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Szanowni Państwo,

Nasze miasto potrzebuje zmiany, 

dlatego stworzyliśmy program Cel: 

Nowe Kielce. Wierzymy, że miesz-

kańcy Kielc zasługują na lepiej 

płatne miejsca pracy, poczucie bez-

pieczeństwa na ulicach oraz na to, 

by miasto mocniej wspierało 

zarówno ludzi młodych, rodziny z 

dziećmi oraz seniorów. 

Zachęcam do zapoznania się z 

całościowym programem dla Kielc. 

Przygotowywaliśmy go razem z 

mieszkańcami przez ostatnie 2 lata 

i dziś jesteśmy gotowi, by wdrożyć 

go w życie. 

Artur Gierada 
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1. Lepsze miejsca pracy

Kielce są największym miastem regionu i zarazem stolicą wojewódz-

twa świętokrzyskiego. Posiadanie statusu Miasta Stołecznego to nie-

wątpliwy prestiż, ale i ogromne wyzwanie gospodarcze rzutujące na 

poziom życia i stan gospodarki całego regionu. Dziś Kielce borykają się 

z ogromnym i bardzo niebezpiecznym procesem wyludniania się. 

Proces ten jest następstwem braku perspektyw i satysfakcjonującego 

rozwoju zawodowego dla wielu mieszkańców miasta.

       

Najważniejszym zadaniem przyszłego Prezydenta i na pewno moim 

jako kandydata na tę funkcję, jest wprowadzenie szerokiej i profesjo-

nalnej polityki proinwestycyjnej, która stworzy z Kielc miasto przyja-

zne dla inwestorów, a zarazem utrwali pozycję miasta jako stolicy go-

spodarczej o znaczeniu krajowym, nawiązując do czasów Staropol-

skiego Okręgu Przemysłowego.

       

Dziś najważniejsze jest by Kielce były postrzegane jako miasto przyja-

zne dla inwestycji, gdzie inwestor będzie traktowany po partnersku, 

jako miasto, gdzie administracja miejska udzieli mu wszelkiej możliwej 

pomocy wychodząc naprzeciw jego oczekiwaniom oraz planom.

       

Miasto bogate w inwestorów jest miastem dobrze zarabiających 

mieszkańców i szczęśliwych ludzi.
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Trzy filary rozwoju gospodarczego Kielc

1. Przygotowanie interaktywnej bazy uzbrojonych i dobrze 

skomunikowanych gruntów miejskich.

       

2. Nowoczesny rynek pracy:

 • Rozwój „Szkolnictwa zawodowego” przy współpracy 

z lokalnymi przedsiębiorcami w celu przystosowania systemu kształ-

cenia do realnych potrzeb na rynku pracy.

 • Stworzenie „Banku personalnego”: przy współpracy z Poli-

techniką Świętokrzyską oraz UJK stworzenie bazy dobrze wykształco-

nych mieszańców (również w wąskich specjalizacjach), których wiedza 

i umiejętności są pożądane na rynku pracy.

 • Stworzenie „Pakietów osobowych" i efektywne przekierowa-

nie pieniędzy szkoleniowo-stażowych (MUP, Środki UE) z konkretną 

dedykowaną ofertą. Pozwoli to na zwiększenie efektywności środków 

publicznych wydawanych na szkolenia. 

Miasto z profesjonalnie przygotowaną ofertą dla przedsiębiorców:

Wielkie Tereny Inwestycyjne
i Nowoczesny Rynek Pracy
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Miasto przyjazne inwestorom:

1. Centrum Obsługi Inwestora      

Jednym z największych problemów przedsiębiorców jest „problema-

tyczna” współpraca władz jednostek samorządu terytorialnego i pla-

cówek administracji publicznej z przedsiębiorcami. COI będzie profe-

sjonalną jednostką świadczącą kompleksową pomoc dla każdego kto 

chce ulokować swój kapitał w Kielcach. Dziś inwestorzy borykają się

 z ogromną liczbą instytucji, w których muszą spełniać odpowiednie 

warunki i uzyskać zezwolenia.

