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Zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego to jedno z najistotniejszych 
zadań stojących przed organami samorządowymi kaŜdego szczebla.  
Znaczący udział i kluczową rolę w jego realizacji na terenie powiatu lęborskiego spełnia 
Komenda Powiatowa Policji w Lęborku. Istniejącej skali naruszeń porządku publicznego 
i agresji nie zdoła jednak zatrzymać samodzielnie ani Policja, ani Ŝadna inna instytucja 
stojąca na straŜy porządku prawnego. Tylko wspólne, systemowe i skoordynowane, działania 
wszystkich instytucji i organizacji realizujących zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
i porządku publicznego oraz aktywność samych mieszkańców moŜe ograniczyć zagroŜenia 
i doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa w powiecie.  

Nasze bezpieczeństwo w duŜej mierze zaleŜy od prowadzenia wspólnych, ogólnie 
akceptowanych, działań prewencyjnych przeciw zagroŜeniom, co wiąŜe się z koniecznością 
zmobilizowania całego potencjału społeczności lokalnej i skoncentrowania oraz 
ukierunkowania wielu rozproszonych działań. 

Temu celowi słuŜyć ma „Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”, zwany dalej Programem. 
 
Głównymi celami Programu są: 

− poprawa stanu bezpieczeństwa obywateli, 
− zintegrowanie działań instytucji i słuŜb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, 
− aktywizacja społeczeństwa w zakresie zapobiegania przestępczości, 
− zminimalizowanie występowania istotnych zagroŜeń dla naszej wspólnoty powiatowej 

oraz ograniczenie naruszeń porządku i bezpieczeństwa w miejscach szczególnego 
zagroŜenia. 

 
Przyjmuje się, Ŝe dla wspólnoty powiatu lęborskiego istotnymi zagroŜeniami porządku 
i bezpieczeństwa publicznego są: 

1. Przestępczość nieletnich, zwłaszcza: 
a) handel narkotykami (dealerzy), 
b) stosowanie przemocy i wymuszeń, 
c) bójki i pobicia, 
d) wandalizm, 
e) pijaństwo. 

2. Narkomania i alkoholizm. 
3. Rozboje i wymuszenia rozbójnicze. 
4. KradzieŜe. 
5. Przestępstwa w ruchu drogowym. 
 

Terenem realizacji Programu jest powiat lęborski a za miejsca szczególnego nasilenia 
naruszeń porządku i bezpieczeństwa publicznego uznaje się: 

1) teren dworca PKP i PKS w Lęborku, 
2) centrum Lęborka tj. ul. Staromiejska i Plac Pokoju wraz z przyległymi ulicami, 
3) okolice dyskotek i lokali rozrywkowych w godzinach nocnych, zwłaszcza 

w weekendy i dni wolne od pracy, 
4) tereny szkół ponadpodstawowych wraz z przyległym otoczeniem, 
5) parki miejskie w Lęborku, 
6) targowisko miejskie w Lęborku, 
7) w sezonie letnim tereny miasta Łeby i miejscowości Nowęcin oraz tereny 

wyznaczonych kąpielisk na jeziorze Lubowidz i pozostałych jeziorach połoŜonych 
na obszarze powiatu lęborskiego, 

8) w sezonie letnim droga nr 214 na odcinku Lębork-Łeba. 



Źródłem pozyskiwania środków finansowych na realizację zamierzeń objętych Programem 
będą: 

1) roczne budŜety jednostek organizacyjnych biorących udział w realizacji 
poszczególnych zadań, 

2) dotacje z budŜetu Wojewody Pomorskiego na dofinansowanie zadań mieszczących się 
w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań 
„Razem Bezpieczniej”, 

3) dotacje z budŜetów samorządów gminnych/miejskich powiatu lęborskiego, 
4) Fundusz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 
5) wpłaty dokonywane przez sponsorów i darczyńców.  

 
Koordynatorem realizacji Programu jest Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy 
Staroście Lęborskim. Przewodniczący Komisji, co roku do końca stycznia przedstawiać 
będzie Radzie Powiatu Lęborskiego informację z realizacji Programu za rok ubiegły. 

