…podstawowe   =1 / 0,32% 
 …zasadnicze zawodowe  =2 / 0,64% 
…średnie    =86 / 28,20%  
...niepełne wyższe   =14 / 4,60%  
…wyższe    =202 / 66,24% 

 
d) Bezpieczeństwo jest dla mnie:  905=100% 

 
Badanie uliczne: 
…bardzo ważne    =245 / 81,67% 
…raczej ważne    =52 / 17,33%   
…nie zwracam na nie uwagi  =3 / 1,00% 
 
Młodzież szkolna:   
…bardzo ważne    =193 / 64,34% 
…raczej ważne    =84 / 28,00% 
…nie zwracam na nie uwagi  =23 / 7,66% 
 
Pracownicy instytucji publicznych: 
…bardzo ważne    =271 / 88,86% 
…raczej ważne    =32 / 10,50% 
…nie zwracam na nie uwagi  =2 / 0,64% 
 
Ogół Dębiczan: 
Razem: 
…bardzo ważne    =709 / 78,35% 
…raczej ważne    =168 / 18,56 
…nie zwracam na nie uwagi  =28 / 3,09% 
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e) Miejsce zamieszkania: (prosimy o wpisanie osiedla mieszkaniowego  
na terenie Dębicy) 
 

905=100% 
 
Badanie uliczne: 
Osiedla dębickie:   =176 / 58,67%  
Ogólnie / brak odp.:  =22 / 7,33% 
Poza Dębicą:   =102 / 34,00% 
 
Młodzież szkolna:   
Osiedla dębickie:    =177 / 59,00% 
Ogólnie / brak odp.:  =94 / 31,34% 
Poza:     =29 / 9,66% 
 

Pracownicy instytucji publicznych: 
Osiedla dębickie:   =201 / 65,90% 
Ogólnie / brak odp.:  =98 / 32,14% 
Poza:     =6 / 1,96% 
 
Ogół Dębiczan: 
Razem: 
Osiedla dębickie:   =554 / 61,22% 
Ogólnie / brak odp.:  =214 / 23,65% 
Poza:     =137 / 15,14% 
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3.3. Statystyki policyjne a ankiety społeczne. 
 
 Zauważamy zbieżność opinii i statystyk policyjnych z subiektywnymi 
odczuciami ankietowanych. Zakres pokrywania się jest szczególnie widoczny 
przy przestępstwach kryminalnych. Również większość występujących 
wykroczeń została określona przez mieszkańców Dębicy jako uciążliwe. Jedynie 
w przypadku wykroczeń w ruchu drogowym jest to trochę mniej sygnalizowane 
przez lokalną społeczność. Wynika to z faktu, że mieszkańcy miasta bardziej 
obawiają się bezpośrednich dolegliwości w wyniku pobić czy kradzieży  
na terenie miasta, niż ewentualnych dolegliwości wynikających z uczestniczenia 
w ruchu drogowym. Ponadto zdarzenia te nie mają tak wielkiego ciężaru 
gatunkowego w mieście, jak np. poza terenem miejskim, gdzie prędkości 
prowadzonych pojazdów są z reguły znacznie większe, a przez to groźba 
odniesienia poważniejszych obrażeń jest również poważniejsza. Wykroczenia w 
ruchu drogowym często dotyczą bowiem niepoprawnego parkowania. 
 
 W kolejnym rozdziale zaproponowane zostaną rekomendacje 
uwzględniające, zarówno wyniki statystyk policyjnych, jak i wyniki badania 
społecznego. 
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4. Rekomendacje. 
 

