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Lp. Rodzaj 

Zagrożenia
Cel Zadania, formy realizacji Odpowiedzialni 

za realizację 
Partnerzy 
realizacji 

1. Kradzieże 
samochodów  

Zmniejszenie 
dynamiki 
przestępczości 

1. Podjęcie działań zmierzających do zainstalowania monitoringu 
miejsc szczególnie zagrożonych kradzieżami samochodów.  

2. Intensyfikacja działań grupy samochodowej w zakresie 
rozpoznawania środowisk złodziei samochodowych i miejsc 
przechowywania kradzionych samochodów. 

3. Prowadzenie działań skierowanych przeciwko osobom 
podejrzanym o dokonanie kradzieży pojazdów i czerpiących 
korzyści materialne z tego. 

4. Inspirowanie władz samorządowych do finansowania 
dodatkowych służb , których celem było by zatrzymanie 
sprawców kradzieży pojazdów.  

5. Realizacja programu ,,Bezpieczny parking’’. 
6. Zadaniowanie dzielnicowych w zakresie rozpoznawania 

środowisk złodziei samochodowych oraz miejsc 
przechowywania kradzionych pojazdów.  

Kierownictwo 
Komendy 
Powiatowej Policji 
w Wołominie  
 
Naczelnicy Sekcji 
 
Komendanci  
Komisariatów 
Policji 

Rada Powiatu 
 
Rady Gmin 
 
Starosta  
 
Burmistrzowie i 
Wójtowie Gmin 
 
Dyrektorzy i 
właściciele 
obiektów 
handlowych 

2. Kradzieże z 
włamaniami do 
obiektów i 
kradzieże 
mienia 

Zmniejszenie 
dynamiki 
przestępstw i 
podniesienie 
wskaźnika 
wykrywalności 

1. Realizacja programów prewencyjnych. 
2. Kolportaż ulotek i plakatów obywateli do zapobiegania 

przestępstw poprzez właściwe zabezpieczenie mieszkań, 
pojazdów, instalowanie domofonów , pomoc sąsiedzka.  

3. Zadaniowanie dzielnicowych w tym zakresie oraz 
rozpoznawanie środowisk złodziei mieszkaniowych i miejsc 
przechowywania skradzionych rzeczy. 

Kierownictwo 
Komendy 
Powiatowej Policji 
w Wołominie  
Naczelnicy sekcji  
Komendanci 
Komisariatów 
Policji 

Starosta  
 
Burmistrzowie i 
Wójtowie Gmin 
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3.  Rozboje i
kradzieże na 
terenie PKP, 
uszkodzenia 
mienia PKP 

Zwalczanie i 
zapobieganie 
przestępczości 
w pociągach i 
na terenie stacji 
PKP 

1. Organizowanie cyklicznych działań prewencyjnych w 
pociągach i na terenie PKP ,,TOR’’, ,,BEZPIECZNY 
POCIĄG’’. 

2. Ścisła współpraca z SOK w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa na PKP. 

3. Inspirowanie władz samorządowych do finansowania 
dodatkowych służb zmierzających do poprawy bezpieczeństwa 
na terenie PKP.   

I Zastępca 
Komendanta 
Powiatowego 
Policji w 
Wołominie  
 
Naczelnicy Sekcji 
Prewencji  
 
Komendanci 
Komisariatów 
Policji w Jadowie, 
Tłuszczu, 
Kobyłce, Zielonce, 
Ząbkach  
 
Komendant SOK  

Starosta  
 
Burmistrzowie i 
Wójtowie Gmin 

4.  Wypadki w
ruchu 
drogowym  

Ograniczenie 
liczby 
wypadków 

1. Monitorowanie dróg i przekazywanie propozycji zmian w 
organizacji ruchu. 

2. Aktywny udział w pozyskiwaniu środków z funduszy 
strukturalnych, które mogą być przeznaczone na poprawę 
bezpieczeństwa na drogach.  

3. Prowadzenie działań polegających na represji wykroczeń 
będących najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych.  

4. Prowadzenie akcji propagandowo-prewencyjnych oraz 
prelekcji w szkołach, jak również pomoc przeprowadzeniu 
egzaminów praktycznych na kartę rowerową i motorowerową. 