Podmioty odpowiedzialne za wykonanie zadań określonych w Programie zobowiązane 
są składać Staroście Lęborskiemu roczne sprawozdania ze sposobu realizacji 
koordynowanych zadań i uzyskanych efektów do 15 stycznia.  
 
Sposoby realizacji głównych celów Programu z uwzględnieniem istotnych zagroŜeń porządku 
i bezpieczeństwa publicznego: 

 

 

I.  BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH 

I MIEJSCU ZAMIESZKANIA. 

 

1. Zwiększenie ilości słuŜb zewnętrznych, w tym: 

a) pozyskanie słuchaczy Szkoły Policji w Słupsku w celu odbywania praktyk, 

b) pozyskanie funkcjonariuszy oddziałów prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Gdańsku w ramach programu „Bezpieczne Miasto”, 

c) tworzenie wspólnych patroli z innymi słuŜbami, między innymi ze StraŜą 
Graniczną, StraŜami Miejskimi i Gminnymi, Stra Ŝą Leśną, SłuŜbami Ochrony 
Kolei, 

d) pozyskanie dodatkowych policyjnych sił wsparcia na sezon letni w mieście Łeba 
i miejscowości Nowęcin, 

e) kierowanie do słuŜb zewnętrznych większej ilości funkcjonariuszy Policji, m.in. 
realizujących zadania związane z obsługą osób nietrzeźwych.    

 

Odpowiedzialny za koordynację realizacji zadań oraz pozyskiwanie wsparcia Partnerów: 

Komendant Powiatowy Policji w Lęborku 

Potencjalni Partnerzy: 

1) Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku,  

2) samorządy miejskie/gminne z powiatu lęborskiego,  

3) samorząd powiatu lęborskiego, 



4) Placówka StraŜy Granicznej w Łebie,  

5) StraŜ Miejska/Gminna w Lęborku, Łebie i Wicku,  

6) Szkoła Policji w Słupsku, 

7) Nadleśnictwa w Lęborku i w Cewicach,  

8) SłuŜba Ochrony Kolei w Gdyni.  

 

2. Poprawa efektywności słuŜb zewnętrznych, w tym: 

a) prowadzenie mapy rejonów najbardziej zagroŜonych przestępczością i jej 
bieŜąca aktualizacja, 

b) współpraca z klientem zewnętrznym, instytucjami i podmiotami na rzecz 
bezpieczeństwa w celu wspólnego planowania i koordynacji słuŜby patrolowej, 

c) dyslokacja słuŜby w oparciu o mapę rejonów najbardziej zagroŜonych, 
comiesięczne analizy zagroŜeń i wnioski zgłaszane przez obywateli,  

d) współpraca słuŜb i straŜy zapobiegających przestępstwom przeciwko ochronie 
przyrody i środowisku naturalnemu,  

e) usprawnienie przepływu informacji pomiędzy StraŜą Miejską w Lęborku                
i Komendą Powiatową Policji w L ęborku w celu przyspieszenia reakcji 
na zgłoszenia obywateli miasta Lęborka (wymiana środków łączności), 

f) popularyzowanie sylwetek dzielnicowych wśród lokalnej społeczności; 
wykorzystanie aktywności dzielnicowych dla potrzeb analizy zagroŜeń i realnych 
potrzeb społeczności lokalnej. 

 

Odpowiedzialny za koordynację realizacji zadań oraz pozyskiwanie wsparcia Partnerów: 

Komendant Powiatowy Policji w Lęborku 

 

Potencjalni Partnerzy: 

1) samorząd powiatu lęborskiego,  

2) samorządy gminne/miejskie z powiatu lęborskiego,  

3) wojewoda pomorski, 

4) StraŜ Miejska w Lęborku,  

5) Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska, 

6) państwowa i społeczna straŜ rybacka, 

7) społeczne organizacje ekologiczne.  

