
Załącznik do uchwały Nr  XXIV/233/2016 Rady Powiatu w Lublinie 
 z dnia 25 sierpnia 2016 r.

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI 
 ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA LATA 2016 –2018 

ZAMIERZONY CEL ZADANIA  SPOSOBY REALIZACJI PODMIOT 
ODPOWIEDZIALNY PARTNERZY

I. PROMOWANIE I WDRAŻANIE PRAWIDŁOWYCH METOD WYCHOWAWCZYCH W STOSUNKU DO DZIECI 
W RODZINACH ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

CEL GŁÓWNY: 
zmniejszenie skali przemocy 
w rodzinie w powiecie lubelskim 
poprzez podejmowanie działań 
profilaktycznych w rodzinach 
z tzw. grup ryzyka. Ważne jest 
podejmowanie kompleksowych 
działań mających na celu 
udzielenie specjalistycznej 
pomocy ofiarom, jak również 
promowanie i wdrażanie 
prawidłowych metod 
wychowawczych w stosunku 
do dzieci w rodzinach 
zagrożonych przemocą domową. 
CELE SZCZEGÓŁOWE: 
1) zwiększenie świadomości 

społecznej dotyczącej 
zagrożeń płynących 

Zwiększenie 
świadomości 
społecznej dotyczącej 
zagrożeń płynących 
z przemocy 
w rodzinie.

1) prowadzenie działań 
profilaktyczno-
edukacyjnych 
skierowanych 
do mieszkańców powiatu 
lubelskiego w zakresie 
zjawiska przemocy 
w rodzinie; 

2) prowadzenie działań 
o charakterze 
profilaktyczno-edukacyjnym 
skierowanych do rodziców.

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 
w Lublinie, Starostwo 
Powiatowe w Lublinie.

Ośrodki pomocy społecznej z terenu 
powiatu lubelskiego, specjaliści 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
w Bychawie i Jednostki 
Specjalistycznego  
Poradnictwa w Bełżycach 
(psycholog, pedagog, prawnik, 
pracownik socjalny), 
Powiatowe Centrum Edukacji i 
Pomocy Psychologiczno-
Pedagogicznej w Lublinie, Sąd 
Rejonowy w Lublinie, 
Komenda Miejska Policji w Lublinie.



zagrożeń płynących 
z przemocy w rodzinie; 

2) udzielanie wsparcia i pomocy 
rodzinie, w tym będącej 
w sytuacji przemocy domowej; 

3) pomoc rodzinom 
dysfunkcyjnym, z problemami 
opiekuńczo-wychowawczymi 
i zagrożonym przemocą; 

4) zapobieganie powielaniu złych 
wzorców rodzinnych 
i środowiskowych; 

5) propagowanie prawidłowych 
metod wychowawczych 
i postaw rodzicielskich; 

6) zapewnienie usług 
poradniczych, wspierających 
i edukacyjnych dla wszystkich 
rodzin.

Udzielanie wsparcia 
i pomocy rodzinie, 
w tym rodzinie 
w sytuacji przemocy 
domowej.

1) wspieranie rodzin, 
udzielanie ustawowej 
pomocy, w tym 
ze szczególnym 
uwzględnieniem pracy 
socjalnej; 

2) rozwijanie systemu 
wsparcia dla rodzin 
w kryzysie; 

3) wspieranie rodzin 
we wzmacnianiu 
i odzyskaniu zdolności 
do prawidłowego 
funkcjonowania poprzez: 
pracę socjalną, 
poradnictwo rodzinne, 
poradnictwo prawne, 
poradnictwo 
psychologiczne 
oraz pedagogiczne.

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 
w Lublinie, Starostwo 
Powiatowe w Lublinie.

Ośrodki pomocy społecznej z terenu 
powiatu lubelskiego, specjaliści 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
w Bychawie i Jednostki 
Specjalistycznego  
Poradnictwa w Bełżycach 
(psycholog, pedagog, prawnik, 
pracownik socjalny), 
Powiatowe Centrum Edukacji i 
Pomocy Psychologiczno-
Pedagogicznej w Lublinie, Sąd 
Rejonowy w Lublinie, 
Komenda Miejska Policji w Lublinie. 
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Pomoc rodzinom 
dysfunkcyjnym, 
z problemami 
opiekuńczo-
wychowawczymi 
i zagrożonym 
przemocą.

1) monitorowanie środowisk 
zagrożonych przemocą 
domową; 

2) skoordynowana 
i kompleksowa pomoc 
ze strony wszystkich 
instytucji i organizacji 
działających na rzecz 
zapobiegania przemocy 
w rodzinie – udział 
w zespołach 
interdyscyplinarnych 
i grupach roboczych; 

3) zapewnienie poradnictwa 
specjalistycznego 
w ramach działalności 
Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej; 

4) współpraca z ośrodkami 
pomocy społecznej, Sądem 
Rejonowym, Poradniami 
Psychologiczno-
Pedagogicznymi, 
organizacjami 
pozarządowymi w zakresie 
pomocy rodzinom 
znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej.
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Zapobieganie 
powielaniu złych 
wzorców rodzinnych 
i środowiskowych.