4.1. Słowo wstępne. 
 
 Pierwszy etap programu „Razem bezpieczniej” będzie zakończony  
w chwili podjęcia ewentualnej decyzji w sprawie czynności następujących 
bezpośrednio po nim. W czterech poniższych podrozdziałach rekomendujemy 
stosowny plan działania, uzupełniony o konkretne przedsięwzięcia związane  
z programem. Rekomendacje są ściśle oparte o wyniki analiz statystycznych 
oraz wyniki badania społecznego. Są więc odpowiedzią na opinie Policji  
oraz postulaty społeczeństwa w obszarze poprawy bezpieczeństwa publicznego 
w Dębicy. Proponowane czynności w ramach programu będą stanowiły 
potencjalną platformę współpracy pomiędzy podmiotami zainteresowanymi 
poprawą bezpieczeństwa publicznego w Dębicy. 
           

4.2. Doświetlenie miasta. 
 
Społeczeństwo oraz Policja jednoznacznie widzą potrzebę doświetlenia 

miasta w celu poprawy bezpieczeństwa. Przy realizacji tego zadania aktualne 
będą następujące pytania: 
 

1) Które miejsca wymagają doświetlenia? 
2) Skąd czerpiemy wiedzę o tych miejscach? 
3) Jakimi środkami sfinansować przedsięwzięcie? 
 

W celu wyznaczenia miejsc newralgicznych, zawierających wady  
w postaci słabego lub żadnego oświetlenia, powstała inicjatywa wyznaczenia 
tych lokalizacji. Inicjatywa ta wyszła ze strony firmy VCS Observation, jako 
uzupełnienie przedsięwzięcia poprawy bezpieczeństwa publicznego w Dębicy. 
Opisywana inicjatywa spotkała się z pełną aprobatą i współpracą Zespołu ds. 
bezpieczeństwa publicznego w Dębicy oraz innych zainteresowanych 
podmiotów, o czym świadczy chociażby frekwencja podczas każdego kolejnego 
patrolu dzielnicy mieszkaniowej. 

 
Policja zaproponowała wyznaczenie 5-6 zaciemnionych miejsc  

we wszystkich osiedlach mieszkaniowych. Zgodnie z tym pomysłem dzielnicowi, 
razem z przedstawicielem administracji każdego osiedla oraz  
z konsultantem firmy VCS Observation, dokonali wizji lokalnych. Patrole  
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te odbyły się w pierwszej połowie września 2008 roku, w godzinach 
wieczornych. Z każdego patrolu sporządzony został protokół, w którym 
przedstawiciele każdego podmiotu wspólnie wskazali miejsca, gdzie konieczne 
będzie doświetlenie terenu. Dodatkowo, opisane zostały inne zjawiska  
lub przeszkody, które jako elementy bezpiecznego środowiska, mają wpływ  
na bezpieczeństwo w danym miejscu. Oczekuje się, iż zmiany 
zaimplementowane w ramach proponowanego programu naprawczego będą 
oddziaływały pozytywnie na subiektywne poczucie bezpieczeństwa  
u obywateli.  

 
Współpraca przedstawicieli różnych podmiotów przy patrolowaniu 

osiedli i wyznaczaniu miejsc newralgicznych miała istotne znaczenie 
przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze: zgodnie z wytycznymi programu 
„Razem bezpieczniej” osiągnięto porozumienie, na bazie którego 
kontynuowana może być współpraca pomiędzy różnymi podmiotami 
zainteresowanymi pracą na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Po drugie: 
podmiot decydujący o zainstalowaniu dodatkowego oświetlenia w wybranych 
miejscach nie będzie posądzony o uznaniowość w wyborze tych miejsc, 
ponieważ wzięto tutaj pod uwagę argumenty każdej spośród zainteresowanych 
stron. 

 
Szczegółowy opis przedsięwzięcia wraz z wizualizacją punktów 

newralgicznych został zawarty w załączniku do niniejszego opracowania  
pt.  „Inicjatywa doświetlenia wybranych punktów newralgicznych na terenie 

Dębicy”. 
     

4.3. Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu wizyjnego. 
 