Naczelnik Sekcji 
Ruchu Drogowego 

Starosta  
 
Burmistrzowie i 
Wójtowie Gmin 

5.  Zdarzenia 
kryminalne na 
drogach  

Ujawnienie 
większej ilości 
przestępstw 
kryminalnych 

1. Ujawnienie większej ilości nietrzeźwych kierujących, poprzez 
skomasowane działania kontrolne. 

 

Naczelnik Sekcji 
Ruchu Drogowego 

Starosta  
 
Burmistrzowie i 
Wójtowie Gmin 

6.  Narkomania i
patologie 

Zapobieganie 
zjawiskom 

1. Zorganizowanie i prowadzenie w szkołach prelekcji 
poświęconych zagrożeniu przestępczością narkotykowa, 

Kierownictwo 
Komendy 

Starosta  
Burmistrzowie i 



społeczne.  
Prewencja 
kryminalna 

patologii wśród 
dzieci i 
młodzieży oraz 
ich rodzin  

wymuszaniu pieniędzy od dzieci przez ich rówieśników, 
problematyce zjawiska agresji wśród dzieci i młodzieży, 
problematyce spożywania alkoholu.  

2. Prowadzenie działań operacyjnych mających na celu 
rozpoznanie środowiska dilerów narkotykowych oraz osób 
zażywających narkotyki lub inne środki psychotropowe.  

3. W ramach realizacji programu ,,Niebieskiej karty’’ 
prowadzenie wszechstronnego rozpoznania sytuacji w 
rodzinach patologicznych, wypracowanie plany 
przeciwdziałania zjawiskom patologicznym w rodzinie.  

4. Zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach 
placówek o charakterze rekreacyjno – wychowawczym, przy 
wykorzystaniu istniejącej bazy szkolnej, obiektów klubów 
sportowych, domów kultury itp.  

5. Działania ,,Bezpieczne wakacje’’, ,,Bezpieczne Ferie’’, 
,,Bezpieczne droga do szkoły’’ w ramach programu 
,,Bezpieczne Miasto’’. 

6. Realizacja programów ,,Edukacja Prawna Dzieci i Młodzieży’’ 
kierowany do młodzieży gimnazjalnej i licealnej oraz 
dyrektorów szkół, grona pedagogicznego i rodziców; 
,,Policyjny Program Edukacyjny POPO’’ kierowany do dzieci 
klas I szkół podstawowych mający na celu promowanie 
bezpiecznych zachowań, ,,Poznajmy się bliżej’’, ,,Stop 
narkotykom’’,  ,,Alkohol nieletnim dostęp wzbroniony’’, 
,,Patrole szkolne’’. 

7. Zorganizowanie Policyjnego Centrum do Walki z Przemocą w 
Rodzinie przy KPP w Wołominie pod Patronatem Rzecznika 
Praw Obywatelskich oraz Komendanta Stołecznego Policji.  

Powiatowej Policji 
w Wołominie  
 
Naczelnicy Sekcji 
 
Komendanci  
Komisariatów 
Policji 

Wójtowie Gmin 
Prokuratura 
Rejonowa  
Sąd Rejonowy w 
Wołominie  
Naczelnik 
Wydziału 
Edukacji i Kultury  
Starostwa  
Kierownicy 
Wydziału Oświaty  
Urzędów Gmin  
Dyrektorzy Szkół  
Kierownicy 
Ośrodków 
Pomocy 
Społecznej 
Prezesi Klubów 
Sportowych  
Dyrektorzy 
Domów Kultury 
Kościoły Związki 
Wyznaniowe  