       

2. Utworzenie Programu „Asystent Inwestora”     

Skierowany do inwestorów deklarujących utworzenie większej ilości 

nowych miejsc pracy. Asystent Inwestora to pełna obsługa i pomoc 

w sprawach formalnych – swoisty „przewodnik” po instytucjach miej-

skich. Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsię-

biorców lokalnych zawartych w „regionalnej liście barier KPP Lewiatan 

KPP Lewiatan Świętokrzyskie”.

*źródło: regionalna lista barier KPP Lewiatan KPP Lewiatan Świętokrzyskie”

Centrum Nowych Inwestycji
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3. Pakiet ulg zwiększających atrakcyjność inwestycyjną Miasta 

Kielce:

  
 • Pakiet dla inwestorów tzw. „3x30”: przedsiębiorca zatrudnia-

jący 30% młodych ludzi do 30 roku życia (w stosunku do ogółu pracow-

ników) dostaje 30% ulgi w podatku od nieruchomości.

 • Pakiet „duże inwestycje - duże dotacje”

Zwolnienie z podatku od nieruchomości:

Będzie obowiązywało nowych przedsiębiorców, którzy inwestują 

w Kielcach (przedsiębiorcy stawiający nowy zakład pracy).

- 30 > 49 nowych miejsc pracy - ulga na 3 lata,

- 50 > 200 nowych miejsc pracy - ulga na 4 lata,

- powyżej 200 nowych miejsc pracy - kolejne 5 lat ulgi.

Zwolnienia z podatku od środków transportu:

- 30 - 49 nowych miejsc pracy - zwolnienie na flotę do 15 pojazdów

na rok,

- 50 - 200 nowych miejsc pracy - zwolnienie na flotę do 25 pojazdów 

na dwa lata,

- powyżej 200 nowych miejsc pracy - kolejne 5 lat ulgi. Zwolnienie na 

flotę do 80 pojazdów na 3 lata.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości dla firm już posiadających 

nieruchomość w Kielcach (zamierzających zmienić profil swojej 

działalności): 

Jeśli inwestycja będzie kosztowała powyżej 10 mln złotych i powstanie 

dzięki niej minimum 20 miejsc pracy wprowadzony zostanie trzyletni 

okres zwolnienia z podatku od nieruchomości. Ma to być impuls dla 

lokalnych przedsiębiorców, by inwestować w mieście i tworzyć nowe 

miejsca pracy. Uzyskanie zwolnień podatkowych będzie wymagało 

spełnienia szczegółowych warunków 
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określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów i projektach uchwał 

Rady Miejskie, m.in. podatnik ubiegający się o zwolnienie nie może mieć 

zaległości podatkowych wobec Gminy. Zwolnienia nie będą stosowane 

w przypadku nieruchomości zajętych na działalność handlową, itp.
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Profesjonalna promocja Miasta oraz stała współpraca ze środowi-

skiem przedsiębiorców:

1. Komórka pozyskiwania inwestorów – tzw. „łowcy inwestorów”:  

Kielce bezwzględnie potrzebują bardziej ekspansyjnej polityki promu-

jącej nasze Miasto po to, aby samo wychodziło z ofertą do inwestorów 

zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

2. Skorzystanie z kapitału TK:

     
Targi Kielce są istotnym rezerwuarem potencjalnych inwestorów. Od-

wiedzające je każdego roku setki firm -przy okazji imprez wystawien-

niczych- mają świetną okazję do tego, aby poznać nasze Miasto. Dla 

Kielc jest to idealna okazja do tego, by przedstawić własną ofertę 

i przekonać wystawców i gości targów do tego, że Kielce są najlepszym 

miejscem do zlokalizowania tu potencjalnych inwestycji.

