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RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZEST ĘPCZOŚCI 
 I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ „RAZEM BEZPIECZNIEJ”  

  
Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” łączy 
działania Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, 
zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Głównym załoŜeniem 
programu jest przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego, naturalnego 
partnerstwa z Policją oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. 
Program jest zgodny z przyj ętym przez Rad ę Ministrów dokumentem „Strategia 
Rozwoju Kraju 2007-2015”, którego jednym z prioryte tów jest „Budowa zintegrowanej 
wspólnoty społecznej i jej bezpiecze ństwa”.  W dokumencie tym wskazuje się, Ŝe „przy 
współpracy z lokalnymi społecznościami naleŜy dąŜyć do tworzenia efektywnych lokalnych 
systemów bezpieczeństwa oraz wspierać działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
lokalnego, w szczególności mając na celu ograniczenie najbardziej dokuczliwej dla obywateli 
przestępczości pospolitej”. 
Głównymi celami programu są : 

- wzrost realnego bezpieczeństwa w Polsce,  
- wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski,  
- zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie i 

zdynamizowanie działań administracji rządowej na rzecz współpracy z administracją 
samorządową, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną, 

-  poprawa wizerunku i wzrost zaufania społecznego do Policji i innych słuŜb 
działających rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 
Koordynatorem działań realizowanych w ramach programu jest Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. W celu właściwej realizacji zadań wynikających z programu 
Minister powołał zespół wspieraj ący koordynacj ę programu,  w skład którego weszli 
przedstawiciele Ministerstw: Sprawiedliwości, Edukacji Narodowej, Obrony Narodowej, 
Zdrowia, Sportu, Pracy i Polityki Społecznej, Gospodarki,  Środowiska, Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Transportu, Budownictwa oraz słuŜb podległych MSWiA. 
 
Na poziomie województwa zadania wynikające z programu koordynuje wojewoda  przy 
pomocy zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele przede wszystkim administracji 
samorządowej, Policji, Państwowej StraŜy PoŜarnej czy StraŜy Granicznej. Zespół ten ma za 
zadanie inicjowanie i koordynację działań na terenie województwa, zbiera informacje o jego 
realizacji, a następnie przedkłada Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
sprawozdania i wnioski.  
 
ZałoŜeniem programu jest, aby powiaty i gminy wł ączały si ę w realizacj ę programu na 
zasadzie dobrowolno ści .  
 
W powiecie wiodącą rolę w realizacji programu powinien mieć starosta  jako przewodniczący 
komisji bezpieczeństwa i porządku. Zakładamy, Ŝe w gminach zadania „Razem bezpieczniej” 
będzie inicjował i realizował wójt  (burmistrz, prezydent miasta). MoŜe go wspierać komisja 
rady gminy (miasta) oraz osoby i instytucje działające na rzecz bezpieczeństwa. 
Zadania programu mogą realizować grupy robocze złoŜone z przedstawicieli podmiotów 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz specjalistów zaproszonych do współpracy. Prace 
grup roboczych, w zaleŜności od szczebla realizacji zadań, powinny być zsynchronizowane z 
pracami wymienionych zespołów i komisji. 
 
Partnerami administracji rz ądowej w realizacji programu  powinny być organizacje 
społeczne, kościoły, związki wyznaniowe. O propagowanie wśród nich idei „Razem 
bezpieczniej” powinni zabiegać wojewodowie i starostowie.  

 
 
 



Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Departament Bezpieczeństwa Publicznego 

http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl 

 

Rzetelna realizacja programu będzie wymagała współpracy z ośrodkami naukowymi, 
zwłaszcza przy badaniu zagroŜenia przestępczością i potrzeb społecznych w dziedzinie 
ochrony bezpieczeństwa. 

 
Natomiast do ustalenia pełnego obrazu zagroŜeń i potrzeb społecznych w dziedzinie 
bezpieczeństwa niezbędne są, poza informacją statystyczną, m.in. rzetelne badania opinii 
publicznej, dialog społeczny, praca na szczeblu lokalnym. 
 
Na podstawie aktualnej wiedzy o stanie i poczuciu bezpieczeństwa określiliśmy obszary 
działania programu i kierunki aktywności zaangaŜowanych podmiotów. KaŜde 
przedsięwzięcie wymaga zdiagnozowania problemu, ustalenia przyczyn jego powstania, 
moŜliwości przeciwdziałania, a następnie wyznaczenia zadań, by zapobiec bądź 
wyeliminować zagroŜenia. 
 
Podkre ślenia wymaga ramowy charakter programu. Zawsze nale Ŝy brać pod uwag ę 
uwarunkowania lokalne . W opracowywaniu tych zadań naleŜy uwzględnić partnerów, 
którzy wesprą działania.  
Cele strategiczne programu osiągane będą poprzez podejmowanie kompleksowych działań 
w obszarach takich jak: bezpieczeństwo w miejscach publicznych, w szkole, w ruchu 
drogowym, w środkach komunikacji publicznej, w działalności gospodarczej, 
przeciwdziałanie przemocy domowej, ochrona dziedzictwa narodowego przed kradzieŜami, 
dewastacją i nielegalnym wywozem za granicę. 
 
Podstawowym warunkiem skuteczności programu „Razem bezpieczniej” będzie wymiana 
dobrych doświadczeń w dziedzinach, których dotyczy program. W tym celu w MSWiA 
powstał Bank Dobrych Praktyk , który połączy doświadczenia administracji rządowej, 
samorządowej oraz organizacji społecznych. Powstała teŜ  interaktywna strona internetowa, 
w ramach której będzie działać m.in. forum dyskusyjne. Prowadzone będą równieŜ 
konsultacje i konferencje na poziomie lokalnym i ogólnopolskim. 
 
Kwestia najwa Ŝniejsza to - finansowanie programu „Razem bezpieczn iej”.  Szereg 
przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wpisuje się w zadania poszczególnych 
jednostek i moŜe być realizowanych w ramach bieŜącej działalności.  
Konieczna jest aktywizacja społeczno ści lokalnych i stworzenie mechanizmu 
finansowego zach ęcającego do realizacji przedsi ęwzięć proponowanych w ramach 
programu . W tym celu zabezpieczono w budŜecie państwa na 2007 r. rezerwę celową na 
realizację programu „Razem bezpieczniej” w wysokości 3 mln zł. Kwota ta planowana jest 
takŜe w kolejnych latach. 
Środki z rezerwy celowej będą przekazywane do budŜetów wojewodów z przeznaczeniem 
na dotacje na dofinansowanie zada ń mieszczących się w ramach programu dla organizacji 
poŜytku publicznego (głównie zadań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym na 
poziomie lokalnym). Natomiast w celu przekazania lub wspólnego wykonywania zadań 
określonych w Programie wojewodowie będą mogli zawierać z jednostkami samorządu 
terytorialnego stosowne porozumienia administracyjne . Wojewodowie w ramach 
składanych sprawozdań z realizacji zadań przedstawią Ministrowi SWiA wykorzystanie 
środków finansowych z rezerwy celowej. 
 
Jednym z obszarów  wyszczególnionym w programie „Razem bezpieczniej”, wymagających 
podjęcia działań jest  obszar ”Przemoc w rodzinie”.  W bieŜącym roku zespół 
koordynacyjny powołany przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji w trakcie 
procedury podziału środków budŜetowych – rezerwy celowej zarekomendował do 
dofinansowania 9 projektów (z 18 zgłoszonych) na łączną kwot ę 452 630 zł.  
Zamierzeniem MSWiA jest, aby Program stanowił skuteczne narzędzie wspierające 
realizację ustawowych działań organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego na 
rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. 