1) rozwijanie systemu 
wsparcia dla rodzin 
ze względu 
na różnorodność 
problemów i potrzeb, 
zwłaszcza w zakresie 
prawidłowych metod 
wychowawczych; 

2) wspieranie rodziców w ich 
funkcjach opiekuńczo – 
wychowawczych; 

3) wspieranie 
w przezwyciężaniu sytuacji 
kryzysowej; 

4) umożliwienie korzystania 
z porad socjalnych, 
prawnych, 
psychologicznych.

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 
w Lublinie, Starostwo 
Powiatowe w Lublinie.

Ośrodki pomocy społecznej z terenu 
powiatu lubelskiego, specjaliści 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
w Bychawie i Jednostki 
Specjalistycznego Poradnictwa w 
Bełżycach (psycholog, pedagog, 
prawnik, pracownik socjalny), 
Powiatowe Centrum Edukacji 
i Pomocy Psychologiczno-
Pedagogicznej w Lublinie, Sąd 
Rejonowy w Lublinie, 
Komenda Miejska Policji w Lublinie.
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Propagowanie 
prawidłowych metod 
wychowawczych 
i postaw 
rodzicielskich.

1) wspieranie programów 
profilaktycznych 
i edukacyjnych 
wspomagających 
wychowanie dzieci 
i młodzieży; 

2) wspieranie inicjatyw 
służących budowaniu 
prawidłowych postaw 
rodzicielskich; 

3) wspieranie rodzin 
zagrożonych dysfunkcjami 
(zapewnienie wsparcia 
dla rodziców mających 
problemy wychowawcze 
z dziećmi, zapewnienie 
wsparcia dla dzieci 
mających problemy 
edukacyjne, pomoc 
w korzystaniu z dziennych 
form opieki – zakłady 
aktywizacji zawodowej, 
świetlice 
socjoterapeutyczne, 
środowiskowe domy 
samopomocy).

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 
w Lublinie, Starostwo 
Powiatowe w Lublinie.

Ośrodki pomocy społecznej z terenu 
powiatu lubelskiego, specjaliści 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
w Bychawie i Jednostki 
Specjalistycznego Poradnictwa w 
Bełżycach (psycholog, pedagog, 
prawnik, pracownik socjalny), 
Powiatowe Centrum Edukacji 
i Pomocy Psychologiczno-
Pedagogicznej w Lublinie, Sąd 
Rejonowy w Lublinie, 
Komenda Miejska Policji w Lublinie.
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Zapewnienie usług 
poradniczych, 
wspierających 
i edukacyjnych 
dla wszystkich rodzin.

1) kierowanie członków rodzin 
do korzystania z innych 
usług lokalnych; 

2) rozwijanie lokalnej 
infrastruktury informacyjnej, 
edukacyjnej 
i terapeutycznej 
wspomagającej rodzinę 
w rozwiązywaniu 
problemów społecznych; 

3) budowanie sieci 
współpracy z podmiotami 
działającymi na rzecz 
dziecka i rodziny, 
zwłaszcza w zakresie 
przeciwdziałania przemocy 
domowej.

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 
w Lublinie, Starostwo 
Powiatowe w Lublinie.

Ośrodki pomocy społecznej z terenu 
powiatu lubelskiego, specjaliści 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
w Bychawie i Jednostki 
Specjalistycznego Poradnictwa w 
Bełżycach (psycholog, pedagog, 
prawnik, pracownik socjalny), 
Powiatowe Centrum Edukacji 
i Pomocy Psychologiczno-
Pedagogicznej w Lublinie, Sąd 
Rejonowy w Lublinie, 
Komenda Miejska Policji w Lublinie.

II. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY ORAZ OCHRONA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
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CELE GŁÓWNE: 
1) profilaktyka – promowanie 

wartości rodzinnych, 
rozwijanie umiejętności 
interpersonalnych; 

2) edukacja – przekazywanie 
wiedzy na temat zjawiska 
przemocy, jego skutków, 
informowanie o możliwych 
formach pomocy; 

3) interwencja – przerwanie 
przemocy, ochrona ofiar, 
izolacja i oddziaływanie 
na sprawców; 

4) wspieranie – przeciwdziałanie 
poczuciu osamotnienia 
i bezradności u ofiar 
przemocy, uświadomienie 
praw i możliwości 
rozwiązywania problemu 
poprzez pomoc 
psychologiczną, prawną 
i socjalną. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 
1) skuteczne i efektywne 

zwalczanie przemocy 
w rodzinie; 

2) zapewnienie ofiarom 
przemocy bezpieczeństwa 
i skutecznej pomocy; 

3) edukacja dzieci, młodzieży 
i dorosłych w zakresie 
konsekwencji wynikających 
ze stosowania przemocy 
w rodzinie; 

4) zmiana postaw, przekonań 
i zachowań mieszkańców 

1) systematyczne 
diagnozowanie 
zjawiska przemocy 
w rodzinie; 

2) podnoszenie 
wrażliwości 
społecznej wobec 
przemocy 
w rodzinie; 

3) podnoszenie 
kompetencji służb 
zajmujących się 
problematyką 
przemocy 
w rodzinie; 

4) udzielanie 
profesjonalnej 
pomocy ofiarom 
przemocy 
w rodzinie; 

5) oddziaływania 
na sprawców 
przemocy 
w rodzinie.

