Załącznik do uchwały Nr XXXVI/424/17
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie uchwalenia
„Programu zapobiegania przestępczości
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli
i porządku publicznego miasta Słupska
na lata 2017 – 2021”

„PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI
ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA
OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2017-2021”

Słupsk, 2017 r.

„PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY
BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO MIASTA SŁUPSKA
NA LATA 2017 - 2021”
1. Wstęp.
Do chwili obecnej na terenie miasta Słupska obowiązuje „Program zapobiegania
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla miasta Słupska”,
zatwierdzony Uchwałą Nr XLVI/580/2 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 czerwca 2002 r.
Powyższy „Program” przez okres 14 lat obowiązywania zdezaktualizował się, doszły nowe
zagrożenia, opracowano i przyjęto na terenie miasta wiele nowych strategicznych dokumentów,
będących podstawą działalności podmiotów ujętych w „Programie”.
Wypracowano wiele nowych analiz, wniosków oraz podsumowań i zestawień. Wzięto pod
uwagę prowadzone od wielu lat badania poczucia bezpieczeństwa publicznego mieszkańców
Słupska, prowadzone przez Akademię Pomorską w Słupsku, przy współpracy Stowarzyszenia
„Bezpieczny Region Słupski”.
Przy opracowaniu „Programu” przyjęto zasady zrównoważonego rozwoju miasta Słupska,
wzięto pod uwagę „Strategię rozwoju miasta Słupska na lata 2017 – 2022”, nową wizję
funkcjonowania Straży Miejskiej w Słupsku, a także doświadczenia podmiotów realizujących
dotychczasowy „Program”.
Ważną grupą, do której adresowane będą cele nowego „Programu”, są osoby nieletnie,
osoby z niepełnosprawnościami, a także osoby starsze.
Na posiedzeniu w dniu 26.01.2017 r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Słupska
jednogłośnie przyjęła projekt nowego programu.
2. Podstawa prawna opracowania programu.
Obowiązek opracowania programu wynika z art. 4 ust. 1 pkt 15, art. 12 pkt 9 b, w związku
z art. 91 i art. 92 , art. 38 a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579).
3. Opis stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego Miasta Słupska.
Miasto Słupsk położone jest w północnej Polsce, w pasie nadmorskim, w północno zachodniej części województwa pomorskiego. Jest jednocześnie ważnym ośrodkiem
administracyjno – gospodarczym, siedzibą powiatu ziemskiego oraz gminy miejskiej Słupsk.
Graniczy z gminami Kobylnica i Słupsk.
Leży nad rzeką Słupią, na Pobrzeżu Słowińskim, na krańcu Równiny Słupskiej. Miasto jest
oddalone od Morza Bałtyckiego o 18 km. Naturalnymi granicami podziału miasta są rzeka Słupia
i odcinki linii kolejowych.
Miasto o powierzchni około 43 km2 zamieszkuje niecałe 90 tysięcy mieszkańców. Średnia
gęstość zaludnienia wynosi około 2326 osób na km2.
Sprawy z zakresu ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie gminy
stanowią jedno z zadań własnych gminy określonych w art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579).
Do realizacji tych zadań ustawodawca zobowiązał również jednostki samorządowe – powiaty.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
– powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym,
w tym między innymi zapewnia bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny.
Zwiększony napływ turystów zmusił władze miasta do podjęcia działań w zakresie
zapewnienia ochrony ludności, utrzymania na wysokim poziomie sprawności infrastruktury
krytycznej, a także wdrożenia nowoczesnej organizacji ratownictwa połączonego z optymalną
skutecznością udzielania pomocy osobom potrzebującym.

Dotychczasowe badania poczucia bezpieczeństwa publicznego, w percepcji mieszkańców
Słupska wykazały, że mieszkańcy miasta czują się bezpiecznie w Słupsku. Pozytywnie została
oceniona Policja w Słupsku.
Pomimo podjętych w latach ubiegłych działań ze strony wszystkich służb oraz innych
podmiotów ujętych w poprzednim „Programie”, nadal wiele obszarów bezpieczeństwa wymaga
poprawy i zdecydowanych działań.
Należą do nich zagrożenia wskazane przez podmioty uczestniczące w opracowaniu
niniejszego „Programu”, a także nowe zagrożenia związane z rozwojem cywilizacyjnym,
jak zagrożenia terroryzmem, czy zagrożenia w cyberprzestrzeni.
Oczekiwania obywateli dotyczące stałej poprawy bezpieczeństwa, szybkiej i skutecznej
reakcji na zdarzenia służb działających na terenie miasta, mają zdecydowany wpływ na cele
i sposoby ich realizacji, określone w „Programie”.
Istotna jest, szeroko zakrojona współpraca zarówno w zakresie profesjonalnie prowadzonych
analiz bezpieczeństwa, zbiorowych przedsięwzięć, a także wypracowanych rozwiązań, które
w przyszłości będą wpływały na poziom bezpieczeństwa miasta.
To oddziaływanie będzie tym skuteczniejsze, im większa będzie świadomość społeczna praw
i obowiązków obywateli, ale również ich współudział w różnorodnych formach aktywności
społecznej w życiu publicznym.
4. Charakterystyka „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa
obywateli i porządku publicznego Miasta Słupska”.
Podstawowym szczeblem zarządzania bezpieczeństwem jest lokalna administracja
samorządowa. Do zadań publicznych powiatu, o charakterze ponadgminnym, należą
m.in. zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
W celu ich realizacji tworzy się „Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”.
Jego wdrożenie ma zapewnić zarówno podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców, jak i wpłynąć na poprawę stanu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
„Program” nie definiuje wszystkich możliwych zagrożeń na terenie miasta. Opracowując
cele strategiczne i operacyjne przyjęto te zagrożenia, które mają największy wpływ na
bezpieczeństwa mieszkańców miasta i jego gości.
Podstawą zdefiniowania podstawowych problemów powodujących zagrożenia
bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Słupska były dotychczasowe, coroczne sprawozdania
służb i inspekcji z działalności za dany rok kalendarzowy.
W realizacji „Programu” ważne znaczenie ma usuwanie przyczyn zagrożeń. Wymaga
to podejmowania długofalowych działań prewencyjnych i wychowawczych we współpracy
ze służbami miejskimi, instytucjami i organizacjami oraz mieszkankami i mieszkańcami miasta.
„Program” wskazuje podmioty odpowiedzialne za realizację zawartych w nim zadań.
Pozostałe służby, instytucje, organizacje pozarządowe, organizacje społeczne i inni partnerzy,
mogą włączać się w jego realizację na zasadzie dobrowolności.
„Program” jest otwarty i każda nowa inicjatywa może poszerzać jego zakres. Formy
realizacji mogą być uzupełniane bądź zmieniane, w zależności od bieżącej sytuacji.
Zamierzeniem niniejszego „Programu” jest osiągnięcie stanu poprawy bezpieczeństwa
i porządku publicznego, w odczuciu mieszkańców i gości miasta Słupska,
a także w wymiarze statystycznym, między innymi poprzez:
1. Ograniczenie liczby przestępstw w siedmiu najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa
kategoriach tj: kradzieże cudzej rzeczy, kradzieże samochodów, kradzieże z włamaniem,
rozboje i wymuszenia rozbójnicze, bójki i pobicia, uszkodzenia ciała (uszczerbek na
zdrowiu),uszkodzenie mienia.
2. Prowadzenie działań profilaktycznych, akcji informacyjnych mających na celu zapobieganie
przestępstwom, których ofiarami są w szczególności osoby starsze.

3. Prowadzenie działań edukacyjnych adresowanych do młodzieży, promujących zdrowy styl
życia, informujących o szkodliwości stosowania używek oraz o zasadach odpowiedzialności
karnej osób nieletnich.
4. Prowadzenie debat, konsultacji społecznych, spotkań ze społecznością lokalną dotyczących
identyfikacji zagrożeń.
5. Zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych
uczestników ruchu drogowego.
6. Kontynuowanie działań i rozpowszechnianie wśród mieszkańców miasta materiałów
edukacyjnych dotyczących występujących zagrożeń i sposobów ich unikania,
bezpieczeństwa i patologii społecznych.
7. Kontynuowanie programów profilaktycznych, w tym z zakresu uzależnień, narkomanii
i alkoholizmu.
8. Edukację społeczeństwa w zakresie możliwych, współczesnych zagrożeń oraz kształtowanie
sposobu reakcji i właściwego zachowania się w różnych niebezpiecznych sytuacjach.
5. Główne cele Programu.
I. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania.
Problemy:
1) nieznajomość lub słaba znajomość występujących zagrożeń,
2) bezrobocie, w szczególności wśród absolwentów i osób młodych,
3) zagrożenie przestępstwami popełnianymi przez osoby pozostające pod wpływem
alkoholu, narkotyków czy dopalaczy,
4) łatwe przyjmowanie negatywnych wzorców zachowań,
5) anonimowość, bierność, brak poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne, dające
„nieme przyzwolenie” na popełnianie przestępstw i wykroczeń,
6) niewystarczający sposób zabezpieczenia technicznego obiektów,
7) mała ilość parkingów strzeżonych,
8) możliwość zbycia skradzionych przedmiotów, szybki zysk,
9) agresywność i brutalność sprawców,
10) uznawanie Policji za jedyną instytucję odpowiedzialną za walkę z przestępczością,
11) niewystarczająca liczba sił i środków policyjnych,
12) nowe kategorie przestępstw dotykające wzrastającej odsetki osób starszych,
13) anonimowość sprawców przestępstw i wykroczeń w trakcie sezonu letniego,
14) powstanie centrów handlowych w rejonach miasta nieobjętych monitoringiem miejskim,
15) żebractwo,
16) niewystarczające bezpieczeństwo osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
(osoby niepełnosprawne, samotni, seniorzy) oraz osób wykluczonych społecznie,
szczególnie w okresie jesienno – zimowym.
II. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
Problemy:
1) przestępstwa i wykroczenia w szkołach oraz w bezpośrednim sąsiedztwie szkół,
2) łatwy dostęp do alkoholu, papierosów i narkotyków w środowisku lokalnym,
3) mało skuteczna reakcja społeczna na przejawy zjawisk patologicznych w otoczeniu
szkół, tolerancja dla zachowań patologicznych/ryzykownych,
4) mała świadomość rodziców na temat zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,
5) zagrożenie wynikające z łatwego dostępu do internetu (cyberprzemoc, niekontrolowany
łatwy dostęp do niepożądanych informacji, wirtualna rzeczywistość oderwana od życia,
niekontrolowane zakupy przez internet, przestępczość komputerowa, bezkrytyczne
zaufanie do możliwości maszyny tzw. „szok informacyjny”),
6) uzależnienie od internetu i gier komputerowych,
7) prostytucja nieletnich.

III. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Problemy:
1) wzrost natężenia ruchu drogowego,
2) wzrost liczby uczestników ruchu drogowego, ich nieostrożność i brawura,
3) niewłaściwe oznakowanie dróg lub brak oznakowania,
4) zły stan techniczny pojazdów, dróg oraz infrastruktury drogowej,
5) słaba znajomość przepisów ruchu drogowego,
6) niewystarczające przystosowanie przestrzeni miejskiej do potrzeb
z niepełnosprawnościami,
7) zbyt mała ilość ścieżek rowerowych oraz ich słaba jakość.

osób

IV. Przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania, dopalacze, przemoc).
Problemy:
1) niski stan świadomości na temat negatywnego wpływu używek,
2) powszechność dostępu do alkoholu,
3) łatwość dystrybucji narkotyków i dopalaczy, duży zysk z ich sprzedaży,
4) moda na zażywanie tzw. "dopalaczy",
5) przemoc w rodzinie,
6) niekorzystne warunki ekonomiczne.
V. Bezpieczeństwo pożarowe.
Problemy:
1) niewystarczający sposób zabezpieczenia obiektów,
2) słaba znajomość przepisów i zasad ochrony ppoż.,
3) uznawanie PSP za jedyną odpowiedzialną za bezpieczeństwo ppoż.,
4) niewystarczająca ilość środków finansowych na ochronę ppoż.,
5) zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla (czadem),
6) nieznajomość zagrożeń,
7) ograniczona dostępność materiałów informacyjnych.
VI. Bezpieczeństwo sanitarno – epidemiologiczne.
Problemy:
1) lekceważenie i nieprzestrzeganie przepisów sanitarnych,
2) zagrożenie epidemiologiczne:
a) zachorowania ludności na choroby wywołane przez bakteryjne, wirusowe
i prionowe czynniki etiologiczne chorób zakaźnych, w wyniku niewłaściwego
zabezpieczenia biologicznych odpadów niebezpiecznych,
b) nieprzestrzeganie programu szczepień ochronnych dla dzieci i osób z grup ryzyka,
c) nieświadomość i zaniedbanie ze strony osób chorych zakaźnie oraz nosicieli chorób
zakaźnych,
d) bagatelizowanie przez turystów
zasad ochrony przed zagrożeniami
epidemiologicznymi podczas podróży zagranicznych (możliwość zawlekania chorób
zakaźnych z innych stref klimatycznych),
e) awarie instalacji sanitarnych,
f) zaniedbania służb komunalnych odpowiedzialnych za utrzymanie właściwego stanu
sanitarnego oraz służb medycznych odpowiedzialnych za zabezpieczenie opieki
medycznej,
g) bliskie sąsiedztwo z obszarami o wysokim zagrożeniu epidemiologicznym (porty
morskie, szlaki komunikacji międzynarodowej, którymi mogą przedostawać się na
teren miasta czynniki etiologiczne chorób zakaźnych z obszarów o wysokim
zagrożeniu epidemiologicznym),

