
BEZPIECZEŃSTWO W POWIECIE POZNAŃSKIM  

W ROKU 2010 

 

 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2010 Powiat 

Poznański (Policja, Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne, Zarządzanie Kryzysowe, 

działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego, Obrona Cywilna, 

Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy) zaangażował środki finansowe w wysokości                 

około 1 mln. 900 tys. zł.      

 

Działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego.  

W roku 2010 wydatkowano około 90 tys. tys. zł (w latach 2000-2010 prawie 

420 tys. zł.). 

 

W roku 2010 Komisja zebrała się 5-cio krotnie. Działania Komisji szczególnie 

ukierunkowane były na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu (większość  inicjatyw 

skierowana była bezpośrednio do najmłodszych mieszkańców Powiatu): 

- Odblaski dla pierwszoklasistów – zakupionych zostało ponad 4 tys. kamizelek 

odblaskowych (w ciągu 7 lat zakupiono i rozdano prawie 30 tys. sztuk elementów 

odblaskowych - zawieszki, opaski, kamizelki) dla pierwszoklasistów z terenu Powiatu 

Poznańskiego. Spotkania z „pierwszakami” z udziałem policjantów i strażaków to 

doskonała okazja do przypomnienia dzieciom zasad bezpiecznej zabawy, zachowania  

w domu, oraz poruszania się po drodze; 

- Zakup dla Wielkopolskiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej z siedzibą w Poznaniu 

sprzętu, który będzie wykorzystywany w działaniach profilaktycznych mających na celu 

przeciwdziałanie wypadkom drogowym oraz do szkolenia osób w udzielaniu 

kwalifikowanej pierwszej pomocy - fantom do szkolenia w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy, zestawy ratownictwa medycznego OSP R-1 oraz alkomaty przesiewowe                        

(o wartości 10 tys. zł.); 

- Organizacja powiatowego etapu ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Wiatr, 

wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda"; 

-  Wykonanie i dystrybucja  45 tys. kart ICE (IN CASE OF EMERGENCY); 

- Wsparcie organizacji konkursów poświęconych szeroko rozumianego bezpieczeństwa 

dzieci i młodzieży (Turnieje Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego szczebla powiatowego,  

wojewódzkiego i ogólnopolskiego); 



- Akcja „Bezpieczne wakacje”, w dniach 16 czerwca oraz 11, 12, 13 lipca wspólne  

z policjantami Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu na drogach Powiatu 

Poznańskiego przeprowadzano kontrole pojazdów i kierujących. wręczaliśmy upominki 

związane z bezpieczeństwem ( kamizelki odblaskowe, maty przeciw słoneczne na przednią 

szybę, koce termiczne i karty ICE) 

- W dniu 8 marca w siedzibie Starostwa, przed Wydziałem Komunikacji Paniom z okazji ich 

święta rozdawano testy wiedzy z przepisów ruchu drogowego. Wśród poprawnych 

odpowiedzi wylosowano 20 zestawów składających się z apteczki samochodowej, trójkąta 

odblaskowego i kamizelki odblaskowej.  

- Akcja „Zima tuż-tuż” Wspólnie z policjantami z Policji Autostradowej dnia 16 listopada na 

punkcie poboru opłat w Gołuskach, prowadzone były rutynowe kontrole kierowców  

i pojazdów. W przypadku pozytywnych wyników kontroli kierowcy nagradzani byli 

zestawami składającymi się z gaśnicy i apteczki samochodowej, trójkąta odblaskowego, 

odmrażaczy do szyb i zamków, koca termicznego, kamizelki odblaskowej oraz skrobaczki  

i zmiotki do szyb. 

- 06 grudnia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu z okazji św. Mikołaja przeprowadzono 

test na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla osób przebywających w budynku, 

osoby które rozwiązały test otrzymały upominki ufundowane przez Starostę Poznańskiego.   

 

Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

Zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele Wydziału Dróg Starostwa 

Powiatowego, Wydziału Ruchu Drogowego KMP i Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu 

działał przy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego i podejmował 

działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie. Działania te dotyczyły m.in. 

uzgadnianiu zmian w organizacji ruchu drogowego, oznaczeń, budowy lub przebudowy dróg 

itp. W ramach swoich uprawnień Zespół interweniował w następujących sprawach: 

Czerwonak (wyjazd z ul. Piaskowej); Suchego Lasu (wyłączanie sygnalizacji świetlnej w 

weekendy); Antonina (problem drzew utrudniających wyjazd z drogi podporządkowanej); 

Gądek (zajmowanie pasa drogowego przez samochody ciężarowe czekające na wjazd do 

firmy Raben); Kiekrz (zalanie drogi powiatowej Kiekrz-Pawłowice). 