1) działania uprzedzające: 
diagnozujące, 
informacyjne, edukacyjne 
kierowane do ogółu 
społeczeństwa, a także 
do osób pracujących 
z ofiarami i sprawcami 
przemocy w rodzinie; 

2) działania interwencyjne: 
opiekuńcze 
i terapeutyczne kierowane 
do ofiar przemocy 
w rodzinie oraz 
pouczające i izolujące 
kierowane do sprawców 
przemocy w rodzinie; 

3) działania wspierające: 
psychologiczne, 
pedagogiczne, 
terapeutyczne i inne 
kierowane do ofiar 
przemocy w rodzinie; 

4) działania korekcyjno – 
edukacyjne kierowane 
do sprawców przemocy 
w rodzinie.

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 
w Lublinie

Starostwo Powiatowe w Lublinie, 
ośrodki pomocy społecznej, 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
w Bychawie i Jednostka 
Specjalistycznego Poradnictwa 
w Bełżycach, gminne komisje 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych, Policja, Sąd, 
Prokuratura, placówki oświatowe, 
organizacje pozarządowe działające 
na rzecz rodziny, zakłady opieki 
zdrowotnej. 
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II. BEZROBOCIE 

Zmniejszenie bezrobocia na 
terenie Powiatu Lubelskiego 
w celu minimalizacji ryzyka 
wejścia na drogę przestępczości 
z powodu braku środków 
do egzystencji lub nadmiaru 
niezagospodarowanego czasu 
wolnego.

Diagnoza rynku pracy. 1) rozpoznanie struktury 
bezrobocia, potrzeb 
i możliwości zatrudniania 
osób bezrobotnych; 

2) pozyskiwanie informacji 
o sytuacji lokalnego rynku 
pracy.

Powiatowy Urząd 
Pracy w Lublinie

Samorządy lokalne, organizacje 
pozarządowe, pracodawcy, 
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Promowanie usług 
i instrumentów rynku 
pracy oferowanych 
przez urząd pracy.

1) pozyskiwanie nowych 
partnerów do współpracy 
i utrzymywanie kontaktów 
z dotychczasowymi w celu 
pozyskiwania ofert pracy; 

2) dotarcie do osób 
bezrobotnych z terenu 
Powiatu Lubelskiego; 

3) inicjowanie i realizacja 
projektów wspierających 
pracę PUP w Lublinie; 

4) poprawa jakości usług 
świadczonych przez PUP 
w Lublinie.

Samorządy lokalne, organizacje 
pozarządowe, pracodawcy, 
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.
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Pomoc osobom 
młodym, 
w tym absolwentom 
w wejściu na rynek 
pracy.

1) promowanie i wspieranie 
zatrudnienia 
lub samozatrudnienia 
osób młodych; 

2) promowanie i 
organizowanie szkoleń 
w przypadku osób 
bez kwalifikacji 
zawodowych lub z 
kwalifikacjami 
niedostosowanymi do 
potrzeb rynku pracy; 

3) organizowanie staży 
zawodowych w celu 
nabycia umiejętności 
praktycznych i wejścia na 
rynek pracy; 

4) kształtowanie 
pozytywnego wizerunku 
osób bezrobotnych wśród 
pracodawców.

Samorządy lokalne, organizacje 
pozarządowe, pracodawcy 
i przedsiębiorcy, instytucje 
szkoleniowe, cech rzemiosł, 
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Zwiększenie 
efektywności 
wydatkowania 
środków Funduszu 
Pracy na tworzenie 
miejsc pracy.

1) odpowiedni dobór 
pracodawców, do których 
kierowane będą środki 
Funduszu Pracy – 
preferowanie 
pracodawców uczciwych i 
rzetelnych, wywiązujących 
się z zawartych umów; 

2) realizacja przewidzianych 
w ustawie aktywnych form 
przeciwdziałania 
bezrobociu.

Pracodawcy i przedsiębiorcy, 
samorządy lokalne.
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Przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu 
i zawodowemu.

1) organizacja osobom 
bezrobotnym zagrożonym 
wykluczeniem społecznym 
i zawodowym 
subsydiowanego 
zatrudnienia; 

2) inicjowanie w środowisku 
wzajemnej pomocy wśród 
osób bezrobotnych; 

3) nauka poruszania się na 
rynku pracy; 

4) uwrażliwienie środowiska 
lokalnego i pracodawców 
na konieczność 
podejmowania wspólnych 
działań na rzecz 
przeciwdziałania 
marginalizacji społecznej i 
jej skutków; 

5) kształtowanie 
pozytywnego wizerunku 
osób bezrobotnych wśród 
pracodawców; 

6) wsparcie osób 
bezrobotnych w 
szczególnej sytuacji 
na rynku pracy w wejściu 
lub powrocie na rynek 
pracy.

Samorządy lokalne, ośrodki pomocy 
społecznej, organizacje 
pozarządowe, 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Lublinie, pracodawcy.
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Rozwój zawodowy 
osób bezrobotnych, 
przystosowanie się 
pracodawców 
i pracowników 
do potrzeb rynku 
pracy.

1) rozpoznawanie potrzeb 
szkoleniowych u osób 
bezrobotnych; 

2) diagnoza potrzeb 
szkoleniowych 
na lokalnym rynku pracy; 

3) promocja trójstronnych 
umów szkoleniowych; 

4) organizacja szkoleń 
indywidualnych 
i grupowych; 

5) pomoc pracodawcom 
i pracownikom 
w doskonaleniu 
zawodowym poprzez 
środki Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego.