h) napływ z zagranicy ludności, przebywającej tymczasowo na terenie miasta
w związku z okresowym zatrudnieniem,
i) bioterroryzm.
3) Zagrożenia chemiczne:
a) zatrucia ludności niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami chemicznymi
w wyniku klęsk żywiołowych oraz katastrof komunikacyjnych,
b) niewłaściwe zabezpieczenia odpadów chemicznych,
c) awarie instalacji przemysłowych,
d) zaniedbania wyspecjalizowanych służb odpowiedzialnych za właściwą gospodarkę
niebezpiecznymi odpadami chemicznymi,
e) niewłaściwe zabezpieczenie miejsc przechowywania niebezpiecznych substancji
i mieszanin chemicznych,
f) niekompetencje osób pracujących z niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami
chemicznymi,
g) działalność terrorystyczna.
4) Zagrożenia radiacyjne:
a) napromieniowanie i skażenie substancjami promieniotwórczymi ludności
i środowiska, w wyniku awarii elektrowni atomowych w sąsiednich państwach,
b) katastrofy
komunikacyjne
powstałe
podczas
transportu
materiałów
promieniotwórczych,
c) niewłaściwe
zabezpieczenie
odpadów
promieniotwórczych,
zaniedbanie
wyspecjalizowanych służb odpowiedzialnych za właściwą gospodarkę odpadami
promieniotwórczymi,
d) niewłaściwe zabezpieczenie miejsc przechowywania otwartych źródeł
promieniowania jonizującego,
e) awarie otwartych źródeł promieniowania jonizującego,
f) niekompetencje osób pracujących przy źródłach promieniowania jonizującego,
g) działalność terrorystyczna.
VII. Bezpieczeństwo ekologiczne.
Problemy:
1) zanieczyszczenia przez substancje pochodzenia
przemysłowego, transportowego
i komunalnego,
2) dzikie wysypiska,
3) wypalanie traw,
4) spalanie odpadów w piecach,
5) zaśmiecanie terenów miejskich,
6) niepełna dostępność dobrej jakości wody pitnej,
7) utrudnienia w utrzymaniu dobrej jakości wód powierzchniowych i podziemnych.
VIII. Bezpieczeństwo w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń.
Problemy:
1) wzrost negatywnego oddziaływanie sił przyrody,
2) „betonowanie” terenów miejskich,
3) niepełna regulacja rzeki Słupi oraz niewystarczająca ilość urządzeń
przeciwpowodziowych (poldery, itp.),
4) ograniczony system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach,
5) wzrost zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym oraz
zdarzeniem o charakterze terrorystycznym dotyczącym systemów teleinformatycznych.

6. Struktura Programu.
Struktura „Programu” oparta jest na prezentacji celów strategicznych i operacyjnych wraz
z opisem sposobów ich realizacji. Pod każdym z opisanych celów znajduje się wykaz podmiotów
odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz partnerów uczestniczących w realizacji danego celu.
Zadania realizowane będą na bieżąco.
7. Realizacja Programu.
Koordynatorem „Programu” jest Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Słupska,
do zadań której, zgodnie z art. 38 a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym, należy przygotowanie projektu „Programu”.
Działania określone w „Programie” będą na bieżąco monitorowane i analizowanie przez
Komisję oraz aktualizowane i przystosowywane do wciąż zmieniających się warunków życia
mieszkańców miasta.
W I kwartale każdego roku, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Słupska zostanie
przedstawione sprawozdanie z realizacji „Programu”.
Sprawozdanie sporządzane będzie na podstawie informacji przekazanych przez podmioty
zobligowane do realizacji przedsięwzięć zawartych w „Programie”, w zakresie przysługujących
podmiotom uprawnień.
Zostanie ono poddane analizie i ocenie, w celu określenia prawidłowości przyjętych
kierunków, form i metod działań oraz osiągniętych efektów.
Założenia w zakresie zapobiegania przestępczości, będą mierzone przez wybrane wskaźniki
dotyczące przestępczości w ramach analizy przestępczości prowadzonej przez Policję oraz
w ramach przeprowadzanych cyklicznie badań ankietowych nt. poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców miasta Słupska.
8. Spodziewane efekty.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkanek, mieszkańców i gości miasta.
Polepszenie przestrzegania prawa i porządku publicznego.
Ograniczenie skali zagrożeń przestępczością.
Pozyskanie rzetelnej wiedzy przez rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzież na temat
występujących zagrożeń i sposobach ich unikania.
Zwiększenie zaangażowania instytucji, stowarzyszeń, placówek szkolno – wychowawczych
w podejmowaniu działań mających na celu przeciwdziałania zagrożeniom i patologiom.
Poprawa bezpieczeństwa pożarowego.
Poprawa bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego.
Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego.
Poprawa reagowania na nadzwyczajne zagrożenia i zwiększenie efektywności informowanie
społeczeństwa o powstałych zagrożeniach.

9. Środki na realizację Programu.
1. Środki własne podmiotów biorących udział w realizacji Programu.
2. Środki z budżetu miasta.
3. Z innych możliwych źródeł.

10. Zgodnie z Zarządzeniem
Nr 815/RBiZK/2016 Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 18 października 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
projektu Uchwały Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego miasta Słupska na
lata 2017 - 2021” projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego miasta Słupska na lata 2017 –
2021”, został poddany od dnia 7 listopada do dnia 28 listopada 2016 roku konsultacjom
społecznym.
Podmioty (instytucje, osoby) opracowujące „Program” oraz wnoszące uwagi do projektu
(konsultacje).
Lp.