 

 

 

 

 



Wsparcie finansowe Powiatu Poznańskiego dla Komendy Miejskiej Policji                        

w Poznaniu, w roku 2010 wyniosło 1 mln. 148 tys. tys. zł (w latach 2000-

2010 ponad 2 mln. 500 tys. zł.). 

 

W ramach wsparcia zakupiono: 

- sprzęt komputerowo–biurowy; 

- samochód nieoznakowany; 

- wyposażenie łazienek i pokoi socjalnych w nowej siedzibie KMP na ul. Szylinga; 

- dodatkowe wyposażenie biur i obiektu na Szylinga; 

- degistorium (specjalistyczna szafa do laboratorium KMP); 

- dokumentację  budowlano-techniczną nowej siedziby Komisariatu Policji w 

Czerwonaku;  

- sprzęt techniki policyjnej (kamery, dyktafony, lustrzanki cyfrowe itp.);  

 

Dzięki wsparciu finansowemu, przeprowadzono także remont Komisariatu                              

w Kórniku, zagospodarowano tereny zieleni wokół nowej siedziby KMP w Poznaniu, 

wykonano ogrodzenie na terenie Komisariatu Policji w Czerwonaku, a także  zainstalowano 

szlaban wjazdowy na teren Komisariatu Policji w Swarzędzu. 

 

Dodatkowo, Powiat Poznański ufundował na nagrody finansowe dla policjantów - 

zwycięzców konkursu Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego. 

 

 

W roku 2010 Powiat Poznański przekazał środki finansowe na rzecz 

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w wysokości 419 tys. zł                     

(w latach 2000-2010 ponad 2 mln. 200 tys. zł.). 

 

W ramach wsparcia zrealizowano lub zakupiono: 

- pierwsze wyposażenie, w tym materiały kwaterunkowe przebudowywanej strażnicy 

Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Mosinie; 

- zmodernizowano pomieszczenia oraz teren do ćwiczeń i ścianę wspinaczkową 

Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Poznańskiego w 

Bolechowie; 

- wykonano nowy maszt antenowy na dachu budynku Miejskiego Stanowiska 



Kierowania, dla zapewnienia prawidłowej łączności pomiędzy MSK, a jednostkami 

OSP z terenu Powiatu Poznańskiego; 

- zakupiono sprzęt i wyposażenie oraz środki ochrony osobistej strażaków dla 

Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie oraz zakup. 

 

Powiat Poznański przekazał także środki na odtworzenie bazy sprzętowej uszkodzonej 

bądź zużytej podczas działań związanych z usuwaniem skutków powodzi na terenie Powiatu 

Poznańskiego. 

 

 

W roku 2010 Powiat Poznański przekazał środki finansowe na rzecz 

Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w wysokości około 88 tys. zł.             

(w latach 2000-2010 ponad 400 tys. zł.). 

 

 

Najważniejszym wydarzeniem roku 2010 we współpracy z OSP jest zakupienie 

zestawów oświetlenia dla tymczasowych lądowisk śmigłowców dla Lotniczego Pogotowia 

Ratunkowego.  Ze środków Powiatu zakupiono 17 zestawów specjalistycznego oświetlenia, 

które zostanie przekazane dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego (po jednym dla każdej gminy gmin Powiatu Poznańskiego,  

z wyjątkiem miasta Puszczykowo, które nie posiada jednostki OSP) oraz 1 zestaw dla 

Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Poznańskiego w Bolechowie. 

 

Powiat Poznański w roku 2010 tradycyjnie wspierał inicjatywy mające na celu 

zwiększenie aktywności i sprawności fizycznej druhów, integrację druhów oraz promocję 

wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego  i działalności OSP.  

Wraz z Zarządem Powiatowym Związku OSP RP oraz Komendą Miejską PSP  

współorganizowane były przedsięwzięcia takie jak:  

 

  -  Pływackie Mistrzostwa Strażaków OSP i PSP; 

  -  Powiatowy Turniej w Tenisie Stołowym OSP i PSP; 

  -  Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Poznańskiego; 

  -  Turniej Wiedzy Pożarniczej; 

  -  Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego; 

  -  Powiatowe Zawody Strzeleckie Strażaków OSP i PSP; 



  -  Powiatowe Zawody w Ratownictwie Medycznym; 

  -  Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. 