Pracodawcy, instytucje szkoleniowe.

IV. BEZPIECZEŃSTWO SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE
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Podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa dzieci 
i młodzieży.

Realizacja 
w poszczególnych 
samorządach 
programów profilaktyki 
uzależnień.

1) prowadzenie szerokiej 
akcji edukacyjnej dla 
uczniów, rodziców, 
nauczycieli, 
wychowawców na temat 
profilaktyki uzależnień od 
m.in. alkoholu, narkotyków 
oraz substancji 
psychoaktywnych, mające 
na celu zapobieganie 
i zmniejszenie szkód 
występujących w życiu 
młodych ludzi w związku 
z sięganiem przez nich 
po alkohol i substancje 
uzależniające; 

2) prowadzenie szkoleń 
pedagogów w zakresie 
wczesnego 
rozpoznawania 
i zapobiegania narkomani; 

3) organizowanie w szkołach 
spotkań z młodzieżą 
szkolną i rodzicami 
z udziałem pedagogów 
i psychologów 
oraz przedstawianie 
rodzicom sposobów 
rozpoznawania osób 
zażywających narkotyki.

Powiatowa Stacja 
Sanitarno-
Epidemiologiczna 
w Lublinie.
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Realizacja Programu 
„Bezpieczne wakacje”.

1) kontrolowanie ośrodków 
wypoczynkowych i miejsc 
biwakowania w celu 
sprawdzenia stanu 
bezpieczeństwa; 

2) pogadanki na temat 
bezpieczeństwa nad wodą 
i w turystycznym ruchu 
komunikacyjnym.

Komenda Miejska 
Policji w Lublinie, 
Komenda Miejska 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Lublinie.

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Lublinie.

Przeciwdziałanie 
poprzez sport agresji 
i patologii wśród dzieci 
i młodzieży.

Promowanie zdrowego 
stylu życia i odżywiania.

Dyrektorzy szkół. Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Lublinie.

Wzrost poczucia bezpieczeństwa 
wśród mieszkańców Powiatu 
Lubelskiego w miejscach 
publicznych i w miejscu 
zamieszkania.

Kontrola lokali 
gastronomicznych, 
punktów sprzedaży 
alkoholu pod 
względem posiadania 
zezwolenia na 
sprzedaż alkoholu, 
spełniania norm 
sanitarno-
epidemiologicznych.

1) współpraca administracji 
samorządowej z Policją, 
Państwową Inspekcją 
Handlową - kontrole 
doraźne, przeprowadzone 
w razie konieczności 
i potrzeby; 

2) nadzór nad warunkami 
produkcji, obrotu 
i transportu żywności oraz 
nad warunkami żywienia 
zbiorowego.

Powiatowa Stacja 
Sanitarno-
Epidemiologiczna 
w Lublinie.

Samorządy, Komenda Miejska Policji 
w Lublinie, Wojewódzki Inspektorat 
Inspekcji Handlowej w Lublinie.
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Kontrola innych miejsc 
pod względem 
spełnienia norm 
sanitarno-
epidemiologicznych.

1) monitoring wody do 
spożycia; 

2) badanie jakości wody 
w kąpieliskach i basenach 
rekreacyjnych; 

3) nadzór nad warunkami 
zdrowotnymi środowiska 
pracy; 

4) kontrola stanu sanitarnego 
posesji, terenów 
rekreacyjnych oraz 
obiektów użyteczności 
publicznej.

Powiatowa Stacja 
Sanitarno-
Epidemiologiczna 
w Lublinie.
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Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
imprez masowych.

1) przestrzeganie wymagań 
ustawowych przy 
współpracy z Policją, 
Państwową Strażą 
Pożarną i zarządami dróg 
związanych 
z organizowaniem imprez 
masowych 
przez organizatora 
imprez;  

2) wypracowanie 
mechanizmów 
zmierzających do 
skutecznej i rzetelnej 
realizacji założeń ustawy z 
dnia 20 marca 2009 r. o 
bezpieczeństwie imprez 
masowych; 

3) wnioskowanie o cofanie 
zezwoleń na sprzedaż 
alkoholu w przypadku 
powtarzających się 
naruszeń spokoju 
i porządku publicznego, 
kontrolowanie 
przestrzegania przepisów 
sanitarnych w punktach 
usługowych 
i gastronomicznych.

Powiatowa Stacja 
Sanitarno-
Epidemiologiczna 
w Lublinie.

Komenda Miejska Policji w Lublinie, 
Komenda Miejska Państwowej 
Straży Pożarnej w Lublinie.

Poprawa stanu zdrowia 
mieszkańców powiatu 
lubelskiego.

Prawidłowa 
organizacja 
i zabezpieczenie 
wypoczynku letniego 
i zimowego.

Kontrola organizacji 
kolonii, obozów i innych 
form wypoczynku dzieci 
i młodzieży.

Powiatowa Stacja 
Sanitarno-
Epidemiologiczna 
w Lublinie.
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Zapobieganie 
szerzeniu się chorób 
zakaźnych.