7.  Zwalczanie 
przestępczości 
gospodarczej 
 

1. Stałe rozpoznawanie i zwalczanie zjawisk przestępczości 
intelektualnej i skarbowej. 

2. Zwalczanie nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców. 

Kierownictwo 
Komendy 
Powiatowej Policji 
w Wołominie  
 
Naczelnik Sekcji 
do walki z 
Przestępczością 
Gospodarczą  

Dyrektor Urzędu 
Skarbowego  
 
Wojewódzki i 
Powiatowy Urząd 
Pracy  

8. Ograniczenie 
przestępczości 
korupcyjnej  

1. Objęcie zagadnienia rozpoznaniem operacyjnym z 
wykorzystaniem nowoczesnych jego metod.  

2. Podjęcie zdecydowanych działań, wymierzonych przeciwko 
sprawcom przestępstw korupcji.  

Zastępca 
Komendanta 
Powiatowego  
Policji w 
Wołominie  
 
Naczelnik Sekcji 
do walki z 
Przestępczością 
Gospodarczą 

Starosta  
 
Burmistrzowie i 
Wójtowie Gmin 

9. 

Przestępczość 
gospodarcza  

Ograniczenie 
przestępczości 
korupcyjnej w 
szczególności 
internetowej  

1. Infiltracja środowiska hackerów komputerowych (m.in. 
poprzez monitorowanie sieci internetowej) w celu ujawnienia i 
zapobiegania przestępstwom z tej kategorii. 

2. Nawiązanie współpracy z instytucjami i podmiotami 
gospodarczymi, zajmującymi się nowoczesnymi 
technologiami oraz dostawą usług internetowych. 

Zastępca 
Komendanta 
Powiatowego  
Policji w 
Wołominie  
 
Naczelnik Sekcji 
do walki z 
Przestępczością 
Gospodarczą 

Właściciele portali 
internetowych 
 
Właściciele 
sklepów 
internetowych z 
podległego terenu  



10.  Ograniczenie 
przestępczości 
akcyzowo - 
skarbowej 

1. Stałe rozpoznanie procederu wprowadzania do sprzedaży 
towarów bez oznaczeń znakami skarbowymi akcyzy oraz 
środowiska handlarzy towarami akcyzowymi (w szczególności 
obcokrajowców).  

2. Prowadzenie działań kontrolno-represyjnych, skierowanych 
przeciwko dystrybutorom towarów akcyzowych. 

3. Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z organami kontroli 
skarbowej.  

4. Odzyskiwanie jak największych ilości towarów bez oznaczeń 
znakami skarbowymi akcyzy w celu niedopuszczenia do ich 
wprowadzenia do obrotu.  

5. Prowadzenie działań prewencyjnych w miejscach handlu 
(bazary, targowiska) w celu zapobiegania naruszeniom prawa. 

Zastępca 
Komendanta 
Powiatowego  
Policji w 
Wołominie  
 
Naczelnik Sekcji 
do walki z 
Przestępczością 
Gospodarczą 

Urząd Celny  
 
Urząd Kontroli 
Skarbowej 

11. Ratownictwo 
Medyczne 

Utrzymanie i 
systematyczne 
podnoszenie 
poziomu 
świadomych 
usług zgodnie z 
obowiązującym
i standardami 

1. Otwarcie CPR-u w PSP. 
2. Lokalizacja zespołów wyjazdowych R i W   w PSP. 
3. Wyposażenie Ratownictwa Medycznego w środki transportu 

będące własnością organu założycielskiego (zakup ze środków 
budżetowych – porozumienie Powiatowo – Gminne).  

4. EFEKT:  
- zmniejszenie kosztów działania Ratownictwa Medycznego  
- wykorzystanie ewentualnie wolnych środków na 

dodatkowe wyposażenie w sprzęt medyczny 
- szkolenie specjalistyczne 

      

Starosta  
 
Komendant 
Powiatowy PSP  
 
Dyrektor  
SZP ZOZ 

Rada Powiatu  
 
Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki  
 
Rady Gmin  
 
Burmistrzowie i 
Wójtowie  

12. Brak estetyki i 
remontów 
budynków i 
stacji PKP 
wzdłuż trasy 
W-wa 
Wileńska - 
Tłuszcz 

Poprawa 
estetyki 
budynków PKP 
i ich otoczenia 
na trasie W-wa 
Wileńska – 
Tłuszcz  

1. Sukcesywne odnawianie budynków i stacji PKP poczynając od 
Ząbek w kierunku Tłuszcza. 

 

PKP  Starosta  
 
Burmistrzowie i 
Wójtowie  Gmin 
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