 Stwierdzamy przyzwolenie społeczne na rozbudowę miejskiego systemu 
monitoringu wizyjnego.  Przy omawianiu pytania numer 12 w rozdziale trzecim, 
dotyczącego systemu cctv przedstawiliśmy społeczne postrzeganie tego 
instrumentu technicznego. Poniżej kilka dodatkowych informacji, dotyczących 
kwestii organizacyjnych. 
 
 Obowiązującym trendem jest odciążenie służb mundurowych przy 
obsłudze systemu cctv. W wielu ośrodkach miejskich, także w Polsce, systemy 
cctv są obsługiwane przez osoby cywilne. Zatrudnia się tutaj także osoby 
niepełnosprawne, gdzie możliwe jest dofinansowanie stanowisk pracy przez 
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Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoby te wykonują 
pracę operacyjną, tzn. sterują kamerami, rejestrują zdarzenia. Natomiast 
nadzorujący je funkcjonariusz Policji lub Straży Miejskiej dokonuje analizy 
zapisanych informacji oraz rozlicza poszczególne osoby z ich pracy. 
 
 Jeżeli chodzi o trendy techniczne, to coraz częściej stosowany jest 
bezprzewodowy system przesyłania danych z kamer do centrum nadzoru. Jest 
to również uzasadnione ekonomicznie, gdyż  budowa nowych tras kablowych 
oraz niezbędne do tego uzgodnienia budowlane kosztowałyby niewspółmiernie 
więcej w stosunku do rozwiązań radiowych. Ponadto czas potrzebny  
na wykonanie systemu kanalizacji kablowej, a także uzyskanie wszelkich 
niezbędnych zezwoleń jest również dużo dłuższy, aniżeli wykonanie tego 
samego połączenia drogą radiową. Idąc w tym kierunku można zaproponować, 
aby rozbudowany system cctv był systemem bezprzewodowym działającym  
w oparciu o bardzo dynamicznie rozwijającą się obecnie technologię IP (over 
Internet Protocol). Pozwala ona bowiem tworzyć bardzo elastyczne systemy, 
dające się łatwo rozbudowywać, konfigurować i wspierać oprogramowaniem. 
Architektura sieci i procedury budowy instalacji monitoringu IP są identyczne, 
jak zwykłych sieci informatycznych. Urządzenia do obróbki sygnału wizyjnego 
posiadają własne adresy IP, które identyfikują je w systemie. W rozwiązaniu 
tym możemy również wykorzystywać urządzenia analogowe dzięki 
zastosowaniu wideoserwerów i dekoderów.  
 

Organizacja systemu cctv w oparciu o tzw. technologię IP pozwala  
na ekonomiczne zarządzanie projektem i etapowanie przedsięwzięcia, dzięki 
elastyczności systemu i rozbudowie go w łatwy sposób, w dowolnym czasie. 

 
Równie istotna jest możliwość uzyskania dotacji z funduszy 

strukturalnych Unii Europejskich na rozbudowę systemu cctv. System ten 
można rozbudowywać i dotować w ramach większego projektu rewitalizacji 
miasta lub tzw. projektu e - miasto (wykorzystanie szerokopasmowego 
Internetu np. na transmisję danych z kamer). Odpowiednie priorytety  
i działania najprawdopodobniej będzie można znaleźć w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla województwa podkarpackiego. 
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Proponujemy następujące etapy przy realizacji rozbudowy systemu 
monitoringu wizyjnego w Dębicy: 

 
1) Audyt funkcjonującego systemu monitoringu wizyjnego – ukaże 

mocne i słabe strony działającego obecnie systemu; czynności 
audytowe muszą obejmować rozwiązania techniczne, sposób 
zorganizowania pracy w pomieszczeniu nadzoru, sposób prowadzenia 
nadzoru wizyjnego, w tym realne pola widzenia z poszczególnych 
kamer, sposób prowadzenia nadzoru nad operatorami oraz ewaluacja 
wyników ich pracy, wykorzystanie nagrań video prezentowanych 
przez użytkownika systemu (np. czy nagrania mają wartość 
dowodową w postępowaniu sądowym, jak często są dostarczane, 
jakiej są jakości itp.) oraz inne, 

2) koncepcja przedprojektowa – m.in. wyznaczy sposób prowadzenia 
nadzoru wizyjnego w oparciu o najnowsze technologie, których 
zastosowanie w Dębicy będzie racjonalne ze względu na cele i koszty, 
w koncepcji wskazane zostaną kolejne miejsca  newralgiczne, 
zaproponowany także zostanie ogólny kosztorys projektu w dwóch 
wersjach;  

3) przygotowanie specyfikacji przetargowej i przetargu na wybór 
projektanta systemu monitoringu wizyjnego, 

4) po otrzymaniu projektu technicznego – wybór podmiotu, który 
sporządzi studium wykonalności, 

5) złożenie aplikacji o dofinansowanie projektu z funduszy Unii 
Europejskiej, 

6) przygotowanie specyfikacji przetargowej i przetargu na wybór 
podmiotu – wykonawcy systemu monitoringu wizyjnego, 

7) selekcja i szkolenia kandydatów na operatorów w centrum nadzoru. 
 
W przypadku realizacji projektu rozbudowy bez udziału środków z UE, punkty 4 
i 5 pozostają nieaktualne. 
 
Wydaje się, że bez względu na decyzję o rozbudowie systemu cctv w takiej lub 
innej formie, należy uprzednio zweryfikować sposób wykorzystania 
posiadanego systemu, sposób wykonywania pracy przez operatorów oraz 
jakość i efekty współpracy na linii użytkownik systemu – Straż Miejska (Policja). 
Wszelkie dalsze nakłady finansowe bez wiedzy dotyczącej jakości  
i rzeczywistego sposobu funkcjonowania obecnego systemu cctv  
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w powyższych trzech podstawowych obszarach muszą być obarczone 
wysokim ryzykiem nietrafionej inwestycji. 
 

4.4. Program edukacyjny w zakresie bezpieczeństwa  
dedykowany dla młodzieży szkolnej. 

 
 Obserwujemy zainteresowanie społeczne i konieczność edukacji  
w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego. Pokazała to m.in. praktyka podczas 
cyklicznych i doraźnych programów prewencyjnych organizowanych  
przez dębicką Policję. Jednak społeczeństwo oczekuje niekonwencjonalnych 
form przekazu treści. Odchodzi się od tzw. pogadanek, a prezentuje się np. 
sprzęt policyjny czy konkretne ćwiczenia i umiejętności, jak np. udzielanie 
pierwszej pomocy. 
 
 Naszą propozycją jest stworzenie serii filmów szkoleniowych, które będą 
prezentowane przy okazji spotkań z młodzieżą. Będą to 2-3 minutowe 
wyreżyserowane sceny poruszające tematy bezpieczeństwa. Proponujemy takie 
przykładowe filmy, jak pobicie, ukazanie przykładów oraz konsekwencji 
„znieczulicy społecznej”, grupowanie się młodzieży, działania prewencyjne, 
sposób pracy systemu monitoringu wizyjnego, sposobu pracy handlarzy 
narkotyków, kwestie wiktymologiczne itp. Cena opracowania jednego takiego 
filmu wyniesie ok. 1.500 – 2.000 złotych netto, nie wliczając tutaj statystów, 
których jednak będzie można łatwo zorganizować. Filmy będą musiały 
charakteryzować się wysoką dozą rzeczywistości, ażeby odniosły skutek. 
Adresatami filmów będzie przede wszystkim młodzież szkolna. Przykłady takich 
filmów zaprezentowano już Zespołowi ds. bezpieczeństwa publicznego  
w Dębicy, który wyraził bardzo pozytywną opinię odnośnie proponowanego 
rozwiązania. Oczywiście wszelkie uzgodnienia w zakresie scenariusza każdego  
z filmów muszą zostać skonsultowane z lokalną Policją. Natomiast same 
prezentacje i wykłady muszą dotyczyć tematyki bezpieczeństwa w miejscach 
publicznych, bezpieczeństwa osobistego, zachowań wiktymologicznych, 
sposobów składania zawiadomienia o przestępstwie itp. 
 
 Dodatkowo, proponujemy stworzenie kilkuminutowego filmu 
promującego wdrożenie poszczególnych zadań w ramach programu „Razem 
bezpieczniej” w Dębicy. Ważne jest, aby przedstawić Urząd Miejski, lokalną 
Policję oraz pozostałe podmioty biorące udział w realizacji poszczególnych 
zadań jako partnerów programu. Film ten zostanie transmitowany  
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przez lokalne media, które powinny chętnie przyłączyć się do programu  
jako partnerzy. 
 

Z kolei dla szerszego kręgu odbiorców, czyli ogółu społeczeństwa, 
proponujemy przykładowy program dotyczący sposobu postępowania  
w sytuacjach zagrożenia, zmniejszenia anonimowości w miejscu zamieszkania 
oraz zwiększenia ogólnej aktywności społecznej w dziedzinie przeciwdziałania 
przestępczości. Program ten może być realizowany w formie ulotek  
oraz okresowych spotkań dla rodziców w szkołach. Można także pokusić się o 
utworzenie tzw. grup sąsiedzkich. 

 
Najważniejszą tematyką, od której konieczne jest rozpoczęcie działań 

edukacyjnych w Dębicy, powinny być następujące zagadnienia: 
 
1) składanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa oraz skutki 

niezłożenia takiego zawiadomienia, 
2) unikanie zachowań wiktymologicznych w miejscu publicznym (czyli jak 

należy zachowywać się w miejscu publicznym, ażeby zminimalizować 
ryzyko zostania ofiarą przestępstwa). 
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5. Podsumowanie. 
 

5.1. Dalsze etapy realizacji programu „Razem bezpieczniej”.  
 

 Urząd Miejski dysponuje kluczowymi  informacjami co do oczekiwań 
społecznych oraz opinii ze strony Policji w dziedzinie bezpieczeństwa 
publicznego w Dębicy.  W rozdziałach trzecim i czwartym zaproponowano 
konkretne czynności w ramach programu naprawczego. Urząd Miejski orientuje 
się co trzeba zrobić oraz gdzie. Kolejnym krokiem powinno być określenie 
jakimi nakładami finansowymi może się to odbyć. 
 
 Wówczas konieczne będzie przygotowanie ogólnych kosztorysów  
w zakresie: 
 

1) doświetlenia wybranych miejsc na obszarze poszczególnych osiedli 
mieszkaniowych, 

2) rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego zgodnego z koncepcją oraz 
wymaganiami ze strony Policji; dwie wersje zaktualizowanych 
kosztorysów mogą zostać zawarte w koncepcji przedprojektowej, 
natomiast szczegółowy kosztorys inwestorski wersji docelowej –  
w studium wykonalności, opracowanego na podstawie koncepcji 
przedprojektowej i projektu technicznego, 

3) kosztorys programu edukacyjnego – może zostać dostarczony  
w szczegółowej koncepcji tego programu. 

 
Podczas dalszej realizacji programu „Razem bezpieczniej” zaleca się: 
 

1) korzystanie z banku dobrych praktyk programu „Razem bezpieczniej” 
(strona internetowa www.mswia.gov.pl ), 

2) współpracę z MSWiA w dziedzinie dofinansowania kolejnych zadań  
w ramach programu (broszury dla społeczeństwa, program edukacyjny, 
badania okresowe, inne), 

3) pozyskanie broszur z Ministerstwa dotyczących zagadnień związanych  
z bezpieczeństwem publicznym i samym programem. 

 
Konieczne jest okresowe badanie efektywności funkcjonowania 

programu oraz monitorowanie sposobu jego implementacji. Podmioty 
odpowiedzialne za realizację konkretnych zadań w ramach programu są 
zobligowane do dostarczania stosownych raportów z wykonywanych czynności. 
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Raporty te powinny być do dyspozycji osób odpowiedzialnych za program, 
zarówno ze strony Inwestora, jak i Policji. Z kolei kierujący programem powinni 
tworzyć raporty okresowe o charakterze zbiorczym (np. co kwartał). Zawarta  
w nich zostanie ocena dotycząca sposobu i efektów realizacji programu. Może 
się to odbyć np. w drodze ponownego badania poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców Dębicy po rozbudowie systemu monitoringu wizyjnego oraz  
po zrealizowaniu inwestycji w zakresie doświetlenia newralgicznych punktów 
na terenie miasta czy przeprowadzeniu programu edukacyjnego. Takie 
ponowne badania ankietowe pozwolą na rzetelny pomiar skuteczności 
wdrożonych przedsięwzięć. 

 
5.2. Poprawa wizerunku miasta pod względem bezpieczeństwa publicznego. 

 
 Jednym z głównych zadań do realizacji w ramach programu „Razem 
bezpieczniej” jest promocja programu, a co za tym idzie – bezpiecznego 
środowiska na terenie miasta. Sugeruje się opracowanie szczegółowego 
programu promocyjnego, który można zacząć od wspomnianego filmu, poprzez 
promocję w Internecie czy pozyskiwanie partnerów do programu (w tym 
medialnych). Wydaje się, że celowe będzie tutaj wykorzystanie specjalnej 
zakładki na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego, która istnieje  
od początku realizacji projektu. W zakładce tej można będzie podawać  
do wiadomości publicznej aktualne przedsięwzięcia w ramach realizacji 
programu bądź też organizować okresowe badania opinii publicznej  
w zakresie poczucia bezpieczeństwa. Zakładka może też służyć jako forum,  
na którym przedstawiane będą wnioski mieszkańców Dębicy dotyczące 
kolejnych inicjatyw związanych z problematyką bezpieczeństwa publicznego  
w mieście. 
 

5.3. Dalsze wykorzystanie opracowania. 
 

 Przeprowadzone badania ankietowe dostarczyły dużej liczby informacji. 
Informacja ta nie została w całości wykorzystana w niniejszym opracowaniu, 
głównie ze względu na jego ramy. Niemniej jednak zachęca się Inwestora  
do dalszej analizy informacji pochodzących z ankiet oraz do pogłębiania badań 
społecznych w określonych kierunkach. 
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 Badanie opinii społecznych można kontynuować w następujących 
kierunkach: 
 

1) badanie opinii w oparciu o kryterium wieku ankietowanego, 
2) badanie opinii w oparciu o kryterium płci, 
3) badanie opinii w oparciu o wykształcenie, 
4) badanie opinii w oparciu o miejsce zamieszkania (Dębica czy spoza 

Dębicy). 
 
Dzięki dołączeniu do ankiet informacji dotyczących pozycjonowania 

rozmówcy, powyższe analizy można kontynuować. Wyniki tych badań mogą 
przynieść dalsze wartościowe informacje. 
 

Z kolei w celu dalszej kontroli i ciągłego porównywania subiektywnych 
odczuć mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa publicznego, zaleca się 
organizację kolejnych badań opinii społecznej. Ażeby uzyskać wartościowy 
materiał porównawczy i sprawdzić efektywność funkcjonowania projektu, 
należy wstrzymać się z organizacją kolejnych badań do czasu, gdy 
przeprowadzone zostaną kolejne, opisane powyżej inicjatywy projektowe,  
a także kampania promocyjno – edukacyjna dotycząca poziomu 
bezpieczeństwa publicznego i efektów realizacji programu „Razem 
bezpieczniej” na terenie Dębicy.  
 
 
 