3. Zapewnienie technicznego wsparcia działań policyjnych, m.in. poprzez: 

a) dbałość o sprawność techniczną systemu monitoringu wizyjnego w Lęborku, 

b) rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Lęborka,  

c) stworzenie systemu monitoringu wizyjnego w Łebie, 



d) stworzenie systemu monitoringu działającego w systemie na podczerwień 
w Lęborku i Łebie, 

e) doposaŜenie Komendy Powiatowej Policji w Lęborku w kamerę cyfrową 
o wysokich parametrach na potrzeby rejestracji przebiegu imprez masowych, 
sportowych i rekreacyjnych, 

f) finansowanie zakupu dodatkowej ilości paliwa do samochodów słuŜbowych 
Policji i słuŜb współdziałających,  

g) doposaŜenie Rewirów Dzielnicowych w ręczne mierniki prędkości. 

 

Odpowiedzialny za inicjowanie działań i pozyskanie wsparcia Partnerów: 

Komendant Powiatowy Policji w Lęborku 

 

Potencjalni Partnerzy: 

1) samorząd powiatu lęborskiego, 

2) samorząd miasta Lęborka, 

3) samorząd miasta Łeby, 

4) samorządy gmin Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko, 

5) Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, 

6) zarządy dróg wojewódzkich i krajowych.  

 

4. Samoorganizacja społeczności lokalnej wokół problematyki bezpieczeństwa, budowa 
więzi sąsiedzkich, podnoszenie świadomości prawnej, w szczególności:  

a) uwraŜliwianie lokalnej społeczności na natychmiastowe reagowanie 
i informowanie Policji o zaobserwowanych przypadkach naruszania porządku 
publicznego i przemocy, 

b) wspólne spotkania mieszkańców i ich reprezentantów z przedstawicielami 
instytucji i organizacji działaj ących na rzecz bezpieczeństwa – wypracowanie 
metod współpracy, propagowanie idei samopomocy, 

c) tworzenie grup sąsiedzkiego czuwania nad bezpieczeństwem dzielnicy, ulicy, 
bloku, klatki schodowej, itp. 

d) dąŜenie do ograniczenia czynników negatywnych poprzez odpowiednie 
ogrodzenie, doświetlenie miejsc stwarzających zagroŜenie, sieć monitoringu 
wizyjnego, znakowanie mienia, itp. 

 

Odpowiedzialny za inicjowanie działań i pozyskanie Partnerów: 

Komenda Powiatowa Policji w Lęborku 

 

Potencjalni Partnerzy: 

1) zarządy wspólnot mieszkaniowych, 



2) spółdzielnie mieszkaniowe, 

3) właściciele nieruchomości,  

4) samorządy gminne/miejskie z powiatu lęborskiego,  

5) organizacje społeczne. 

 

 

II.  BEZPIECZE ŃSTWO KOMUNIKACYJNE. 

 

1. Działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym: 

a) prowadzenie corocznych, po zakończeniu okresu zimowego, lustracji stanu dróg 
w powiecie i występowanie z wnioskami o poprawę infrastruktury drogowej oraz 
modyfikacji skrzy Ŝowań i ciągów komunikacyjnych, 

b) zintensyfikowanie działań w zakresie wytyczenia i budowy ścieŜek rowerowych, 

c) doposaŜenie Policji w wideorejestrator, 

d) umieszczenie na drogach krajowych i wojewódzkich masztów na fotorejestrator 
lub ich imitacji, wraz z stosownym oznakowaniem informacyjnym dróg,  

e) przygotowanie i wydanie ulotek informacyjnych propagujących bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym, 

f) upowszechnianie pozytywnych wzorców zachowań w ramach programu 
„Bezpieczna Szkoła” oraz realizacja zadań edukacyjnych związanych 
z wydawaniem dzieciom i młodzieŜy uprawnień do prowadzenia rowerów 
i motorowerów, 

g) maksymalne wykorzystanie w newralgicznych punktach powiatowej sieci 
drogowej i w porach najbardziej zagroŜonych urządzeń automatycznego nadzoru 
nad ruchem drogowym, 

h) wzmoŜenie kontroli ruchu drogowego w rewirach dzielnicowych i na drogach 
osiedlowych w szczególności pod kątem jazdy motocyklistów, 

