
SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA WROCŁAWIA

z dnia 8 stycznia 2015 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z dzialalności funkcjonującej przy Prezydencie Wrocławia Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014

Na podstawie art. 38b. art. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r.  
poz.595) składam roczne sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok ubiegły  
Komisję Bezpieczeństwa i Porządku utworzono na mocy ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o zmianie ustawy 
o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy – prawo bankowe, ustawy o samorządzie 
powiatowym oraz ustawy – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną 
(Dz. U. z dnia 18 września 2001r.).  Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest w myśl art. 38a ust. 1 ustawy 
o samorządzie powiatowym organem powołanym w celu realizacji zadań starosty powiatowego (prezydenta 
miasta na prawach powiatu) w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami 
(stanowiącymi tzw. powiatową administrację zespoloną) oraz zadań określonych w ustawach w zakresie 
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.  Do podstawowych zadań i kompetencji Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku (określonych w art. 38a ust. 2 w/w ustawy) należy m.in.:

- ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

- opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych 
wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

- przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli (Wrocław przyjął w formie uchwał Rady Miejskiej z dnia 07.12.2000r „Program 
Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2001-2004”, dnia 9 grudnia 2004 r. na lata 2005-2008, 
z dnia 16 października 2008 roku na lata 2009-2012 i na lata 2013-2016 z 18 października 2012 r.), 
zapewniając jednocześnie środki finansowe na jego realizację.

- opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji 
i straży oraz jednostek,

- organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli,

- opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych 
z wykonywaniem zadań, o których mowa jak wyżej. Zgodnie z Art. 38b. ust. 1 Przewodniczący komisji, 
w celu wykonania zadań komisji, może żądać od Policji oraz innych powiatowych służb, inspekcji i straży, 
a także od powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli, dokumentów i informacji o ich pracy, z wyjątkiem akt 
personalnych pracowników i funkcjonariuszy, materiałów operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-
śledczych oraz akt w indywidualnych sprawach administracyjnych. W roku 2014 Komisja Bezpieczeństwa 
i Porządku pracowała w następującym składzie:
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1) Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia, Przewodniczący Komisji;

2) Wojciech Adamski – Wiceprezydent Wrocławia z głosem doradczym;

3) Tomasz Newlaczyl – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;

4) Zbigniew Słysz – Komendant Straży Miejskiej Wrocławia;

5) Stanisław Kosiarczyk – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu 
Miejskiego Wrocławia;

6) przedstawiciele delegowani przez Radę Miejską:

a) Krzysztof Kilarski,

b) Andrzej Nabzdyk;

7) przedstawiciele delegowani przez Komendanta Miejskiego Policji:

a) Jacek Kaczmarek – Komendant Miejski Policji we Wrocławiu,

b) Arkadiusz Małecki – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu;

8) przedstawiciel wskazany przez Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu – Katarzyna Kwiatkowska – 
prokurator Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.   Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku przy Prezydencie  Posiedzenie odbyło się dnia 30 maja 2014 roku we Wrocławiu przy placu 
Nowy Targ 1-8 o godz.14.00 w pokoju 155 Na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku obecni 
byli:

1) Wojciech Adamski – Wiceprezydent Wrocławia z głosem doradczym;

2) Tomasz Newlaczyl – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;

3) Zbigniew Słysz – Komendant Straży Miejskiej Wrocławia;

4) Stanisław Kosiarczyk – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu 
Miejskiego Wrocławia;

5) przedstawiciel delegowany przez Radę Miejską:

a) Andrzej Nabzdyk;

6) przedstawiciel delegowany przez Komendanta Miejskiego Policji:

a) Piotr Urbański – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu;

7) przedstawiciel wskazany przez Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu – Katarzyna Kwiatkowska – 
prokurator Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Na posiedzeniu poruszano następujące zagadnienia:

1) Informacja o ocenie stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Wrocławia za pierwszy kwartał 2014 roku – 
wystąpienia Komendantów Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej.

2) Krótka informacja na temat zaawansowania prac w ramach „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej 
Dorzecza Odry”  - wystąpienie Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pana 
Stanisława Kosiarczyka.

