
 

 
 
 
ZARZADZENIE NR 1251/2003 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 12 wrzesnia 2003 r.  

 
w sprawie utworzenia stanowiska i powolania Pelnomocnika Prezydenta Miasta 
Krakowa ds. Profilaktyki i Przeciwdzialania Przestepczosci Mlodziezy. 
  
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz.1591z pózn. zm.) w zwiazku z § 6 ust. 1 Zarzadzenia Nr 73/2002 Prezydenta Miasta Krakowa         
z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miasta Krakowa zarzadza sie, co 
nastepuje: 
 

§ 1 
 
1. Tworzy sie stanowisko Pelnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Profilaktyki             

i Przeciwdzialania Przestepczosci Mlodziezy. 
2. Pelnomocnik wykonuje zadania poprzez  Referat ds. Profilaktyk i i Przeciwdzialania 

Przestepczosci Mlodziezy. 
3. Pelnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Profilaktyki i Przeciwdzialania 

Przestepczosci Mlodziezy  (SP-07) oraz Referat. ds. Profilaktyki i Przeciwdzialania 
Przestepczosci Mlodziezy (SP-07-1) funkcjonuja w strukturze Wydzialu Spraw 
Spolecznych.     

 
§ 2 

 
Do zadan Pelnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Profilaktyki i Przeciwdzialania 
Przestepczosci Mlodziezy oraz Referatu ds. Profilaktyki i Przeciwdzialania Przestepczosci 
Mlodziezy nalezy realizacja Miejskiego Programu Przeciwdzialania Przestepczosci 
Mlodziezy oraz projektu DEMOS. W szczególnosci zadania te obejmuja: 
 
1) identyfikacje, pozyskiwanie, aktywizowanie partnerów do wspólpracy oraz 

mobilizowanie spolecznosci lokalnej do rozwiazywania jej problemów, 
2) stworzenie bazy danych na temat potencjalu prewencyjnego miasta, troska o szerokie 

wsparcie instytucjonalne i spoleczne programu, 
3) nawiazywanie i rozwijanie wspólpracy z róznymi podmiotami, krajowymi                            

i zagranicznymi, aktywnymi w obszarze przeciwdzialania przestepczosci mlodziezy oraz 
wymiane informacji, projektów i doswiadczen zdobytych przy ich realizacji, 

4) zapewnienie zródel biezacego doplywu informacji z zakresu problematyki mlodziezowej 
poprzez prowadzenie i zlecanie sondazy i badan oraz bliska wspólprace z osrodkami 
prowadzacymi dzialalnosc naukowo – badawcza i monitoring zjawisk spolecznych, 

5) wsparcie funkcji wychowawczych szkoly, w szczególnosci poprzez wzmocnienie roli 
pedagoga szkolnego i wychowawcy klasy oraz wyposazenie ich w nowe mozliwosci 
organizowania procesu wychowawczego, 

6) rozwój i poprawe jakosci oferty pomocy srodowiskowej realizowanej przez placówki 
opiekunczo – wychowawcze wsparcia dziennego i inne srodowiska wychowawcze w tym: 



a) opracowanie i wdrozenie podstawowych standardów placówek opiekunczo-
wychowawczych wsparcia dziennego i zasad czerpania przez te placówki z finansów 
miejskich, 

b) przygotowanie do otwarcia na terenie Krakowa kolejnych placówek opiekunczo-
wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i mlodziezy oraz inicjowanie i rozwój 
nowych form pracy z mlodzieza poprzez uaktywnianie rówiesniczych grup wsparcia oraz 
przygotowywanie do pracy wychowawców srodowiskowych, 

c) opracowanie i wdrozenie projektu „wychowawca srodowiskowy”– polegajacego na pracy 
z mlodzieza, która spedza czas na ulicy bez dozoru doroslych oraz wlaczenie do jego 
realizacji Strazy Miejskiej i wolontariuszy rekrutujacych sie z liderskich grup 
mlodziezowych, 

