
 

SPRAWOZDANIE 

PREZYDENTA WROCŁAWIA 

 

z działalności funkcjonującej przy Prezydencie Wrocławia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

za rok 2020. 

Na podstawie art. 38b. ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 920 t.j.) 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 2001r. nr 100, poz.1084). 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest w myśl art. 38a ust. 1 ustaw 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 dnia 18 października 2012 r., z dnia 

20 października 2016 roku na lata 2017-2020), 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. 
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Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2020 pracowała w następującym składzie: 

1) Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia, Przewodniczący Komisji; 

2) Janusz Chudzik – radny delegowany przez Radę Miejską Wrocławia; 

3) Andrzej Puzio - radny delegowany przez Radę Miejską Wrocławia; 

4) Wojciech Adamski – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania   Kryzysowego Urzędu Miejskiego 

we Wrocławiu, delegowany przez Prezydenta Wrocławia; 

5) Jarosław Delewski - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu powołany przez 

Prezydenta Wrocławia; 

6) Anna Józefiak-Materna – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej powołana przez Prezydenta 

Wrocławia; 

7) Przemysław Kozioł – przedstawiciel delegowany przez Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu; 

8) Andrzej Kamiński - przedstawiciel delegowany przez Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu; 

9) Agnieszka Mulka-Sokołowska – prokurator wskazany przez Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu; 

10) Piotr Znamirowski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu; 

11) Zbigniew Słysz – Komendant Straży Miejskiej we Wrocławiu; 

12) Zbigniew Mlądzki – Dyrektor Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu; 

13) Dariusz Przybytniowski – Inspektor Transportu Drogowego Wrocławiu; 

14) Paweł Wróblewski – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu; 

15) Artur Maliński – Komendant Straży Granicznej we Wrocławiu. 

W 2020 roku z powodu obostrzeń związanych z trwającą od początku marca 2020 roku pandemią 

koronawirusa COVID-19 posiedzenia Komisji zostały odwołane. Dnia 19 marca 2020 roku w formie 

telekonferencji miało miejsce spotkanie Kolegium Prezydenta Wrocławia, na którym w punkcie pierwszym 

Wojciech Adamski, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego we 

Wrocławiu przedstawił zakres merytoryczny sprawozdania z działalności funkcjonującej przy Prezydencie 

Wrocławia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019. 

Przez cały rok członkowie Komisji konsultowali między sobą podejmowane działania ukierunkowane na 

zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARD-Cov-2 oraz zwalczające skutki 

pandemii, ponieważ każdy dzień weryfikował stan rzeczywisty każdej dziedziny życia społecznego 

i gospodarczego. 

Dnia 7 lipca 2020 roku wysłano pismo do wszystkich członków Komisji informujące o przełożeniu spotkań 

na czas na to pozwalający. 

Ważnym punktem działań Komisji były prace związane z opracowaniem Programu Poprawy 

Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2021-2024, który został uchwalony na styczniowej, tegorocznej sesji 

Rady Miejskiej Wrocławia w trybie zdalnym. 

W związku z brakiem możliwości przeprowadzenia posiedzeń Komisji w 2020 roku zobligowano instytucje 

mające swoich w niej przedstawicieli do złożenia rocznych sprawozdań z ich działalności. 

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu 

Policjanci wrocławscy podobnie, jak wszystkie służby mundurowe, podjęli się dodatkowych działań 

związanych z sytuacją epidemiczną. W ramach swoich podstawowych obowiązków wykonali w 2020 roku 

85 059 służb patrolowych i obchodowych. Przeprowadzili 106 931 interwencji, wylegitymowali 309 336 osób, 

zatrzymali na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa 5 041 sprawców oraz zatrzymali 2 334 osoby 

poszukiwane. 

W 2020 roku na terenie Wrocławia odnotowano 7 536 zdarzeń w kategorii „7” podstawowych przestępstw 

(rozboje, kradzieże, itp.), co stanowi w stosunku do 2019 roku spadek ich liczby o 1372 przestępstwa, co było 

skutkiem wprowadzenia obostrzeń w zakresie swobodnego poruszania się. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 1160



Rejonowo tylko na terenie dwóch komisariatów, Wrocław Rakowiec i Wrocław Leśnica, odnotowano większą 

dynamikę przestępstw niż w 2019 roku. Odnotowano duży spadek ilości zdarzeń drogowych a co za tym idzie 

i liczbę osób rannych i zabitych. Największą ilość zdarzeń drogowych odnotowano na ulicach Grabiszyńskiej, 

Borowskiej, Ślężnej oraz Legnickiej. 

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną ograniczono do minimum działania podejmowane w zakresie 

szeroko rozumianej prewencji kryminalnej. 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławia 

Straż Pożarna w 2020 roku wykonywała swoje obowiązki normalnym trybem. Łączna ilość interwencji 

jednostek na obszarze Wrocławia i powiatu wrocławskiego wyniosła w 2020 roku 11 274 (2 356 pożarów, 

7 411 miejscowych zagrożeń oraz 1 507 alarmów fałszywych). Przeciętna ilość interwencji każdego dnia 

wyniosła 33. W porównaniu do 2019 roku ilość interwencji wzrosła o 2,32%. Najczęściej interweniowały 

jednostki z ulic Grabiszyńskiej i Kasprowicza. 

