CEL 7.
ZAPEWNIENIE WYSOKIEGO POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
Objaśnienia:
stan wdrażania działania/narzędzia realizacji: „R” – realizowane; „P” – planowane, „Z” – zakończone; „W” - wycofane,
kolor niebieski - działania/narzędzia realizacji, których wykonanie wiąże się z wydatkowaniem środków europejskich w perspektywie 2007-2013
Typ działania

Podejmowane
działania/narzędzia realizacji

Harmonogram
Termin
rozpoczęcia
działania
(miesiąc/rok
lub rok)

Termin
zakończenia
działania
(miesiąc/rok
lub rok)

Forma
zakończenia
działania

Organ/Organy

Oczekiwane efekty

współpracujący

Zadanie

wiodący

Lp.

Planowane
wsparcie ze
środków
europejskich
TAK/NIE

stan wdrażania
działania/narzędzia
realizacji

kolor żółty - działania/narzędzia realizacji, których wykonanie będzie wiązać się z wydatkowaniem środków europejskich w perspektywie 2014-2020

Kierunek interwencji 7.1.

Podnoszenie sprawności, poprawa wizerunku i wzrost poziomu zaufania do instytucji i służb zapewniających
bezpieczeństwo i porządek publiczny
1

Zapewnienie
gotowości
operacyjnej Policji

legislacyjne

1. Wyodrębnienie Centralnego
Biura Śledczego ze struktur
Komendy Głównej Policji i
utworzenie Centralnego
Biura Śledczego Policji.
Przyznanie Komendantowi
CBŚP uprawnień, w
większości adekwatnych do
tych, które obecnie
przysługują komendantom
wojewódzkim Policji.

marzec
2013

2014

Wejście w życie
ustawy

MSW

-

inne

2 .Określenie standardu
funkcjonowania stanowisk
kierowania jednostek
organizacyjnych Policji pod
względem wyglądu,

czerwiec
2013

Zadanie stałe
w ramach
posiadanych
środków

Wdrożenie
rozwiązań na
stanowiskach
kierowania
jednostek

KGP

KWP/KSP

Poprawa
sprawności
działania
Centralnego Biura
Śledczego,
podniesienie
efektywności
funkcjonowania
Policji i
racjonalnego
wykorzystania jej
zasobów oraz
zwiększenia
skuteczności
zwalczania
przestępczości
zorganizowanej
Wprowadzenie
standardu
funkcjonowania
stanowisk

NIE

Z

TAK

R
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wyposażenia, ergonomii
oraz bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz
wprowadzenie go w życie w
ramach posiadanych
środków finansowych

inwestycyjne

3. Realizacja Programu
standaryzacji komend i
komisariatów Policji

budżetowych
w KWP/KSP

styczeń
2013

grudzień
2015

Zapewnienie wysokiej
jakości warunków obsługi
obywateli w komendach i
komisariatach Policji
poprzez realizację inwestycji
i remontów dotyczących
obiektów policyjnych.

2

Podniesienie
skuteczności
działań
podejmowanych
przez policjantów
wobec sprawców
przemocy w
rodzinie oraz
zapewnienie
bezpieczeństwa
osobom dotkniętym
tą przemocą

organizacyjnych
Policji przyjętych
w ramach
opracowanej
koncepcji, w
ramach
posiadanych
środków
budżetowych
Oddanie do użytku
nowych, jak
również
wyremontowanych
istniejących
obiektów
jednostek Policji
szczebla KPP/
KMP/KRP i KP,
zgodnie z planami
inwestycji i
remontów.

kierowania
jednostek Policji

Komendant
Główny Policji

KWP

MSW

inne

4. Wdrożenie we wszystkich
komórkach KGP i
jednostkach terenowych
Systemu Wspomagania
Obsługi Policji (SWOP)

zadanie
rozpoczęte

2015

Funkcjonowanie
SWOP w
komórkach KGP i
jednostkach
terenowych Policji

Komendant
Główny Policji

Komendant
Wojewódzki/Stoł
eczny Policji,
Szkoły Policji

edukacyjne
instytucjonalne

1. Opracowanie i wdrożenie
nowych narzędzi do ochrony
ofiar przemocy w rodzinie

2013

2014

Stosowanie przez
policjantów
narzędzi do
szacowania ryzyka
w zakresie
przemocy w
rodzinie
(kwestionariuszy
oraz algorytmów)

MSW

organizacje
pozarządowe

Wdrożenie narzędzi do
szacowania ryzyka w
przypadkach przemocy w
rodzinie (kwestionariuszy
oraz algorytmów)

Komendant
Główny Policji

Poprawa i
ujednolicenie
stanu
technicznego oraz
poprawa
warunków pracy,
usunięcie oraz
zapobieganie
powstawaniu
barier w dostępie
obywateli do
jednostek Policji,
ujednolicenie
wyglądu komend i
komisariatów i
podwyższenie
standardu obsługi
obywatela
Usprawnienie
procesu
zarządzania
kadrami,
gospodarką
materiałową,
finansami i
księgowością, w
tym płacami
Zwiększenie
poziomu ochrony
osób dotkniętych
przemocą w
rodzinie,
wzrost
kompetencji
funkcjonariuszy
Policji w zakresie
przeciwdziałania
przemocy w
rodzinie.

TAK

R

NIE

R

NIE

Z
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3

Ogólnopolski
Cyfrowy System
Łączności Radiowej

inwestycyjne

1. Opracowanie studium
wykonalności,
przeprowadzenie
planowania radiowego dla
stacji bazowych systemu,
rozpisanie przetargu i
wyłonienie dostawcy
systemu

2016

2019

Uruchomienie
zintegrowanego
systemu łączności
radiowej dla służb
bezpieczeństwa i
ratownictwa

MSW

MAiC
MZ
MIiR

4

Modernizacja i
rozbudowa
Ogólnopolskiej Sieci
Teleinformatycznej
na potrzeby obsługi
numeru
alarmowego 112
(OST 112)

inwestycyjne

1. Optymalizacja parametrów
sieci na podstawie potrzeb
jednostek administracji
publicznej.
Wyłonienie docelowego
operatora OST 112.
Określenie źródeł i
harmonogramu
finansowania rozbudowy
sieci i dołączania nowych
użytkowników.