7) wspóldzialanie z organami porzadku publicznego (Policja, Straz Miejska, Sady)                  
w zakresie dzialan prewencyjnych i ograniczajacych w stosunku do mlodziezy oraz 
stymulowanie aktywnosci i osobistego zaangazowania przedstawicieli organów porzadku 
publicznego w sprawy zwiazane z problematyka przestepczosci mlodziezy, w tym: 
stymulowanie dzialan  Policyjnego Zespolu Prewencji Aktywnej utworzonego w ramach 
MPPPM przy Sekcji ds. Nieletnich i Patologii  Komendy Miejskiej Policji podejmujacego 
zadania o charakterze prewencyjnym i wychowawczym w placówkach wychowawczych, 
szkolach i innych srodowiskach mlodziezowych, 

8) upowszechnianie sportu, rekreacji, turystyki i bezpiecznej rozrywki poprzez udostepnienie 
istniejacych i budowe nowych, prostych i tanich obiektów sportowych i rekreacyjnych dla 
mlodziezy oraz organizowanie i promocje róznego typu zdarzen sportowych                         
i rozrywkowych, w tym: 

a) organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych  propagujacych czynne spedzanie czasu  
i tanie, latwe do zorganizowania aktywnosci sportowe m.in.:  cyklicznej imprezy 
sportowo-rekreacyjnej  dla mlodziezy „Juliada” pod haslem „Mlodziez przeciw 
przemocy”, 

b) organizowanie dla mlodziezy zajec, laczacych aktywnosci sportowe wyzwalajace duze 
dawki emocji z dzialaniami terapeutycznymi, 

9) przygotowanie i prezentacja rzetelnych informacji na temat problemów dorastania, zródel 
patologii, demoralizacji i przestepczosci mlodziezy adresowanych do ogólu 
spoleczenstwa, tworzenie okazji do wymiany pogladów i ksztaltowania postaw 
prospolecznych, popularyzacja wiedzy z tego zakresu przy pomocy zarówno tradycyjnych 
jak i najnowoczesniejszych nosników informacji, w tym: 

a) kampania plakatowa skierowana przeciw przemocy i uzaleznieniom, wykorzystanie do 
ekspozycji plakatów miejsc pod wiatami przystanków komunikacyjnych, 
zarezerwowanych dla UMK do bezplatnej ekspozycji materialów o tematyce spolecznej, 

b) rozbudowa witryny internetowej Miejskiego Programu Przeciwdzialania Przestepczosci 
Mlodziezy www.mlodziez.krakow.pl,  

c) stworzenie ogólnokrakowskiej sieci intranetowej www.mlodziez.net podmiotów 
wspóldzialajacych w zakresie przeciwdzialania przestepczosci mlodziezy, 

10) organizowanie konferencji, sympozjów, warsztatów i spotkan dla srodowisk pracujacych 
z mlodzieza, poswieconych szeroko rozumianej problematyce mlodziezowej, a  
w szczególnosci zagadnieniom profilaktyki uzaleznien i przestepczosci oraz zwalczaniu 
patologii spolecznej. 

 
 
 
 
 



 
§ 3 

 
1. Pelnomocnik ma prawo do wydawania polecen dyrektorom wydzialów i kierownikom 

miejskich jednostek organizacyjnych bioracych udzial w realizacji zadan wymienionych 
w § 2 zarzadzenia. 

2. Pelnomocnik  podlega bezposrednio Prezydentowi Miasta Krakowa. 
3. Obsluge kancelaryjno – biurowa Pelnomocnika zapewnia Wydzial Spraw Spolecznych. 
 

§ 4 
 

Pelnomocnik jest zobowiazany do skladania kwartalnych sprawozdan Prezydentowi Miasta 
Krakowa. 
 

§ 5 
 
Traci moc Zarzadzenie Nr 406/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2003 r.         
w sprawie utworzenia stanowiska i powolania Pelnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. 
Profilaktyki i Przeciwdzialania Przestepczosci Mlodziezy. 

 
 

§ 6 
 
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
 
 
 
         
               
 
        Prezydent Miasta Krakowa 
              / - / 
 
 
 