 

Powiat Poznański wystawił swoją reprezentację na: 

- Krajowe i Europejskie Zawody Sikawek Konnych. 

 

Dodatkowo, jak co roku Powiat Poznański ufundował nagrody finansowe dla strażaka 

PSP i druhów OSP- zwycięzców konkursu Strażak Roku Powiatu Poznańskiego. 

 

 

Na Zarządzanie Kryzysowe Powiat Poznański przeznaczył środki 

finansowe w wysokości około 43 tys. zł. (w latach 2008-2010 prawie  

100 tys. zł.). 

 

 Rok 2010 był dla PCZK Starosty Poznańskiego szczególnie intensywny. Warto 

przypomnieć, że mijający rok obfitował w wydarzenia takie jak: majowo-czerwcowa powódź; 

liczne lokalne podtopienia wywołane ulewnymi opadami deszczu; intensywne opady śniegu 

na początku i końcu roku; wzrostem poziomu rzeki Warty pod koniec roku.  Zdarzenia te 

wykazały zasadność i sprawność funkcjonowania PCZK, które spinało i koordynowało 

działania samorządów gminnych i powiatowego z powiatowymi służbami, inspekcjami  

i strażami. 

 

 Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego zbierał się 5 razy  

(w tym 3-krotnie w trakcie letniej powodzi). W trakcie posiedzeń poruszano m.in. tematy: 

przygotowania do wiosennych roztopów i lokalnych podtopień; przygotowania i działań  

w trakcie majowo-czerwcowej powodzi; podsumowania przebiegu zagrożenia powodziowego 

w Powiecie oraz przedstawienie wniosków wynikających z powodzi. 

W roku 2010 w ramach działalności Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

Starosty Poznańskiego, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty 

Poznańskiego i współpracy ze służbami inspekcjami i strażami przeprowadzono ćwiczenia na 

terenie zakładu dużego ryzyka LUVENA S.A. w Luboniu. Celem ćwiczeń było zapoznanie 

się jego uczestników z „Planem operacyjnym funkcjonowania powiatu” i zadaniami 

podwyższonego stanu gotowości obronnej państwa czasu kryzysu oraz procedurami 

reagowania na  zaistniały akt terrorystyczny powiatowych służb, straży i inspekcji. 

 



Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego uczestniczyło 

również w ćwiczeniach wojewódzkich Systemu Wczesnego Ostrzegania oraz Systemu 

Wykrywania i Alarmowania (4 ćwiczenia). 

W ramach swojej rutynowej działalności (w trybie 24 godzinnym) PCZK przesyłało 

ostrzeżenia meteorologiczne (ponad 70 ostrzeżeń), przesyłało komunikaty i informacje (około 

170) oraz informowało i współdziałało ze służbami, inspekcjami i strażami, Gminnymi 

Centrami Zarządzania Kryzysowego oraz Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego 

przy szeregu zdarzeń (ponad 90 interwencji, nie wliczając akcji długotrwałych, w tym: 

przeciwpowodziowej w maju i czerwcu, lokalnych podtopień wiosną i jesienią, intensywnych 

opadów śniegu, na początku i końcu roku). 

Ze środków przewidzianych na zarządzanie kryzysowe zakupiono cyfrowy przekaźnik 

łączności radiotelefonicznej, który przyczyni się do poprawy jakości i zasięgu  Radiowego 

Systemu Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego. 

 

 

W roku 2010 Powiat Poznański przekazał środki finansowe na rzecz 

Placówki Straży Granicznej w Poznaniu - Ławicy, w wysokości około 15 

tys. zł. (w latach 2009-2010 25 tys. zł.). 

 

Przekazane dofinansowanie Placówki zostało przeznaczone na zakup paliwa dla 

pojazdów służbowych wypełniających na terenie Powiatu Poznańskiego zadania związane  

z zabezpieczeniem ładu i porządku publicznego. 

 

 

Na zadania z zakresu Obrony Cywilnej w roku 2010 Powiat Poznański 

przekazał środki finansowe w wysokości około 60 tys. zł. (w latach 2000-

2010 ponad 540 tys. zł.). 

 

W roku 2010, w związku z zagrożeniem powodziowym do Powiatowego Magazynu 

Przeciwpowodziowego w Bolechowie zakupiono łącznie  50 tys. worków, 13.700 m
2   

folii 

oraz 16 metrów węży ssawnych do pomp.  

 

 

 



Opracował: 

Łukasz Sobolewski – Inspektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich 