2015

2019

OST 112 jako
platforma
teleinformatyczna
dla administracji
publicznej

MSW

jednostki
administracji
publicznej w
zakresie
przygotowania
do korzystania z
usług OST 112

5

Wdrożenie usługi
PRS Galileo

organizacyjne

1. I etap

styczeń
2014

grudzień
2015

MSW

czerwiec
2016

grudzień
2016

Zgłoszenie do KE
powołania CPA
- Competent PRS
Authority .
Zapewnie polskim
podmiotom
dostępu do
programu
pilotowego PRS
Galileo
Powołanie
krajowego organu
zarządzającego
usługą PRS Galileo

Powołanie w MSW zespołu
odpowiedzialnego za
zarządzanie usługą PRS
Galileo w Polsce

organizacyjne
legislacyjne

2. II etap
Zbudowanie struktury
autonomicznej jednostki
zarządzającej usługą PRS

MSW

MG
ABW
MON
MAiC

Poprawa sprawności
działania służb
odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo
publiczne i
ratownictwo.
Zapewnienie
niezawodnej
łączności
współdziałania służb
w czasie działania
na miejscu
zdarzenia, realizacja
zaleceń Komisji
Europejskiej i
zapisów Traktatu z
Schengen
Dostęp jednostek
administracji
publicznej do
zintegrowanej
platformy
komunikacyjnej
zapewniającej
bezpieczną i
niezawodną
realizację usług
transmisji głosu,
obrazu i danych.
Zmniejszenie
globalnych
kosztów
utrzymania
systemów IT w
administracji
publicznej.
Rozpoczęcie
wymaganej przez
UE współpracy
pomiędzy rządem
RP a KE w
dziedzinie
wykorzystania
usługi PRS w
Polsce.

TAK

P

TAK

P

NIE

R

Zapewnienie
dostępu do danych
satelitarnych
sygnału PRS
systemu Galileo

NIE

P
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Stała współpraca z unijnymi
strukturami
wprowadzającymi i
zarządzającymi tą usługą

dla organów
administracji
rządowej , w
szczególności dla
służb
bezpieczeństwa
publicznego i
ratownictwa

Kierunek interwencji 7.2.

Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępstw oraz zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego
1

Uregulowanie
kwestii monitoringu
wizyjnego

legislacyjne

1. Przygotowanie projektu
kompleksowej regulacji
odnoszącej się do kwestii
stosowania monitoringu
wizyjnego.

2011

Nie określono

Wejście w życie
przygotowanego
projektu regulacji

MSW

GIODO

2

Przeciwdziałanie
przestępczości
gospodarczej

programowe

1. Uzgodnienie i koordynacja
wdrażania „Programu
przeciwdziałania i zwalczania
przestępczości gospodarczej na
lata 2015-2020”
wyznaczającego strategiczne
kierunki interwencji państwa w
zakresie przeciwdziałania i
zwalczania przestępczości
gospodarczej.

2014

2020

Przyjęcie
dokumentu przez
RM

MSW

1. Podejmowanie działań
wynikających z programu
ograniczania przestępczości i
aspołecznych zachowań
Razem bezpieczniej na rzecz
aktywizacji lokalnych
partnerstw różnych podmiotów
na rzecz poprawy
bezpieczeństwa i porządku
publicznego w następujących
obszarach realizacji:
 Bezpieczeństwo w ruchu

styczeń
2007

KGP, KGSG, MF,
Generalny
Inspektor
Kontroli
Skarbowej,
Generalny
Inspektor
Informacji
Finansowej, Szef
Służby Celnej,
Szef ABW, Szef
CBA, MS,
Prokurator
Generalny,
Żandarmeria
Wojskowa
Wojewodowie
Policja, SG, PSP,
ŻW, MS, MEN,
MON, MZ, MSiT,
MPiPS, MG, MŚ,
MKiDN, MAiC,
MIiR

3

Wzrost realnego
bezpieczeństwa,
wzrost poczucia
bezpieczeństwa
wśród mieszkańców
Polski

edukacyjne
informacyjne
promocyjne
legislacyjne
instytucjonalne
inwestycyjne

drogowym;

Sprawozdanie z
realizacji
programu

grudzień
2015

Sprawozdanie z
realizacji
Programu, badania
ewaluacyjne raport końcowy

MSW

Unormowanie
zasad prowadzenia
monitoringu
wizyjnego oraz
określenie praw
osób, które
znalazły się w
obszarze działania
systemów
monitoringu
wizyjnego.
Podniesienie
skuteczności
mechanizmów
przeciwdziałania i
zwalczania
przestępczości
zorganizowanej

NIE

R

NIE

R

ograniczenie skali
zjawisk i zachowań
budzących
powszechny
sprzeciw i
poczucie
zagrożenia,

NIE

R

poprawa
wizerunku Policji i
wzrost zaufania
społecznego do
służb
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 Bezpieczeństwo w szkole;
 Bezpieczeństwo w miejscach

publicznych i miejscu
zamieszkania;
 Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie;
 Ochrona dziedzictwa
narodowego;
 Bezpieczeństwo w środkach
komunikacji publicznej;
Bezpieczeństwo w działalności
gospodarczej.
4

Przeciwdziałanie
zagrożeniom
terrorystycznym

programowe

1. Przygotowanie programu
antyterrorystycznego
wyznaczającego
strategiczne kierunki
interwencji państwa służące
wzmocnieniu systemu
antyterrorystycznego RP
oraz koordynacja jego
wdrażania.
2. Koordynacja wdrażania
„Narodowego Programu
Antyterrorystycznego na lata
2015-2019” wyznaczającego
strategiczne kierunki
interwencji państwa służące
wzmocnieniu systemu
antyterrorystycznego RP.
1. Przygotowanie i uzgodnienie
wdrażania programu
antykorupcyjnego,
wyznaczającego
strategiczne kierunki
przeciwdziałania korupcji