Nazwa podmiotu
Podmioty opracowujące „Program”

1.

Urząd Miejski w Słupsku:
Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

2.

Straż Miejska w Słupsku

3.

Komenda Miejska Policji w Słupsku

4.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku

5.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Słupsku

6.

Prokuratura Rejonowa w Słupsku

7.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Słupska
Podmioty i instytucje konsultujące „Program”

1.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

2.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

3.

„Wodociągi Słupsk”

4.

Słupska Rada Seniorów

5.

Stowarzyszenie „Bezpieczny Region Słupski”

6.

Akademia Pomorska w Słupsku – Instytut Bezpieczeństwa Narodowego

7.

Urząd Miejski w Słupsku:
Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Słupska ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zielonej
Modernizacji Miasta
Pełnomocnik PMS ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Wydział Edukacji
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Osoby konsultujące „Program”

1.

Radni Rady Miejskiej w Słupsku

2.

Mieszkańcy Miasta

12. Cele i sposoby ich realizacji.
CEL
STRATEGICZ
NY
Szczegółowy
opis celu

I. BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I MIEJSCU ZAMIESZKANIA
1.
2.
3.
4.
5.

Analiza zagrożeń bezpieczeństwa i realnych potrzeb społeczności lokalnej pod względem bezpieczeństwa.
Poprawa poziomu społecznego poczucia bezpieczeństwa.
Przeprowadzenie badań na temat poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta Słupska.
Efektywne wykorzystanie monitoringu wizyjnego miasta.
Podniesienie poziomu wiedzy wśród mieszkanek i mieszkańców miasta z zakresu bezpieczeństwa obywateli
i występujących zagrożeń.

Ograniczenie liczby przestępstw w siedmiu najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa kategoriach:
• kradzieże cudzej rzeczy,
• kradzieże samochodów,
• kradzieże z włamaniem,
1. Cel operacyjny
• rozboje i wymuszenia rozbójnicze,
• bójki i pobicia,
• uszkodzenia ciała (uszczerbek na zdrowiu),
• uszkodzenie mienia.
Sposób realizacji

1. Systematyczna kontrola przez dzielnicowych stanu zabezpieczenia infrastruktury osiedlowej, w tym
klatek schodowych, piwnic, boisk i parkingów, dokumentowanie stwierdzonych nieprawidłowości
i przekazywanie informacji zarządcom.
2. Prowadzenie akcji represyjnych i porządkowych wobec osób popełniających przestępstwa.
3. Modernizacja monitoringu wizyjnego, zapewnienie odpowiedniej obsługi studia monitoringu
wizyjnego, propagowanie nowoczesnych sposobów zabezpieczenia mienia.
4. Prowadzenie działań profilaktycznych, akcji informacyjnych mających na celu zapobieganie
przestępstwom, których ofiarami są w szczególności osoby starsze, ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb osób z niepełnosprawnościami, m.in. dostosowanie komunikatów i ich form do potrzeb osób
z różnymi typami niepełnosprawności.
5. Szkolenie pracowników służb porządkowych z zakresu obsługi osób z niepełnosprawnościami.
6. Kontrola miejsc najczęstszego zakłócania porządku publicznego.

7. Polepszenie oświetlenia ulic i parków, terenów zielonych i eliminowanie w ten sposób miejsc
niebezpiecznych.
8. Wykorzystanie mapy zagrożeń bezpieczeństwa w lokalizacji miejsc niebezpiecznych.
9. Zwiększenie liczby patroli Policji i Straży Miejskiej w miejscach i czasie, gdzie są najbardziej
potrzebne.
10. Patrolowanie miejsc gromadzenia się i przebywania osób bezdomnych (place budowy, niezamieszkałe
obiekty itp.).
11. Znakowanie rowerów.
Jednostki
Komenda Miejska Policji w Słupsku (poz. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11), Straż Miejska w Słupsku (poz. 3, 6, 8, 9, 10),
odpowiedzialne za Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku (poz. 7), Urząd Miejski w Słupsku - Wydział Zdrowia i Spraw
realizację
Społecznych (poz. 4, 5).
Partnerzy

Placówki oświatowe, zarządcy terenów, wspólnoty mieszkaniowe, mieszkańcy i goście miasta.

2. Cel operacyjny Ochrona mieszkańców przed chuligańskimi zachowaniami.
Sposób realizacji

1. Ustalanie miejsc gromadzenia się potencjalnych sprawców i występowania ekscesów chuligańskich.
2. Rygorystyczne przestrzeganie przepisów wobec osób, w tym szczególnie nieletnich, naruszających
porządek prawny.
3. Prawidłowa organizacja zabezpieczenia imprez, w szczególności imprez masowych i podwyższonego
ryzyka.
4. Akcje porządkowo – represyjne w miejscach gromadzenia się osób naruszającej porządek publiczny.
5. Wdrożenie innowacyjnych form zawiadamiania mieszkańców o zagrożeniach, np. system
powiadamiania przez SMS i odwrotnie: SMS/aplikacja do powiadamiania przez mieszkańców o aktach
wandalizmu.

Jednostki
Komenda Miejska Policji w Słupsku oraz Straż Miejska w Słupsku (poz. 1, 2, 4), Urząd Miejski w Słupsku odpowiedzialne za Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Miejskie Centrum Zarządzania
realizację
Kryzysowego w Słupsku (poz. 3, 5).
Partnerzy

Właściciele terenów i obiektów oraz organizatorzy imprez masowych, mieszkańcy i goście miasta.

3. Cel operacyjny Zapobieganie wszelkim formom żebractwa.
Sposób realizacji

1. Edukacja mieszkańców Miasta Słupska o prospołecznych zachowaniach wobec żebractwa.
2. Stosowanie jednolitych zasad postępowania wszelkich służb wobec osób żebrzących.

Jednostki
Urząd Miejski w Słupsku - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w
odpowiedzialne za Słupsku, Straż Miejska w Słupsku.
realizację
Partnerzy

Placówki oświatowe, organizacje pozarządowe.