3) Uwagi i wnioski. Obecnych powitał w imieniu Przewodniczącego Komisji wiceprezydent Wojciech 
Adamski, który rozpoczął od podkreślenia, że posiedzenie ma charakter typowo informacyjny oraz od uwag 
dotyczących funkcjonowania systemu IST, który się sprawdził. Realizacja pierwszego punktu porządku 
obrad.   Głos zabrał z-ca Komendanta Miejskiego Policji Piotr Urbański.   Pan Komendant przedstawił 
statystyki dotyczące zagrożenia przestępczością ogółem w I kwartale 2014 roku. I tak, w stosunku do 
analogicznego okresu ubiegłego roku, nastąpił spadek przestępczości. Newralgicznym rejonem o sporej 
ilości zdarzeń jest wciąż centrum miasta, pomimo, że coraz skuteczniej działaja tam patrole wspólne Policji 
ze Strażą Miejską. Komendant poinformował, że powstaje ogólnopolska baza rowerów jako reakcja na 
wzrastającą ilość ich kradzieży. Wdrażany jest też program - akcja przeciwko grafficiarzom.  Głos zabrał 
Komendant Straży Miejskiej Zbigniew Słysz.   Pan Komendant podkreślił rosnącą ilość zdarzeń w ruchu 
drogowym z udziałem nietrzeźwych kierowców oraz liczbę trudności związanych z interwencjami 
dotyczącymi skarżących na odholowywanie nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. Dużym problemem 
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jest chaos związany ze sprawami porządkowymi w mieście, który spowodowany jest  różnymi 
kompetencjami instytucji. Straż Miejska rozpoczęła intensywne szkolenie 30. strażników mających 
pilnować nad prawidłowo prowadzoną gospodarką odpadami.  Głos zabrał Komendant Miejski Państwowej 
Straży Pożarnej Tomasz Newlaczyl.   Pan Komendant podał statystki dotyczące ilości interwencji 
strażaków, które są dużo wyższe od ubiegłorocznych. Zwiększyła się o 50% ilość zdarzeń i było 90% 
więcej pożarów.  Głos zabrała z-ca Prokuratora Okręgowego Katarzyna Kwiatkowska.   Pani Prokurator 
oświadczyła, że w omawianym I kwartale nie doszło do żadnych wstrząsów w sądownictwie. Od tego 
momentu spotkanie prowadził Dyrektor Stanisław Kosiarczyk, gdyż salę musiał opuścić Prezydent 
Adamski. Realizacja drugiego punktu porządku obrad.   Głos zabrał Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Stanisław Kosiarczyk.   Pan Dyrektor podał dane o realizacji modernizacji 
Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW), która jest elementem Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej 
Dorzecza Odry. Zadanie przebudowy i budowy wałów przeciwpowodziowych realizuje Dolnośląski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych natomiast modernizację koryt i kanałów Odry, urządzeń 
hydrotechnicznych i bulwarów realizuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Wykonanie zadania 
zapewni możliwość bezpiecznego przejścia przez miasto fali powodziowej o wielkości do 3100 metrów 
sześciennych na sekundę. Koniec realizacji planowany jest na rok 2016 i obecnie nie ma zagrożeń 
w postaci niedotrzymania tego terminu. Projekt obejmuje przebudowanie i wybudowanie ponad 100 km 
wałów, co wiąże się z koniecznością wycinki niektórych drzew. Na wszystkich obiektach projektu trwają 
roboty zgodnie z hrmonogramem.  Uwagę wszystkich zwróciła podana przez Pana Dyrektora analiza 
sytuacji zagrożenia powodziowego dla obszaru miasta Wrocławia, która wyraźnie wykazała brak realnego 
zagrożenia. Potwierdziła to informacja o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych w Regionie 
Środkowej Odry według stanu na dzień 04.06.2014 r. godz. 6.00. Realizacja trzeciego punktu obrad. W tej 
części obrad członkowie spotakania zajęli się osobnymi dyskusjami dotyczącymi koordynacji swoich służb 
zwłaszcza przed rozpoczynającymi się latem Mistrzostwami Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn na terenie 
naszego miasta. W dniu 17 czerwca 2014 roku w siedzibie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego przy ul. Strzegomskiej 148 odbyło się 
posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem wiceprezydenta 
Wrocławia Pana Wojciecha Adamskiego i w obecności wszystkich służb, które są reprezentowane 
w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, dotyczące bezpieczeństwa wypoczywających w okresie letnim 
2014 r. W związku z rozpoczynającymi się w dniu 28.06.2014 r. okresem wypoczynku dzieci i młodzieży 
oraz dorosłych związanym z wakacjami i urlopami letnimi, zachodzi potrzeba zaangażowania wszystkich 
podmiotów w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarze miasta Wrocławia, 
w tym szczególnie na drogach i w miejscu wypoczynku oraz zamieszkania. W celu zapewnienia 
właściwego poziomu bezpieczeństwa wypoczynku Przewodniczący PZZK poprosił o:

1) Komenda Miejska PSP a. Prowadzenie ewentualnych interwencji z udziałem samochodu ratownictwa 
wodnego związanych z utonięciem osób korzystających z wypoczynku; b. Wydawanie opinii z zakresu 
bezpieczeństwa pożarowego na okoliczność oragnizacji półkolonii dzieci i młodzieży;

2) Komenda Miejska Policji a. Prowadzenia kontroli:

- stanu technicznego autokarów i pojazdów przewożących dzieci i młodzież do miejsc wypoczynku,

- przestrzegania przepisów dotyczących przewozu dzieci w pojazdach,

- stanu trzeźwości kierujących pojazdami wykonującymi przwozy wakacyjne,

- wspólnie z innymi służbami (SOK, ZW, SM, Społeczna Straż Rybacka) szlaków komunikacyjnych 
(dworce, parkingi, parki i skwery) pod kątem narkomanii i alkoholizmu, rozpijania nieletnich, pedofilii, 
pozostawiania dzieci bez opieki, ucieczki z domu.

3) Straż Miejska a. Prowadzenia prelekcji i pogadanek z uczestnikami obozów i półkolonii nt. zasad 
bezpieczeństwa i zachowań podczas wypoczynku letniego. b. Pokaz sprzętu dla dzieci i młodzieży 
przebywających na półkoloniach. c. Aktywizację służby prewencji w zakresie:

- rozpoznania mienia pozostawionego bez opieki,

- walki z przestępczością narkotykową,

- identyfikacji patologii społecznych (wspólnie z organizacjami społecznymi i kościołem),
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- dostępu do internetu przez osoby najmłodsze,

- monitorowania środowisk nieletnich pod kątem zjawisk psychomanipulacyjnych oraz sekt,

- bezpiecznego przebywania nad wodą,

- prawidłowości organizacji ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem pieszego,

- przypadków wandalizmu i wymuszeń.

4) Departament Spraw Społeczych Urzędu Miejskiego a. Zorganizowanie półkolonii na baziee szkół 
podstawowych oraz Młodzieżowych Domów Kultury a w ich ramach wraz z Biurem Sportu, Turystyki 
i Rekreacji - zajęć sportowych. Jednocześnie przypomina się, że wszystkie zatwierdzone przez Kuratora 
Oświaty obiekty do prowadzenia akcji letniej, winny posiadać „Kartę kwalifikacji obiektu” z pozytywną 
opinią Rejonowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Komendy Rejonowej PSP.

5) Zarząd Zieleni Miejskiej a. Przeprowadzenie przegladu urządzeń zabawowych i wykonanie ich 
podstawowych napraw.

6) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe a. Prowadzenie ewentualnych interwencji i w przypadkach 
kąpieli w miejscach niedozwolonych. b. Nadzorowanie właściwego korzystania z kąpielisk oraz pływalni 
krytych i odkrytych. c. Uczestnictwo w akcjach ratunkowych w ścisłej współpracy z Policją i Strażą 
Pożarną. Przewodniczący PZZK nakazał przesłać sprawozdanie z podjętych działań do Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia w terminie do 12 wrzesnia 
2014 r. O wszelkich nieprawidłowościach i poważnych zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu 
wypoczywających i mieszkańców prosił na bieżąco informować Centrum Zarządzania Kryzysowego 
Urzędu Miejskiego Wrocławia. Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy 
Prezydencie  Posiedzenie odbyło się dnia 8 października 2014 roku we Wrocławiu przy placu Nowy Targ 
1-8 o godz.10.00 w pokoju 155.  Na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku obecni byli:

1) Wojciech Adamski – Wiceprezydent Wrocławia z głosem doradczym;

2) Krzysztof Stępień – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;

3) Zbigniew Słysz – Komendant Straży Miejskiej Wrocławia;

4) Stanisław Kosiarczyk – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu 
Miejskiego Wrocławia;

5) przedstawiciel delegowany przez Komendanta Miejskiego Policji: Jacek Kaczmarek– Komendant Miejski 
Policji we Wrocławiu;

6) przedstawiciel wskazany przez Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu – Jarosław Salwa – prokurator 
Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Na posiedzeniu poruszano następujące zagadnienia:

1) Informacja o ocenie stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Wrocławia po trzecim wartale 2014 roku – 
wystąpienia Komendantów Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej.

2) Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej, ocena przebiegu imprezy we Wrocławiu pod kątem bezpieczeństwa 
- wystapienia przedstwaicieli Policji i Straży Miejskiej.

3) Uwagi i wnioski. Obecnych powitał w imieniu Przewodniczącego Komisji wiceprezydent Wojciech 
Adamski.  Realizacja pierwszego punktu porządku obrad.   Głos zabrał Komendant Miejski Policji Jacek 
Kaczmarek.   Pan Komendant przedstawił statystyki zagrożenia przestępczością ogółem po kwartałach 
2014 roku. Tendencja spadkowa we wszystkich kategoriach jest bardzo wyraźna, szczególnie jeśli chodzi 
o kradzieże samochodów, których liczba przestępstw zmalała do najniższego poziomu od wielu lat. Pan 
Komendant podkreślił, że zabepieczenie imprez masowych jest już we Wrocławiu na poziomie światowym 
i nie stanowi problemu.  Głos zabrał Komendant Straży Miejskiej Zbigniew Słysz.   Ogromny ciężar 
stanowi dla Strazy Miejskiej zwiększająca się ilość interwencji w ruchu drogowym (przyjęto do tej pory 
38 tysięcy zgłoszeń). Kolejnym problemem jest egzekucja podatku od zanieczyszczeń, którego ściągalność 
jest na poziomie 85-90%. Obliczono, że do tej pory do lasu wyrzucano ok. 100 ton śmieci. Do i tak trudnje 
sytuacji dochodzą ciągnące się spory z zarządcami. Poprawiła się natomiast sytuacji w oznakowaniu dróg 
wewnętrznych przez ich zarządców. Njwięcej interwencji strażnicy podejmowali w okolicach Rynku i w 
Śródmieściu.   Głos zabrał Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof 
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Stępień.   Ilość interwencji strażaków jest wyższa od ubiegłorocznych. Łączna ich liczba w okresie trzech 
kwartałów wyniosła 7747, co daje wzrost prawie o 15% w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. 
Największy wzrost nastąpił w przypadku alarmów fałszywych - o 25%. Ważnym wydarzeniem okazało się 
specjalne wyszkolenie grupy poszukiwawczo-ratowniczej.   Realizacja drugiego punktu porządku obrad.   
Głos zabrał Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Stanisław Kosiarczyk. 
Najważniejszą uwagą odnoszącą się do tej części Mistrzostw Świata, które odbywały się we Wrocławiu jest 
ta, że w ich trakcie nie stwierdzono naruszeń bezpieczeństwa i porządku. Tylko w trakcie trzech dni 
turniejowych wrocławska Hala została wypełniona przez komplet kibiców.  Realizacja trzeciego punktu 
porządku obrad. Uczestnicy spotkania wymienili uwagi dotyczące rewolucyjnych zmian w ruchu 
drogowym miasta, który przyniósł system ITS. Omawiana też pomysł gminy, która chce udostępnić Policji 
dostep do monitoringu całodobowego na wszystkich skrzyżowaniach w mieście. Podkreślono też coraz 
lepszą współpracę wszystkich służb mundurowych.

W związku z ustaniem członkowstwa jednego członka komisji przed upływem kadencji spowodowanym 
wygaśnięciem mandatu radnego, nie doszło do grudniowego spotkania komisji, która zbierze się ponownie 
po przeprowadzeniu stosownych procedur formalnych.

Wiceprezydent Wrocławia:
W. Adamski
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l ista uczestników maj 2014
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l ista uczestników paźdzdziernik 2014
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