3. Dobrze przygotowana i skierowana do konkretnie stargetowa-

nych grup przedsiębiorców promocja Miasta:

     
Zmiana filozofii promocji Kielc pod kątem zmiany obecnego, mało po-

zytywnego wizerunku naszego Miasta. Skierowanie odpowiedniej pro-

mocji bezpośrednio do odpowiednich grup odbiorców, przełoży się na 

wyniki ekonomiczne.

Program „Przepis na rozwój”
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4. Zwiększenie nacisku na kontakt i partnerski dialog ze środowi-

skiem przedsiębiorców - powołanie "Przedsiębiorczego okrągłego 

stołu": 

Forma rozmów i odpowiednich reakcji administracji na wyzwania sta-

jące przed przedsiębiorcami oraz prowadzenie cyklicznych konsultacji 

dot. kierunku inwestycji publicznych mających wpływ na rozwój go-

spodarczy Miasta. Dziś przedsiębiorcy jako jeden z głównych proble-

mów w naszym Mieście wskazują na "Brak reakcji części kadry zarzą-

dzającej Miastem na problemy przedsiębiorców”.



2. Wsparcie dla kielczan

Obowiązkiem przyszłego Prezydenta Miasta Kielce będzie wprowa-

dzenie rozwiązań, które zwiększą atrakcyjność miasta oraz stworzą z 

niego miejsce przyjazne mieszkańcom. Mieszkańcy Kielc potrzebują 

zmian szczególnie w kwestiach zapewnienia dobrze płatnych miejsc 

pracy, zatrzymania absolwentów szkół wyższych w Kielcach czy w 

kwestiach wyludnianiem się miasta. 

Mieszkańcy Kielc zasługują na poprawę jakości życia również pod 

kątem wspierania rodzin czy budowy żłobków i przedszkoli. Jednym z 

głównych filarów mojego programu “Wsparcie dla kielczan” są kom-

pleksowe działania skierowane do trzech grup: ludzi młodych, rodzin z 

dziećmi oraz seniorów. Program ten, to m.in. kompleksowy program 

wsparcia dla młodych kielczan, który zachęci ich do działalności zwięk-

szającej potencjał naszego miasta, bon wychowawczy dla rodzin oraz 

działania wspierające Seniorów, którzy są istotną częścią życia nasze-

go miasta.
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Trzy filary poprawiające jakość życia
mieszkańców Kielc 

Kompleksowy program poprawiający jakość życia w mieście adreso-

wany w szczególności do Seniorów. Program obejmuje m.in. karty 

seniora z systemem zniżek i zachęt do aktywnego spędzania czasu, 

stworzenie stref wypoczynkowo-rekreacyjnych w każdej dzielnicy, 

utworzenie Rad Dzielnic, Młodzieżowej Rady Miasta. Częścią programu 

będzie też projekt konsultacji społecznych co do kierunku rozwoju pro-

gramu tak, aby to kielczanie decydowali w przyszłości o tym co jest im 

najbardziej potrzebne.

Młodzieżowa Rada Miasta Kielce

Powołanie Młodzieżowej Rady Miasta Kielce. Jej głównymi zadaniami 

będzie promowanie inicjatyw młodzieżowych, konsultowanie decyzji 

władz miasta, kreowanie działań sprzyjających młodzieży i wyrażenie 

opinii w najważniejszych sprawach dla młodych kielczan. 

Rada Miasta Seniorów 

Rozszerzenie kompetencji Rady Miasta Seniorów. Stworzenie specjal-

nego systemu grantowego, który usprawni funkcjonowanie RMS. 

