
PORZĄDEK PUBLICZNY, 

BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI,

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

W POWIECIE POZNAŃSKIM 
W 2021 ROKU 



Na realizację zadań powiatu z zakresu porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz 

ochrony przeciwpożarowej w 2021 roku 
wydatkowano środki finansowe 
w wysokości  3.011.848,15 zł.

Łącznie w latach 2000-2021 wydatkowano 
33.062.498,70 zł.



Sprawozdanie                       
z działalności 

Powiatowej Komisji 
Bezpieczeństwa i 

Porządku za rok 2021 
starosta poznański 

przekazał w 
ustawowym terminie.



W roku 2021 Komisja 
zebrała się na 4 posiedzeniach. 

Działania i programy profilaktyczno-edukacyjne                             
z udziałem członków Komisji ukierunkowane były na 

poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.



Tematy omawiane na posiedzeniach Komisji. 

1. Roczne sprawozdanie komendanta miejskiego policji ze swojej działalności.

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu

poznańskiego w 2020 roku.

3. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na

porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli.

4. Roczne sprawozdanie komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej ze

swojej działalności.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i ratownictwa powiatu poznańskiego w 2020

roku.

6. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej i innych nadzwyczajnych zagrożeń dla

życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.



Tematy omawiane na posiedzeniach Komisji. 

7. Informacja prokuratora okręgowego w zakresie ścigania przestępstw oraz stanu

praworządności na terenie powiatu poznańskiego w 2020 roku.

8. Sprawozdanie starosty poznańskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i

Porządku Powiatu Poznańskiego za rok 2020.

9. Informacja starosty poznańskiego o sposobie realizacji „Powiatowego Programu

Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku

Publicznego” w 2020 roku.

10. Przedstawienie sprawozdania z konkursu „Najlepszy Komisariat Roku 2020

Powiatu Poznańskiego”.

11. Podpisanie regulaminu konkursu „Komisariat Roku 2021”.

12. Informacja o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli za

pierwsze półrocze na terenie powiatu poznańskiego roku 2021.



13. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu

poznańskiego w pierwszym półroczu roku 2021.

14. Informacja na temat sytuacji epidemicznej dotyczącej zagrożenia COVID-19 oraz

działań podejmowanych przez służby, inspekcje i straże na terenie powiatu

poznańskiego

15. Działania podejmowane przez służby i społeczne organizacje ratownicze

w okresie letnim 2021 (KMP, KMPSP, PSSE).

16. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych przekazanych przez powiat

poznański w I półroczu roku 2021 przez (KMP, KMPSP, WSPR, SG).

17. Inauguracja programu edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa pożarowego

- X edycja konkursu „Czujka tlenku węgla może uratować Twoje życie”.

Tematy omawiane na posiedzeniach Komisji. 



18. XX edycja przekazania kamizelek odblaskowych pierwszoklasistom powiatu
poznańskiego.

19. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu poznańskiego na rok 2022 w zakresie
realizacji zadań starosty, dotyczących zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami,
inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

20. Informacja ZDP dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych i innych.

21. Przyjęcie planu prac Komisji na 2022 rok.

Tematy omawiane na posiedzeniach Komisji. 



Na realizację zadań z zakresu zarządzania 
kryzysowego powiat poznański 
zaangażował środki finansowe 

w wysokości 373.434,48 zł.

(w latach 2008-2021 łącznie wydatkowane środki to 2.490.808,49 zł).



COVID-19



- 46.803 zakażonych;

- 95.451 liczba osób objętych kwarantanną;

- 627 zgonów.

COVID-19 w powiecie poznańskim
(rok 2021):

(dane pozyskane z PSSE w Poznaniu)



Dzięki współpracy w ramach Metropolii Poznań

zorganizowano:

- w siedmiu gminach powszechne punkty szczepień

(Czerwonak, Dopiewo, Kórnik, Luboń, Mosina, Rokietnica,

Swarzędz);

- w pięciu gminach metropolitalne punkty szczepień (Buk,

Kleszczewo, Komorniki, Pobiedziska, Tarnowo Podgórne).

Organizacja punktów szczepień.



12 czerwca 2021 r., w ramach akcji „Szczepienia w zakładach pracy” blisko 

200 pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu oraz 

członków ich rodzin skorzystało z możliwości przyjęcia pierwszej dawki 

szczepionki przeciwko koronawirusowi (druga dawka 3 lipca).

