
1. Harmonogram realizacji Programu. 
 

Obszar działania Zadania Podmioty 
odpowiedzialne 

Podmioty 
współdziałające 

Termin 
realizacji Uwagi 

 
Bezpieczeństwo 
dzieci i młodzieży 

1. Analizowanie przyczyn niedostosowania 
społecznego wśród dzieci i młodzieży szkolnej, 
wpływający na stan bezpieczeństwa i porządku 
publicznego: 

 diagnoza bezpieczeństwa własnego i wobec postaw 
społecznych akceptowalnych w sytuacjach 
narastającego problemu przemocy i agresji  
w grupie rówieśników (wgląd i rozpoznanie 
trudności sytuacji rodzinnej uczniów).  

 

Kierownicy placówek 
oświatowo - 
wychowawczych 

Samorządy: powiatowy 
i gminne 
Powiatowe służby, 
inspekcje i straże 

Zadanie stałe  

2. Ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń  
w szkołach oraz w bezpośrednim otoczeniu szkół 
poprzez: 
a) zbudowanie skutecznych i podlegających ocenie 

mechanizmów współpracy dyrekcji (nauczycieli) 
– rodziców – uczniów z Policją i Strażami 
Miejskimi; 

b) zwiększenie skuteczności ochrony szkół (patrole 
szkolne, posterunki w rejonach i placówkach 
najbardziej zagrożonych), powiązanie 
odpowiedzialności policjantów i strażników 
miejskich za poszczególne rejony szkolne; 

c) upowszechnianie wizyjnego monitorowania 
wejść do placówek oświatowo – 
wychowawczych; 

d) współpraca instytucjonalna z Policją, Strażą 
Miejską (edukacja prawna polegająca na 
uświadamianiu uczniom, że przemoc i agresja są 
niezgodne z obowiązującymi przepisami, 
normami i pociąga za sobą szereg konsekwencji-
sankcji prawnych). 

Kierownicy placówek 
oświatowo - 
wychowawczych 
Komenda Powiatowa 
Policji 
Straże Miejskie 

Samorządy: powiatowy 
 i gminne Zadanie stałe  

 

 

 

 

 



Obszar działania Zadania Podmioty 
odpowiedzialne 

Podmioty 
współdziałające 

Termin 
realizacji Uwagi 

 
Bezpieczeństwo 
dzieci i młodzieży 

3. Konsekwentne reagowanie na patologie - 
budowanie przekonania, że nie są tolerowane 
poprzez: 
a) zatrzymywanie nietrzeźwych nieletnich lub 

będących pod wpływem środków odurzających 
przez policję i straże miejskie oraz przekazywanie 
ich rodzicom oraz dążenie w obecności rodziców 
do ujawnienia źródeł, z których pochodził 
alkohol lub narkotyki; 

b) legitymowanie nieletnich przebywających po 
godzinie 22.00 na ulicy oraz przekazywanie ich 
rodzicom; 

c) informowanie szkół o każdym przypadku 
ujawnienia ich uczniów będących w stanie 
nietrzeźwym lub odurzenia środkami 
narkotycznymi, a także przebywających na ulicy 
po godzinie 22.00; 

d) ograniczenie dostępu do alkoholu i narkotyków 
w środowisku szkolnym; 

e) pedagogizacja i udzielanie wsparcia      
instytucjonalnego uczniom i ich rodzinom  
w przezwyciężaniu sytuacji problemowych, które 
mogą być przyczyną dysfunkcji w sytuacjach 
trudnych zarówno dla uczniów i rodziców. 