1) prowadzenie 
profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad dziećmi i 
młodzieżą w środowisku 
nauczania i wychowania; 

2) tworzenie warunków 
w zakresie czynnej opieki 
medycznej nad dziećmi 
i młodzieżą (gabinety 
profilaktyki zdrowotnej 
i pomocy przedlekarskiej); 

3) przeprowadzanie badań 
monitoringowych zwierząt; 

4) przeprowadzanie 
szerokiej akcji 
propagandowej; 

5) realizacja programów 
edukacyjnych, 
profilaktyczno-
zdrowotnych i haseł 
Światowej Organizacji 
Zdrowia w szkołach; 

6) nadzór nad 
wykonawstwem szczepień 
ochronnych dzieci 
i młodzieży; 

7) nadzór nad 
zapobieganiem 
i zwalczaniem chorób 
zakaźnych.

Powiatowa Stacja 
Sanitarno-
Epidemiologiczna 
w Lublinie.

Dyrektorzy szkół i placówek 
opiekuńczych, niepubliczne zakłady 
opieki zdrowotnej, samorządy 
lokalne, Komenda Miejska Policji w 
Lublinie, media.

Prawidłowa 
gospodarka 
odpadami.

Nadzór w zakresie 
zabezpieczenia odpadów 
przed zagrożeniem 
sanitarno-
epidemiologicznym.

Powiatowa Stacja 
Sanitarno-
Epidemiologiczna 
w Lublinie.
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V. BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE

Poprawa bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego w powiecie 
lubelskim.

Edukacja 
społeczeństwa, 
w szczególności dzieci 
i młodzieży w zakresie 
bezpiecznych 
zachowań 
w sytuacjach 
zagrożenia.

1) propagowanie ochrony 
przeciwpożarowej 
wśród społeczeństwa 
ze szczególnym 
zwróceniem uwagi 
na dzieci i młodzież; 

2) działania edukacyjne na 
temat zagrożeń 
i sposobów postępowania 
w przypadku ich 
powstania; 

3) przeprowadzenie 
pokazów; 

4) organizowanie Dni 
Otwartych Strażnic; 

5) organizowanie pokazów 
i szkoleń z zakresu 
kwalifikowanej pierwszej 
pomocy.

Komenda Miejska 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Lublinie.

Komenda Miejska Policji w Lublinie, 
samorządy, Zarząd Powiatowy 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP, 
placówki oświatowe, organizacje 
pozarządowe.

Kontynuacja 
kształcenia 
i doskonalenia 
zawodowego 
strażaków.

1) prowadzenie szkoleń 
oraz doskonalenia 
zawodowego dla 
strażaków OSP 
oraz strażaków PSP; 

2) organizowanie ćwiczeń 
doskonalących z zakresu 
działań ratowniczo-
gaśniczych 
i współdziałanie z innymi 
służbami.

Komenda Miejska 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Lublinie.

Komenda Miejska Policji w Lublinie, 
samorządy, Zarząd Powiatowy 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP, 
placówki oświatowe, Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Lublinie, Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Lublinie, Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii w Lublinie, organizacje 
pozarządowe.
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Opracowywanie 
i rozpropagowywanie 
informacji wśród 
społeczeństwa.

1) podnoszenie świadomości 
społecznej poprzez relacje 
o zdarzeniach 
i zagrożeniach; 

2) upowszechnianie wiedzy 
oraz popularyzowanie 
PSP; 

3) współpraca z instytucjami 
oraz zakładami pracy z 
terenu powiatu.

Komenda Miejska 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Lublinie.

Samorządy, organizacje 
pozarządowe.

Doskonalenie Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
na obszarze powiatu lubelskiego.

1) poszerzenie sieci 
jednostek włączonych 
do KSRG na terenie 
powiatu; 

2) realizacja szkoleń i 
ćwiczeń dla jednostek 
OSP; 

3) prowadzenie inspekcji 
gotowości operacyjnej 
jednostek OSP 
włączonych do KSRG; 

4) bieżąca analiza gotowości 
operacyjnej sił i środków 
włączonych do KSRG; 

5) opracowanie i bieżąca 
aktualizacja powiatowego 
planu ratowniczego.

Komenda Miejska 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Lublinie.

Władze samorządowe, Komenda 
Wojewódzka Państwowej Straży 
Pożarnej w Lublinie, Komenda 
Główna Państwowej Straży Pożarnej 
w Warszawie, Zarząd Oddziału 
Powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP, Komendanci 
gminni ochrony przeciwpożarowej.
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Usprawnienie działań ratowniczo-
gaśniczych.

1) poprawa stanu 
wyposażenia Jednostek 
Ratowniczo-Gaśniczych, 
w tym: grup 
specjalistycznych; 

2) realizacja szkoleń (w tym 
szkoleń specjalistycznych) 
i doskonalenia 
zawodowego; 

3) organizacja i 
przeprowadzenie 
powiatowych zawodów 
sportowo-pożarniczych 
OSP i Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych; 

4) doskonalenie 
funkcjonowania 
stanowiska kierowania 
Komendanta Miejskiego 
PSP w Lublinie.

Komenda Miejska 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Lublinie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Lublinie, Starostwo Powiatowe 
w Lublinie, samorządy miast i gmin.
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Rozpoznawanie zagrożeń 
oraz nadzór nad przestrzeganiem 
przepisów przeciwpożarowych.