Szczepienia w Starostwie.



Środki ochrony osobistej zakupione                               
w 2021 roku.  Realizacja - Wydział 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Lp. Środki ochrony osobistej Ilość

1. Maseczka chirurgiczna RII 304 000 sztuk

2.
Płyn do higieny i chirurgicznej dezynfekcji rąk  i powierzchni (butelka 750 ml)

Płyn do higieny i chirurgicznej dezynfekcji rąk  i powierzchni (butelki 1- litrowe)

416 sztuk

480 sztuk

3. Standy dezynfekujące 3 sztuki

4. Maseczki FFP2/KN95 43 480 sztuk

5. Rękawiczki nitrylowe 3230 opakowań

323 000 sztuk

6. Lampy sterylizujące UV-C z ozonowaniem WEBBER XD-01 5 sztuk

7. Lampa dezynfekcyjna przepływowa dwufunkcyjna UV-C STERILON FLOW 144W

Lampa dezynfekcyjna przepływowa dwufunkcyjna UV-C STERILON FLOW 72W

Czasowy programator mini timer włącznik/wyłącznik

Filtr HEPA h10

4 sztuki

3 sztuki

6 sztuk

9 kompletów



Ww. środki ochrony osobistej przekazywane były do:

- Starostwa Powiatowego w Poznaniu;

- powiatowych jednostek organizacyjnych.



Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu wykonywał badania
pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu i
jednostek organizacyjnych powiatu oraz podopiecznych jednostek
organizacyjnych powiatu (m.in. DD w Kórniku-Bninie, RDD
w Swarzędzu, OIK w Kobylnicy i OWR w Kobylnicy).

W roku 2021 roku wykonano 321 badań.

W 2021 roku kontynuowano realizację umów z Instytutem
Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu na pobieranie wymazów
i badanie w kierunku COVID-19.

Profilaktyka COVID-19.



W roku 2021 zakupiono także usługę wykonania 625 szt.
tzw. szybkich testów antygenowych na obecność wśród
pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz
pracowników i podopiecznych powiatowych jednostek
organizacyjnych wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę
COVID-19.

Profilaktyka COVID-19.



Wydatki poniesione na przeciwdziałanie 
zagrożeniu wirusem SARS-CoV-2 wywołującym 

chorobę COVID-19 finansowane z rozdziału 
75421 Zarządzanie kryzysowe w 2021 roku.

lp. paragraf nazwa wykonanie

1. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 228.088,88 zł

2. 4280 Zakup usług zdrowotnych 119.180,00 zł

3. 4300 Zakup usług pozostałych 1.520,00 zł

suma 348.788,88 zł



Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 
Starosty Poznańskiego zbierał się 2-krotnie. 

Tematy spotkań: 

- Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na

bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;

- Działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu

poznańskiego w sytuacjach kryzysowych;

- Doskonalenie zasad współpracy uczestników zarządzania kryzysowego,

koordynacja działań;

- Przygotowanie gminnych planów zarządzania kryzysowego;

- Wdrożenie nowego Regulaminu Sieci Łączności Radiowej Zarządzania

Kryzysowego Województwa Wielkopolskiego.



Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewniało 
przepływ informacji, przekazując ostrzeżenia, komunikaty                   

i informacje, biorąc także udział w różnego rodzaju 
alarmach, ćwiczeniach i treningach.



Działania podejmowane w ramach realizacji

„Programu zapobiegania przestępczości 

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli 
i porządku publicznego powiatu poznańskiego”.

(Nowy program na lata 2021-2025 uchwalono Uchwałą Nr XXIV/305/VI/2020 Rady Powiatu   

w Poznaniu z dnia 18 listopada 2020 roku).



Na realizację inicjatyw  

Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Powiatu Poznańskiego w roku 2021 

wydatkowano 207.698,43 zł.

(w latach 2000-2021  wydatkowano ponad 2.187.074,66 zł).



Z uwagi na sytuację epidemiczną planowane 
akcje prewencyjno-profilaktyczne zostały      

w znacznym stopniu ograniczone. 
Przeprowadzono:



Program edukacyjny 

„Odblaski dla pierwszoklasistów”.

W 2021 roku przekazano 5925 kamizelek.

Przez 20 lat trwania akcji rozdano blisko 78000 sztuk 
elementów odblaskowych.