i) cykliczne organizowanie i przeprowadzanie akcji „Trzeźwość”, „Pomiar”, 
„Pieszy”, „Autobus”, „Pasy”, „Taxi”, „Olej”, „Ekolo gia”, 

j)  prowadzenie wspólnych działań z Inspekcją Transportu Drogowego 
i z jednostkami ościennymi na drodze krajowej nr 6, drogach wojewódzkich             
i powiatowych,  

k) organizowanie konkursów związanych z propagowaniem zasad bezpieczeństwa     
w ruchu drogowym,  

l) promowanie elementów odblaskowych dla pieszych i rowerzystów, 

m) organizowanie promocyjnych (bezpłatnych) kontroli stanu technicznego 
pojazdów w okresach szczególnego zagroŜenia w ruchu drogowym. 

 

Odpowiedzialni za koordynację realizacji zadań oraz pozyskiwanie wsparcia Partnerów: 

Komendant Powiatowy Policji w Lęborku. 



Zarząd Powiatu Lęborskiego. 

 

Potencjalni Partnerzy: 

1) samorządy gminne/miejskie z powiatu lęborskiego,  

2) dyrektorzy i rady pedagogiczne szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych, . 

3) Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku,   

4) Komendanci Policji w Słupsku,  Bytowie i Wejherowie,     

5) zarządcy dróg gminnych, powiatowych wojewódzkich i krajowych,  

6) Inspekcja Transportu Drogowego,  

7) towarzystwa ubezpieczeniowe,    

8) telewizje kablowe na terenie miasta Lęborka i miasta Łeby,    

9) prasa lokalna i regionalna (dodatki lokalne).    

 

2. Działania na rzecz bezpieczeństwa pasaŜerów: 

a) objęcie rejonu dworca PKP w Lęborku monitoringiem wizyjnym,  

b) organizacja słuŜb w pociągach relacji Słupsk-Lębork-Słupsk z wykorzystaniem 
słuchaczy Szkoły Policji w Słupsku, 

c) organizacja wspólnych patroli ze StraŜą Ochrony Kolei w Gdyni i StraŜą Miejską 
w Lęborku na terenach kolejowych, 

d) objęcie słuŜbą patrolową Policji terenu dworca PKS w Lęborku, 

e) kontrola stanu technicznego autobusów i busów kursujących na trasie Lębork –
Łeba, szczególnie w okresie sezonu letniego, 

f) kontrola stanu technicznego autobusów przewoŜących dzieci i młodzieŜ 
w ramach zorganizowanych form wypoczynku, 

g) wymiana informacji pomiędzy jednostkami Policji na trasie Wejherowo-Słupsk. 

 

Odpowiedzialny za koordynację realizacji zadań oraz pozyskiwanie wsparcia Partnerów: 

Komendant Powiatowy Policji w Lęborku 

 

Potencjalni Partnerzy: 

1) samorząd miasta Lęborka,    

2) PKP Linie Kolejowe,    

3) StraŜ Miejska w Lęborku,    

4) StraŜ Ochrony Kolei w Gdyni  

5) Inspekcja Transportu Drogowego,    

6) Komendanci Policji w Słupsku i Wejherowie.    



III.  ZAPOBIEGANIE PRZEST ĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYM ZACHOWANIOM. 

 

1. Działania mające na celu poszerzenie lokalnych zasobów w obszarze 
przeciwdziałania patologii społecznej: 

a) zwiększenie dostępności zorganizowanych form pomocy psychologicznej, 
terapeutycznej i socjoterapeutycznej dla osób uzaleŜnionych, dorosłych członków 
rodzin alkoholowych oraz dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 

b) prowadzenie szeroko zakrojonej akcji informacyjnej, opracowanie i kolportaŜ 
broszur oraz ulotek zawierających adresy instytucji świadczących usługi 
profilaktyczne, terapeutyczne i inne formy pomocy, 

c) tworzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - poprawa skuteczności 
funkcjonowania punktów interwencji kryzysowej, 

d) realizacja programu prewencyjnego „Wspólnie przeciw patologiom”,  

e) budowa lokalnych systemów powiadamiania o zagroŜeniach i patologiach 
z wykorzystaniem: zarządów wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, sołtysów, 
ośrodków pomocy społecznej, policji, straŜy gminnych i miejskich, StraŜy 
Granicznej, Państwowej StraŜy PoŜarnej, komisji d/s przeciwdziałania 
alkoholizmowi, kuratorów sądowych, zespołów opieki zdrowotnej. 