Największe natężenie pożarów w 2020 roku odnotowano w marcu i kwietniu co związane było z corocznym 

nielegalnym wypalaniem traw. 97,87% wszystkich pożarów stanowiły pożary małe, miał miejsce tylko jeden 

bardzo duży pożar. 

Straż Miejska Wrocławia 

Straż Miejska Wrocławia licząca 369 zatrudnionych realizowała swoje zadania podstawowe i dodatkowe 

posiadając w 2020 roku 52 wakaty na stanowiskach strażniczych. Straż Miejska współpracowała w działaniach 

podejmowanych w związku z COVID-19 z Komendą Miejską Policji i zgodnie z poleceniem Wojewody 

Dolnośląskiego skierowana została do policyjnych komisariatów i wspólnych patroli. 

Przeciwdziałanie, zapobieganie i reagowanie na zakłócanie ładu, porządku i spokoju publicznego było 

w dużej mierze skuteczne dzięki obsługiwaniu systemu 191 kamer monitoringu miejskiego. Wszystkich działań 

straży, w tym przeprowadzonych na skutek zgłoszeń, było w 2020 roku 5177 i spowodowało wystawieniem 

mandatów na sumę 2 860 116 zł. 

Straż kontynuowała w 2020 roku wszystkie cykliczne działania, takie jak egzekwowanie przepisów 

związanych z przestrzeganiem uchwały o powołaniu parku kulturowego na terenie Starego Miasta, ochrony 

środowiska i gospodarki odpadami oraz kontrola spalania odpadów. Straż Miejska prowadziła systematyczne 

działania na terenie wrocławskich osiedli w ścisłej współpracy z radami osiedli i strażnikami osiedlowymi. 

Nadodrzański Odział Straży Granicznej 

Placówka Straży Granicznej we Wrocławiu – Strachowicach odnotowała w 2020 roku w każdej dziedzinie 

działalności znaczące spadki, co spowodowane było przede wszystkim ograniczeniem ruchu lotniczego 

i koniecznością wsparcia placówek na zachodniej granicy, w związku z przywróceniem kontroli granicznej. 

Porównując dane do 2019 roku odnotowano spadek o około 70% ilości odprawianych pasażerów zarówno  

w kierunku Schengen jak i Non-Schengen. W 2020 roku na obszarze służbowej odpowiedzialności PSG 

Wrocław – Strachowice ujęto 357 osób w związku z popełnionym wykroczeniem bądź przestępstwem, głównie 

o charakterze migracyjnym. Ujawniono też przemyt towarów akcyzowych na łączną kwotę 601 988 zł. 

Zanotowano 3 przypadki ewakuacji lotniska. 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego 

Inspekcja Transportu Drogowego to wyspecjalizowany podmiot, który realizuje swoje czynności przez 

prowadzenie działań stricte kontrolnych wobec przewoźników, zarządzających transportem oraz kierowców, 

w zakresie przestrzegania obowiązków i warunków przewozu drogowego. W 2020 roku inspektorzy Inspekcji 

Transportu Drogowego przeprowadzili na drogach Dolnego Śląska 9 338 kontroli drogowych i wydali 

2028 decyzji administracyjnych, nakładając za naruszania przepisów ustawy o transporcie drogowym mandaty 

na kwotę 2 748 300 zł. 

Od marca do czerwca 2020 roku Inspektorzy WITD Wrocław czynnie wspierali służby mundurowe 

realizując zadania związane z ochroną przed rozprzestrzenianiem się zagrożeń koronawirusa COVID 19. 

Zadaniem inspektorów, które było realizowane na granicach zachodniej i  południowej Polski, była kontrola 

pojazdów oraz  pomoc w rejestrowaniu wjeżdżających osób do kraju. 
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna i Pogotowie Ratunkowe 

Pracownicy wszystkich sekcji PSSE i Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu zaangażowani byli  

do działań wynikających z podstawowych zadań ukierunkowanych na walkę z epidemią, powiadamiania, 

działań zapobiegawczych i przeciwepidemicznych. 

Instytucje te, które są ”na pierwszej linii frontu”, całodobowo wypełniali swoje zadania z wysiłkiem 

godnym najwyższego uznania. Nie sposób więc liczbowo szacować ilości ich interwencji i prowadzonych 

kontroli. 

Reasumując należy stwierdzić, że pomimo sytuacji epidemicznej i braku posiedzeń, Komisja zrealizowała 

wszystkie zadania nałożone przez ustawę. Wszystkim służbom i instytucjom należą się podziękowania z trud 

i zaangażowanie, za wzajemne kontakty, za informacje o stanie epidemii w mieście oraz realizację zadań, które 

przyczyniły się do ograniczenia skutków epidemii co pozwoliło na osiągnięcie optymalnego stanu 

bezpieczeństwa we Wrocławiu. 

Przewodniczący Komisji 

Prezydent Wrocławia: 

Jacek Sutryk 
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