W 2021roku
104 

mieszkańców 
powiatu
wygrało 

czujkę czadu

W latach 2013-2021  915 sztuk czujek czadu 
trafiło do mieszkańców powiatu.

Kontynuowano program 
profilaktyczny pt. „Czujka tlenku 

węgla może uratować twoje życie”.



VII Piknik Rodzinny 
„Bezpieczni w powiecie poznańskim”.



Wsparcie finansowe powiatu poznańskiego 
dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu 

w roku 2021 wyniosło 990.672,92 zł.

(w latach 2000-2021 przekazano 12.398.257,43 zł). 



- sfinansowano zagospodarowanie terenu zewnętrznego wraz z niezbędną 
infrastrukturą w komisariacie policji w Tarnowie Podgórnym.

W ramach przekazanych środków:



W ramach przekazanych środków:

- współfinansowano zakup 8 policyjnych środków transportu (oznakowanych     
i nieoznakowanych).



- zakupiono dwa konie wraz z oprzyrządowaniem i szkoleniem dla 
Ogniwa Konnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

W ramach przekazanych środków:



- zakupiono  wyposażenie dla komisariatów policji na terenie powiatu 
poznańskiego;

- sfinansowano drobne  remonty  w  komisariatach  policji  powiatu 
poznańskiego (KP Swarzędz i KP Puszczykowo);

- sfinansowano pozostałe wydatki bieżące Komendy Miejskiej Policji 
w Poznaniu (m.in. zakup sprzętu biurowego, łączności i informatyki, 
gospodarczego, techniki policyjnej, umundurowania, wyposażenia 

specjalnego, medycznego, narzędzi itp.).

W ramach przekazanych środków:



45.000,00 zł przeznaczono dla zwycięzców 
konkursu „Najlepszy Komisariat Roku Powiatu 

Poznańskiego” za rok 2020: 

I nagroda 30.000,00 zł –
KP Pobiedziska;
II nagroda 10.000,00 zł –
KP Buk;
III nagroda 5.000,00 zł –
KP Kostrzyn.    



Powiat poznański ufundował nagrody 
finansowe dla policjantów - zwycięzców 

konkursu „Dzielnicowy Roku Powiatu 
Poznańskiego”.



Powiat poznański ufundował także nagrody 
finansowe za osiągnięcia w służbie                         

dla policjantów Komendy Miejskiej Policji                  
w Poznaniu, którzy realizowali zadania 

z zakresu służby prewencyjnej na terenie 
powiatu poznańskiego.

W roku 2021 nagrodzono 34 policjantów.



W roku 2021 powiat poznański 
przeznaczył środki finansowe na rzecz Komendy 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, 
w wysokości 1.195.000,00 zł. 

(w latach 2000-2021 przekazano 12.016.963,43 zł).



Dofinansowano zakup 2 pojazdów ratowniczo-

gaśniczych GCBA.



Powiat dofinansował także zakup sprzętu 
ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego, środków 

ochrony indywidualnej i zbiorowej strażaka, 
wyposażenie grup specjalistycznych, szkoleń 

specjalistycznych, sympozjów, warsztatów                 
i konferencji, uzupełnienie wkładów toreb 

ratownictwa medycznego oraz zakup niezbędnych 
towarów i usług.



Wspierano realizację przedsięwzięć prewencji 
społecznej wynikających z „Programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego powiatu 

poznańskiego” (m.in. wyposażenie sali „Ognik” 
sfinansowanie druku materiałów edukacyjnych 

i drobnych upominków).



Powiat poznański ufundował nagrodę 
finansową dla strażaka PSP - zwycięzcy 

konkursu Strażak Roku Powiatu Poznańskiego.



W roku 2021 powiat poznański przeznaczył środki 
finansowe w wysokości 164.270,23 zł 

na rzecz jednostek ochotniczych straży pożarnych. 
.             

(w latach 2000-2021 powiat poznański przekazał środki finansowe na rzecz 
jednostek ochotniczych straży pożarnych w wysokości 1.746.493,32 zł).



Dla 35 jednostek OSP zakupiono 

zestawy: pompa zatapialna EVAK 

50 EUB 2; przedłużacz 20 m IP65; 

wąż tłoczny 20 m W-52.

Kwotę 139.800,00 zł przeznaczono na zakup 
sprzętu dla jednostek OSP.