1) realizacja kontroli 
bieżących przestrzegania 
przepisów 
przeciwpożarowych 
w obiektach 
zlokalizowanych na 
terenie powiatu 
lubelskiego; 

2) zajmowanie stanowiska 
w sprawie zgodności 
wykonania obiektów 
budowlanych w zakresie 
podległym ocenie przez 
organ PSP; 

3) egzekwowanie 
od zakładów 
o zwiększonym ryzyku 
programów zapobiegania 
awariom; 

4) bieżąca analiza zagrożeń 
uzyskiwanych w wyniku 
czynności kontrolno-
rozpoznawczych, działań 
ratowniczo-gaśniczych 
oraz ćwiczeń.

Komenda Miejska 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Lublinie.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Lublinie, samorządy.

VI. BEZPIECZEŃSTWO  W  MIEJSCACH  PUBLICZNYCH
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Poprawa bezpieczeństwa 
i porządku publicznego, 
ograniczenie ilości przestępstw i 
wykroczeń.

1) ograniczenie 
zjawiska 
bezrobocia; 

2) kształtowanie 
właściwych postaw 
moralnych; 

3) realizacja 
działalności 
edukacyjnej 
w środowisku osób 
zagrożonych 
patologią 
społeczną 
(alkoholizm, 
narkomania); 

4) zmniejszenie 
negatywnego 
wpływu 
anonimowości 
mieszkańców 
(w dużych 
skupiskach 
ludzkich) na 
wzrost zagrożeń; 

5) eliminowanie 
zjawisk 
niedostosowania 
społecznego 
wśród grup 
młodzieży; 

6) przekazywanie 
informacji 
o konieczności 
zabezpieczenia 
mienia.

1) w miejscach 
zagrożonych stosowanie 
przez policyjne służby 
patrolowe i obchodowe 
zasady „ZERO 
TOLERANCJI” wobec 
sprawców wykroczeń 
szczególnie uciążliwych 
społecznie; 

2) prowadzenie działań 
policyjnych 
ukierunkowanych na 
zatrzymywanie 
sprawców przestępstw 
przeciwko życiu 
i zdrowiu; 

3) kontynuowanie 
programu „STOP 
KRADZIEŻOM” 
mającemu na celu 
zapobieganie 
i ograniczanie ilości 
kradzieży występujących 
w miejscach 
lub okolicznościach, 
w których wykluczone są 
skuteczne działania 
w formie policyjnego 
patrolu lub obchodu, 
czyli obiektach 
zamkniętych takich jak: 
biura, przychodnie 
lekarskie, szpitale, 
szkoły, lokale 
gastronomiczne, 
dyskoteki, środki 
komunikacji miejskiej, 
instytucje. Ponadto 

Komenda Miejska 
Policji w Lublinie 
oraz komisariaty Policji 
w Bełżycach, 
w Bychawie 
i w Niemcach, 
dzielnicowi, 

Władze samorządowe, organizacje 
pozarządowe, agencje ochrony, 
Starostwo Powiatowe w Lublinie, 
mieszkańcy, domy kultury, ośrodki 
pomocy społecznej. 
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Zapobieganie patologiom 
społecznym jako zjawiskom 
kryminogennym.

1) troska o 
zwiększenie 
autorytetu szkół 
w procesie 
wychowawczym; 

2) zwiększenie 
kontroli 
społecznej; 

3) przeciwdziałanie 
patologiom 
w rodzinie; 

4) wyposażenie 
ucznia w wiedzę 
dotyczącą zasad 
zdrowego 
odżywiania oraz 
ich stosowania w 
życiu codziennym; 

5) uświadomienie 
uczniów, 
nauczycieli, 
wychowawców 
w szkołach 
na temat działania 
narkotyków, 
objawów, skutków 
i możliwości 
leczenia; 

6) zwiększenie 
świadomości 
młodzieży i ich 
opiekunów 
w zakresie 
odpowiedzialności 
prawnej 
za przejawy 
demoralizacji 
i czyny karalne 

1) realizacja procedury 
„Niebieskie Karty” 
poprzez uczestnictwo 
w pracach zespołu 
interdyscyplinarnego i 
grupach roboczych; 

2) prowadzenie akcji 
informacyjnych 
o telefonach i adresach 
instytucji, w których osoby 
zagrożone przemocą, 
mogą uzyskać pomoc; 

3) funkcjonowanie w KMP 
w Lublinie telefonu 
informacyjno-
konsultacyjnego 
(81) 535-53-30, przy 
którym dyżury pełnią 
funkcjonariusze Policji 
oraz pracownicy 
z Wydziału Prewencji KMP 
w Lublinie, udzielający 
porad prawnych i wsparcia 
psychologicznego; 

4) realizacja działalności 
edukacyjnej w środowisku 
osób zagrożonych 
patologią społeczną np. 
spotkania w gminnych 
ośrodkach pomocy 
społecznej, świetlicach 
środowiskowych; 

5) realizacja programu 
„Zachowaj trzeźwy umysł 
na drodze” poprzez 
wdrażanie działań 
edukacyjno-
informacyjnych służących 

Komenda Miejska 
Policji w Lublinie.