Kierownicy placówek 
oświatowo - 
wychowawczych 
Komenda Powiatowa 
Policji 
Straże Miejskie 

Samorządy: powiatowy 
 i gminne Zadanie stałe  

 

 

 

 

 

 

 

 



Obszar działania Zadania Podmioty 
odpowiedzialne 

Podmioty 
współdziałające 

Termin 
realizacji Uwagi 

 
Bezpieczeństwo 
dzieci i młodzieży 

4. Systematyczne kontrolowanie pod względem 
bezpieczeństwa szkół i ich okolic, w tym dróg do i ze 
szkoły: 

 efektywne wykorzystywanie możliwości 
technicznych, a w szczególności monitoringu 
wizyjnego miejsc publicznych, skorelowanych  
z odpowiednią organizacją służb Policji, Straży 
Miejskiej (natychmiastowe reagowanie) na rozboje, 
przemoc, kradzieże itp. 

Kierownicy placówek 
oświatowo - 
wychowawczych 
Komenda Powiatowa 
Policji 
Straże Miejskie 

Samorządy: powiatowy i 
gminne Zadanie stałe  

5. Prowadzenie edukacji społecznej w zakresie 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poprzez: 
a) odbywania cyklicznych spotkań z nauczycielami, 

opiekunami i rodzicami na temat zagrożeń; 
b) odbywanie spotkań na temat depresji  

i sposobów jej leczenia w czasie izolacji  
w pandemii. 

c) prowadzenie poradnictwa psychologiczno - 
pedagogicznego i wiktymologicznego; 

d) odbywanie spotkań na temat uzależnień dzieci 
 i młodzieży od alkoholu i narkotyków oraz 
zagrożeń w cyberprzestrzeni; 

e) szkolenie nauczycieli w zakresie rozpoznawania  
i zapobiegania zagrożeniom patologiom wśród 
dzieci i młodzieży; 

f) współpraca z rodzicami, opiekunami prawnymi 
uczniów sprawiających problemy wychowawcze 
w kontekście bezradności, bezsilności, braku 
narzędzi zaradczych. (pedagogizacja rodziców, 
opiekunów prawnych uczniów); 

g) rozwijanie umiejętności metodycznych 
nauczycieli w zakresie prawidłowego  
i skutecznego wykorzystywania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w procesach 
edukacyjnych (wsparcie edukacji informatycznej 
i medialnej, w szczególności kształtowanie 
krytycznego podejścia do treści publikowanych 
w Internecie i mediach społecznościowych); 

h) wykorzystanie w procesach edukacyjnych 
narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 
kształcenia na odległość. (bezpieczne  
i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych). 
 

Kierownicy placówek 
oświatowo - 
wychowawczych 
Komenda Powiatowa 
Policji 
Poradni Psychologiczno 
- Pedagogiczna 

Samorządy: powiatowy i 
gminne Zadanie stałe  



Obszar działania Zadania Podmioty 
odpowiedzialne 

Podmioty 
współdziałające 

Termin 
realizacji Uwagi 

 
Bezpieczeństwo 
dzieci i młodzieży 

6. Realizowanie w szkołach programów 
profilaktycznych ukierunkowanych na: 
a) wyeliminowanie agresji wśród dzieci i młodzieży; 
b) uświadomienie znaczenia cyberprzemocy  

w mediach społecznościowych;  
c) wyeliminowanie używania przez dzieci i młodzież 

substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki), 
d) kształtowanie wśród dzieci i młodzieży 

bezpiecznych zachowań i pozytywnych postaw 
wobec bezpieczeństwa; 

e) wykształcenie u młodzieży umiejętności 
zapewnienia bezpieczeństwa własnego i innych 
(nieuleganie presji, stereotypom, 
przeciwstawianie się agresji i przemocy). 

Kierownicy placówek 
oświatowo - 
wychowawczych 

Poradni Psychologiczno 
– Pedagogiczna 
Powiatowe służby, 
inspekcje i straże 
Samorządy: powiatowy i 
gminne 

Zadanie stałe  

7. Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,  
w tym także edukacja medyczna, ze szczególnym 
uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy 
poprzez: 
a) rozszerzenie programu nauczania w zakresie 

edukacji dla bezpieczeństwa poprzez 
organizowanie pogadanek o tematyce 
bezpieczeństwa prowadzonych przez 
przedstawicieli służb, inspekcji i straży; 

b) udział dzieci i młodzieży w konkursach  
o tematyce bezpieczeństwa. 

c) edukacja uczniów w zakresie możliwych 
konsekwencji w przypadku nieudzielania pomocy 
osobie potrzebującej (wykształcenie u uczniów 
postawy odpowiedzialności obywatelskiej). 