 

Odpowiedzialni za koordynację realizacji zadań oraz pozyskiwanie wsparcia Partnerów: 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku,  

Zarząd Powiatu Lęborskiego 

 

Potencjalni Partnerzy: 

1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku, 

2) samorządy gminne/miejskie z powiatu lęborskiego, 

3) gminne i miejskie Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

4) gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej,  

5) organizacje pozarządowe, 

6) dyrektorzy szkół, 

7) rady sołeckie,  

8) zarządy wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych,  

9) policja, straŜe miejskie i gminne, StraŜ Graniczna, Państwowa StraŜ PoŜarna,  

10) kuratorzy sądowi,  

11) zespoły opieki zdrowotnej i lekarze podstawowej opieki zdrowotnej.  

2. Działania na rzecz małoletnich: 

a) udział Policji w spotkaniach z młodzieŜą i lokalną społecznością w ramach 
organizowanych festynów przez władze samorządowe miast i gmin oraz powiatu 
lęborskiego, 



b) organizacja „Dni otwartych” Komendy Powiatowej Policji w L ęborku, przy 
współudziale innych słuŜb, które maja przybliŜyć dzieciom i młodzieŜy słuŜbę 
funkcjonariuszy, uświadomić czyhające zagroŜenia i upowszechniać pozytywne 
wzorce zachowań, 

c) upowszechnienie pozytywnych wzorców zachowań w ramach programu 
„Bezpieczna Szkoła”, 

d) zwiększenie ilości spotkań profilaktycznych i edukacyjno-prewencyjnych poprzez 
zorganizowanie dodatkowych słuŜb specjalistów d/s nieletnich, 

e) usprawnienie przepływu informacji na linii grono pedagogiczne – rodzice              
- uczniowie – Policja – straŜ miejska/gminna; wypracowanie wspólnych działań 
oraz powołanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w placówkach 
oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych,  

f) realizacja działań mających na celu ograniczenie dostępu do alkoholu 
i narkotyków w środowisku szkolnym, 

g) prezentacja młodzieŜy filmów profilaktycznych i przedstawianie prezentacji 
multimedialnych,    

h) systematyczne kontrolowanie pod względem bezpieczeństwa szkół i ich okolic, 
w szczególności dróg do i ze szkoły, 

i) wykorzystanie środków masowego przekazu w celu promowania prospołecznych 
wzorców zachowań, 

j)  przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących bezpieczeństwa w szkołach,  

k) realizacja programów prewencyjnych typu: „Bezpieczna droga do szkoły”, „Czy 
psy muszą gryźć” i „Uwaga zagroŜenie”. 

 

Odpowiedzialny za koordynację realizacji zadań oraz pozyskiwanie wsparcia Partnerów 

Komendant Powiatowy Policji w Lęborku 

 

Potencjalni Partnerzy: 

1) samorząd powiatu lęborskiego,  

2) samorządy gminne/miejskie z powiatu lęborskiego,   

3) dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,   

4) Sąd Rodzinny i Nieletnich w Lęborku,    

5) kuratorzy sądowi,   

6) straŜe miejskie/gminne,  

7) telewizje kablowe na terenie miasta Lęborka i miasta Łeby,    

8) prasa lokalna i regionalna (dodatki lokalne).    

3. Działania przeciwko alkoholizmowi: 

a) zwiększenie ilości słuŜb dzielnicowych pod kątem przeciwdziałania                             
i minimalizowania skutków alkoholizmu, 



b) podjęcie systematycznych kontroli lokali gastronomicznych, punktów sprzedaŜy 
alkoholu pod względem: posiadania zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu, sprzedaŜy 
alkoholu nieletnim i nietrzeźwym, porządku panującego wokół tych miejsc, 

c) podjęcie działalności profilaktycznej w pomieszczeniach Policji dla osób 
zatrzymanych  w trybie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi w ramach dodatkowych słuŜb,  

d) realizacja działań pt. „Szkoły i osiedla bez patologii” w ramach programu 
„Bezpieczne Miasta”,  

e) upowszechnianie pozytywnych wzorców zachowań w ramach programu 
„Bezpieczna Szkoła”,  

f) eliminacja zjawiska spoŜywania alkoholu w miejscach publicznych w ramach 
akcji „Centrum bez alkoholu”, realizowanej w ramach programu „Bezpieczne 
Miasta”, 

g) realizacja procedur „śółte i Czerwone Karty” w stosunku do osób naruszających 
przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

h) podjęcie akcji informacyjnej mającej na celu uświadomienie osobom zajmującym 
się handlem alkoholem konsekwencji łamania ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

i) realizacja programów prewencyjnych: „Wspólnie przeciw patologiom” 
i „Zachowaj trzeźwy umysł”. 

 

Odpowiedzialny za koordynację realizacji zadań oraz pozyskiwanie wsparcia Partnerów: 

Komendant Powiatowy Policji w Lęborku 

 

Potencjalni Partnerzy: 

1) samorządy gminne/miejskie z powiatu lęborskiego,  

2) dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,   

3) Komisje d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,   

4) telewizje kablowe na terenie miasta Lęborka i miasta Łeby,    

5) Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.  

 

4. Działania przeciwko narkomanii: 

a) realizacja działań pt. „Szkoły i osiedla bez patologii” w ramach programu 
„Bezpieczne miasta”,  

b) upowszechnianie pozytywnych wzorców zachowań w ramach programu 
„Bezpieczna Szkoła”, 

c) zaopatrzenie policjantów Komendy Powiatowej Policji w probierze pozwalające 
na wstępną ocenę pozostawania osoby pod wpływem środków odurzających,  

d) zacieśnienie współpracy pionów operacyjnych Policji i StraŜy Granicznej 
w zakresie wymiany informacji w sprawach narkotykowych, 



e) wykorzystanie psów do wyszukiwania narkotyków przy działaniach policyjnych 
przeciwko dealerom narkotyków. 

 

Odpowiedzialny za koordynację realizacji zadań oraz pozyskiwanie wsparcia Partnerów: 

Komendant Powiatowy Policji w Lęborku 

 

Potencjalni Partnerzy: 

1) Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku,   

2)  Placówka StraŜy Granicznej w Łebie,    

3) telewizje kablowe na terenie miasta Lęborka i miasta Łeby,    

4) samorządy gminne/miejskie z powiatu lęborskiego,  

 

5)  miejskie/gminne ośrodki pomocy społecznej,    

6) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku,  

7)  samorząd powiatu lęborskiego.  

 

5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w tym: 

a) promowanie odpowiednich wzorców Ŝycia rodzinnego (opartych na wzajemnej 
pomocy, szacunku, partnerstwie, umiejętności rozwiązywania konfliktów bez 
przemocy, itp.),  

b) edukowanie osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie procedury 
prawnej,  

c) konsekwentna realizacja procedury „Niebieskich kart” i wszczynanie 
postępowań przygotowawczych w sprawach, które noszą znamiona przestępnego 
znęcania się nad rodziną, 

d) zwiększenie słuŜb dzielnicowych pod kątem odwiedzin rodzin patologicznych,  

e) realizacja programu prewencyjnego „Wspólnie przeciw patologiom”. 

 

Odpowiedzialny za koordynację realizacji zadań oraz pozyskiwanie wsparcia Partnerów: 

Komendant Powiatowy Policji w Lęborku. 

 

Potencjalni Partnerzy: 

 

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku,  

2) organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką przemocy w rodzinie,   

3) samorządy gminne/miejskie z powiatu lęborskiego,  

4) samorząd powiatu lęborskiego,  

5)  miejskie/gminne ośrodki pomocy społecznej,    



6) miejskie/gminne komisje d/s rozwiązywania problemów alkoholowych.    