Kielce dla
pokoleń 
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Powołanie Rad Dzielnic

Kielce to jedyne miasto wojewódzkie, w którym do dnia dzisiejszego nie 

wprowadzono tego typu rozwiązań. Wprowadzenie jednostek pomoc-

niczych w postaci Rad Dzielnic wpłynie pozytywnie na rozwój miasta, 

rozwiązywanie problemów w dzielnicach, budowę społeczeństwa 

obywatelskiego w Kielcach, zwiększy świadomość oraz poczucie bez-

pieczeństwa mieszkańców. Rady Dzielnic otrzymają do dyspozycji 

symboliczny budżet umożliwiający im prowadzenie konsultacji, spo-

tkań lub organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców. Powoła-

nie jednostek pomocniczych będzie się wiązało również ze zmianą 

koncepcji dystrybucji środków w ramach funkcjonowania budżetu par-

tycypacyjnego (podział kieleckiego budżetu obywatelskiego na dzielni-

ce).

Program „Kielecki Rower Miejski”

Wprowadzenie szeregu rozwiązań wpływających pozytywnie na 

rozwój infrastruktury rowerowej w Kielcach. „Kielecki Rower Miejski”, 

to m.in. uchwalenie standardów technicznych i wykonawczych dla 

infrastruktury rowerowej miasta Kielce (tzw. standardy rowerowe), 

badanie potrzeb komunikacyjnych mieszkańców oraz badania ruchu, 

audyt istniejącej infrastruktury, jak najszybsze usunięcie barier oraz 

dostosowanie infrastruktury do uchwalonych standardów, wprowa-

dzenie kontra ruchu rowerowego na wszystkich ulicach jednokierun-

kowych oraz wprowadzenie systemu rowerów publicznych „Kielecki 

Rower Miejski”.

Promocja Karty Seniora

Zwiększenie atrakcyjności „Karty Seniora” poszerzenie listy instytucji 

miejskich respektujących „Kartę Seniora”. 
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Stworzenie stref wypoczynkowych, rewitalizacja terenów zielo-

nych w każdej Dzielnicy. Walka ze smogiem!

Zmiana polityki miejskiej w kontekście działań zmierzający do ochrony 

środowiska naturalnego. Powołanie Miejskiego konsultanta ds. ochro-

ny środowiska, którego zadaniem będzie ochrona istniejących terenów 

zielonych oraz wyznaczenie miejsc, w których w przyszłości będzie 

mogła powstać „strefa wypoczynkowa”. Prowadzenie działań mają-

cych na celu zwiększenie świadomości mieszkańców o szkodliwości 

oraz sposobach walki ze smogiem. 

Wprowadzenie systemu konsultacji społecznych we wszystkich 

dzielnicach miasta

Wprowadzenie dobrej praktyki polegającej na prowadzeniu systema-

tycznych spotkań z mieszkańcami (za pośrednictwem Rad Dzielnic, 

MRM oraz Rady Miasta Seniorów). Systematyczny kontakt mieszkań-

ców z Prezydentem oraz Radnymi z danego Okręgu Wyborczego będzie 

gwarantem słyszalności głosu mieszkańców.  
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1. System dofinansowania dla rodziców dzieci niezakwalifikowa-

nych do publicznych żłobków lub przedszkoli

 

Comiesięczne wsparcie finansowe w wysokości 400 zł przyznawany 

na dziecko w wieku od rozpoczęcia 13. miesiąca do ukończenia trzecie-

go roku życia. Mają go otrzymać rodzice, którzy pracują, mieszkają i 

płacą podatki w Kielcach, nie są na urlopie wychowawczym, spełniają 

kryterium dochodowe i których dziecko jest na liście oczekujących na 

miejsce w publicznym żłobku bądź przedszkolu.

Otrzymując bon rodzice równocześnie rezygnują z miejsca lub z ubie-

gania się o miejsce w żłobku publicznym lub dofinansowanym przez 

miasto.

2. Bon Wychowawczy

Comiesięczny bon wychowawczy w kwocie 200 zł przyznawany rodzi- 

com dzieci w wieku 6-13 lat, uczących się w szkołach na terenie miasta. 