Starosto Powiatowe w Lublinie, 
pedagodzy, nauczyciele, organizacje 
harcerskie, wspólnoty parafialne, 
Kościół katolicki, dyrektorzy szkół, 
media, ośrodki pomocy społecznej, 
kuratorium oświaty, Stowarzyszenie 
MONAR, Liga Obrony Kraju, 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Lublinie.
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Działania na rzecz wzrostu 
poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców.

Zwiększenie 
świadomości 
społeczeństwa 
w zakresie zagrożeń 
oraz sposobów ich 
zapobiegania.

1) monitorowanie i analiza 
miejsc zagrożonych; 

2) organizowanie spotkań 
dla mieszkańców celem 
propagowania 
bezpiecznych zachowań; 

3) uczestnictwo w festynach 
i imprezach lokalnych; 

4) współpraca z organami 
samorządowymi 
i instytucjami 
pozarządowymi celem 
wymiany spostrzeżeń 
dotyczących ogólnego 
bezpieczeństwa 
mieszkańców powiatu; 

5) organizowanie konsultacji 
i debat społecznych 
mających na celu 
tworzenie wykazu miejsc 
zagrożonych 
przestępczością 
kryminalną 
oraz wykroczeniami 
uciążliwymi społecznie.

Komenda Miejska 
Policji w Lublinie.

Władze samorządowe, Starostwo 
Powiatowe w Lublinie, właściciele 
obiektów, Rady Gmin.
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Wzrost prestiżu instytucji i osób 
działających na rzecz 
bezpieczeństwa (działania 
informacyjno-promocyjne).

1) popularyzacja 
programu wśród 
społeczeństwa; 

2) promowanie 
narzędzi i metod 
komunikacji 
społecznej 
związanych 
z programem.

1) organizacja konferencji 
prasowych; 

2) opracowywanie 
materiałów prasowych; 

3) organizowanie spotkań 
z mieszkańcami, radami 
gmin, dyrektorami szkół; 

4) umieszczanie na stronach 
internetowych informacji 
o działaniach Policji na 
rzecz ogólnego 
bezpieczeństwa oraz 
komunikatów 
ostrzegających 
o zagrożeniach, jak 
również informowanie 
o sposobach unikania 
niebezpieczeństw.

Komenda Miejska 
Policji w Lublinie.

Media, samorządy, pedagodzy, 
Starostwo Powiatowe w Lublinie.
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Zwiększanie bezpieczeństwa 
w komunikacji i w ruchu 
drogowym.

Zwiększenie 
świadomości 
społecznej w zakresie 
konieczności 
przestrzegania 
przepisów ruchu 
drogowego. 

1) w zakresie 
przeciwdziałania 
wypadkom z udziałem 
pieszych: 
a) wytypowanie miejsc 

niebezpiecznych, 
gdzie piesi stwarzają 
zagrożenie; nadzór 
nad przejściami; 
podejmowanie 
wzmożonych działań: 
„Niechronieni 
uczestnicy ruchu 
drogowego”, 
„Bezpieczny Pieszy”, 
„Bezpieczna Droga 
do Szkoły”, 

b) organizowanie 
przedsięwzięć: 
„Bezpieczna Droga 
do Szkoły”, 
„Bezpieczne wakacje 
i ferie”, 

c) prowadzenie 
pogadanek 
nt. bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym; 
propagowanie wśród 
osób powyżej 18 roku 
życia filmu „Śmierć 
czai się na drodze”, 

d) kierowanie wniosków 
o zmianę organizacji 
ruchu; 

2) w zakresie 
przeciwdziałania 
wypadkom z udziałem 
kierowców: 

Komenda Miejska 
Policji w Lublinie.

Nauczyciele i pedagodzy, media, 
pracownicy szkół nauki jazdy, 
organizacje harcerskie, dyrektorzy 
szkół.
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Doposażenie Policji i podmiotów 
realizujących zadania w zakresie 
poprawy bezpieczeństwa.

1) w zakresie wzrostu 
świadomości prawnej 
społeczeństwa: 
a) wyposażenie 

dzielnicowych 
w materiały 
informacyjne i ulotki, 

b) finansowanie kosztów 
produkcji ulotek, 
broszur; 

2) w zakresie 
przeciwdziałania 
zagrożeniu dzieci na 
drodze: 
a) zakup materiałów 

odblaskowych, 
b) propagowanie 

bezpiecznych 
zachowań; 

3) w zakresie 
przeciwdziałania 
dezinformacji 
w społeczeństwie 
i biurokratyzacji Policji: 
a) zakup materiałów 

informacyjnych 
i ulotek dla 
dzielnicowych, 

b) dofinansowywanie 
Policji do zakupu 
pojazdów służbowych 
i obsługi biurowej 
Policji.

Komenda Miejska 
Policji w Lublinie.

Władze samorządowe, Starostwo 
Powiatowe w Lublinie, społeczność 
gminna.

VII. BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY
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Zwiększenie bezpieczeństwa 
uczniów w zakresie korzystania 
z Internetu, znajomość zjawiska 
cyberprzemocy oraz sposobów 
radzenia sobie z tym zjawiskiem.

1) przekazanie 
uczniom informacji 
dotyczących 
zagrożeń 
wynikających 
z niewłaściwego 
korzystania 
z Internetu; 

2) zapoznanie 
młodzieży 
ze zjawiskiem 
cyberprzemocy 
i sposobami 
radzenia sobie z 
tym problemem.