2014

programowe

2. Koordynacja wdrażania
„Rządowego Programu
Przeciwdziałania Korupcji na
lata 2014–2019”

2014

2020

Sprawozdanie z
realizacji
programu

instytucjonalne
legislacyjne
inwestycyjne
edukacyjne
informacyjne
promocyjne

1. Wdrażanie i realizacja
działań wynikających z
Narodowego Programu
Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego 2013-2020

2013

2020

Sprawozdanie

programowe

5

6

Przeciwdziałanie i
zwalczanie korupcji

Przeciwdziałanie
zagrożeniom w
ruchu drogowym

programowe

2014

Przyjęcie
dokumentu przez
RM

MSW

Członkowie
Wzmocnienie
Międzyresortosystemu
wego Zespołu ds. antyterrorystycznego
Zagrożeń
Terrorystycznych

NIE

Z

(M.P. z 2014 r.
poz. 1218)

2014

2020

Sprawozdanie z
realizacji
programu

MSW

Członkowie
Międzyresortowego Zespołu
ds. Zagrożeń
Terrorystycznych

Wzmocnienie
systemu
antyterrorystyczne
go

NIE

R

2014

2020

Przyjęcie
dokumentu przez
RM

MSW

Członkowie
międzyresortowe
go Zespołu
powołanego
przez Prezesa
Rady Ministrów
ds. wdrażania
Programu
Członkowie
międzyresortowe
go Zespołu
powołanego
przez Prezesa
Rady Ministrów
ds. wdrażania
Programu
MSW, KGP,
KGPSP, GITD,
GDDKiA, MZ,
MAiC, MS, MON,
MEN,
Wojewódzkie

Ograniczenie
korupcji

NIE

Z

Ograniczenie
korupcji

NIE

R

ograniczenie liczby
zabitych

NIE

R

(M.P. z 2014 r.
poz. 299)

MSW

Krajowa Rada
Bezpieczeństwa
Ruchu
Drogowego

ograniczenie liczby
ciężko rannych
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MIiR

programowe

inwestycyjne
edukacyjne

7

Usprawnienia w
zakresie
ujawniania,
identyfikacji,
zabezpieczania i
odzyskiwania
mienia
pochodzącego z
przestępstwa lub
mającego związek z
przestępstwem

legislacyjne

2. poprawa bezpieczeństwa w
ruchu drogowym na terenie
województwa w ramach
sprawowanego nadzoru
nad zarządzaniem ruchem
na drogach wojewódzkich,
powiatowych i gminnych
oraz na drogach publicznych
położonych w miastach na
prawach powiatu
3. Realizacja projektu
„Budujemy miasteczka
ruchu drogowego”
w celu propagowania
działań z zakresu
podniesienia
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym poprzez edukację
dzieci i młodzieży w zakresie
wychowania
komunikacyjnego
1. Usprawnienie
współdziałania i wymiany
informacji między Policją i
innymi uprawnionymi
krajowymi podmiotami oraz
organami państw UE.

styczeń
2014

grudzień
2020

Zapewnienie
bezpieczeństwa
imprez masowych

1. Podejmowanie działań
profilaktycznych
skierowanych do młodych
kibiców, które będą miały
na celu popularyzowanie
zasad fair play oraz

Wzrost
bezpieczeństwa w
ruchu drogowym

NIE

R

Wzrost świadomości
dzieci i młodzieży w
zakresie
wychowania
komunikacyjnego

TAK

Z

MSW, KGP

Zwiększenie
efektywności
funkcjonowania
systemu
odzyskiwania
mienia
pochodzącego z
przestępstwa lub
mającego związek
z przestępstwem

NIE

R

Wojewodowie

Podniesienie
bezpieczeństwa
podczas imprez
sportowych,
promocja
pozytywnych,

NIE

R

marszałkowie

grudzień
2014

Oddanie do
użytku miasteczek
ruchu drogowego

MSW

marzec
2013

nieokreśłono

Przyjęcie przez
Radę Ministrów
„Programu
przeciwdziałania i
zwalczania
przestępczości
gospodarczej”

organy wg
kompetencji

Przedsięwzięcia szkoleniowe
z zakresu ujawniania i
identyfikacji składników
majątkowych związanych z
przestępstwem.

instytucjonalne

MIiR

lipiec
2011

wojewodowie
JST/Wojewódzkie
Ośrodki Ruchu
Drogowego

Sprawozdanie z
realizacji
„Programu
przeciwdziałania i
zwalczania
przestępczości
gospodarczej”

Monitorowanie
gromadzonych i
przetwarzanych danych w
celu oceny efektywności
działań Policji w dziedzinie
odzyskiwania mienia
8

złożenie
sprawozdania do
Krajowej Rady
Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego

Rady BRD, JST,
partnerzy
społeczni, w tym
organizacje
pozarządowe
Wojewodowie

2009

2015

Przeprowadzenie
modułów
szkoleniowych
Programy
profilaktyczne

MSW
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inne

edukacyjne
informacyjne
promocyjne

poszanowanie drugiego
człowieka bez względu na
wyznania religijne i
narodowość, w tym
przestrzeganie
obowiązujących przepisów
prawa. Elementy te będą
stanowiły gwarancję
bezpiecznej i przyjaznej
atmosfery podczas
masowych imprez
sportowych.
2. Ujednolicenie działań
organizacyjnych w zakresie
zabezpieczania imprez
masowych

czerwiec
2013

czerwiec
2015

Wprowadzenie do
stosowania
wystandaryzowan
ych procedur dla
KWP/KSP
nastąpiło w
styczniu 2015r.
Wprowadzenie w
styczniu 2014 r.
standardów
przygotowania
służb organizatora

Komendant
Główny Policji

-

3. Zapewnienie
bezpieczeństwa imprez
masowych poprzez
prowadzenie ścisłej
współpracy, koordynacji i
przepływu informacji
pomiędzy instytucjami
zajmującymi się
bezpieczeństwem imprez
masowych.