Dzięki temu wsparciu zachęcimy młode rodziny do pozostania w Kiel- 

cach oraz przyciągniemy nowych, aktywnych mieszkańców. Wsparcie 

dla rodzin to idealna inwestycja w rozwój miasta, która zapobiegnie 

postępującemu od lat procesowi wyludniania się miasta. Bon wycho- 

wawczy będzie przyznawany rodzinom, które są zameldowane w Kiel- 

cach. Bon wychowawczy to 2,76 % budżetu miasta Kielce rocznie. 

Program skierowany
dla młodych rodzin
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Program „Wybieram Kielce”

Program skierowany do absolwentów szkół wyższych

Program „Wybieram Kielce” to kompleksowy program wsparcia dla 

młodych kielczan, który zachęci ich do działalności zwiększającej po-

tencjał naszego miasta. Program to m.in. zwiększony nacisk na:

 • Szkolnictwo zawodowe przy współpracy z lokalnymi przed-

siębiorcami

Szereg rozwiązań zachęcających najzdolniejszą młodzież do pozosta-

nia w naszym mieście, 

 • Pakiet 3x30

To pakiet ulg podatkowych dla inwestorów 3x30, każdy przedsiębiorca 

zatrudniający 30% młodych ludzi do 30 roku życia (spośród ogółu 

swoich pracowników dostanie 30% ulgi w podatku od nieruchomości. 

 • Nadzieja Kielc 2.0.

Program stypendialny dla najzdolniejszej młodzieży

Młodzież odznaczona tytułem Nadzieja Kielc, laureaci ogólnopolskich 

olimpiad i konkursów studenckich. Po rozpoczęciu pracy, dostaną mie-

sięcznie 1000 zł do 30 roku życia. Pod warunkiem, że będą zameldowa-

ni w Kielcach. 



3. Bezpieczeństwo w mieście

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta powinno być 

naszym wspólnym priorytetem. Nie jest możliwe budowanie Nowych 

Kielc, miasta przyjaznego, nowoczesnego i otwartego bez zaspokoje-

nia podstawowych potrzeb mieszkańców, potrzeb takich jak zapew-

nienie poczucia bezpieczeństwa. Niestety najnowsze badania społecz-

ne nie pozostawiają złudzeń – ponad połowa kielczan nie czuje się 

bezpiecznie we własnym mieście! Zrobię wszystko, aby to zmienić. 

Poniżej przedstawiam Państwu pomysły, które mogą wpłynąć na 

zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w naszym mieście. Każde z po-

niższych rozwiązań jest możliwe do wprowadzenia.
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Modernizacja systemu monitoringu miejskiego

Bezpieczeństwo mieszkańców Kielc to kolejne wyzwanie, z którym po-

radzimy sobie stawiając na rozbudowę monitoringu w mieście. Chcemy 

połączyć monitoring na osiedlach z monitoringiem straży miejskiej, 

stworzyć mobilne posterunki policji oraz zwiększyć liczbę kamer w 

miejscach szczególnie niebezpiecznych.

Rozbudowanie „centralnego” miejskiego monitoringu połączone z 

większą  aktywność policji i straży miejskie w terenie.

Rozszerzenie systemu monitoringu o kamery należące do wspólnot 

oraz spółdzielni mieszkaniowych 

Przygotowanie ofert oraz atrakcyjnych ulg dla administratorów bu-

dynków, które będą zachętą do tego, aby zintegrować ich system mo-

nitoringu z monitoringiem miejskim. Dziś wielu mieszkańców decyduje 

się na założenie takiego systemu we własnych blokach, windach czy 

pod klatkami. Podłączenie choćby zewnętrznych kamer pozwoli na 

zwiększenie jego zasięgu oraz rozłoży koszty jego zamontowano 

między miasto a mieszkańców (spółdzielnie lub wspólnoty). 