 

 

IV.  POPRAWIENIE WIZERUNKU I WZROSTU ZAUFANIA SPOŁECZNEGO 
DO POLICJI ORAZ INNYCH SŁU śB DZIAŁAJ ĄCYCH NA RZECZ 

POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO. 

 

1. Wzmocnienie roli dyŜurnego Komendy Powiatowej Policji w Lęborku, połoŜenie 
szczególnego nacisku na profesjonalne przyjmowanie zawiadomień 
o przestępstwach i wykroczeniach, w tym o naruszeniach porządku publicznego, 
zachowaniach i czynach patologicznych. 

2. Wprowadzenie zasady „podwyŜszonej aktywności dzielnicowego”, jako policjanta 
pierwszego kontaktu, który identyfikuje lokalne problemy bezpieczeństwa                    
i porządku publicznego, dostarcza waŜnych informacji pochodzących                          
z rozpoznania rejonu i inicjuje lokalne programy bezpieczeństwa.  

3. Konsekwentna realizacja programu prewencyjnego „Poznaj swojego 
dzielnicowego”. 

4. Poprawa dostępności do informacji o Policji L ęborskiej poprzez uruchomienie 
strony internetowej. 

5. Uruchomienie infolinii i skrzynki poczty elektronicznej pozwalającej  na anonimowe 
przekazywanie informacji do Policji Lęborskiej. 

6. Powołanie w Sekcji Kryminalnej KPP w Lęborku męŜa zaufania dla zagroŜonych 
przedsiębiorców. 

7. Prowadzenie badań ankietowych w oparciu o „Miernik jako ści obsługi interesanta” 
celem diagnozowania obszarów wymagających poprawy lub zmiany trybu 
postępowania. 

 

Odpowiedzialny za realizację: 

Komendant Powiatowy Policji w Lęborku. 

 

 

V. POPRAWA STANU OCHRONY POśAROWEJ. 

 

1. Podejmowanie działań organizacyjno-technicznych usprawniających system 
alarmowania i współdziałania z innymi słuŜbami ratowniczymi. 

2. Konsekwentne egzekwowania przepisów przeciwpoŜarowych w obiektach 
uŜyteczności publicznej i innych (stara substancja mieszkaniowa, budynki 
gospodarcze). 

3. Prowadzenie próbnych alarmów ppoŜ. szczególnie w obiektach o duŜym stopniu 
zagroŜenia dla ludności w nich znajdujących się. 



4. Opracowanie mapy infrastruktury poŜarowej powiatu oraz potrzeb w zakresie 
docelowego usprzętowienia jednostek ochrony poŜarowej. 

5. Dokonanie wspólnych uzgodnień w zakresie rozmieszczenia jednostek Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej ze względu na utrzymanie gotowości bojowej i zapewnienia 
skutecznych działań ratowniczych. 

6. Współudział w organizowaniu zajęć edukacyjnych w zakresie ochrony 
przeciwpoŜarowej i ratownictwa. 

 

Odpowiedzialny za realizację i pozyskanie wsparcia Partnerów: 

Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Lęborku 

 

Potencjalni Partnerzy : 

1) samorządy gminne/miejskie z powiatu lęborskiego,  

2) samorząd powiatu lęborskiego, 

3) Komenda Wojewódzka Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gdańsku,  

4) Powiatowy Związek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych,  

5) Ochotnicze StraŜe PoŜarne z terenu powiatu lęborskiego,  

6) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.  

 

 

VI.  ZAPEWNIENIE BEZPIECZE ŃSTWA SANITARNEGO.  

 

1. Działania przeciwepidemiczne: 

a) wczesne wykrywanie i zwalczanie szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych. 

2. Higiena Ŝywności: 

a) poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, szczególnie w obiektach 
działających sezonowo oraz w obiektach, w których zagroŜenia ze względu na 
duŜą produkcj ę lub obrót Ŝywnością przekładają się na duŜą liczbę 
konsumentów, 

b) unormowanie handlu na targowiskach, handlu obwoźnego. 

3. Higiena środowiska: 

a) kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne 
i zdrowotne w zakresie jakości wód do spoŜycia, czystości powietrza 
atmosferycznego, wód powierzchniowych i innych elementów środowisk 
w zakresie ustalonym w przepisach prawnych, 

b) wzmoŜony nadzór nad placówkami wypoczynku dzieci i młodzieŜy w sezonie 
letnim i zimowym,  

c) spełnianie wymogów w zakresie stosowania i zabezpieczenia niebezpiecznych 
substancji i preparatów chemicznych w pracowniach szkolnych, 



d) właściwa gospodarka odpadami w obiektach uŜyteczności, w szczególności 
w zakładach opieki zdrowotnej. 

4. Działania oświatowo-zdrowotne związane z promocją zdrowia na rzecz 
kształtowania postaw i zachowań (stylu Ŝycia) ludzi sprzyjających zdrowi. 

 

Odpowiedzialny za realizację: 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,  

 

Potencjalni Partnerzy: 

1) Powiatowy Lekarz Weterynarii 

2) samorządy gminne/miejskie z powiatu lęborskiego, 

3) samorząd powiatu lęborskiego. 

 

 

VII.  ZADANIA DLA POPRAWY BEZPIECZE ŃSTWA  

BĘDĄCE W KOMPETENCJI  

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO 

 

1. Nadzór nad infrastruktura techniczną obiektów w szczególności dotyczący stanu 
technicznego, samowoli budowlanych, kontrola przeglądów rocznych i pięcioletnich 
budynków wykonywanych przez właścicieli lub administratorów substancji 
mieszkaniowej. 

2. Kontrola placów zabaw dla dzieci na terenie powiatu pod kątem obowiązku 
utrzymania urządzeń i obiektów małej architektury w naleŜytym stanie 
technicznym i estetycznym. 

3. Prowadzenie czynności inspekcyjno-kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa 
konstrukcji dachowych, zagroŜonych zalegającą warstwą śniegu oraz robót 
budowlanych realizowanych inwestycji w szczególności obiektów przemysłowych 
i budynków o duŜych powierzchniach dachowych i lekkiej konstrukcji stalowej. 

 

Odpowiedzialny za realizację: 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

 

 

VIII.  USPRAWNIENIE REAKCJI NA ZAGRO śENIA KL ĘSKAMI 
śYWIOŁOWYMI ORAZ ZDARZENIAMI                                                                                  

MAJĄCYMI ZNAMIONA KL ĘSKI śYWIOŁOWEJ. 

 

1. Opracowanie i aktualizowanie Powiatowego Plany Reagowania Kryzysowego 
i wszystkich jego dokumentów pochodnych. 



2. Kontynuowanie prac związanych z organizacją oraz wyposaŜeniem powiatowego 
centrum zarządzania kryzysowego pod kątem uzyskania i utrzymania wymaganych 
standardów. 

3. Opracowanie, weryfikacja i aktualizowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych 
oraz technicznych z zakresu komunikacji /łączności/ pomiędzy wszystkimi ogniwami 
organizacyjnymi systemu zarządzania i reagowania kryzysowego, monitorowanie 
zagroŜeń i ich skutków, utrzymanie w gotowości systemu ostrzegania i alarmowania. 

4. Organizowanie i prowadzenie gier decyzyjnych i ćwiczeń w celu przygotowania sił 
ratowniczych do skoordynowanego i skutecznego prowadzenia działań 
ratowniczych. 

 

Odpowiedzialny za koordynację zadań i pozyskanie wsparcia Partnerów:  

Zarząd Powiatu Lęborskiego.  

 

Potencjalni Partnerzy: 
1) Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej, 
2) Komenda Powiatowa Policji,  
3) wójtowie i burmistrzowie gmin/miast powiatu lęborskiego, 
4) SPS ZOZ w Lęborku, 
5) Ochotnicza SłuŜba Ratownicza.  