4. Cel operacyjny Zapewnienie bezpieczeństwa osobom zagrożonym wykluczeniem i wykluczonych społecznie szczególnie
w okresie jesienno – zimowym.
Sposób realizacji

1. Skoordynowanie działań podejmowanych przez służby mundurowe, instytucje samorządowe
i organizacje pozarządowe, zmierzające do poprawy sytuacji osób bezdomnych i osób będących pod
wpływem alkoholu przebywających w miejscach publicznych lub niemieszkalnych, które znalazły się
w trudnej sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu na skutek wyziębienia organizmu.
2. Skoordynowanie i intensyfikacja działań zmierzających do zapewnienia opieki nad osobami
niesamodzielnymi, niewymagającymi hospitalizacji, m.in. poprzez uruchomienie miejsc czasowego
pobytu, zapewniających całodobową opiekę.
3. Rozwój i upowszechnienie teleopieki.

Jednostki
Urząd Miejski w Słupsku - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
odpowiedzialne za w Słupsku.
realizację
Partnerzy

Urząd Miejski w Słupsku - Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Miejskie
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku, Straż Miejska w Słupsku, Komenda Miejska Policji w Słupsku,
Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki służby zdrowia, organizacje
pozarządowe.

5. Cel operacyjny Podniesienie poziomu wiedzy wśród mieszkańców miasta z zakresu bezpieczeństwa i występujących
zagrożeń.
Sposób realizacji

1. Opracowanie i rozpowszechnienie ulotek i materiałów informacyjnych o zagrożeniach i sposobach ich
unikania oraz ulotek zachęcających do podejmowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa
publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb różnych grup mieszkańców np. osób
z niepełnosprawnościami, seniorów, cudzoziemców.
2. Organizowanie spotkań z mieszkańcami i pogadanek z dziećmi i młodzieżą szkolną
nt. bezpieczeństwa i występujących zagrożeń.
3. Organizowanie festynów, imprez kulturalno – sportowych związanych z bezpieczeństwem.

4. Edukacja mieszkańców w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom („przestępstwa na wnuczka” oraz
„przestępstwa na policjanta”), z wykorzystaniem mediów, spotkań z mieszkańcami na osiedlach,
ze wspólnotami, w szkołach, w trakcie konsultacji społecznych, debat, spotkań ze społecznością.
5. Wzmocnienie edukacji dotyczącej możliwych zagrożeń oraz wskazanie miejsc udzielających wsparcia
i pomocy.
6. Wypracowanie modelu dobrej współpracy z mediami, w celu edukacji mieszkańców.
7. Przeprowadzanie pogadanek, prelekcji, pokazów w szkołach nt. realizowanych przez Straż Miejską
zadań wynikających z ustaw i aktów prawa miejscowego.
Jednostki
Komenda Miejska Policji w Słupsku (poz. 1, 2, 4, 5, 6), Straż Miejska w Słupsku (poz. 1, 2, 4, 5, 6, 7), Urząd
odpowiedzialne za Miejski w Słupsku - Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (poz. 3).
realizację
Partnerzy

Urząd Miejski w Słupsku - Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Miejskie
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, mieszkańcy
i goście miasta.

6. Cel operacyjny Poprawa poziomu poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej.
Sposób realizacji

1. Pozyskanie informacji od społeczności lokalnej na temat poczucia bezpieczeństwa.
2. Upowszechnianie metod unikania i ochrony przed negatywnymi zjawiskami patologicznymi oraz
przestępczością (w tym cyberprzestępczością, nowymi metodami popełniania przestępstw),
promowanie właściwych postaw i zachowań.
3. Współdziałanie z mediami w zakresie profilaktyki i kreowania współpracy Policji ze społeczeństwem.
4. Współpraca z innymi służbami zajmującymi się bezpieczeństwem w zakresie doraźnego wsparcia
KMP w Słupsku przy zapewnieniu bezpieczeństwa podczas imprez masowych, w tym podwyższonego
ryzyka oraz przy realizacji akcji represyjno-porządkowych.
5. Zapewnienie środków finansowych na realizację płatnych służb.
6. „Premiowanie” pozytywnych reakcji społecznych na wandalizm, „piętnowanie” zachowań
stanowiących zagrożenie.
7. Organizowanie akcji społecznych na rzecz dbania o wspólną przestrzeń.
8. Zwiększenie częstotliwości spotkań służb z mieszkańcami, na temat różnych aspektów bezpieczeństwa.
9. Polepszenie kontaktu samorządu z mieszkańcami: diagnozowanie niepokoi mieszkańców, ustalanie
przyczyn, odpowiednie reagowanie.
10. Rozpowszechnienie wśród społeczności lokalnej „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

Jednostki
Komenda Miejska Policji w Słupsku (poz. 1, 2, 3, 6, 8, 10), Straż Miejska w Słupsku (poz. 1, 4, 6, 7, 8, 9),
odpowiedzialne za Urząd Miejski w Słupsku – Skarbnik Miasta (poz. 5), Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania
realizację
Kryzysowego, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku (poz. 5, 9).
Partnerzy

placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, społeczność lokalna.

CEL
STRATEGICZNY
Szczegółowy opis
celu

II. BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Realizacja programów edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej.
Podniesienie wiedzy dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa i występujących zagrożeń oraz ochrony przed nimi.
Przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym występującym wśród dzieci i młodzieży.
Analiza i identyfikacja problemów występujących w szkołach i placówkach oświatowych.
Minimalizowanie przemocy i agresji w szkole.
Edukowanie rodziców w zakresie zagrożenia dla dzieci i młodzieży.

1. Cel operacyjny Kształtowanie prawidłowego systemu wartości u dzieci i młodzieży.
Sposób realizacji

1. Prowadzenie edukacji szkolnej z zakresu bezpiecznego zachowania w szkole, w domu i na ulicy.
2. Konsekwentne reagowanie na patologie – budowanie przekonania, że nie są one tolerowane.
3. Przeciwdziałanie uzależnieniom od internetu i gier komputerowych, zachowaniom patologicznym
i ryzykownym w internecie, zwiększenie świadomości wśród dorosłych na temat zagrożeń
związanych z nowoczesnymi technologiami, bezpieczne korzystanie z internetu.
4. Współpraca nauczycieli i rodziców w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologicznym.
5. Prowadzenie edukacji dla bezpieczeństwa, w tym także edukacji medycznej, ze szczególnym
uwzględnieniem pierwszej pomocy.
6. Upowszechnienie w szkołach programów profilaktycznych ukierunkowanych na wyeliminowanie
agresji wśród młodzieży.
7. Współpraca z Policją (zgłaszanie przez dyrekcje szkół incydentów mających znamiona czynów
karalnych).
8. Przeprowadzenie przez Straż Miejską prelekcji „Bezpieczna Szkoła”.
9. Organizowanie turniejów, konkursów z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zagrożeń
oraz ochrony przed nimi.
10. Prowadzenie spotkań i pogadanek z młodzieżą na tematy bezpieczeństwa i zjawisk patologii
społecznej.
11. Kontrolowanie pod względem bezpieczeństwa terenów szkół, placówek oświatowych i ich okolic.
12. Zapoznanie z odpowiedzialnością karną za popełnione czyny karalne.
13. Uświadomienie konieczności przestrzegania norm moralnych i prawnych.
14. Zapobieganie demoralizacji dzieci i młodzieży poprzez podejmowanie działań w początkowej fazie
powstawania zjawiska, gdy pojawią się pierwsze trudności wychowawcze i niepowodzenia szkolne.
15. Rozpoznawanie środowisk, w których występują zjawiska patologiczne i deprawujące.

16. Przeciwdziałanie prostytucji nieletnich poprzez prowadzenie akcji edukacyjnych i kontrolę miejsc
publicznych, w tym sklepów wielkopowierzchniowych.
17. Zwiększenie dostępności do poradnictwa (szkolne tablice ogłoszeń, itp).
Jednostki
odpowiedzialne za
realizację

Urząd Miejski w Słupsku – Wydział Edukacji, placówki oświatowe.

Partnerzy

Komenda Miejska Policji w Słupsku, Straż Miejska w Słupsku, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, rady rodziców,
organizacje pozarządowe, uczelnie.

CEL
STRATEGICZNY
Szczegółowy opis
celu

III. BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
1.
2.
3.
4.
5.

Zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych.
Edukacja w zakresie znajomości przepisów ruchu drogowego.
Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania po drogach.
Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.
Propagowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym
w wypadkach drogowych, w tym szkolenia z udzielania pierwszej pomocy.
6. Promowanie elementów odblaskowych dla pieszych i rowerzystów.
1. Cel operacyjny
Sposób realizacji

Zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu
drogowego.
1. Bieżąca analiza bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
2. Typowanie miejsc szczególnie narażonych na zdarzenia drogowe, ocena stanu oznakowania dróg
oraz ich stanu technicznego.
3. Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w szkołach oraz wśród uczestników ruchu
drogowego.
4. Eliminowanie z ruchu pojazdów zagrażających środowisku i niesprawnych technicznie.
5. Przeciwdziałanie zjawiskom kierowania pojazdami przez osoby nietrzeźwe oraz pod wpływem
środków odurzających.
6. Przeciwdziałanie zjawiskom kierowania pojazdami z nadmierną prędkością.
7. Przeprowadzanie kontroli na drogach w dniach podwyższonego ryzyka.
8. Przeprowadzanie remontów i bieżące utrzymanie chodników i jezdni.
9. Konserwacja i naprawa oznakowania poziomego i pionowego.
10. Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego.
11. Montaż progów zwalniających na ulicach wewnętrznych.
12. Organizacja działań prewencyjnych dla młodzieży słupskich szkół.
13. Kontrolowanie stanu technicznego autobusów przewożących dzieci.
14. Informowanie właściwych służb o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu nawierzchni jezdni i
ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic oraz prawidłowości zabezpieczenia i
oznakowania prac prowadzonych w pasie drogowym.
15. Zatrudnianie pracowników interwencyjnych w ramach programu „Bezpieczne przejście” tzw.
„aniołów”.

Jednostki
odpowiedzialne za
realizację

Komenda Miejska Policji w Słupsku (poz. 1 - 7, 12 - 13), Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku (poz. 8, 9, 10, 11, 14),
Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (poz. 1, 2), Urząd Miejski w Słupsku - Wydział Edukacji (poz. 15).

Partnerzy

Urząd Miejski w Słupsku - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku, Straż Miejska w Słupsku, Powiatowy
Urząd Pracy w Słupsku, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, mieszkańcy i goście miasta.

CEL
STRATEGICZNY
Szczegółowy opis
celu

IV. PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM ( ALKOHOLIZM, NARKOMANIA, DOPALACZE,
PRZEMOC W RODZINIE)
1. Uświadamianie społecznych i jednostkowych skutków stosowania środków psychoaktywnych.
2. Prowadzenie profilaktyki oraz działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w szkołach z zakresu
patologii społecznych.
3. Zintensyfikowanie i usprawnienie działań mających wpływ na możliwość zakupu przez osoby niepełnoletnie alkoholu.
4. Przestrzeganie zasad o zakazie spożywania alkoholu w miejscach publicznych.
5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, w zakresie realizowania programów
profilaktycznych i terapeutycznych, mających wpływ na ograniczanie spożywania alkoholu, szczególnie przez młodzież.
6. Kontynuowanie programów profilaktycznych z zakresu uzależnień, narkomanii i alkoholizmu.
7. Ograniczenie występowanie przemocy w rodzinie.
Ograniczenie przestępczości narkotykowej, zwłaszcza w rejonach szkół, lokali rozrywkowych oraz
1. Cel operacyjny innych miejsc gromadzenia się młodzieży oraz przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z tzw.
„dopalaczami”.
Sposób realizacji

1. Szkolenie kadry pedagogicznej i rodziców w rozpoznawaniu środków odurzających oraz objawów
zażywania narkotyków oraz tzw. „dopalaczy”.
2. Współpraca Policji z pedagogami szkolnymi w zakresie uzyskiwania informacji o dystrybucji,
zażywaniu narkotyków i dopalaczy. Ustalenie miejsc grupowania się młodzieży, gdy istnieje
podejrzenie rozprowadzania narkotyków oraz „dopalaczy”, objęcie tych miejsc nadzorem ze strony
służb prewencji.

Jednostki
odpowiedzialne
za realizację

Komenda Miejska Policji w Słupsku.

Partnerzy

Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, placówki oświatowe, służba zdrowia, organizacje pozarządowe.

2. Cel operacyjny Ograniczenie spożywania napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem.
Sposób realizacji
Jednostki

1. Opracowywanie i prowadzenie działań profilaktyczno - edukacyjnych oraz realizowanie programów
prewencyjnych.
2. Kontrolowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu nieletnim
i osobom nietrzeźwym.
Urząd Miejski w Słupsku - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania

odpowiedzialne
za realizację

Problemów Alkoholowych (poz. 1), Komenda Miejska Policji w Słupsku (poz. 2), Straż Miejska w Słupsku
(poz. 2).

Partnerzy

Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, służba zdrowia.

3. Cel operacyjny Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Sposób realizacji

Jednostki
odpowiedzialne
za realizację
Partnerzy

1. Stworzenie sprawnych systemów wsparcia dla osób potrzebujących.
2. Podnoszenie poziomu wiedzy mieszkańców na temat przysługujących im praw oraz możliwości
uzyskania pomocy.
3. Zwiększenie skuteczności działań związanych z realizacją procedury „Niebieskiej Karty”
i udzielenia realnego wsparcia dla osób, wobec których stosowana jest przemoc oraz doskonalenie
zasad współdziałania i wymiany informacji instytucji mogących udzielić pomocy prawnej,
psychologicznej oraz socjalnej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
4. Edukowanie osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie uregulowań prawnych.
5. Zwiększenie zaangażowania jednostek oświatowych i służby zdrowia w diagnozowanie przemocy
w rodzinie i realizację pozostałych działań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie.
6. Podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu udzielenie specjalistycznej pomocy,
zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku
do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.
7. Kontynuacja realizacji programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie.
Komenda Miejska Policji w Słupsku (poz. 2, 3, 4), Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku - Zespół
Interdyscyplinarny (poz. 1-7).
Straż Miejska w Słupsku, Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Towarzystwo
Zapobiegania Narkomanii, placówki oświatowe, służba zdrowia, organizacje pozarządowe, mieszkańcy
miasta.

CEL
STRATEGICZNY
Szczegółowy opis
celu

V. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE
1. Edukacja i działania prewencyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
2. Wywoływanie aktywności społecznej w podejmowaniu bezpośrednich działań prewencyjnych.
1. Cel operacyjny Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w obiektach użyteczności publicznej.
Sposób realizacji

1.
2.
3.
4.

Propagowanie nowoczesnych sposobów ochrony i zabezpieczenia ppoż.
Pomoc placówkom w zakresie organizowania ochrony przeciwpożarowej.
Wdrażanie ewentualnych programów naprawczych.
Położenie nacisku na przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu praktycznego sprawdzenia warunków
ewakuacji z obiektów, w terminach określonych w przepisach z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
5. Informowanie o zagrożeniach związanych z organizacją imprez masowych, zgodnie z ustawą
o bezpieczeństwie imprez masowych, również w kontekście zagrożeń terrorystycznych oraz
doskonalenia systemu bezpieczeństwa i infrastruktury obiektów, na których odbywają się imprezy
masowe.
6. Cykliczne ćwiczenia prowadzone przez Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej na terenie obiektów
użyteczności publicznej (zapoznanie społeczeństwa ze sposobami działania służb w rejonie tych
działań oraz wynikającymi stąd ograniczeniami dla ludności).
7. Rozbudowa systemu monitoringu pożarowego.
8. Prowadzenie działań kontrolo - rozpoznawczych w zakresie bezpieczeństwa obiektów, podjęcie
działań w zakresie uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa na etapie projektowania.
9. Analiza dostępności i zapewnienie dojazdu dla pojazdów ratowniczych do budynków zaliczonych
do kategorii zagrożenia ludzi (budynki użyteczności publicznej).
10. Podejmowanie działań na rzecz modernizacji bazy technicznej oraz sprzętowej jednostek Straży
Pożarnej, w celu zwiększenia standardów i skuteczności podejmowanych działań ratowniczych.

Jednostki
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku (poz. 1-4, 6-10), Miejskie Centrum Zarządzania
odpowiedzialne za Kryzysowego w Słupsku (poz. 5).
realizację
Partnerzy

Właściciele obiektów, organizatorzy imprez masowych.

2. Cel operacyjny Propagowanie problematyki ochrony przeciwpożarowej.
Sposób realizacji

1. Prowadzenie pogadanek z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

2. Organizowanie konkursów plastycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
3. Wydawanie i rozpowszechnianie broszur z zakresu problematyki ochrony przeciwpożarowej.
4. Wdrażanie procedur korzystania z numeru alarmowego 112 wśród młodzieży przedszkolnej
i szkolnej.
5. Edukacja kampanii społecznej „Czad i ogień – obudź czujność” wśród mieszkańców ze względu na
ogromne zagrożenie na terenie miasta Słupska.
6. Zwiększenie nacisku na wprowadzenie programów nauki udzielania pierwszej pomocy, w ramach
zajęć szkolnych.
Jednostki
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku (poz. 1, 3, 5, 6), Samodzielny Referat
odpowiedzialne za Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (poz. 2, 4, 5, 6).
realizację
Partnerzy

Placówki oświatowe miasta, organizacje pozarządowe.

3. Cel operacyjny Organizacja jednolitego systemu ratownictwa integrującego działania Policji, Państwowej Straży
Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Straży Miejskiej, służb miejskich i technicznych.
Sposób realizacji

Współudział w zakresie opracowań dokumentacji, procedur postępowania.

Jednostki
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, Komenda Miejska Policji w Słupsku, Stacja
odpowiedzialne za Pogotowia Ratunkowego w Słupsku, Straż Miejska w Słupsku.
realizację
Partnerzy

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku, pogotowia techniczne.

CEL
STRATEGICZNY
Szczegółowy opis
celu

VI. BEZPIECZEŃSTWO SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE
1.
2.
3.
4.

Działania w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego.
Działania w zakresie bezpieczeństwa chemicznego.
Działania w zakresie bezpieczeństwa radiacyjnego.
Prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej.

1. Cel operacyjny Poprawa stanu bezpieczeństwa sanitarnego w obiektach użyteczności publicznej.
Sposób realizacji

1.
2.
3.
4.

Prowadzenie kontroli obiektów.
Szkolenie personelu.
Propagowanie sposobów zabezpieczenia sanitarnego (prowadzenie pogadanek).
Wydawanie komunikatów i broszur.

2. Cel operacyjny Nadzór nad przestrzeganiem norm żywnościowych, jakością wody do spożycia i w kąpieliskach oraz
działalność w zakresie przeciwdziałania skażeniom i zakażeniom.
Sposób realizacji

Jednostki
odpowiedzialne
za realizację
Partnerzy

1. Wykrywanie i rozpoznawanie skażeń biologicznych, chemicznych i promieniotwórczych.
2. Zbieranie i analizowanie danych (monitoring) o skażeniach, zakażeniach i innych zagrożeniach ludzi
i środowiska (w tym prowadzenie kontroli sanitarnych oraz wywiadów epidemiologicznych).
3. Nadzór nad jakością zdrowotną żywności, środków spożywczych, materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością, jakością wody do spożycia, miejscami wyznaczonymi do
kąpieli i basenami, miejscami zakwaterowania ludności, a także realizacja zadań związanych
z ochroną zdrowia zwierząt i bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego oraz nadzorem
nad zdrowiem roślin i materiałem siewnym.
4. Prowadzenie akcji związanych z zagrożeniem ze strony kleszczy i chorobami przez nich
roznoszonymi.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Słupsku (poz. 1-4), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku (poz. 3 ochrona zdrowia zwierząt i bezpieczeństwo produktów pochodzenia zwierzęcego).
POAL (Powiatowy Ośrodek Analiz Laboratoryjnych, WOAL (Wojewódzki Ośrodek Analiz Laboratoryjnych), MOADA
(Miejski Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania), Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku, Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Słupsku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku Oddział w Słupsku, jednostki
użyteczności publicznej, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe.

CEL
STRATEGICZNY
Szczegółowy opis
celu

VII. BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE
Zmierzanie do osiągnięcia pożądanego stanu ekologicznego, zabezpieczającego spokojną i zdrową egzystencję wszystkich
elementów ekosystemu.
1. Cel operacyjny Poprawa stanu środowiska naturalnego.
Sposób realizacji

1. Podejmowanie działań w zakresie poprawy jakości powietrza w mieście, w szczególności działań
antysmogowych.
2. Nadzorowanie dobrej jakości wody pitnej oraz utrzymanie dobrej jakości wód powierzchniowych
i podziemnych za pośrednictwem instrumentów administracyjnych.
3. Racjonalne wykorzystywanie zasobów, zrównoważone wzorce konsumpcji i produkcji
(np. stosowanie oświetlenia LED, ograniczenie zużycia papieru, oszczędność wody, ograniczenie
jednorazowych opakowań).
4. Propagowanie stosowania materiałów ekologicznych łatwych do recyklingu.
5. Dbałość o tereny zielone i o dobrostan zwierząt.
6. Przeciwdziałanie spalaniu odpadów, edukacja mieszkańców.
7. Likwidacja dzikich wysypisk.
8. Nadzór nad umowami w zakresie odbierania odpadów.
9. Edukacja mieszkańców miasta w zakresie przepisów o utrzymaniu czystości i porządku oraz
konsekwencji prawnych wynikających z ich nieprzestrzegania.
10. Przeciwdziałanie wypalania traw, edukacja mieszkańców.
11. Podejmowanie działań w zakresie monitorowania promieniowania „Bazy systemu obrony przed
rakietami balistycznymi w Redzikowie” i jego oddziaływania na mieszkańców miasta.

Jednostki
odpowiedzialne
za realizację

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (poz. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11), Straż Miejska w Słupsku (poz. 6, 7, 8,
9, 10), Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku (poz. 5), „Wodociągi Słupsk” (poz. 2), Powiatowa Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna w Słupsku (poz. 2).

Partnerzy

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zielonej Modernizacji Miasta,
jednostki organizacyjne miasta, organizacje pozarządowe, mieszkańcy i goście miasta.

CEL
STRATEGICZNY
Szczegółowy opis
celu

VIII. BEZPIECZEŃSTWO W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ
1. Podejmowanie działań zabezpieczających przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń dla ludzi i środowiska naturalnego,
będących następstwem działania sił przyrody, wypadków, katastrof, awarii itp.
2. Podejmowanie działań w celu usuwania następstw działania sił przyrody, wypadków, katastrof i awarii technicznych.
3. Podejmowanie działań mających na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w przypadku wystąpienia zagrożenia
terrorystycznego.
1. Cel operacyjny Przygotowanie i zapobieganie sytuacjom kryzysowym.
Sposób realizacji

1. Monitorowanie zagrożeń oraz prognozowanie działań zaradczych.
2. Systematyczne aktualizowanie planu zarządzania kryzysowego oraz opracowanych procedur.
3. Realizowanie polityki informacyjnej związanej z przygotowaniem ludności do ewentualnych
zagrożeń.
4. Działania informacyjno - edukacyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej,
ratownictwa.
5. Ograniczenie zasięgu zagrożeń nadzwyczajnych poprzez prawidłowe planowanie przestrzenne
inwestycji.
6. Organizacja wspólnego Systemu Łączności Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego.
7. Doskonalenie procedur postępowania w przypadku zagrożeń nadzwyczajnych.
8. Doskonalenie systemu wczesnego wykrywania i alarmowania.
9. Rozwój i konserwacja systemu syren alarmowych miasta.
10. Wdrażanie nowych systemów powiadamiania ludności.
11. Wdrażanie poradników w zakresie właściwych zachowań na powstałe zagrożenia.
12. Poprawa wyposażenia jednostek ratowniczych w specjalistyczny sprzęt.
13. Kontrola i monitoring przewozu materiałów niebezpiecznych przez miasto.
14. Wydawanie akceptacji lotów nad miastem w strefie ograniczeń „R” śmigłowców, samolotów
i dronów.
15. Przeprowadzanie czynności kontrolo – rozpoznawczych z zakresu ochrony ppoż. oraz ochrony
środowiska.
16. Współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami

w ramach rozpoznawania zagrożeń mogących spowodować masowe niebezpieczeństwo dla
mieszkańców.
17. Praktyczne ćwiczenia służb.
2. Cel operacyjny Reagowanie na sytuacje kryzysowe.
Sposób realizacji

Jednostki
odpowiedzialne
za realizację
Partnerzy

1.
2.
3.
4.

Koordynacja działań w sytuacjach kryzysowych.
Organizacja pomocy osobom poszkodowanym podczas sytuacji kryzysowej.
Likwidacja skutków zagrożeń nadzwyczajnych.
Przywrócenie (poprawa) stanu sprzed sytuacji kryzysowej.

Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w tym Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Słupsku.
Wydziały Urzędu Miejskiego w Słupsku, jednostki organizacyjne miasta, służby, inspekcje i straże, instytucje, przedsiębiorcy,
uczelnie, organizacje pozarządowe, mieszkańcy i goście miasta.