Wprowadzenie mobilnych posterunków policji. Słynne kieleckie 

„budki” nie zdały egzaminu. Wprowadzenie mobilnych posterunków 

będzie polegało na zakupie samochodów spełniających rolę przeno-

śnych posterunków policji.

Centrum Monitoringu Miasta



Występują dwa typy „mobilnych posterunków”: jeden to pojazd, które 

może pełnić funkcje komisariatu w trudno dostępnych miejscach na 

osiedlach lub podczas imprez masowych, drugi to pojazd stanowiący 

bazę wyjściową dla czynności operacyjnych. „Mobilne posterunki poli-

cji” są wyposażone w system kamer i pozwalają monitorować niebez-

pieczne dzielnice. Powyższe rozwiązanie pozwoli Policji być obecnej w 

miejscach w których w danej chwili jest zwiększony poziom zagrożenia 

i przede wszystkim tam gdzie oczekują tego mieszkańcy.
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Zmniejszenie czasu reakcji służb na zgłoszenia mieszkańców 

Proponujemy zmniejszenie czasu reakcji odpowiednich służb na zgło-

szenia, stworzenie interaktywnej mapy zagrożeń oraz stworzenie spe-

cjalnego programu nadzoru nad służbami. Głównym powodem zmian 

zaproponowanych w programie są skargi mieszkańców, którzy wielo-

krotnie zgłaszali uwagi dotyczące działania w naszym mieście linii 

alarmowych oraz wskazywali na bardzo długi czas oczekiwania po-

między zgłoszeniem zdarzenia, a interwencją służb.

Stworzenie oraz popularyzacja miejskiej internetowej mapy zagro-

żeń „interaktywny nr 112”.

Stworzenie internetowej bazy danych o interwencjach, raportu dla 

mieszkańców pokazujących czas interwencji a nawet po nr zgłosze-

nia interwencji raport o jej efektach. Dla najlepszych posterunków 

Policji/ Dzielnicowych przewidziany zostanie system premiowania.
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Program „Szybka Reakcja!”
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Działania prewencyjne, szkolenia, kursy dla mieszkańców

Akcja Bezpieczny Kielczanin to cykl spotkań, szkoleń oraz zajęć po-

święconych tematyce bezpieczeństwa. W ramach działań większy 

nacisk zostanie położony na wspólne patrole Policji i Straży Miejskiej w 

najbardziej newralgicznych miejscach w Kielcach w tym na osiedlach 

oraz placach zabaw.

Bezpieczne osiedla o place zabaw. 

Dziś w ramach bezpieczeństwa na wielu osiedlach zlikwidowano place 

zabaw czy skwery z ławkami. Uzasadnieniem były nieatestowane 

urządzenia a także miejsca spotkań młodzieży czy osób spożywają-

cych alkohol. Zamiast "wyleczyć pacjenta" miasto go uśmierciło. Osie-

dlowe miejsca rekreacji trzeba odtworzyć, bo bezpieczne i monitoro-

wane punkty wypoczynku mogą wprost zmniejszać patologie niż ją po-

większać. 

Bezpłatne kursy i szkolenia dla mieszkańców. 

Wspólnie z policją, strażą miejską i odpowiednimi specjalistami kursy 

szkoleń dostosowane do potrzeb, oczekiwań i grupy wiekowej odbior-

ców. Od zabezpieczenia przed metodą kradzieży „na wnuczka”, wyłu-

dzenia danych osobowych, przestępstwa telekomunikacyjne, przele-

wów na fikcyjne konta, po naukę samoobrony dla kobiet i młodzieży. 

Współpraca z Klubami Seniora oraz klubami dla młodzieży.

Akcja „Bezpieczny Kielczanin”
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Połączenie działań policji, straży miejskiej i mieszkańców w celu 

zwiększenia obecności służb w Dzielnicach oraz w miejscach, gdzie ta 

obecność jest rzeczywiście niezbędna. Popularyzacja idei patroli 

„straży sąsiedzkiej”. 
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Centrum Opieki Seniorów

Seniorzy otrzymają kompleksowe wsparcie z zakresu rehabilitacji, 

integracji społecznej oraz szkoleń (np. z zakresu bezpieczeństwa czy 

nowych technologii). Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób 

niesamodzielnych i będzie zlokalizowany w centrum miasta. 