2009

2015

Standaryzacja
procedur

MSW

Wojewodowie

4. Realizacja ogólnopolskiego
programu działalności
edukacyjno-informacyjnej w
zakresie bezpieczeństwa
imprez sportowych oraz
zwalczania negatywnych
zjawisk w sporcie pn.
„Kibice Razem”

2010

grudzień
2015

Zrealizowanie
harmonogramu
programu w
poszczególnych
ośrodkach
lokalnych.

MSiT

jednostki
samorządu
terytorialnego,
organizacje
pozarządowe,
polskie związki
sportowe,
wojewodowie

kulturalnych i
bezpiecznych
zachowań
szczególnie w
środowisku
młodych kibiców,
propagowanie
wiedzy na temat
konsekwencji
niewłaściwych
zachowań podczas
imprez sportowych
Zwiększenie
jakości działań
podmiotów
zaangażowanych
w zabezpieczenie
imprezy masowej
w związku z jej
organizacją,
poprzez
wprowadzenie
standardów
działań.
Zintensyfikowanie
współpracy
interdyscyplinarnej
w ramach Rady
Bezpieczeństwa
Imprez Sportowych
a także
Wojewódzkich
Interdyscyplinarnyc
h Zespołów ds.
Bezpieczeństwa
Imprez Masowych
zmianę stylu
kibicowania i
obecności kibiców
piłkarskich na
stadionach i w
przestrzeni
publicznej oraz
poprawę
bezpieczeństwa
imprez sportowych

NIE

Z

NIE

R

NIE

R
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Kierunek interwencji 7.3.

Zapewnienie bezpieczeństwa granicy UE/Schengen
1

Zapewnienie
płynności odpraw
granicznych osób i
środków transportu
oraz zapewnienie
ochrony granicy
państwowej (w tym
„granicy zielonej”)
przed jej
bezprawnym
przekraczaniem

programowe

1. Przygotowanie nowego
dokumentu strategicznego
dotyczącego
funkcjonowania granicy
państwowej z perspektywą
do 2020 roku

2

Zapewnienie
komunikacji
pomiędzy
państwami obszaru
Schengen w
zakresie konsultacji
wizowych

programowe

1. Zaprojektowanie,
wykonanie, wdrożenie i
uruchomienie Krajowego
Systemu Konsultacyjnego
(KSK) oraz dostosowanie
organów uczestniczących w
konsultacjach wizowych do
wdrożenia VIS Mail 2 fazy w
Polsce

kwiecień
2013

3

Zapewnienie
elektronicznego
zintegrowanego
systemu obsługi
klienta na granicy
(i-Granica)

programowe

1. Podniesienie sprawności i
wydajności obsługi klienta na
granicy poprzez
wprowadzenie systemów
- e-booking TRUCK
- e-booking BUS
- zwrot VAT dla podróżnych.
Wprowadzenie
zintegrowanego systemu
zarządzania ryzykiem Służby
Celnej.

2013/2014

podejmowane
na podstawie
przyjętych
programów
rozwoju/
instytucjonalne
inwestycyjne
legislacyjne

Wdrożenie mechanizmów
zarządzania ryzykiem w tym
segmentacji
przedsiębiorców pod
względem ryzyka, która
pozwoli na różnicowanie
poziomów kontroli i
standardów obsługi.

grudzień
2014

grudzień
2020

Termin
zakończenia
prac zależny
jest od
uruchomienia
systemu VIS na
świecie.
Harmonogram
uruchamiania
nie jest jeszcze
w całości znany.
2020

Raport z realizacji

MSW

MF, MIiR,
MRiRW, MZ, MŚ,
KGSG,
Wojewodowie

Skrócenie odpraw
granicznych

TAK

R

Odbiór
oprogramowania,
uruchomienie VIS
Mail 2 faza przez
Agencję IT

Szef Urzędu
do Spraw
Cudzoziemców

MSW, KGP,
KGSG, AW, Szef
ABW, MSZ

zastąpienie sieci
konsultacji
Schengen (vision)
przez mechanizm
komunikacyjny vis
mail oraz wymiana
danych pomiędzy
państwami
członkowskimi na
temat wiz
krótkoterminowych

TAK

R

Izby celne

Poprawa jakości
świadczonych
usług
(perspektywa
klienta) przy
jednoczesnym
lepszym
ukierunkowaniu sił
(efektywność) i
wykorzystaniu
posiadanych
zasobów
(oszczędność), w
tym zasobów
informacyjnych.
Podniesienie
standardów
obsługi klienta i
różnicowanie
poziomów kontroli
w celu zwiększenia
skuteczności
kontroli przy
mniejszej
ingerencji w

TAK

R

Osiągnięcie
wyznaczonych
poziomów
wyników
określonych dla
mierników
każdego celu
strategicznego

MF

urzędy celne
Straż Graniczna
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4

Zapewnienie
elektronicznego
zintegrowanego
systemu obsługi
klienta w
jednostkach służby
celnej (i- Cło)

programowe
podejmowane
na podstawie
przyjętych
programów
rozwoju
instytucjonalne
inwestycyjne

1. Podniesienie sprawności
wydajności obsługi klienta w
jednostkach Służby Celnej,
poprzez modernizację
systemów informatycznych
jako kontynuacja programu
e-Cło:
- Single Window
- uelastycznienie odpraw
celnych
- odbiurokratyzowanie obsługi
akcyzy (elektroniczne
deklaracje).

2013/2014

w trakcie
realizacji

2020

Osiągnięcie
wyznaczonych
poziomów
wyników
określonych dla
mierników
każdego celu
strategicznego

MF

Izby celne
urzędy celne

2015

Centralizacja zadań z zakresu
finansów i księgowości izb
celnych, stwarzająca zasady
zarządzania umożliwiające
rejestrowanie wszystkich
kontaktów i transakcji
klientów oraz zarządzanie
nimi (konto klienta), wsparta
systemem informatycznym
ZEFIR 2.

legalne procesy
gospodarcze.
Podniesienie
sprawności i
wydajności obsługi
klienta
w jednostkach
Służby Celnej,
poprzez
modernizację
systemów
informatycznych.
Uproszczenie oraz
zwiększenie
efektywności
działań po stronie
przedsiębiorców i
podatników oraz
podniesienie
jakości
wykonywanych
zadań przez
Służbę Celną
poprzez
ujednolicenie i
standaryzację
procesów
obsługowych
podmiotów
prowadzących
działalność
gospodarczą
podlegającą
kontroli Służby
Celnej.

TAK

R

TAK

R

Kierunek interwencji 7.4.

Ratownictwo i ochrona ludności (ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza)
1

Zapobieganie i
łagodzenie skutków
katastrof
naturalnych,
technologicznych
oraz
spowodowanych
działalnością
człowieka,
zwiększenie
skuteczności
reagowania

inwestycyjne

1. Wsparcie krajowego
systemu ratowniczogaśniczego, w tym również
w procesie szkolenia w
zakresie ratownictwa
ekologicznego i
chemicznego, zakupy
specjalistycznego sprzętu
niezbędnego do
skutecznego prowadzenia
akcji ratowniczych oraz
usuwania skutków zagrożeń
naturalnych i poważnych

styczeń
2015

grudzień
2020

Protokół odbioru

KGPSP

Wojewodowie/
komendanci
wojewódzcy
Państwowej
Straży Pożarnej

Wzrost
skuteczności
prowadzenia akcji
ratowniczych oraz
usuwania skutków
zagrożeń
naturalnych i
poważnych awarii
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2

3

Rozwój systemów
teleinformatycznych

Rozwój sfery
ochrony ludności

inwestycyjne

awarii, pomoc w zakresie
ewakuacji zagrożonej
ludności i jej dobytku, a
także budowy poligonów i
infrastruktury szkoleniowej
szkół i ośrodków szkolenia.
1. Budowa lub modernizacja
SWD PSP

czerwiec
2015

grudzień
2020

Protokół odbioru

KGPSP

inwestycyjne

2. „Cyfrowa Platforma
Współpracy Państwowej
Straży Pożarnej” (CPW PSP)

styczeń
2015

grudzień
2020

Protokół odbioru

KGPSP

programowe

1. Opracowanie Programu
Ratownictwa i Ochrony
Ludności na lata 2014-2020
Program będzie określał
priorytety działań w
zakresie ratownictwa i
ochrony ludności

styczeń
2013

marzec
2014

Uchwalenie
programu przez
RM

MSW

legislacyjne

2. Wprowadzenie nowych
regulacji dotyczących ochrony
ludności, które będą zawierały
m.in. rozwiązania. w zakresie
uporządkowanie sfery
podziału kompetencji w
obszarze ochrony ludności
oraz wykorzystania potencjału
Ochotniczych Straży
Pożarnych w realizacji zadań z
zakresu ochrony ludności.

kwiecień
2012

grudzień
2015

Wejście w życie
ustawy

MSW

Wojewodowie/
komendanci
wojewódzcy
Państwowej
Straży Pożarnej
Wojewodowie/
komendanci
wojewódzcy
Państwowej
Straży Pożarnej
KGPSP, MZ,
MAiC, MON,
KGP

Komendant
Główny
Państwowej
Straży Pożarnej,
Szef Obrony
Cywilnej Kraju

Usprawnienie
działań PSP,
współpraca z SPR

NIE

P

Usprawnienie
świadczenia usług

TAK

W

Wzmocnienie
działalności
podmiotów
ratowniczych,
poprawę
współdziałania
społecznych
organizacji
ratowniczych z
systemem
powiadamiania
ratunkowego i
krajowym
systemem
ratowniczo –
gaśniczym oraz
poprawę
funkcjonowania
kształcenia i
szkolenia dla
potrzeb
ratownictwa i
ochrony ludności.
uporządkowanie
kompetencji w
obszarze ochrony
ludności

NIE

Z

NIE

R

wzrost
wykorzystania
potencjału OSP w
realizacji zadań z
zakresu ochrony
ludności
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4

Rozwój krajowego
systemu
bezpieczeństwa
morskiego oraz
systemu ratowania
życia na morzu

inwestycyjne

1. Budowa i modernizacja
zintegrowanych systemów
dla poprawy bezpieczeństwa
żeglugi i kontroli ruchu
statków

2014

2020

Zakończenie
projektów

MIiR

Urzędy Morskie
Morska Służba
Poszukiwania i
Ratownictwa
SAR

Utworzenie
nowoczesnego
systemu w celu
zapewnienia
bezpieczeństwa
żeglugi

TAK

R

stworzenie
jednolicie
funkcjonującego
systemu
powiadamiania
ratunkowego,

NIE

Z

TAK

R

TAK

R

Kierunek interwencji 7.5.

Doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego
1

Optymalizacja
funkcjonowania
systemu
powiadamiania
ratunkowego (SPR)

legislacyjne

1. Wprowadzenie do
przepisów prawa nowej
definicji SPR,

listopad
2012

styczeń
2014

Wejście w życie
ustawy o SPR

MAiC

-

usankcjonowanie modelu
operatorskiego wdrażanego
w centrach powiadamiania
ratunkowego

inne

2. Uruchomienie CPR w pełnej
funkcjonalności,

poprawa
dostępności usługi
powiadamiania
alarmowego i
zmniejszenie czasu
reakcji służb
ratunkowych na
zgłoszenie,

luty
2012

grudzień
2017

październik
2014

grudzień
2017

przeniesienie do CPR
obsługi numerów
alarmowych 997, 998, 999
inwestycyjne

3. Realizacja inwestycji
budowy nowego obiektu
Centrum Powiadamiania
Ratunkowego w Rzeszowie
(węzeł teleinformatyczny ze
zintegrowanym
stanowiskiem kierowania i
zarządzania kryzysowego),
przygotowanie projektu i
planu budowy w celu
zapewnienia właściwych
warunków lokalowych i
wymagań technicznych

Kompletnie
funkcjonujące
CPR, obsługujące
numery alarmowe
112, 997, 998 i
999
Przekazanie
budynku do
eksploatacji

MAiC

Wojewoda
Podkarpacki

Wojewodowie
MSW, MZ

-

zwiększenie
efektywności
współdziałania
służb
Osiągnięcie przez
system
teleinformatyczny
SPR pełnej
funkcjonalności
Poprawa
standardów
odbioru zgłoszeń
z numeru
alarmowego 112
oraz pozostałych
numerów
alarmowych.
Docelowo,
odpowiednio
wyposażone,
zintegrowane
stanowisko
kierowania i
zarządzania
kryzysowego
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inwestycyjne

4. Podejmowanie działań w
zakresie wdrożenia w systemie
teleinformatycznym SPR
dodatkowych funkcjonalności,
m.in. obsługi zgłoszeń eCall

czerwiec
2012

październik
2017

Kompletnie
funkcjonujący SI
wspierający ONA

MAiC

MSW
MZ

edukacyjne
informacyjne
promocyjne

5. Promocja numeru
alarmowego 112, edukacja
społeczeństwa w zakresie
właściwych zachowań i
celowości użycia numeru
alarmowego
6. Uruchomienie
skoncentrowanych
dyspozytorni ratownictwa
medycznego w Bydgoszczy
przy ul Grudziądzkiej 9/15
C, oraz w Toruniu przy ulicy
Legionów 70/76

styczeń
2014

grudzień
2023

Zrealizowanie
programów
edukacyjnych i
promocyjnych

MAiC

Wojewodowie

2013

2016

Uruchomienie
scentralizowanych
dyspozytorni
ratownictwa
medycznego przy
pełnym wdrożeniu
produkcyjnej
wersji SWD PRM

Marszałek
Województwa,
Dysponenci PRM
województwa
kujawsko pomorskiego

inwestycyjne
inne

MAiC
MZ
Wojewoda
Kujawsko Pomorski

będzie mogło
pełnić funkcję
stanowiska
kierowania dla
obszaru
większego niż
obszar jednego
województwa –
w przypadku
podniesienia
gotowości obronnej
państwa lub w
sytuacjach
kryzysowych
związanych ze
stanami
nadzwyczajnymi.
Obiekt będzie
posiadał
znamiona
infrastruktury
krytycznej.
Osiągnięcie przez
system
teleinformatyczny
SPR pełnej
funkcjonalności

TAK

R

Zmniejszenie
liczby zgłoszeń
fałszywych lub
złośliwych

NIE

R

Poprawa
standardów
odbioru numeru
alarmowego 999
oraz zapewnienie
wymiany danych
dotyczących
zgłoszeń
alarmowych
pomiędzy PRM a
CPR

TAK

R
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inwestycyjne

2

Optymalizacja
funkcjonowania i
współpracy struktur
zarządzania
kryzysowego

instytucjonalne

legislacyjne

inwestycyjne
instytucjonalne
edukacyjne
inne

7. Realizacja działań na rzecz
na rzecz:

Zwiększenia
funkcjonalności i stopnia
wykorzystania OST112 na
potrzeby SPR, m.in.
poprzez budowę systemu
łączności integrującego
centra powiadamiania
ratunkowego z
dyspozytorniami
medycznymi oraz poprzez
umożliwienie integracji z
dyspozytorniami Policji i
Państwowej Straży
Pożarnej

Budowy zapasowego
ośrodka przetwarzania
danych systemu
teleinformatycznego SPR

Zwiększenia wydajności,
pojemności oraz
wzmocnienia
bezpieczeństwa systemu
teleinformatycznego SPR
1. Opracowanie i aktualizacja
Krajowego Planu Zarządzania
Kryzysowego (KPZK)
określającego zadania
instytucji (wiodącej i
wspomagających) we
wszystkich fazach zarządzania
kryzysowego
2. Aktualizacja wykazu
przedsięwzięć i procedur
systemu zarządzania
kryzysowego dotyczących m.
in. wprowadzenia jednolitego
systemu obiegu informacji
w administracji rządowej oraz
uściślenia zadań RP w
systemie zarządzania
kryzysowego NATO
3. Przygotowanie i wdrażanie
systemu Centralna Aplikacja
Raportująca (CAR) do
raportowania w zakresie
zdarzeń w obszarze
funkcjonowania zarządzania
kryzysowego

styczeń
2015

grudzień
2015

Kompletnie
funkcjonujący SI
wspierający ONA

MAiC

MSW
MZ

Osiągnięcie przez
system
teleinformatyczny
SPR pełnej
funkcjonalności

TAK

R

marzec
2012

grudzień
2020

Przyjęcie KPZK i
jego aktualizacji
przez Radę
Ministrów

RCB

właściwi
ministrowie

Podniesienie
efektywności oraz
zwiększenie
procedur spójności
zarządzania
kryzysowego

NIE

R

Wejście w życie
zarządzenia PRM
i/lub jego
aktualizacji

RCB

Podniesienie
gotowości do
działania organów
administracji
publicznej w
przypadku
zagrożenia
terrorystycznego lub
sabotażowego

NIE

R

Raport o
gotowości i
przeszkoleniu
wszystkich
podmiotów
raportujących w
CAR (RCBMINISTERSTWA-

MAiC
RCB
Wojewoda
Podlaski

Sprawne
funkcjonowanie
platformy wymiany
informacji w
zdarzeniach
kryzysowych

NIE

R

październik
2012

październik
2012

grudzień
2020

grudzień
2015

organy centralne

właściwi
ministrowie
wojewodowie

wojewodowie,
organy
centralnej
administracji
rządowej,
administracja
samorządowa
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prowadzenie szkoleń w
zakresie funkcjonowania
aplikacji i utrzymania CAR

3

4

Zarządzanie
ryzykiem na rzecz
bezpieczeństwa
narodowego

WCZK-PCZKMCZK/GCZK)

inne

4. Integracja zarządzania
bezpieczeństwem
w województwie
podkarpackim przy użyciu
narzędzi informatycznych
(Systemu Informacji
Przestrzennej – GIS)

wrzesień
2014

grudzień
2015

Instytucjonalne

1. Przygotowanie aktualizacji
Raportu o Zagrożeniach
Bezpieczeństwa Narodowego.

czerwiec
2011

lipiec
2019

Raport o
funkcjonowaniu
wszystkich
wskazanych
podmiotów i
wykorzystywaniu
CAR
Funkcjonowanie
systemu GIS –
dostęp do
zasobów
w czasie
rzeczywistym (online)

Przyjęcie raportu
przez RM

Wojewoda
Podkarpacki

RCB

szczebla
powiatowego

Podniesienie
kompetencji
pracowników

Podkarpacki
Komendant
Wojewódzki
PSP,
Podkarpacki
Komendant
Wojewódzki
Policji,
Starostowie
powiatów
w województwie
podkarpackim
właściwi
ministrowie

Optymalizacja
realizacji zadań
zarządzania
kryzysowego,
obrony cywilnej i
spraw obronnych
w województwie
podkarpackim

TAK

R

Identyfikacja oraz
ocena ryzyka
wystąpienia
zagrożeń dla
bezpieczeństwa
narodowego
Oparcie fazy
zapobiegania i
przygotowania w
ramach systemu
zarządzania
kryzysowego o
analizę ryzyka
Realizacja działań
zmierzających do
zapewnienia
funkcjonalności,
ciągłości działań i
integralności
infrastruktury
krytycznej w oparciu
o analizę ryzyka
Podniesienie
bezpieczeństwa
powodziowego w
dorzeczu górnej
Wisły poprzez
efektywne
planowanie oraz

NIE

R

NIE

R

NIE

R

TAK

Z

organy centralne

inwestycyjny

2. Opracowanie metodyki oceny sierpień
ryzyka na potrzeby zarządzania 2013
kryzysowego

2015

wypracowanie
metodyki
zarządzania
sektorowymi
rodzajami ryzyka

RCB

instytucjonalne

3. Wdrożenie Narodowego
Programu Infrastruktury
Krytycznej w zakresie
opracowania i wdrożenia
metodyki zarządzania ryzykiem
zakłócenia funkcjonowania
infrastruktury krytycznej

sierpień
2013

grudzień
2017

Przygotowanie
podręcznika z
zakresu analizy
ryzyka
i przeprowadzenie
szkoleń dla
operatorów IK.

RCB

1. Realizacja działań
wynikających z Programu
ochrony przed powodzią w
dorzeczu górnej Wisły

sierpień
2011

2014

Zamknięcie
programu

Zwiększenie
programowe
bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego

(uchwała Nr 169
RM z 26.08.2014
w sprawie
uchylenia

Pełnomocnik
Rządu –
Wojewoda
Małopolski

konsorcjum
projektowe

-

MF, MŚ, MIiR,
MG, MRiRW,
MAiC właściwi
wojewodowie
oraz zarządy
województw
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programowe

legislacyjne
inne

programowe
inwestycyjne

2. Realizacja działań
wynikających z Programu dla
Odry - 2006

lipiec
2001

3. Opracowanie MasterPlanów
oraz uchylenie Programu
ochrony przed powodzią w
dorzeczu górnej Wisły i
Programu dla Odry -2006

2013

4. Realizacja zadań
wynikających z Programu
ochrony brzegów morskich

2014

„Programu
ochrony przed
powodzią w
dorzeczu górnej
Wisły)
Zamknięcie
programu
(ustawa z dnia
28.11.2014 r. o
uchyleniu ustawy
o ustanowieniu
programu
wieloletniego
"Program dla Odry
- 2006", Dz. U. z
2014 poz. 1856)

2014

Wejście w życie
MasterPlanów
przyjęcie aktów
prawnych
uchylających
Programy

2004

2023

(w dniu 26
sierpnia 2014 r.
uchwałą Nr
172/2014 i Nr
173/2014 Rady
Ministrów zostały
przyjęte
MasterPlany dla
obszarów dorzeczy
Wisły i Odry”)
Działanie ciągłe,
planowane
opracowanie

działania
inwestycyjne.

Pełnomocnik
Rządu –
Wojewoda
Dolnośląski

MŚ
(przyjęcie
Mastewrplanów)
MAiC
(uchylenie
Programów)

MŚ, MF, MAC,
MG, MRiRW,
MIiR,
przedstawiciele
właściwych
wojewodów i
zarządów
województw

Pełnomocnicy
Rządu
(Wojewoda
Małopolski,
Wojewoda
Dolnośląski),

Zbudowanie
systemu biernego i
czynnego
zabezpieczenia
przeciwpowodziow
ego, ochrona
środowiska
przyrodniczego i
czystości wód,
usunięcie szkód
powodziowych,
prewencyjne
zagospodarowanie
przestrzenne oraz
renaturyzacja
ekosystemów,
zwiększenie
lesistości,
utrzymanie i
rozwoju żeglugi
śródlądowej,
energetyczne
wykorzystanie
rzek.
Dostosowanie
krajowych
rozwiązań do
dyrektyw unijnych,
w szczególności
ramowej
dyrektywy wodnej

TAK

Z

NIE

Z

Ochrona brzegów
morskich

TAK

R

inni
wojewodowie i
JST
uczestniczący w
realizacji
Programów

MIiR

Urząd Morski w
Gdyni
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kolejnego
Programu

Urząd Morski w
szczecinie
Urząd Morski w
Słupsku

kierunek interwencji 7.6.