Kierownicy placówek 
oświatowo - 
wychowawczych 

Powiatowe służby, 
inspekcje i straże 
Państwowe 
Ratownictwo Medyczne 
PCK i inne organizacje 
społeczne i 
pozarządowe 
Samorządy: powiatowy 
 i gminne 

Zadanie stałe  

 

 

 

 

 



 

Obszar działania Zadania Podmioty 
odpowiedzialne 

Podmioty 
współdziałające 

Termin 
realizacji Uwagi 

 
Bezpieczeństwo 
dzieci i młodzieży 

8. Przeprowadzanie corocznych eliminacji 
środowiskowych, gminnych i powiatowych: 
a) turnieju wiedzy pożarniczej; 
b) wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym; 
c) udzielania pierwszej pomocy. 

Komenda Powiatowa 
PSP 
Komenda Powiatowa 
Policji 
PCK, Państwowe 
Ratownictwo Medyczne 

Kierownicy placówek 
oświatowo - 
wychowawczych 
Samorządy: powiatowy i 
gminne 
Organizacje społeczne i 
pozarządowe 

Zadanie stałe  

9. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży  
w ruchu drogowym poprzez: 
a) tworzenie bezpiecznych przejść dla pieszych  

w pobliżu obiektów placówek oświatowo-
wychowawczych oraz bezpiecznych przystanków 
dla autobusów dowożących dzieci i młodzież do 
szkół; 

b) poprawa oznakowania poziomego i pionowego 
dróg w pobliżu obiektów placówek oświatowo – 
wychowawczych; 

c) prowadzenie dla dzieci szkół podstawowych 
egzaminów na kartę rowerową; 

d) prowadzenie kontroli środków transportu 
dowożących dzieci i młodzież do szkół oraz na 
imprezy sportowo-rekreacyjne i turystyczne 
organizowane przez szkoły. 

Zarządcy dróg 
Komenda Powiatowa 
Policji 
Straże Miejskie 

Kierownicy placówek 
oświatowo - 
wychowawczych 
Samorządy: powiatowy i 
gminne 

Zadanie stałe  

10. Wykorzystywanie środków masowego przekazu do 
informowania o zagrożenia przestępczością  
i patologiami wśród dzieci i młodzieży oraz  
o podejmowanych i prowadzanych działaniach 
prewencyjnych w tym zakresie. 

Kierownicy placówek 
oświatowo - 
wychowawczych 
Komenda Powiatowa 
Policji 

Środki masowego 
przekazu 
Powiatowe inspekcje 
 i straże 
Samorządy: powiatowy  
i gminne 

Zadanie stałe  

 
11. Realizacji corocznych zaleceń Wojewody 

Zachodniopomorskiego dla organów administracji 
rządowej w województwie i samorządu 
terytorialnego w sprawie organizacji działań na rzecz 
bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie 
wakacji i ferii zimowych. 

 

Powiatowe służby, 
inspekcje i straże 

Samorządy: powiatowy  
i gminne Zadanie stałe  



Obszar działania Zadania Podmioty 
odpowiedzialne 

Podmioty 
współdziałające 

Termin 
realizacji Uwagi 

 
Bezpieczeństwo  
w miejscach 
publicznych 
 i w miejscu 
zamieszkania 

1. Analiza zagrożeń bezpieczeństwa i realnych potrzeb 
społeczności lokalnych pod względem 
bezpieczeństwa. Komenda Powiatowa 

Policji 
Samorządy: powiatowy  
i gminne Zadanie stałe  

2. Bieżące analizowanie stanu bezpieczeństwa  
na podstawie mapy zagrożeń bezpieczeństwa 
powiatu 

3. Prowadzenie wzmożonej kontroli rejonów i miejsc 
najbardziej zagrożonych przestępczością  
i wykroczeniami. 

Komenda Powiatowa 
Policji 
Straże Miejskie 

Żandarmeria wojskowa 
Samorządy: powiatowy  
i gminne 

Zadanie stałe  

4. Promowanie i efektywne wykorzystanie możliwości 
technicznych monitoringu wizyjnego miejsc 
publicznych, skorelowanego z odpowiednią 
organizacją służb Policji i straży miejskich. 