Darmowa Komunikacja dla Seniorów

Chcemy wspierać Seniorów również w tak istotnych kwestiach jak 

komunikacja i poruszanie się po mieście. Zagwarantujemy darmową 

komunikację publiczną dla osób, które ukończyły 65 rok życia.

Darmowa komunikacja będzie respektowana na podstawie aktualnego 

dowodu osobistego lub legitymacji emeryta, bez uzupełniania wnio-

sków czy uzyskiwania dodatkowych zaświadczeń. Seniorzy zasługują 

na dodatkową ulgę, która wpłynie na budżet osób starszych, które 

często dojeżdżają do przychodni, specjalistów czy rodziny. 



23

Program „Bezpieczny Senior”
W ramach programu “Bezpieczny Senior” chcemy, by Seniorzy czuli się 

bezpieczniej w naszym mieście, dlatego otoczymy ich szczególną 

opieką.

Kielecka Koperta życia 

Wprowadzimy w Kielcach kopertę życia dla osób starszych. Jest to 

koperta zawierająca formularz z krótkim opisem historii choroby, listą 

zażywanych leków, danymi chorego oraz kontaktem do lekarza pro-

wadzącego i najbliższych członków rodziny – informacjami niezbędny-

mi podczas przeprowadzania wywiadu lekarskiego w trakcie udziela-

nia pomocy medycznej. Koperta życia będzie przechowywana w 

lodówce.

Program „Taksówka dla seniora”

W ramach wsparcia dla seniorów wprowadzona zostanie „Taksówka 

dla seniora”. W założeniach projekt ten ma zwiększać poczucie bezpie-

czeństwa najstarszych mieszkańców miasta oraz osób, których zdol-

ność przemieszczania jest znacząco ograniczona. Miasto zapewni 

bezpłatne usługi transportowe dla seniorów, którzy ukończyli 70. rok 

życia lub dla osób, które spełnią określone wymogi zapisane w regula-

minie. 

Dzięki temu osoby starsze będą mogły dojechać taksówką do urzędu, 

lekarza - specjalisty czy na groby bliskich. W pierwszej fazie funkcjono-

wania programu, miasto zapewni dwa takie przejazdy w miesiącu dla 

każdego uczestnika programu, który zarejestruje się w miejskiej bazie 

osób zainteresowanych korzystaniem z bezładnego transportu.
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Współfinansowanie Systemu Teleopieki Medycznej

Celem Systemu Teleopieki Medycznej jest zwiększenie bezpieczeństwa 

osób starszych, niesprawnych, chorych i innych, pozostających samot-

nie w swoich domach. System oparty na elektronicznej opasce me-

dycznej monitorującej stan zdrowia podopiecznych, dzięki zainstalo-

wanym czytnikom urządzenie zbiera takie dane, jak  ruch, tętno, kroki, 

temperaturę skóry, poziom SPO2, przemieszczanie się po wyznaczo-

nych obszarach mieszkania. Gromadzone dane przesyłane są zarówno 

do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, gdzie poddawane są analizie, jak 

i do opiekunów osoby niesamodzielnej. W przypadku wykrycia niepra-

widłowości personel medyczny zdalnie kontaktuje się z lekarzem spe-

cjalistą, natomiast w sytuacji zagrożenia życia – wzywa pogotowie 

ratunkowe. 





Zapraszamy do kontaktu     
kontakt@nowekielce.pl 
(41) 335-86-57     

Zapraszamy na spotkanie do biura poselskiego:   
Al. IX Wieków Kielc 6 lok.30 
25-516 Kielce 

Materiał KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska


