
                        Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/ 22/ 2011  

           Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2011r.  

  

 

 

STAROSTA SZYDŁOWIECKI  
KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W SZYDŁOWCU 

 
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BEZPIECZE ŃSTWA 

I PORZĄDKU PUBLICZNEGO 

 
 
 
 

PROGRAM 

„BEZPIECZNY POWIAT SZYDŁOWIECKI ” 

NA LATA 2011 - 2015 

w ramach Rządowego Programu  
 

ograniczenia przestępczości  
 

i aspołecznych zachowań  
 

„Razem Bezpieczniej” 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Spis Treści 
1. Analiza zagroŜeń. 
2. Cele programu. 
3. Obszary działań zapobiegawczych: 

3.1. Przestępczość i demoralizacja nieletnich. 
3.2. Zjawiska kryminogenne, chuligaństwo i wandalizm. 
3.3. Ochrona rodziny. 
3.4. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
3.5. Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej. 
3.6. Ochrona dziedzictwa narodowego. 

4. Zadania  do realizacji. 
5. Ocena i ewaluacja. 
6. Postanowienia końcowe. 
 

1. Analiza zagroŜeń na terenie powiatu Szydłowieckiego 
Powiat szydłowiecki, zlokalizowany jest w centralnej Polsce. Powierzchnia obszaru 

chronionego to około 600 km2. Obszar ten obejmuje miasto i gminę Szydłowiec oraz 4 gminy 
tj. Orońsko, Chlewiska, Mirów i Jastrząb. Liczba ludności zamieszkałej na obszarze 
chronionym wynosi 41795, w tym,  w mieście Szydłowiec 12780 osób, (gm. Orońsko – 5884, 
gm. Jastrząb – 5147, gm. Mirów – 3913, gm. Chlewiska – 6650 )1. 

Na podległym terenie usytuowana jest droga krajowa E-7, nadzorowana przez tut. 
jednostkę na odcinku 23 km. Jest to główny ciąg komunikacyjny w powiecie szydłowieckim,  
z największym nasileniem ruchu drogowego. Ponadto przez teren powiatu przebiega droga 
wojewódzka W-727 relacji Przysucha - Wierzbica, nadzorowana na długości 25 km,.  

W powiecie znajduje się łącznie 207,2 km dróg powiatowych, oraz drogi gminne, gdzie 
największe zagroŜenie występuje na terenie miasta Szydłwiec, z uwagi na urbanizację terenu.  

Ze względu na przewagę na obszarze chronionym gruntów rolnych w stosunku do 
powierzchni całego powiatu oraz na stosunek osób zatrudnionych w rolnictwie do osób 
zatrudnionych w przemyśle przyjęto charakter obszaru chronionego jako rolniczo – 
przemysłowy.  

W rejonie odpowiedzialności słuŜbowej brak jest duŜych firm i zakładów 
przemysłowych. Prowadzoną działalność przemysłową i gospodarczą, w zdecydowanej 
większości stanowią podmioty gospodarcze zatrudniające od kilku do kilkunastu osób. 

Bezrobocie na dzień 31.12.2010 roku na terenie powiatu szydłowieckiego wynosiło 
34.5% 

Podjęcie skutecznych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na terenie 
powiatu Szydłowieckiego oraz prawidłowe nakreślenie zadań do realizacji, wymaga 
wskazania aktualnych i realnych zagroŜeń przestępczością.  

W ciągu ostatnich pięciu lat głównym celem działania Policji szydłowieckiej było 
przede wszystkim ograniczanie liczby przestępstw oraz wzrost wykrywalności ich sprawców. 

Z analizy danych statystycznych wynika, Ŝe wśród form przestępczości kryminalnej 
                                                 
1 Dane - Ewidencja Ludności, przy Urzędzie Gminy i Miasta Szydłowiec 
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największe zagroŜenie stanowią przestępstwa pospolite, szczególnie uciąŜliwe dla obywateli 
tj.:   

• kradzieŜe,  

• kradzieŜe z włamaniem, 

• rozboje i wymuszenia rozbójnicze. 

• uszkodzenia ciała oraz bójki i pobicia, 
 

2. Cele programu „Bezpieczny Powiat Szydłowiecki” 
Mieszkańcy powiatu szydłowieckiego bezpieczeństwo umieszczają na wysokiej 

pozycji w hierarchii potrzeb. Mając to na uwadze koniecznym jest podjęcie działań 
koordynujących wysiłki społeczne, których nadrzędnym celem będzie rzeczywista poprawa 
bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. Powinny być one realizowane w oparciu  
o juŜ istniejące strategie i programy profilaktyczne, tj.: 

• program operacyjny Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu. 
• strategia rozwoju Powiatu Szydłowieckiego,  

 
Analiza zagroŜeń na terenie powiatu szydłowieckiego pozwoliła na sprecyzowanie 

następujących celów programu: 

1. Ochrona dzieci i młodzieŜy. 
2. Ograniczenie zjawisk kryminogennych, chuligaństwa i wandalizmu. 
3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. alkoholizmowi, narkomanii                                   

i przemocy domowej. 
4. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
5. Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej. 
6. Ochrona dziedzictwa narodowego. 

 

Realizacja programu będzie moŜliwa poprzez: 

• ograniczenie przestępczości pospolitej oraz wybryków chuligańskich i wandalizmu, 

• zmniejszenie zagroŜenia wiktymizacji, czyli stania się ofiarą przestępstwa,  

• zmniejszenie liczby zagroŜeń (obiektywną poprawę stanu bezpieczeństwa), ze 
szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

• wykształcenie w społeczeństwie współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa, 

• rozwijanie dobrego kontaktu obywateli z instytucjami działającymi na rzecz 
bezpieczeństwa, w tym poprawę jakości ich pracy, 

• współpracę z organizacjami i instytucjami statutowo zajmującymi się pracą 
środowiskową z rodziną oraz dziećmi i młodzieŜą. 

DuŜe znaczenie będzie miało podniesienie świadomości prawnej i wiedzy 
wiktymologicznej społeczeństwa. Konieczna jest zmiana mentalności społecznej  
i zdecydowane reagowanie na wszelkie przejawy zła, kształtowanie poszanowania dla 
istniejących norm prawnych dzięki prowadzeniu właściwej polityki informacyjnej, 
edukacyjnej i represyjnej.  

Przedsięwzięcia profilaktyczne w ramach programu obejmować powinny takie obszary 
Ŝycia społecznego jak: 

• bezpieczeństwo na drogach, osiedlach i w innych miejscach publicznych – widoczna 
policja, 



 4 

• współpracę z organizacjami prowadzącymi działania zapobiegające patologiom, 

• zaangaŜowanie instytucji społecznych i samorządowych na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieŜy poprzez min. zagospodarowanie im czasu wolnego, 

• kształtowanie świadomości prawnej i właściwie rozumianej odpowiedzialności kaŜdego 
obywatela – prowadzenie skutecznej polityki medialnej, 

• zapobieganie zachowaniom patologicznym tj. alkoholizmowi, narkomanii i przemocy  
w rodzinie, 

• współpracę z organizacjami i organami samorządu lokalnego odpowiedzialnymi za 
bezpieczeństwo w działalności gospodarczej, 

• współpracę z organizacjami i organami samorządu lokalnego współodpowiedzialnymi 
za ochronę dziedzictwa narodowego. 

 

Formułując cele i zadania programu oparto się m.in. na prognozie mocnych i słabych 
stron tworzonego Programu.  

 

Do mocnych stron zaliczono: 

• skoordynowaną współpracę pomiędzy organami, instytucjami i stowarzyszeniami  
z terenu powiatu szydłowieckiego, 

• współpracę z samorządem lokalnym,  

• planowanie i koordynowanie działań w oparciu o potrzeby społeczne, w tym wyniki 
badania opinii publicznej.  

 

Do słabych stron zaliczono: 

• niedostateczna ilość funduszy przeznaczonych  na działalność profilaktyczną, 

• wzrost natęŜenia ruchu kołowego, słaba infrastruktura dróg, 

• wysoki poziom bezrobocia, 

• niewystarczające zainteresowanie mediów w promowaniu działań profilaktycznych, 

• niechęć obywateli do współpracy z Policją i organami sprawiedliwości. 

 

W oparciu o analizę mocnych i słabych stron zdefiniowano szanse i zagroŜenia   

 wynikające z wdroŜenia i realizacji programu. 

Szanse: 
• pozyskiwanie środków finansowych z funduszów UE, 

• wspólne inicjatywy władz i organizacji społecznych, 

• promocja Policji i samorządu – nowatorskie rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa. 

ZagroŜenia: 
• niestabilność przepisów prawnych, 

• niewystarczające środki finansowe na realizację zadań słuŜących poprawie 
bezpieczeństwa, 

• niewystarczające zaangaŜowanie podmiotów pozapolicyjnych w realizację działań 
profilaktycznych i prewencyjnych, 
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• utrwalanie poglądu, Ŝe Policja jest jedyną instytucją odpowiedzialną za poziom 
bezpieczeństwa oraz stan zagroŜenia (np. w obszarze bezpieczeństwa na stadionach). 

 

Realizacja programu w latach 2011-2015 zakłada wdroŜenie na terenie powiatu 
szydłowieckiego idei „zintegrowanej polityki bezpieczeństwa”, której fundamentem są 
lokalne strategie, tworzone na poziomie gmin i powiatów. 

 
Podmioty zaangaŜowane w realizację Programu 
Samorząd powiatowy, miejski i gminny powinien włączać się w realizację Programu 

zgłaszając akces i popierając go konkretnymi działaniami. NaleŜy wytworzyć swoistą „modę” 
na realizację Programu, co wydaje się oczywiste z uwagi na uniwersalny charakter celów  
i obowiązki samorządu lokalnego w tym zakresie wynikające z ustaw. 

Na szczeblu jednostki administracyjnej odpowiedzialność za realizację zadań 
wynikających z załoŜeń Programu spoczywa na staroście powiatu, przewodniczącym komisji 
bezpieczeństwa i porządku. Komisja wsparta przedstawicielami Policji, StraŜy PoŜarnej, 
Prokuratury, a takŜe przedstawicielami słuŜb miejskich powinna być wiodącym głosem  
w lokalnych działaniach na rzecz bezpieczeństwa.  

W ramach realizacji poszczególnych zadań mogą być tworzone grupy robocze złoŜone 
z przedstawicieli podmiotów zaangaŜowanych oraz specjalistów zaproszonych do 
współpracy. Prace grup roboczych, w zaleŜności od szczebla realizacji zadań, powinny być 
zsynchronizowane z pracami wymienionych powyŜej zespołów i komisji. 

Podmiotami partycypującymi w realizacji Programu oprócz samorządu będą takŜe 
organizacje społeczne, stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe. 

 

3. Obszary działań zapobiegawczych 
Z dotychczasowych analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, jak równieŜ 

ogólnopolskich sondaŜy przeprowadzonych wśród społeczności lokalnych wynika, iŜ 
działania winny być realizowane w następujących obszarach: 

 

33..11  PPrr zzeesstt ęęppcczzoośśćć   ii   ddeemmoorr aall ii zzaaccjj aa  nn ii eell eett nn ii cchh   

Proponowane działania: 

• tworzenie miejsc moŜliwości aktywnego, aprobowanego społecznie spędzenia wolnego 
czasu np. boiska osiedlowe, kluby osiedlowe, place zabaw, siłownie, kawiarenki 
internetowe, 

• propagowanie wśród dzieci i młodzieŜy pozytywnych form spędzania czasu wolnego, 

• prawidłowa wymiana informacji i inspirowanie współpracy pomiędzy instytucjami 
zajmującymi się wychowaniem dzieci i młodzieŜy (świetlice, kluby młodzieŜowe, kluby 
kibica, szkoły, parafie i inne), 

• objęcie opieką rodzin patologicznych i nieletnich wywodzących się ze środowisk 
przestępczych oraz osób potencjalnie predestynowanych do popełnienia przestępstw, 

• zdecydowane i natychmiastowe reagowanie na zachowania chuligańskie oraz przestępcze,  
zwłaszcza na terenie szkół,  

• włączenie organizacji młodzieŜowych oraz pozarządowych do działań profilaktycznych  
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i edukacyjnych, 

• propagowanie właściwego zachowania w czasie imprez masowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem obiektów sportowych, 

• poprawa świadomości prawnej nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieŜy w zakresie 
przestępczości komputerowej i internetowej, 

• zdecydowana reakcja zainteresowanych instytucji na łamanie zakazu sprzedaŜy nieletnim 
alkoholu i papierosów, 

• zwiększenie aktywności szkół w zakresie zapobiegania przestępczości i demoralizacji 
nieletnich. 

 

33..22  ZZ jj aawwii sskk aa  kk rr yymmii nnooggeennnnee,,  cchhuull ii ggaańńsstt wwoo  ii   wwaannddaall ii zzmm  

Proponowane działania: 
• organizowanie stref bezpieczeństwa m.in. w oparciu o informację mieszkańców,  

• likwidowanie „znieczulicy społecznej” poprzez zdecydowaną i natychmiastową reakcję 
na przestępstwa, wykroczenia i zachowania o charakterze chuligańskim, 

• rozpoznawanie i monitorowanie formalnych oraz nieformalnych grup młodzieŜowych 
(m.in. blokersów, pseudokibiców), 

• tworzenie w dzielnicach o wysokim stopniu przestępczości i patologii świetlic dla dzieci 
i klubów młodzieŜowych, 

• propagowanie wśród społeczności lokalnej zasady wzajemnej pomocy sąsiedzkiej  
w myśl zasady „Najlepsze zabezpieczenie przez złodziejem to dobry sąsiad” , 

• popularyzowanie i promowanie technicznego zabezpieczenia obiektów szczególnie 
naraŜonych na dokonanie przestępstwa (zabezpieczenia mechaniczne, alarmy, monitoring) 
- tworzenie infrastruktury technicznej sprzyjającej poprawie bezpieczeństwa, 

• tworzenie strzeŜonych miejsc parkingowych, 

• inspirowanie firm ubezpieczeniowych do uwzględnienia w polityce asekuracyjnej działań 
na rzecz bezpieczeństwa np. obniŜenie stawek ubezpieczeniowych za dodatkowe 
zabezpieczenia mienia. 

 

3.3 Ochrona rodziny 
  
AA ll kk oohhooll ii zzmm  ii   nnaarr kk oommaann ii aa  
 
Proponowane działania: 

• zapobieganie uzaleŜnieniom m.in. poprzez reakcję na łamanie przepisów ustawy  
o wychowaniu w trzeźwości i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 

• prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach w zakresie wczesnego rozpoznawania  
i zapobiegania uzaleŜnieniom, 

• organizowanie pomocy socjalnej i medycznej osobom uzaleŜnionym,  

• prowadzenie przedsięwzięć opiekuńczych, leczniczych i terapeutycznych m.in. poprzez 
prowadzenie zajęć edukacyjnych z dziećmi, terapii zajęciowej, organizowanie czasu 
wolnego dla podopiecznych,  

• włączenie społeczności lokalnych w proces resocjalizacji i readaptacji osób uzaleŜnionych 
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od narkotyków i alkoholu, 

• rozszerzanie współpracy Policji z podmiotami zajmującymi się problematyką uzaleŜnień, 

• prowadzenie ścisłej kontroli miejsc gromadzenia się młodzieŜy (np. dyskotek), elementu 
przestępczego, melin itp.  

 

PPrr zzeemmoocc  ww  rr ooddzzii nn ii ee    
 

Proponowane działania: 

• prowadzenie działalności edukacyjnej wśród, nauczycieli, rodziców i dzieci w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

• współdziałanie instytucji pomocowych,  

• propagowanie poprzez m.in. lokalne media informacji na temat moŜliwości pomocy 
ofiarom przemocy domowej, 

• zaangaŜowanie instytucji pomocowych w realizację procedury „Niebieskie karty”, 

• współdziałanie z  zespołem kuratorskim słuŜby sądowej  zaangaŜowanymi w działanie 
Ogólnopolskiego  Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 

• optymalne wykorzystanie sieci punktów interwencji kryzysowej dla ofiar przestępstw, 

• szkolenie policjantów z zakresu interwencji kryzysowej i współpracy 
międzyinstytucjonalnej. 

 

33..44  BBeezzppii eecczzeeńńsstt wwoo  ww  rr uucchhuu  ddrr ooggoowwyymm      

Proponowane działania: 
• eliminowanie miejsc niebezpiecznych na drogach w celu przeciwdziałania zagroŜeniom w 

ruchu drogowym,  

• skuteczne ujawnianie nietrzeźwych oraz będących pod wpływem innym środków 
odurzających uczestników ruchu drogowego,  

• organizowanie „bezpiecznych parkingów” (w tym dla samochodów cięŜarowych  
i przewoŜących materiały niebezpieczne),  

• edukacja i profilaktyka uczestników ruchu drogowego w zakresie unikania zagroŜeń,  

• zdecydowana walka z „piractwem drogowym” ze szczególnym uwzględnieniem osiedli 
mieszkaniowych i okolic szkół, 

• doskonalenie ratownictwa drogowego, 

• poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z komunikacji publicznej (m.in. prywatne 
busy), 

• poprawa infrastruktury drogowej. 
 
 
3.5. Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej. 
 
Proponowane działania: 

1. Zorganizowanie przejrzystej komunikacji między Policją  
a przedsiębiorcami przez włączanie rzetelnych przedsiębiorców do współpracy na 
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rzecz bezpieczeństwa oraz wspólną identyfikację najistotniejszych problemów             
w celu bezpiecznego prowadzenia uczciwej działalności gospodarczej. 

1. Objęcie wzmoŜonym dozorem policyjnym miejsc, gdzie prowadzenie działalności 
gospodarczej jest szczególnie zagroŜone. 

 
 

1.0. Ochrona dziedzictwa narodowego. 
 

Proponowane działania: 
1. Podejmowanie międzyinstytucjonalnych skoordynowanych inicjatyw w celu 

ochrony zabytków, m.in. wspólne inspekcje i kontrole obiektów ze zgromadzonymi 
dobrami kultury, prowadzone przez przedstawicieli wojewódzkich konserwatorów 
zabytków, Policji i Państwowej StraŜy PoŜarnej. 

2. Upowszechnianie nowoczesnych technicznych środków zabezpieczeń (wraz  
z monitoringiem) zarówno na wypadek klęsk Ŝywiołowych, jak i przestępczej 
działalności człowieka, np. kradzieŜy, dewastacji. 

      3   Poprawa wymiany informacji o skradzionych i poszukiwanych zabytkach,  
                 w oparciu o przepis art. 23 ust. 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie             
                 zabytków i opiece nad zabytkami. 
     4.        Udział w realizacji programu prewencyjnego „Bezpieczne Zbiory- Bezpieczne        
                 Kolekcje  opracowany  przez Ośrodek  Ochrony Zbiorów Publicznych podległy       
                 Ministerstwu  Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 
4. Zadania do realizacji 

Mając na uwadze cele programu „Bezpieczny Powiat Szydłowiecki” oraz wskazane 
wcześniej poŜądane obszary aktywności społecznej, koniecznym jest określenie i wykonanie 
przez wskazane instytucje następujących przedsięwzięć: 
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L.p. 

 
Zamierzony 

cel 

 
Zadania do 
realizacji 

 
Sposób realizacji 

Osoba 
odpowiedzialna 
za cel i zadania 

do realizacji 

 
Realizatorzy 

I Ochrona dzieci 
 i młodzieŜy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ograniczenie 
niedostosowania 
społecznego oraz 
przestępczości 
dzieci  
i młodzieŜy 

1. Analizowanie przyczyn nie-
dostosowania społecznego wśród 
dzieci i młodzieŜy, wpływających na 
stan bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. 

2. Kontynuowanie współpracy  
nauczycieli – rodziców – uczniów, 
Policji,  StraŜy Miejskiej, instytucji i 
organizacji społecznych wynikającej 
z realizacji Krajowego Programu 
Zapobiegania Niedostosowaniu 
Społecznemu i Przestępczości Wśród 
Dzieci i MłodzieŜy. 

3. Organizowanie spotkań prewen-
cyjnych z nauczycielami, uczniami  
i rodzicami. 

4. Sporządzenie analizy bezpie-
czeństwa w szkole i wokół niej; 

- zastosowanie narzędzi badawczych, 
np.: ankieta, wywiad kwestionariuszo-
wy, 

- wykorzystanie danych  statystycznych 
i istniejącej diagnozy problemów  
w poszczególnych placówkach oświa-
towych, 

- określenie rodzajów zagroŜeń związa-
nych z popełnianiem czynów karal-
nych (bójki i przemoc fizyczna, kra-
dzieŜ, wyłudzanie pieniędzy, niszcze-
nie obiektu i sprzętu szkoły) lub 

Koordynatorzy:  
 
V-ce Starosta 
Szydłowiecki 
 
 Komendant 
Powiatowy Policji 
w Szydłowcu 
 
Odpowiedzialny: 
Naczelnik 
Wydziału Edukacji, 
Zdrowia, Kultury  
i Sportu Starostwa 
Powiatowego   
 
Naczelnik Sekcji 
Prewencji KPP 
Szydłowiec 
 
Komendant StraŜy 
Miejskiej  

Starostwo Powiatowe, 
Urzędy Gmin: Szydłowiec, 
Mirów, Orońsko, Jastrząb, 
Chlewiska – Wydziały 
Edukacji,  
ZHP,    
Sąd i Prokuratura,  
GOPS,  MOPS,  
Świetlica Nazaret,  
placówki szkolne  
i oświatowe – samorząd 
uczniowski, rady rodziców,  
Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna,  
StraŜ Miejska, Policja 
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demoralizacją (wulgaryzmy i agresja 
słowna, wagary, palenie papierosów, 
zaŜywanie środków zmieniających 
świadomość, naduŜywanie i picie 
alkoholu), 

- określenie miejsc szczególnie zagro-
Ŝonych na terenie szkoły i wokół niej,  

- tworzenie bezpiecznych przejść przez 
jezdnię, poprzez zatrudnianie osób, 
które przeprowadzają dzieci przez 
ruchliwe i niebezpieczne ulice. 

 
I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ochrona dzieci 
 i młodzieŜy 

I. Zapewnienie 
bezpieczeństwa  
w szkołach i ich 
otoczeniu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Zagospodaro-
wanie czasu wol-
nego dzieci i mło-
dzieŜy 

 
 

1. Aktywny udział Policji i StraŜy Miej-
skiej w profilaktyce i zwalczaniu przes-
tępczości i demoralizacji dzieci i mło-
dzieŜy (Szkolne Grupy Wsparcia, pre-
lekcje, spotkania, współpraca z „ochro-
ną” szkół);  

2. Zwalczanie źródeł przestępczości (ści-
ganie dealerów narkotykowych, człon-
ków agresywnych grup nieformalnych, 
współpraca z pedagogami szkolnymi); 

3. Zwiększenie skuteczności ochrony 
szkół poprzez powiązanie „patroli 
szkolnych” z określonymi rejonami 
placówek szkolnych i oświatowych. 

 
 

1. Udostępnienie pomieszczeń szkolnych 
oraz zwiększenie liczby godzin na 
zajęcia pozalekcyjne; 

2. Włączenie lokalnych liderów i autory-
tetów młodzieŜowych w realizację 
przedsięwzięć prewencyjnych; 

3. Współpraca i współdziałanie organi-
zacji sportowych, młodzieŜowych, 

Odpowiedzialny –  
 
Naczelnik 
Wydziału  
Prewencji KPP 
Szydłowiec,  
 
Komendant StraŜy 
Miejskiej  
w Szydłowcu 
 
 
 
 
   
 
 
Odpowiedzialny – 
Naczelnik 
Wydziału Edukacji, 
Zdrowia, Kultury i 
Sportu, 
 
 

Policja,  
StraŜ Miejska,  
firmy ochroniarskie,  
placówki szkolne  
i oświatowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starostwo Powiatowe, 
Urzędy Gmin Szydłowiec, 
Mirów, Orońsko, Jastrząb, 
Chlewiska, – Wydziały 
Edukacj, 
placówki szkolne  
i oświatowe,  
kluby sportowe,  
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parafialnych w zakresie organizowania 
form spędzania wolnego czasu (np. 
obozy, kolonie, świetlice); 

4. Organizowanie imprez kulturalno-
rozrywkowych promujących zdrowy 
styl Ŝycia, bezpieczeństwo osobiste; 

5. Zwiększenie aktywności wolontariatu 
w organizacji form spędzania wolnego 
czasu. 

6. Tworzenie infrastruktury sportowo-re-
kreacyjnej na terenie osiedli miesz-
kaniowych np. trasy rowerowe, boiska 
do minikoszykówki, stoły do gry w te-
nisa, place zabaw. 

 
 
Odpowiedzialny – 
Naczelnik 
Wydziału Edukacji, 
Zdrowia, Kultury  
i Sportu, 
 
Państwowy 
Powiatowy 
Inspektor 
Sanitarny, 

Policja,  
Stowarzyszenie „Bezpieczny 
Powiat Szydłowiecki”,  
spółdzielnie mieszkaniowe, 
kluby kibiców: 
„Szydłowianka”,  
GKRPA,  
 
Gminne Ośrodki Kultury, 
Szydłowieckie Centrum 
Kultury, 
GKRPA,  
Policja,  
Powiatowy Inspektor 
Sanitarny,  
placówki szkolne  
i oświatowe 
 

 
I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ochrona dzieci 
 i młodzieŜy 

Objęcie zaintere-
sowaniem waga-
rującej młodzieŜy  
i nieletnich po-
zostających bez 
opieki oraz nie-
formalnych grup 
młodzieŜowych 
(pseudokibice, 
blokersi) i  ogra-
niczenie negatyw-
nych skutków ich 
działalności. 

1. Kontrola miejsc gromadzenia się mło-
dzieŜy (np. piwnice, klatki schodowe, 
rejony lokali gastronomicznych, hiper-
marketów, parków) i jej legitymowa-
nie; 

2. Skuteczne zabezpieczenie imprez ma-
sowych (mecze piłkarskie, koncerty, 
festyny); zwłaszcza tych, które odby-
wają się w okolicach placówek oświa-
towych. 

3. Współdziałanie z klubami sportowymi  
i klubami kibica w celu eliminowania 
negatywnych zachowań; 

3a. Powołanie Zespołu, w skład którego 
wejdą przedstawiciele samorządu teryto-
rialnego, Policji, straŜy miejskiej, firm 
ochroniarskich, klubów itp. w celu wypra-

Naczelnik 
Wydziału 
Prewencji KPP 
Szydłowiec   
 
Asystent ds. 
Zarządzania 
Kryzysowego  
i Operacji 
Policyjnych  
 
Komendant StraŜy 
Miejskiej  
w Szydłowcu  

Policja, 
StraŜ Miejska,  
Sąd, Prokuratura,  
placówki szkolne  
i oświatowe,  
Starostwo Powiatowe, 
Urzędy Gmin Szydłowiec, 
Mirów, Orońsko, Jastrząb, 
Chlewiska,  
kluby sportowe,  
kluby kibica,  
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cowania skutecznych mechanizmów za-
pewnienia bezpieczeństwa imprez maso-
wych. 
4. Informowanie placówek oświatowych 

oraz prawnych opiekunów o naruszeniu 
przez nieletnich obowiązujących norm 
prawnych lub zachowaniach mogących 
powodować demoralizację lub ich 
zagroŜenie; 

5. Podejmowanie wobec dzieci i mło-
dzieŜy nie realizujących obowiązku 
szkolnego i zagroŜonych demoralizacją 
środków profilaktycznych i prawnych; 

6. Prowadzenie systematycznych działań 
prewencyjno-represyjnych np. „Blo-
kersi”,  „Wagarowicz”. 

II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ograniczenie 
zjawisk krymino-
gennych, 
chuligaństwa i 
wandalizmu    

I. Zapobieganie  
i ograniczanie 
przestępczości 
pospolitej  
i dokuczliwych 
wykroczeń. 
 

II. Eliminowanie 
wandalizmu 
i zachowań 
chuligańskich 
 
 
 
 
 
 
 

1. BieŜące aktualizowanie „map 
przestępczości”, wskazujących miejsca 
publiczne i czas, w których najczęściej 
dochodzi do przestępstw pospolitych; 

1a. Opracowanie analizy zagroŜeń 
bezpieczeństwa i realnych potrzeb spo-
łeczności pod względem bezpieczeństwa. 
2. Monitorowanie społecznych oczeki-

wań, co do dyslokacji słuŜb patro-
lowych w miejscach niebezpiecznych – 
społeczne mapy zagroŜeń; 

3. Tworzenie stref bezpieczeństwa  
w miejscach publicznych ( np. dworce, 
pasaŜe handlowe, targowiska itp.) po-
przez nasycenie ich słuŜbami patrolo-
wymi; 

4. Zwiększenie ilości pełnionych słuŜb 
patrolowych poprzez: organizowanie 
wspólnych patroli prewencyjnych np.: 

Koordynatorzy – 
Starosta 
Szydłowiecki, 
 
Komendant 
Powiatowy Policji 
w Szydłowcu   
 
 
 
 
Odpowiedzialny - 
Naczelnik 
Wydziału 
Prewencji KPP 
Szydłowiec, 
 
Kierownik Rewiru 
Dzielnicowych 

Policja, 
StraŜ Miejska, StraŜ PoŜarna,  
StraŜ Leśna,  
Sąd, Prokuratura,  
Starostwo Powiatowe, 
Urzędy Gmin: Szydłowiec, 
Mirów, Orońsko, Jastrząb, 
Chlewiska,  
Stowarzyszenie Bezpieczny 
Powiat Szydłowiecki, 
lokalne media,  
spółdzielnie mieszkaniowe 
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patrole piesze, jednoosobowe, patrole 
rowerowe, wspólne patrole z funkcjo-
nariuszami StraŜy Miejskiej, StraŜy 
Leśnej, organizowanie dodatkowych 
płatnych słuŜb patrolowych;  

5. Skrócenie czasu reakcji na zdarzenie 
m.in. poprzez wprowadzenie rozwiązań 
technicznych i organizacyjnych, popra-
wienie i unowocześnienie wyposaŜenia 
technicznego stanowisk kierowania 
słuŜb odpowiedzialnych za bezpieczeń-
stwo – stworzenie zintegrowanego sys-
temu „112”, tworzenie systemów do-
wodzenia z wykorzystaniem rozwiązań 
na bazie systemu komputerowego, 
GPS, monitoringu itp. 

6. Uzyskiwanie informacji od społeczeń-
stwa, przy wykorzystaniu telefonu 
zaufania, (048 6170100) 

7. Aktywny dzielnicowy, jako policjant 
pierwszego kontaktu, który identyfikuje 
lokalne problemy bezpieczeństwa  
i porządku publicznego, dostarcza 
waŜnych informacji pochodzących  
z rozpoznania rejonu i inicjuje lokalne 
inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa.  

Realizacja następuje poprzez: 
1.Aktywizowanie dzielnicowych do kon-

taktów z obywatelami w celu identyfiko-
wania lokalnych problemów i dostarcza-
nia informacji pochodzących z rozpoz-
nania rejonu i inicjowania lokalnych 
przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa. 

2.Upowszechnienie informacji na temat 
moŜliwości kontaktu z dzielnicowym 

Wydziału 
Prewencji 
Komendy 
Powiatowej Policji  
w Szydłowcu  
 
Kierownik Referatu 
Patrolowo –
Interwencyjnego  
Wydziału 
Prewencji 
Komendy 
Powiatowej Policji 
w Szydłowcu  
 

Komendant StraŜy 
Miejskiej  
w Szydłowcu  
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bądź właściwą jednostką Policji, straŜą 
miejską. 

3. Udział w spotkaniach, festynach, 
zebraniach osiedlowych  z lokalną 
społecznością. 

8. Prezentacja dzielnicowych społeczno-
ściom lokalnym poprzez: publiczną 
informację w administracjach osiedli, 
internecie, lokalnych mediach, 

9. Nagradzanie wniosków i inicjatyw spo-
łecznych wpływających na poprawę 
bezpieczeństwa miasta (nagrody za 
ujawnienie wandali, przestępców, pro-
pozycje rozwiązań); 

10. Wykorzystanie policyjnej strony inter-
netowej do zbierania informacji i opinii 
od mieszkańców na temat miejsc nie-
bezpiecznych (lub strony internetowej 
samorządu lokalnego). 

11. BieŜąca współpraca na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa z podmiotami poza-
policyjnymi mającymi wpływ na bez-
pieczeństwo polegające m.in. na stałym 
przekazywaniu informacji o miejscach 
zagroŜonych, potrzebach społeczeństwa 
pod względem bezpieczeństwa. 

12. Odpowiednio prowadzona polityka 
kadrowa polegająca na: 

- ograniczeniu do minimum delegowania 
policjantów komórek patrolowych i pat-
rolowo-interwencyjnych do słuŜby w in-
nych komórkach organizacyjnych; 

- kierowanie do słuŜby patrolowej 
maksymalnej liczby policjantów. 

 



 15 

II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ograniczenie 
zjawisk krymino-
gennych, 
chuligaństwa i 
wandalizmu   

 
 
 
 
 
 
 
 
Rozbudowa  
i modernizacja 
systemu 
monitoringu 
wizyjnego miasta 

1. Rozszerzenie przez samorząd miejski 
systemów monitoringu wizyjnego 
miejsc publicznych w oparciu o „mapy 
przestępczości” oraz organizowanie 
profesjonalnego dozoru, umoŜliwia-
jącego skuteczne i szybkie reagowanie 
na przestępstwa i wykroczenia; 

2. Rozbudowa stanowiska obsługi moni-
toringu o nowoczesne urządzenie tech-
niczne podnoszące jego moŜliwości; 

3. Wykorzystanie zapisów z monitoringu 
do typowania i identyfikacji sprawców. 

Odpowiedzialny – 
Burmistrz Miasta i 
Gminy Szydłowiec  

Urząd Miasta Szydłowiec,  
Stowarzyszenie Bezpieczny 
Powiat,  
Policja, StraŜ Miejska,  

II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ograniczenie 
zjawisk krymino-
gennych, 
chuligaństwa i 
wandalizmu 

Likwidacja 
miejsc 
niebezpiecznych 

1. Określenie miejsc sprzyjających 
popełnianiu przestępstw i wykroczeń; 

2. Odzyskiwanie „bezpiecznych miejsc” 
poprzez np. montaŜ kamer, wykonanie 
prac porządkowych (wycięcie krzaków 
i zarośli, rozbiórka lub zabezpieczenie 
miejsc i obiektów - pustostanów); 

3. Tworzenie strzeŜonych miejsc 
parkingowych, 

4. Doświetlenie poprzez montaŜ latarni  
w wytypowanych miejscach; 

5. Egzekwowanie od właścicieli i admini-
stratorów właściwego zabezpieczenia 
obiektów w związku  ze stwierdzonymi 
nieprawidłowościami; 

6. Dostosowanie obiektów sportowych  
i obiektów uŜyteczności publicznej (np. 
stadiony, hale sportowe, dworce) do 
wymogów Ustawy o Bezpieczeństwie 
imprez masowych  oraz bezpieczeństwa 
publicznego. 

7. Promowanie rozwiązań zwiększających 

Odpowiedzialny –  
 
Sekretarzowie 
Gmin: Szydłowiec, 
Mirów, Orońsko, 
Jastrząb, 
Chlewiska.  
 
Komendant StraŜy 
Miejskiej  
w Szydłowcu  

Starostwo Powiatowe, 
Urzędy Gmin Szydłowiec, 
Mirów, Orońsko, Jastrząb, 
Chlewiska,  
spółdzielnie mieszkaniowe, 
kluby sportowe,  
Policja, StraŜ Miejska,  
Stowarzyszenie „Bezpieczny 
Powiat Szydłowiecki ”, 
firmy ubezpieczeniowe, 
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 bezpieczeństwo przestrzeni publicz-
nych.  

III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ograniczenie 
zjawisk krymino-
gennych, 
chuligaństwa i 
wandalizmu 

Kształtowanie 
wiedzy o sposo-
bach unikania 
zagroŜeń 

1. Integracja środowisk naukowych wokół 
idei bezpieczeństwa–stworzenie nauko-
wego zaplecza dla realizacji programu; 

2. Opracowywanie i kolportaŜ  materia-
łów informacyjnych;  

3. Włączenie lokalnych mediów do pro-
mowania bezpiecznych zachowań; 

4. Wykorzystanie Obywatelskich Punk-
tów Informacyjnych; 

5. Przedstawianie na imprezach kultural-
no-rozrywkowych treści profilaktycz-
nych; 

6. Włączanie się samorządów do udziału 
w konkursie „Bezpieczna Gmina”; 

7. Organizowanie przez samorząd miejski 
cyklicznych spotkań, debat mających 
na celu analizę stanu bezpieczeństwa 
oraz wspólne wypracowanie przez 
wszystkie podmioty zainteresowane 
poziomem bezpieczeństwa, rozwiązań 
słuŜących jego poprawie. 

8. Organizowanie dla dzieci i młodzieŜy 
Konkursu Plastycznego, Konkursu 
Literackiego, itp. 

9. Budowa lokalnych systemów powiada-
miania o zagroŜeniach, patologiach z 
wykorzystaniem: rad osiedli, sołtysów 
na obszarach wiejskich, itd. poprzez: 

1.Uzyskiwanie informacji od społeczeńst-
wa, przy wykorzystaniu telefonów zaufa-
nia. 

2.Uczestnictwo w integracji społeczności 
lokalnych poprzez udział w imprezach 

Odpowiedzialny – 
Przewodniczący 
Komisji 
Bezpieczeństwa  
i Porządku  

Starostwo Powiatowe, 
Urzędy Gmin Szydłowiec, 
Mirów, Orońsko, Jastrząb, 
Chlewiska,  
Stowarzyszenie „Bezpieczny  
Powiat Szydłowiecki”,  
Policja, StraŜ Miejska,  
Sąd, Prokuratura,  
firmy ubezpieczeniowe, 
kluby sportowe,   
placówki szkolne  
i oświatowe, 
lokalne media,  
Państwowa  StraŜ PoŜarna,  
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inicjowanych i organizowanych  przez 
Ośrodki Pomocy Społecznej, placówki 
szkolne itd. 

3.Powoływanie międzyinstytucjonalnego 
Zespołu na szczeblu lokalnym mającego 
na celu  budowanie lokalnych systemów 
powiadamiania o zagroŜeniach i  patolo-
giach. Cykliczne spotkania Zespołu.  

4.Wspólne wypracowanie mechanizmów 
współpracy. 

5.Eliminowanie anonimowości w miejscu 
zamieszkania poprzez realizację działań 
„Poznaj swojego sąsiada”. 

10. Wprowadzanie skutecznych metod  
i środków technicznego zabezpieczania 
mienia (np. znakowanie) poprzez m.in.: 
• Współpraca z Towarzystwem 

Ubezpie-czeniowym UNIQA w 
ramach akcji „Oznakuj swój rower”. 

• Znakowanie rowerów w ramach akcji 
„Oznakuj swój rower”. 

III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ograniczenie 
zjawisk krymino-
gennych, 
chuligaństwa i 
wandalizmu 

Uaktywnienie 
lokalnej 
społeczności na 
rzecz poprawy 
bezpieczeństwa  
w miejscach 
publicznych  
i miejscu 
zamieszkania 
 
 
 
 

1. Organizowanie spotkań i szkoleń ze 
społecznością lokalną celem rozpozna-
wania i rozwiązywania problemów, 
uczenie bezpiecznych zachowań; 

2. Eliminowanie anonimowości w miejscu 
zamieszkania poprzez realizację działań 
„Poznaj swojego sąsiada”; 

3. Zwiększenie odpowiedzialności Policji 
(przy zachowaniu integralności i spój-
ności formacji) oraz innych podmiotów 
odpowiedzialnych za utrzymanie bez-
pieczeństwa i porządku poprzez roczne 
sprawozdania z działalności Policji 

Odpowiedzialny - 
Naczelnik Sekcji 
Prewencji KPP 
Szydłowiec  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Policja, StraŜ Miejska, 
MOPS, GOPS, 
spółdzielnie mieszkaniowe,  
 
Starostwo Powiatowe, 
Urzędy Gmin Szydłowiec, 
Mirów, Orońsko, Jastrząb, 
Chlewiska,  
Policja,  
Sąd, Prokuratura,   
placówki szkolne  
i oświatowe,  
organizacje pozarządowe 
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Ochrona ofiar 
przestępstw 

przekazywane do władz samorządo-
wych (w tym do Komisji Bezpieczeń-
stwa i Porządku Publicznego). 

 
 
 
 

 

1. Poprawa jakości obsługi interesantów- 
ofiar przestępstw; tworzenie pomie-
szczeń przystosowanych do przesłu-
chiwania małoletnich świadków oraz 
ofiar przestępstw i przemocy tzw. 
„niebieskich pokoi”; 

2. Ścisła współpraca instytucji i orga-
nizacji pozarządowych udzielających 
pomocy psychologicznej, prawnej oraz 
finansowej ofiarom przestępstw. 

3. Wzmocnienie roli dyŜurnego jed-
nostek organizacyjnych Policji, poło-
Ŝenie szczególnego nacisku na pro-
fesjonalne przyjmowanie zawiadomień 
o przestępstwach i wykroczeniach,  
w tym naruszeniach ładu i porządku 
publicznego, zachowaniach i czynach 
patologicznych poprzez: 

• Wprowadzenie i udoskonalenie algo-
rytmów postępowania dyŜurnego. 

• Organizacja ćwiczeń sztabowych. 
• Udział dyŜurnych w szkoleniach za-

wodowych w ramach doskonalenia 
zawodowego organizowanych w miej-
scu pełnienia słuŜby i w jednostkach 
szkoleniowych, w tym organizacja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedzialni – 
Kierownik Ośrodka 
Zamiejscowego  
w Szydłowcu 
Prokuratury 
Rejonowej  
w Przysusze,  
Kierownik 
Powiatowego 
Centrum Pomocy 
Rodzinie  
I Zastępca 
Komendanta 
Powiatowego  
w Szydłowcu. 
 
Zespół Kuratorskiej 
SłuŜby Sadowej 

(fundacje, stowarzyszenia) 
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konkursu „Komendanci po godzinach” 
dla słuŜb dyŜurnych. 

• Wprowadzenie rozwiązań 
organizacyj-nych mających na celu 
spowodowanie szybkiej reakcji na 
zgłaszane przez obywateli  przypadki 
łamania prawa. Profesjonalna obsługa 
policyjnego numeru 997 i 112.  

• Niezwłoczne reagowanie na sygnały 
świadczące o niewłaściwym wykony-
waniu zadań przez podległe słuŜby 
dyŜurne. 

• Niezwłoczne przekazywanie podleg-
łym słuŜbom dyŜurnym informacji  
o zaistniałym zdarzeniu. 

• Zapewnienie ciągłości słuŜby na 
stanowisku kierowania. 

4. Podniesienie jakości realizacji zadań 
poprzez wzmocnienie systematycznego 
nadzoru słuŜbowego jako stałego elemen-
tu organizacji słuŜby oraz stanowcze pięt-
nowanie i eliminowanie przypadków pa-
tologii, bierności i braku reakcji na zagro-
Ŝenia bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego poprzez:  
Systematyczne analizowanie wpływa-

jących skarg  na funkcjonariuszy. 
Czynności nadzorczo-instruktaŜowe oraz 

słuŜby w ramach „oficera 
kontrolnego”. 

IV 
 
 
 
 

 
Ochrona rodziny 

 
Przeciwdziałanie 
przemocy w 
rodzinie 

1. Diagnozowanie zjawiska przemocy w 
rodzinie; 

2. Utworzenie powiatowego systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

3. Upowszechnienie wiedzy na temat 

Odpowiedzialni –
Kierownik PCPR  
 
Naczelnik 
Wydziału 

Starostwo Powiatowe, 
Urzędy Gmin Szydłowiec, 
Mirów, Orońsko, Jastrząb, 
Chlewiska,  
Sąd, Prokuratura,  
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przejawów przemocy w rodzinie oraz 
sposobów reagowania na to zjawisko 
poprzez opracowywanie materiałów in-
struktaŜowych, zaleceń, procedur pos-
tępowania interwencyjnego w sytua-
cjach kryzysowych, organizowanie ak-
cji promujących podnoszenie świado-
mości społecznej w zakresie przyczyn  
i skutków przemocy w rodzinie; 

4. Upowszechnienie procedury „Niebies-
kiej Karty” – procedury postępowania  
w przypadku wystąpienia przemocy  
w rodzinie. 

5. Współdziałanie instytucji i organizacji 
w zakresie wczesnego rozpoznania  
i monitorowania zjawisk dotyczących 
wykorzystywania seksualnego dzieci 
(np. sprawdzanie stron internetowych, 
monitorowanie osób karanych za 
pedofilię.  

6. Aktywna współpraca z instytucjami 
pozapolicyjnymi w zakresie komplek-
sowej pomocy ofiarom przemocy 
domowej, w ramach realizowanej pro-
cedury interwencji policji wobec 
przemocy w rodzinie pn. „Niebieskie 
Karty”. 

7. Propagowanie telefonów zaufania ( np. 
Niebieska Linia,  Linia Braterskich 
Serc, telefon itp.); 

8. Organizowanie szkoleń i spotkań dla 
osób zajmujących się ograniczaniem 
tego zjawiska; 

9. Tworzenie i prowadzenie specjalistycz-
nych ośrodków wsparcia dla ofiar 

Prewencji i  KPP 
Szydłowiec 

organizacje pozarządowe 
(fundacje, stowarzyszenia),   
StraŜ Miejska,  Policja, 
placówki szkolne  
i oświatowe, 
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przemocy w rodzinie; 
10. Współdziałanie wszystkich instytucji  

i organizacji zajmujących się proble-
matyką przemocy w rodzinie w celu 
oddziaływania na osoby stosujące 
przemoc; 

11. Wykorzystanie punktów informacji 
obywatelskiej, do prowadzenia porad-
nictwa rodzinnego i prawnego, m.in.  
z zakresu procedury prawnej związanej 
ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. 

12. Edukowanie osób dotkniętych przemo-
cą w rodzinie w zakresie procedury 
prawnej poprzez:  

Informowanie przez słuŜby patrolowo – 
interwencyjne ofiar przemocy w rodzinie 
o przysługujących im uprawnieniach.  

Przekazywanie przez słuŜby patrolowo – 
interwencyjne ofiarom przemocy w ro-
dzinie Karty B podczas wypełniania do-
kumentacji na miejscu interwencji lub 
przez dzielnicowych podczas pierwszej 
wizyty w rodzinie.  

Rzetelne informowanie ofiar przemocy  
w rodzinie na temat procedury prawnej 
związanej z prowadzeniem postępowań 
przygotowawczych dotyczących przes-
tępstwa znęcania się psychicznego lub 
fizycznego nad osobami najbliŜszymi, 
pozostałymi w stałym lub przemijającym 
związku zaleŜności, małoletnimi, osoba-
mi nieporadnymi (art.207 KK) oraz inny-
mi przestępstwami.  

13. Organizowanie szkoleń tematycznych 
dla osób pracujących nad ogranicze-
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niem zjawiska poprzez: 
• Organizowanie szkoleń i spotkań dla 

osób zajmujących się ograniczeniem 
zjawiska przemocy w rodzinie.  

• Organizowanie szkoleń z zakresu rea-
lizacji procedury interwencji policji 
wobec przemocy w rodzinie pn. 
„Niebieskie Karty” dla słuŜb dyŜur-
nych, patrolowo – interwencyjnych  
i dzielnicowych KPP Szydłowiec.   

• Upowszechnienie wiedzy na temat 
przejawów przemocy w rodzinie oraz 
sposobów reagowania na to zjawisko 
poprzez m.in opracowywanie materia-
łów  profilaktycznych, wytycznych 
itp. 

• Aktywna współpraca instytucji i orga-
nizacji pozarządowych podejmujących 
działania zapobiegające przemocy  
w rodzinie oraz udzielanie pomocy 
prawnej, psychologicznej, socjalnej jej 
ofiarom. 

• współdziałanie z sądową sluŜba 
kuratorską w ramach Ogólnopolskiego 
Pogotowia  dla Ofiar Przemocy w 
Rodzinie  „Niebieska Linia”. 

14. Podniesienie wiedzy na temat sympto-
mów przemocy w rodzinie personelu 
medycznego podstawowej opieki zdro-
wotnej poprzez organizację szkoleń 
personelu medycznego podstawowej 
opieki zdrowotnej na temat: 

objawów przemocy w rodzinie ze 
szczególnym uwzględnieniem zespołu 
dziecka maltretowanego (diagnostyka 
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medyczna), 
procedury interwencji policji wobec 

przemocy w rodzinie,  
uprawnień policji z zakresu zapobie-

gania i ścigania sprawców przemocy 
domowej,  

prawnego obowiązku zgłaszania przez 
personel medyczny ujawnionych przy-
padków przemocy stosowanej wobec 
dzieci i młodzieŜy. 

 
IV. Ochrona rodziny Zwalczanie 

narkomanii i 
alkoholizmu 

1. Podjęcie systematycznej kontroli lokali 
gastronomicznych, punktów sprzedaŜy 
alkoholu pod względem: posiadania 
zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu, speł-
niania norm sanitarno-epidemiologicz-
nych i budowlanych (konieczna współ-
praca Policji z administracją samorzą-
dową, Sanepidem, PIH, PINB itd.) 
poprzez: Wspólne patrole w celu syste-
matycznej kontroli lokali gastronomi-
cznych, punktów sprzedaŜy alkoholu 
pod względem: posiadania zezwolenia 
na sprzedaŜ alkoholu, spełniania norm 
sanitarno-epidemiologicznych i budo-
wlanych oraz podawania i sprzedaŜy 
alkoholu osobom nieletnim. 

2. Cofanie koncesji na sprzedaŜ alkoholu 
wobec podmiotów sprzedających alko-
hol nieletnim lub naruszających inne 
przepisy; 

3. Ujawnianie nieletnich będących pod 
wpływem alkoholu lub narkotyków  
i podejmowanie w takich przypadkach 
dalszych działań restrykcyjnych wobec 

Odpowiedzialni –
Przewodniczący 
Gminnych Komisji 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych  
w: Szydłowcu, 
Jastrzębiu, 
Orońsku, Mirowie, 
Chlewiskach 

Gminne Komisje 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych,  
Urzędy Gmin,   
Wydział Edukacji, Zdrowia, 
Kultury i Sportu,  
Sąd, Prokuratura,  
organizacje pozarządowe 
(fundacje, stowarzyszenia),  
StraŜ Miejska,  Policja, 
placówki szkolne  
i oświatowe, 
MOPS, GOPS,   
kluby AA,  
Poradnia Odwykowa, 
Kościół i związki 
wyznaniowe,   
MONAR, 



 24 

osób udzielających dzieciom i mło-
dzieŜy tych środków; 

4. Leczenie i terapia osób uzaleŜnionych 
od alkoholu i narkotyków; 

5. Propagowanie zdrowego stylu Ŝycia 
poprzez organizację imprez kultu-
ralnych, sportowych; 

6. Organizowanie szkoleń i spotkań dla 
osób zajmujących się problematyką 
narkomanii i alkoholizmu. 

V Poprawa bezpie- 
czeństwa  
w ruchu drogowym 

Edukacja 
uŜytkowników 
dróg w zakresie 
bezpiecznego 
zachowania się na 
drodze 

1. Działania edukacyjne w przedszkolach  
i szkołach podstawowych ukierunko-
wane na bezpieczne poruszanie się po 
drodze. 

2. Promowanie elementów odblaskowych 
dla pieszych i rowerzystów. 

3. Opracowywanie, i kolportaŜ materia-
łów profilaktycznych, 

4. Współdziałanie w tym zakresie z lokal-
nymi mediami. 

5. Promowanie działań na rzecz 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Naczelnik 
Wydziału Ruchu 
Drogowego KPP 
Szydłowiec 
 
 
 
 
 
 
 

placówki szkolne i oświato-
we, 
Policja, StraŜ Miejska, 
Starostwo Powiatowe, 
Urzędy Gmin Szydłowiec, 
Mirów, Orońsko, Jastrząb, 
Chlewiska,   
Zarząd Dróg Powiatowych,  
lokalne media, WORD, 

V Poprawa 
bezpieczeństwa  
w ruchu drogowym 

1. Wymuszenie 
przestrzegania 
przepisów ruchu 
drogowego wśród 
kierowców 
i pieszych. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Prowadzenie intensywnych działań 
zmierzających do eliminowania osób 
nietrzeźwych w ruchu drogowym. 

2. Eliminowanie z ruchu drogowego nie-
sprawnych technicznie pojazdów  
w szczególności dokonujących prze-
wozu osób – prywatne busy, autobusy , 
PKS; oraz materiałów niebezpiecznych 
poprzez realizowanie cyklicznych dzia-
łań: ADR, EKO. 

3. Prowadzenie działań kontrolnych 
ukierunkowanych na przekraczanie do-
puszczalnej prędkości jazdy. 

Odpowiedzialny –  
Naczelnik 
Wydziału  Ruchu 
Drogowego KPP 
Szydłowiec  
 
Naczelnik 
Wydziału 
Zagospodarowania 
Przestrzennego, 
Budownictwa  
i Geodezji Urzędu 
Miejskiego  

Policja, StraŜ Miejska,  
Inspekcja Transportu 
Drogowego, 
Urząd Miasta Szydłowiec 
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2. Zwiększenie 
liczby i aktywno-
ści patroli policyj-
nych na drogach, 
szczególnie w re-
jonie miasta 
(zintensyfikowa-
nie wykrywania 
substancji 
psychoaktywnych  
u kierowców, 
intensyfikacja 
kontroli prędkości 
pojazdów wraz  
z ciągłym wdra-
Ŝaniem nadzoru 
automatyczne-
go). 

4. Tworzenie bezpiecznych dróg rowe-
rowych oraz ciągów dla pieszych w po-
staci chodników w rejonach szcze-
gólnie niebezpiecznych w wypadki 
drogowe z udziałem niechronionych 
uczestników ruchu drogowego. 

• Analiza stanu istniejącego i ocena 
za-potrzebowania etatowego i 
techniczne-go policyjnej słuŜby 
ruchu drogowego. 

• Uzupełnienie istniejących wakatów  
i przekazanie części zadań wykony-
wanych przez policjantów do 
realizacji przez pracowników 
cywilnych policji. 

• Przeszkolenie całego stanu 
osobowego policjantów ruchu 
drogowego z zak-resu 
niechemicznych metod rozpoz-
nawania objawów uŜycia środków 
nar-kotycznych w organizmie 
kierowcy oraz pozyskiwanie 
środków na zakup testerów do 
wykrywania substancji 
psychoaktywnych w organizmie. 

• Prowadzenie intensywnych działań 
zmierzających do eliminowania 
osób nietrzeźwych z ruchu 
drogowego. 

• Realizacja cyklicznych działań 
„Transport”.  

w Szydłowcu 
 
 
 
 
 
 
 Komendant 
Powiatowy Policji  
w Szydłowcu 
 
 
 
 
 
 
 
Naczelnik 
Wydziału Ruchu 
Drogowego KPP 
Szydłowiec 

V Poprawa 
bezpieczeństwa  
w ruchu drogowym 

Poprawa 
organizacji ruchu 
i infrastruktury 
drogowej 

1. Utworzenie układu komunikacyjnego  
i opracowanie projektów organizacji 
ruchu dla poszczególnych tras, ulic, 

2. Przystosowanie cykli sygnalizacji 

Odpowiedzialny – 
Dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych 
 

Starostwo Powiatowe, 
Urzędy Gmin Szydłowiec, 
Mirów, Orońsko, Jastrząb, 
Chlewiska,  
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świetlnej na skrzyŜowaniach, do 
aktualnej sytuacji ruchu kołowego  
z uwzględnieniem ruchu pieszego; 

3. Usytuowanie przejść dla pieszych  
w miejscach o moŜliwie najkrótszym 
odcinku jezdni do przekraczania; 

4. Uspakajanie i spowolnienie ruchu 
ulicznego szczególnie w rejonie szkół  
i duŜych skupisk osiedlowych poprzez 
instalowanie progów zwalniających, 
szykanów zmieniających kierunek jaz-
dy ruchu i ograniczających prędkość; 

5. Oświetlenie przejść dla pieszych oraz 
skrzyŜowań szczególnie niebezpiecz-
nych; 

6. Tworzenie „bezpiecznych parkingów”. 

Naczelnik 
Wydziału 
Komunalnego 
Urzędu Miejskiego  
w Szydłowcu, 

Zarząd Dróg,  
Policja, StraŜ Miejska, 
spółdzielnie mieszkaniowe 

VI Bezpieczeństwo w 
działalności 
gospodarczej. 

Zorganizowanie 
przejrzystej ko-
munikacji między 
Policją a  przed-
siębiorcami przez 
włączanie rzetel-
nych przedsię-
biorców do 
współpracy na 
rzecz bezpieczeń-
stwa oraz wspól-
ną identyfikację 
najistotniejszych 
problemów w ce-
lu bezpiecznego 
prowadzenia ucz-
ciwej działalności 
gospodarczej. 

• Organizowanie wspólnych spotkań  
z przedsiębiorcami w celu omawiania 
najistotniejszych problemów, wskazy-
wania kierunków wspólnych działań 
na rzecz poprawy i przejrzystości pro-
wadzonej działalności gospodarczej 

• Eliminowanie nieprawidłowości  
w prowadzonej działalności gospodar-
czej m.in. w zakresie legalności za-
trudnienia. 

Detektyw Zespołu 
d.w. z 
Przestępczością 
Gospodarczą KPP 
Szydłowiec  
 
Kierownik PUP  
w Szydłowcu 
 
 
Naczelnik 
Wydziału Spraw 
Obywatelskich i 
Społecznych 
Urzędu Miasta  
w Szydłowcu  
 

Cech Rzemiosł RóŜnych,  
Urząd Miasta  
w Szydłowcu,  
Powiatowy Urząd Pracy, 
Policja 

VI Bezpieczeństwo  Objęcie wzmoŜo- Systematyczna kontrola targowisk miej- Detektyw Zespołu KPP w Szydłowcu, 
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w działalności 
gospodarczej. 

nym dozorem po-
licyjnym miejsc, 
gdzie prowadze-
nie działalności 
gospodarczej jest 
szczególnie 
zagroŜone. 

skich w Szydłowcu przy ul. Wschodniej  
i ul. Targowej i podejmowanie stosownych 
czynności wobec osób prowadzących dzia-
łalność  gospodarczą niezgodnie z obowią-
zującymi  przepisami. 

d/w z 
Przestępczością 
Gospodarczą  
KPP w Szydłowcu 

StraŜ Graniczna, 
Urząd Celny,  
Urząd Skarbowy,  
Powiatowa Stacja Sanitarno 
Epidemiologiczna, 
Powiatowy Lekarz 
Weterynarii 

VII Ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

Podejmowanie 
międzyinstytu-
cjonalnych sko-
ordynowanych 
inicjatyw w celu 
ochrony zabyt-
ków, m.in. wspól-
ne inspekcje  
i kontrole 
obiektów ze 
zgromadzonymi 
dobrami kultury, 
prowadzone przez 
przedstawicieli 
wojewódzkich 
konserwatorów 
zabytków, Policji 
i Państwowej 
StraŜy PoŜarnej. 

1. Kontrola obiektów, w których groma-
dzone są dobra kultury narodowej, za-
bytków pod kątem ich zabezpieczenia. 

2. Monitorowanie zjawiska nielegalnego 
obrotu zabytkami na targowiskach  
w szczególności zabytkami archeolo-
gicznymi (w tym militariami ) i podej-
mowanie stosownych czynności pro-
cesowych w stosunku do osób łamią-
cych przepisy Ustawy z dnia 23 lipca 
o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami. 

3. Prowadzenie działań z udziałem 
przedstawicieli SłuŜby Celnej, Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków 
mających na celu kontrole, bazarów  
i targowisk, gdzie moŜe dochodzić do 
nielegalnego obrotu zabytkami. 

4. Prowadzenie szkoleń dla powiatowych 
koordynatorów, badanie i omawianie 
nowych rozwiązań w celu sprawnej 
realizacji działań. 

Naczelnik 
Wydziału Edukacji, 
Zdrowia, Kultury i 
Sportu Starostwa 
Powiatowego  
w Szydłowcu. 
  
Naczelnik Sekcji 
Prewencji KPP 
Szydłowiec, 

Starostwo Powiatowe  
w Szydłowcu  
Państwowa StraŜ PoŜarna, 
KPP w Szydłowcu, 
StraŜ Graniczna,  
StraŜ Miejska,  
Urzędy Gmin: Szydłowiec, 
Mirów, Orońsko, Jastrząb, 
Chlewiska,  
Kościoły i związki 
wyznaniowe,  
muzea. 

VII Ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

Upowszechnia-
nie nowoczes-
nych technicz-
nych środków 
zabezpieczeń 
(wraz z moni-

Realizacja zadań w zakresie rejestracji 
utraconych dzieł sztuki w CKUiP zgodnie 
z art.   23 Ustawy z dnia 23.07.2003 roku 
„O ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami”. 

Naczelnik Sekcji 
Kryminalnej KPP 
Szydłowiec 

Starostwo Powiatowe  
w Szydłowcu  
Państwowa StraŜ PoŜarna, 
KPP w Szydłowcu, 
StraŜ Graniczna,  
StraŜ Miejska,  
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toringiem) zarów-
no na wypadek 
klęsk Ŝywioło-
wych, jak i przes-
tępczej działalno-
ści człowieka, np. 
kradzieŜy, dewas-
tacji.  

Urzędy Gmin: Szydłowiec, 
Mirów, Orońsko, Jastrząb, 
Chlewiska,  
Kościoły i związki 
wyznaniowe,  
muzea. 

VI Ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

Poprawa wymia-
ny informacji  
o skradzionych  
i poszukiwanych 
zabytkach,  
w oparciu o prze-
pis art. 23 ust. 2 
Ustawy z dnia 23 
lipca 2003 roku  
o ochronie zabyt-
ków i opiece nad 
zabytkami. 

• Przeprowadzenie szkolenia 
policjantów zajmujących się 
problematyką przes-tępczości 
przeciwko zabytkom w zakre-sie 
poprawności dokumentowania i re-
jestracji utraconych zabytków w wyni-
ku przestępstwa, korzystania z bazy 
KSIP oraz SMI jako zbiorów: ewiden-
cyjnych, informacyjnych,  koordyna-
cyjnych.  

• Podejmowanie działań pod kątem roz-
poznawania środowisk przestępczych 
dot. przede wszystkim przestępców, 
którzy zostali zdemaskowani, 
osądzeni lub mogli przenieść swoją 
działalność przestępczą na teren 
innych woje-wództw. 

Naczelnik Sekcji 
Kryminalnej KPP 
Szydłowiec 

Starostwo Powiatowe  
w Szydłowcu  
 
Komenda Powiatowa Policji 
w Szydłowcu 
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55..    OOcceennaa  ii   eewwaalluuaaccjj aa  
Ocena programu oraz monitorowanie prowadzone będą poprzez: 

• coroczną ocenę programu podczas posiedzenia Zarządu Powiatu i Gmin, 

• analizowanie danych statystycznych dotyczących zagroŜeniami przestępczością i patologiami w cyklach rocznych, 

• monitorowanie ocen i oczekiwań społecznych m.in. na podstawie badań socjologicznych prowadzone przez niezaleŜne ośrodki badań 
publicznych, 

• omawianie realizacji podczas posiedzeń Powiatowych Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, 

• omawianie realizacji podczas sesji Rad Powiatu i Miasta.    
 

    

 

66..  PPoossttaannoowwiieenniiaa  kkoońńccoowwee  

 
 

Dla właściwej realizacji programu „Bezpieczny Powiat Szydłowiecki”- na lata 2011-2015 powołuje się Radę Programową w skład której 
wchodzą Starosta Szydłowiecki, Burmistrz Miasta i Gminy Szydłowiec, Wójtowie Gmin: Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Komendant 
Powiatowy Policji w Szydłowcu, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i koordynatorzy określonych w programie 
celów.  

Zadaniem Rady Programowej jest wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań oraz sprawdzanie  
i monitorowanie sposób wykonania. 

Wskazani przez Radę realizatorzy zadań zobowiązani są do sporządzenia harmonogramu działań wraz z podaniem terminów realizacji
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