1) realizacja programu 
rządowego 
„Bezpieczna +”; 

2) projekcje filmów 
poświęconych tej 
tematyce; 

3) lekcje wychowawcze 
poświęcone temu 
zjawisku.

Wydział Edukacji, 
Kultury i Spraw 
Społecznych Starostwa 
Powiatowego Lublinie.

Pedagog szkolny - szkolny 
koordynator programu, wychowawcy. 
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Poprawa bezpieczeństwa 
uczniów  w szkole oraz jej 
otoczeniu.

Zapoznanie uczniów 
z zasadami 
bezpiecznego 
funkcjonowania 
w szkole, 
obowiązkami ucznia, 
regulaminem, 
właściwym 
zachowaniem się 
w drodze do szkoły.

1) lekcje wychowawcze 
poświęcone właściwym 
zachowaniom w szkole; 

2) lekcje wychowawcze 
poświęcone 
bezpieczeństwu uczniów 
w czasie ferii; 

3) rzetelne pełnienie 
przez nauczycieli dyżurów 
na terenie szkoły; 

4) współpraca z policjantami 
z posterunku Policji 
w Bełżycach 
(wystosowanie pisma do 
Komendanta Policji 
z prośbą o wzmożone 
patrole w okolicach 
budynków szkolnych); 

5) zgłaszanie Policji sytuacji 
dotyczących zagrożenia 
bezpieczeństwa uczniów, 
np. przekazanie informacji 
o pojawianiu się w okolicy 
szkoły osób, które są 
podejrzewane 
o rozprowadzanie wśród 
młodzieży środków 
odurzających; 

6) ankieta dotycząca 
bezpieczeństwa uczniów 
w szkole; 

7) ankieta diagnozująca 
zagrożenie młodzieży 
uzależnieniami; 

8) wykorzystanie szkolnego 
monitoringu.

Wydział Edukacji, 
Kultury i Spraw 
Społecznych Starostwa 
Powiatowego Lublinie

Komenda Miejska Policji w Lublinie,  
dyrektorzy szkół, pedagodzy, 
wychowawcy. 
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Zwiększenie świadomości 
uczniów na temat zagrożeń 
wywoływanych przez środki 
odurzające (zagrożenia dla 
zdrowia, życia i bezpieczeństwa).

1) zapoznanie 
młodzieży 
ze szkodliwym 
działaniem 
środków 
odurzających; 

2) nauczenie zasad 
asertywnych 
i bezpiecznych 
zachowań.

1) akcja „Tydzień przeciw 
przemocy, agresji 
i uzależnieniom”; 

2) realizacja programu „Twój 
wybór - Twoje zdrowie”; 

3) szkolenia dla nauczycieli 
i rodziców uczniów; 

4) lekcje wychowawcze 
poświęcone tej tematyce.

Wydział Edukacji, 
Kultury i Spraw 
Społecznych Starostwa 
Powiatowego Lublinie

Stowarzyszenie MONAR - Poradnia 
Profilaktyki, Leczenia i Terapii 
Uzależnień Oddział w Lublinie, 
pedagog szkolny, wychowawcy, 
samorząd uczniowski.
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Zwiększenie skuteczności działań 
wychowawczych, edukacyjnych, 
informacyjnych i profilaktycznych 
wśród uczniów, ich rodziców 
(opiekunów) oraz nauczycieli i 
pracowników szkoły na rzecz 
bezpieczeństwa i tworzenia 
przyjaznego środowiska wolnego 
od zagrożeń 
(realizacja Szkolnego Programu 
Profilaktyki na lata 2015–2019).

1) dostarczenie 
uczniom 
i rodzicom wiedzy 
nt. konsekwencji 
palenia, picia, 
„brania”; 

2) wzmacnianie 
w uczniach 
umiejętności 
asertywnego 
odmawiania; 

3) wzmacnianie 
mocnych stron; 

4) utrudnianie 
młodzieży dostępu 
do środków 
psychoaktywnych; 

5) dostarczenie 
wiedzy o HIV/
AIDS; 

6) dostarczenie 
wiedzy 
o możliwości 
rozwiązywania 
sytuacji trudnych 
oraz wskazanie 
sposobów 
radzenia sobie 
z emocjami, 
stresem 
i zagrożeniem; 

7) rozpoznanie 
problemów  
rozwojowych 
uczniów; 

8) uświadomienie 
uczniom skutków 
wagarów dla ich 

1) materiały informacyjne: 
ulotki i broszury; 

2) gazetki informacyjne 
w gablotach; 

3) pogadanki, zajęcia 
warsztatowe, konkursy; 

4) obchody np. Światowe Dni 
Bez Papierosa, itp.; 

5) lekcje wychowawcze 
nt. uzależnień, 
asertywności; 

6) zwracanie podczas 
dyżurów szczególnej 
uwagi na miejsca tzw. 
powyższego ryzyka: 
toalety, schody, szatnie. 
Pełnienie dyżurów 
śródlekcyjnych, 
obserwacja uczniów.

Wydział Edukacji, 
Kultury i Spraw 
Społecznych Starostwa 
Powiatowego Lublinie.

Podstawowa opieka zdrowotna, 
komisariaty policji, Komenda Miejska 
Policji w Lublinie, Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Lublinie, 
wychowawcy klas i grup w 
internacie, 
nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów.
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