Komenda Powiatowa 
Policji 
Straże Miejskie 

Samorządy gminne Zadanie stałe  

5. Promowanie fizycznej i technicznej ochrony 
obiektów mieszkalnych, użytkowych i usługowych 
poprzez: 
a) propagowanie technik zabezpieczenia; 
b) stosowanie znakowania przedmiotów 

wartościowych; 
c) szeroko rozumiane poradnictwo w zakresie 

stosowania środków zabezpieczających oraz 
wiedzy wiktymologicznej. 

Komenda Powiatowa 
Policji 
Straże Miejskie 

Samorządy gminne 
Podmioty gospodarcze 
Samorządy 
mieszkańców i rady 
osiedlowe 

Zadanie stałe  

6. Budowa lokalnych systemów powiadamiania  
o zagrożeniach przestępstwami i patologiach  
z wykorzystaniem samorządów mieszkańców, rad 
osiedlowych i sołtysów. 

Komenda Powiatowa 
Policji 
Straże Miejskie 

Samorządy gminne 
Podmioty gospodarcze 
Samorządy 
mieszkańców i rady 
osiedlowe 

Zadanie stałe  

7. Prowadzenie systematycznej kontroli punktów 
sprzedaży alkoholu pod względem posiadania 
zezwolenia na sprzedaż alkoholu i sprzedaży 
alkoholu osobom nieletnim. 

Komenda Powiatowa 
Policji 
Straże Miejskie 

Samorządy gminne 
Państwowa Inspekcja 
Sanitarna 

Zadanie stałe  

8. Stosowanie rozwiązań zwiększających 
bezpieczeństwo przestrzeni publicznej poprzez: 
a) stosowanie tzw. bezpiecznej architektury, 

oświetlenia i oznakowania informacyjnego; 
b) odpowiedniej korekcie rozwiązań 

komunikacyjnych (drogi główne osiedlowe, 
dojazdowe, parkingi); 

c) tworzenie bezpiecznych przejść dla pieszych, 
bezpiecznych przystanków i parkingów. 

Samorządy gminne 
Zarządcy dróg 
publicznych 
Spółdzielnie 
mieszkaniowe 

Komenda Powiatowa 
Policji 
Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego 

Zadanie stałe  



Obszar działania Zadania Podmioty 
odpowiedzialne 

Podmioty 
współdziałające 

Termin 
realizacji Uwagi 

 
Bezpieczeństwo  
w miejscach 
publicznych 
 i w miejscu 
zamieszkania 

9. Podejmowanie działań zmierzających do 
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 
poprzez organizowanie zajęć w szkołach w okresie 
ferii i wakacji, tworzenie świetlic środowiskowych, 
budowę placów zabaw.  

Samorządy gminne 
Spółdzielnie 
mieszkaniowe 

Powiatowe służby, 
inspekcje i straże Zadanie stałe   

10. Zwiększenie skuteczności zapewnienia 
bezpieczeństwa podczas imprez masowych, w tym 
meczy piłki nożnej, poprzez: 
a) prowadzenie szkoleń dla organizatorów imprez 

masowych; 
b) egzekwowanie wymogów prawnych w zakresie 

organizacji imprez masowych i zapewnienia 
bezpieczeństwa podczas ich trwania. 

c) Zabezpieczenia imprez masowych (patrole 
policji) 

Komenda Powiatowa 
Policji 
Komenda Powiatowa 
PSP 
Państwowa Inspekcja 
Sanitarna 

Samorządy: gminne 
 i powiatowy 
Organizatorzy imprez 
masowych 

Zadanie stałe   

11. Wykorzystywanie środków masowego przekazu  
do informowania o zagrożenia przestępczością 
 w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania, 
zagrożeniach w cyberprzestrzeni oraz  
o podejmowanych i prowadzanych działaniach 
prewencyjnych w tym zakresie. 