Poprawa funkcjonowania systemu państwowego ratownictwa medycznego
1

Przebudowa,
rozbudowa i remont
oraz doposażenie
obiektów
związanych z
infrastrukturą
ochrony zdrowia w
zakresie
ratownictwa
medycznego

inwestycyjne

inwestycyjne

inwestycyjne

1. Realizacja inwestycji
polegających na
przebudowie, rozbudowie,
remoncie (roboty
budowlane) oraz
wyposażeniu podmiotów
leczniczych w zakresie
ratownictwa medycznego
(szpitalne oddziały
ratunkowe), a także
działania (prace budowlane)
w zakresie budowy bądź
remontu lądowisk dla
helikopterów przy
szpitalnych oddziałach
ratunkowych.
2. Rozbudowa, remont i
wyposażenie centrów
urazowych. W ramach
projektów powstanie 13
centrów urazowych (Lublin,
Łódź, Bydgoszcz, Białystok,
Gdańsk, Wrocław,
Warszawa, Kraków, Poznań,
Sosnowiec, Olsztyn, Zielona
Góra, Rzeszów).
3. Utworzenie nowych
szpitalnych oddziałów
ratunkowych powstałych od
podstaw lub na bazie
istniejących izb przyjęć.
W niektórych przypadkach
będą to prace związane z
przebudową, remontem
istniejącej infrastruktury –
na bazie aktualnie
funkcjonujących izb przyjęć,
w innych z budową
oddziału, w którym zostanie
utworzony SOR. Zakupiona
zostanie aparatura
medyczna oraz wyposażenie
niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania ww.

styczeń
2007

grudzień
2015

Zakończenie
projektów

MZ

CSIOZ

Poprawa
infrastruktury
ratownictwa
medycznego

TAK

R

styczeń
2010

grudzień
2015

Zakończenie
projektów

MZ

CSIOZ

Powstanie sieć
wyspecjalizowanych
jednostek
pełniących funkcje
centrów urazowych

TAK

R

2015

grudzień
2023

Zakończenie
projektów

MZ

Wojewodowie

Dostosowanie
infrastruktury
szpitalnej do
utworzenia
struktury
organizacyjnej
szpitalnego
oddziału
ratunkowego
spełniającego
wymogi prawne

TAK

P
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inwestycyjne

inwestycyjne

inwestycyjne

2

3

Wsparcie budowy
inwestycyjne
nowych lub remontu
istniejących oraz
doposażenia
lądowisk/lotnisk
przy jednostkach
organizacyjnych
szpitali
wyspecjalizowanych
w zakresie udzielania
świadczeń
zdrowotnych
niezbędnych dla
ratownictwa
medycznego
Rozwój
inwestycyjne
infrastruktury
Lotniczego
Pogotowia
Ratunkowego

jednostek organizacyjnych
szpitala.
4. Modernizacja istniejących
szpitalnych oddziałów
ratunkowych, ze
szczególnym
uwzględnieniem stanowisk
wstępnej intensywnej
terapii.
5. Modernizacja istniejących
14 centrów urazowych.

2015

grudzień
2023

Zakończenie
projektów

MZ

Wojewodowie

2015

grudzień
2023

Zakończenie
projektów

MZ

Wojewodowie

6. Utworzenie 6 nowych
centrów urazowych.

2015

grudzień
2023

Zakończenie
projektów

MZ

Wojewodowie

1. Budowa nowej
infrastruktury od podstaw
lub dostosowaniu
posiadanego
lądowiska/lotniska m.in. do
lotów nocnych.

2015

grudzień
2023

Zakończenie
projektów

MZ

Wojewodowie

1. Budowa i remont oraz
doposażenie baz Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego ETAP
I i ETAP II.

styczeń
2010

grudzień
2014

Zakończenie
projektów

MZ

CSIOZ/LPR

Zgodnie z założeniami
projektów
wybudowanych/wyremontowa
nych i doposażonych zostanie
11 baz LPR (Zielona Góra,
Łódź, Sanok, Suwałki, Poznań,
Szczecin, Białystok, Kielce,
Wrocław, Kraków, Gdańsk)

Dostosowanie
infrastruktury
szpitalnego
oddziału
ratunkowego do
wymagań
prawnych
Dostosowanie
infrastruktury
centrów
urazowych do
wymagań
prawnych
sieć
wyspecjalizowanych
jednostek
pełniących funkcje
centrów urazowych
zostanie poszerzona
o 6 nowych centrów
urazowych
w pełni
nowoczesna
infrastruktura
lotnisk/lądowisk

TAK

P

TAK

P

TAK

P

TAK

P

Poprawa
infrastruktury baz
Lotniczego
Pogotowia
Ratunkowego

TAK

Z
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inwestycyjne

natomiast tylko doposażonych
- 5 baz LPR (Bydgoszcz,
Lublin, Warszawa, Olsztyn,
Gliwice).
2. Wsparcie baz Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego
(roboty budowlane,
doposażenie) oraz
wyposażenie śmigłowców
ratowniczych w sprzęt
umożliwiający loty w trudnych
warunkach atmosferycznych i
w nocy.

2015

grudzień
2023

Zakończenie
projektów

MZ

LPR

w pełni
nowoczesna
infrastruktura baz
Lotniczego
Pogotowia
Ratunkowego

TAK

P

Przeprowadzenie robót
budowlanych i doposażenie 6
baz oraz wyposażenie
śmigłowców ratowniczych w
sprzęt umożliwiający loty w
trudnych warunkach
atmosferycznych i w nocy
obejmuje m.in. zakup i
wdrożenie technologii NVG
oraz GNSS/EGNOS
zwiększających możliwość
bezpiecznego dotarcia
śmigłowca ratowniczego do
osoby w nagłej potrzebie z
wykorzystaniem
nowoczesnych i
innowacyjnych technologii.
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