Sprzęt otrzymały jednostki: OSP Dakowy Suche; OSP Dobieżyn; OSP Niepruszewo; OSP
Otusz; OSP Szewce; OSP Promnice; OSP Palędzie; OSP Komorniki;
OSP Krzyżowniki; OSP Gułtowy; OSP Czmoń; OSP Radzewo; OSP Szczytniki;
OSP Krajkowo; OSP Nowinki; OSP Radzewice; OSP Żabinko; OSP Boduszewo;
OSP Długa Goślina; OSP Łopuchowo; OSP Nieszawa; OSP Rakownia; OSP Uchorowo;
OSP Kociałkowa Górka; OSP Latalice; OSP Węglewo; OSP Puszczykowo; OSP Mrowino;
OSP Przybroda; OSP Stęszew; OSP Chludowo; OSP Suchy Las; OSP Zielątkowo;
OSP Ceradz Kościelny; OSP Lusowo.



Kwotę 139.800,00 zł przeznaczono na zakup 
sprzętu dla jednostek OSP.

Dla jednostki OSP Rakownia zakupiono sanie do ratownictwa wodnego M1.



W roku 2021 powiat poznański tradycyjnie 
wspierał inicjatywy mające na celu zwiększenie 

aktywności i sprawności fizycznej druhów, 
promocje wiedzy z zakresu bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego i działalności OSP oraz 

szkolenia.

Ze względu na sytuację epidemiczną zamierzenia 
te zostały mocno ograniczone. 



Powiatowe obchody Dnia

Strażaka.

XI Rajd Młodzieżowych

Drużyn Pożarniczych.



VIII Powiatowe Zawody

Wędkarskie OSP i PSP

Powiatu Poznańskiego.

XVIII Powiatowy Turniej

Tenisa Stołowego

Strażaków OSP i PSP

Powiatu Poznańskiego.



Powiat poznański ufundował nagrody 
finansowe dla druhów OSP w konkursie 
„Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”.



W roku 2021 powiat poznański przekazał środki 
finansowe na rzecz placówki straży Granicznej 

w Poznaniu – Ławicy, 
w wysokości 25.000,00 zł. 

(w latach 2009-2021 przekazano 178.000,00 zł).



Dofinansowano zakup paliwa do pojazdów 
służbowych będących na wyposażeniu Placówki 

Straży Granicznej w Poznaniu – Ławicy oraz 
zakup sprzętu łączności bezprzewodowej 

i wyposażenia indywidualnego funkcjonariuszy.



W roku 2021 powiat poznański wspierał
realizację zadań ratownictwa wodnego polegającego 

na organizacji patroli na obszarach wodnych na 
terenie regionu.

W ramach konkursu dla organizacji prowadzących 
działalność pożytku publicznego Wodnemu 

Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu 
Województwa Wielkopolskiego przekazano 

45.000.00 zł.

(w latach 2012-2021 wydatkowano 255.000,00 zł).



Przekazano środki na realizację zadania z zakresu ratownictwa 
wodnego polegającego na organizowaniu 

i udzielaniu pomocy osobom na akwenach powiatu.

W ramach przekazanych środków: 

- przeprowadzono 77 patroli (w okresie czerwiec - sierpień);

- zakupiono paliwo do pojazdów patrolowych.



Kwalifikacja wojskowa 2021.

Powiatowe Komisje Lekarskie nr 1 i 2 przebadały i ustaliły 
kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej 3192 osób.



Na utrzymanie i konserwację sprzętu 
powiatowej bazy materiałów i sprzętu 
przeciwpowodziowego wydatkowano 

5.772,09 zł.

(w latach 2000-2021 zakupiono sprzęt i wyposażenie o wartości 217.474,44 zł).



Bolechowo - powiatowa baza materiałów 
i sprzętu przeciwpowodziowego.



- 40 tys. worków;

- 5 tys. m2 folii do uszczelniania wałów;

- 5 agregatów różnej mocy;

- 5 pomp (szlamowych i pływających);

- sprzęt okopowy;

- 4-osobowa łódź płaskodenna z silnikiem;

- 4- i 6-osobowy ponton z silnikiem;

- 3 osuszacze wysokiej wydajności;

- 5 pił spalinowych;

- 47 płacht do zabezpieczenia zerwanych/uszkodzonych dachów;

- 17 odcinków mobilnej zapory przeciwpowodziowej (10-metrowych
o wysokości piętrzenia 110 cm);

- i inne.

Obecnie na stanie bazy znajduje się m.in.: 