Komenda Powiatowa 
Policji 
Straże Miejskie 

Środki masowego 
przekazu 
Powiatowe inspekcje 
 i straże 
Samorządy: powiatowy 
 i gminne 

Zadanie stałe   

 
Bezpieczeństwo  
w ruchu drogowym 

1. Zwiększenie liczby i aktywności patroli policyjnych 
na drogach, szczególnie na tych, na których 
występują najczęściej wypadki drogowe 
(zintensyfikowanie wykrywania substancji 
psychoaktywnych u kierowców, intensyfikacja 
kontroli prędkości pojazdów). 

Komenda Powiatowa 
Policji 

Żandarmeria wojskowa 
Straż Miejska Zadanie stałe   

2. Edukacja w celu kształtowania świadomego  
i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego, 
respektującego prawo i szanującego prawa innych 
uczestników tego ruchu, w tym: 
a) promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa  

w ruchu drogowym; 
b) promowanie elementów odblaskowych  

dla pieszych i rowerzystów 
c) upowszechnianie ratownictwa drogowego oraz 

zasad udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 

Komenda Powiatowa 
Policji 
Straże Miejskie 

Samorządy: gminne 
 i powiatowy 
Żandarmeria wojskowa 
Komenda Powiatowa 
PSP 
Państwowe 
Ratownictwo Medyczne 
Towarzystwa 
ubezpieczeniowe 

Zadanie stałe   

3. Modernizacja stanu nawierzchni dróg, budowa 
chodników i przejść dla pieszych 

Zarządcy dróg 
publicznych 

Samorządy: powiatowy 
 i gminne 

Zadanie stałe- wg 
posiadanych 
możliwości 
finansowych 

 



 

 

Obszar działania Zadania Podmioty 
odpowiedzialne 

Podmioty 
współdziałające 

Termin 
Realizacji Uwagi 

 
Zintegrowany system 
ratowniczy 

1. Doposażenie jednostek straży pożarnych tworzących 
krajowy system ratowniczo-gaśniczy w powiecie 
poprzez dofinansowanie zakupów sprzętu  
i wyposażenia. 

Samorządy: powiatowy 
 i gminne 

Komenda Powiatowa 
PSP 
Ochotnicze straże 
pożarne z KSRG 
Związek OSP RP 

Wg odrębnych 
terminów 

Zgodnie ze „Strategią 
rozwoju krajowego 
system ratowniczo -    
gaśniczego w 
powiecie drawskim na 
lata 2021 – 2028”. 

2. Dofinansowanie zakup sprzętu i wyposażenia,  
w ramach Funduszu Wsparcia Policji, dla jednostek 
Policji w powiecie. 

Komenda Powiatowa 
Policji 

Wg zgłoszonych 
potrzeb  

3. Dofinansowanie zakup sprzętu i wyposażenia  
dla drużyn WOPR w powiecie. Drużyny WOPR Wg zgłoszonych 

potrzeb  

4. Rozbudowa i modernizacja zintegrowanego systemu 
ostrzegania i alarmowania ludności w powiecie, na 
bazie syrena alarmowych OC i w jednostkach 
ochotniczych straży pożarnych, poprzez włącznie 
syren drogą radiową. 

Ochotnicze Straże 
Pożarne 

Wg odrębnych 
ustaleń 

Zgodnie z planami 
obrony cywilnej 
powiatu i gmin. 

5. Doposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w sprzęt i wyposażenie niezbędne do 
koordynacji działań ratowniczych lub innych sytuacji 
kryzysowych w powiecie. 

Samorząd powiatowy  Wg odrębnych 
ustaleń  

 

 
 


