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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/90/03 
Rady Powiatu Kościańskiego 

Z dnia 17.06.2003 roku 

 
 

 
 

„POWIATOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA 
PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY 

BEPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU 
PUBLICZNEGO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 

WSTĘP 
 

      Jednym z podstawowych zadań samorządu powiatowego wynikającym z zapisów  ustawy o samorządzie powiatowym jest wykonywanie  

zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Zadanie to jest jednym z 

głównych oczekiwań społeczeństwa, bowiem zagrożenia dotykają wielu obszarów życia społecznego. 

Sprawy bezpieczeństwa własnego, własnej rodziny, bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu, czy też bezpieczeństwa prowadzenia działalności 

gospodarczej stawiane są na czele żądań wspólnoty samorządowej. To właśnie mieszkańcy dyktują potrzebę podjęcia pilnych działań zapobiegawczych 

w obszarze przestępczości i wykroczeń. 

 Aby spełnić oczekiwania społeczne,  administracja publiczna oraz inspekcje, służby i straże, a także inne podmioty funkcjonujące w sferze 

kształtowania  bezpieczeństwa i porządku publicznego, podejmują na co dzień szereg działań zmierzających do ograniczenia występujących zagrożeń. 

Każdy z wymienionych podmiotów, realizując swoje zadania, osiąga sukcesy i porażki. Taki schemat postępowania, polegający na prowadzeniu często 

odosobnionych działań powoduje, iż są one nieskoordynowane lokalnie, i stosowane w sytuacji nasilania się i dalszego wzrostu społecznych zagrożeń, 

nie dając oczekiwanych rezultatów. 

 Reforma administracji publicznej zapoczątkowana w 1999 r.  stworzyła nowe możliwości działania w zakresie bezpieczeństwa, zwłaszcza 

koordynacji działań na szczeblu województwa i powiatu.  Starosta  jako zwierzchnik inspekcji, służb i straży otrzymał ustawowe uprawnienia do  

kierowania i uzgadniania działań w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.  W celu realizacji zadań  w zakresie zwierzchnictwa nad 

powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

ustawa o samorządzie powiatowym nałożyła na Starostę obowiązek utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.  

Do zadań „Komisji” należy między innymi przygotowanie „Projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”. 
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„Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli” ma  służyć  zapewnieniu skutecznej 

koordynacji działań na rzecz kształtowania spójnego wewnętrznie systemu z uzgodnionymi celami, wspólnymi przedsięwzięciami i ich wykonawcami. 

Realizacja tych celów powinna skutecznie przeciwdziałać podstawowym zagrożeniom w powiecie. 

 „Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli”, opracowany został w oparciu o analizę 

podstawowych zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego występujących w powiecie kościańskim oraz na podstawie materiałów dostarczonych 

przez: Komendę Powiatową Policji, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Powiatowy 

Inspektorat Weterynaryjny. W programie uwzględniono także wytyczne zawarte w „Systemie bezpieczeństwa publicznego województwa 

wielkopolskiego”. 

Dokumentacja ta będzie wymagała okresowej aktualizacji i  dostosowywania do potrzeb oraz  zmian jakie następują w obszarach zagrożeń jak również 

nowych możliwości działania.    
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UCZESTNICY PROGRAMU. 
 
 Program skupia szerokie grono uczestników, wszystkich tych, których działanie może służyć poprawie bezpieczeństwa. W realizacji Programu 

uczestniczą wszystkie instytucje, w stosunku do których Starosta Powiatu ma uprawnienia ustawowe zawarte w art. 35 ustęp 3  ustawy o samorządzie 

powiatowym, z dnia 5 czerwca 1998 roku, gminy powiatu kościańskiego a także organizacje humanitarne i społeczne, które w zapisach statutowych 

mają świadczenie pomocy i służenie dobru człowieka. 

  

Dla osiągnięcia celów założonych  dla poszczególnych obszarów zagrożeń współpracują ze sobą: 

 

1. Starostwo Powiatowe w Kościanie. 

2. Gminy powiatu kościańskiego. 

3. Komenda Powiatowa Policji. 

4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. 

5. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna. 

6. Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny. 

7. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

9. Zarząd Dróg Powiatowych. 

10. Urząd Skarbowy. 

11. Nadleśnictwo Kościan. 

12. Nadleśnictwo Konstantynowo. 

13. Związek Harcerstwa Polskiego. 
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14. Związki Ochotniczych Straży Pożarnych. 

15. Środki masowego przekazu. 

 

Koordynowanie działań  uczestników Powiatowego Programu  realizowane będzie przez Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

poprzez koordynatorów wyznaczonych w poszczególnych obszarach zagrożeń: 

 

1. Komendanta Powiatowego Policji  w zakresie: przestępczości kryminalnej i gospodarczej, ruchu na drogach, zbiorowych zakłóceń porządku 

publicznego i korupcji. 

2. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  w zakresie: zagrożeń pożarowo-ekologicznych i katastrof. 

3. Dyrektora Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej  w zakresie: wypadków i ostrych stanów zagrożeń życia i epidemii, 

narkomanii i alkoholizmu. 

4. Powiatowego Lekarza Weterynarii  w zakresie: wypadków i ostrych stanów zagrożeń  życia i epidemii zwierząt. 

5. Inspektora ds. zarządzania kryzysowego  w zakresie: zarządzania w sytuacjach kryzysowych. 
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ZADANIA KOORDYNOWANE PRZEZ KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Lp. Cel działania Przyczyny powstania Możliwości przeciwdziałania Partnerzy Termin Odpowiedzialny Uwagi 
I Poprawa 

poczucia 
bezpieczeństwa 
mieszkańców 
powiatu. 

a) Wzrost przestę-
pczości, 

b) wzrost agresyw-
ności sprawców 
przestępstw, 

c) lekceważenie 
ustalonego po-
rządku 
prawnego, 

d) wzrost przestę-
pczości 
nieletnich i 
systematyczne 
obniżanie się 
wieku sprawców 
przestępstw, 

e) niemożność 
zaspokojenia 
podstawowych 
potrzeb 
materialnych. 

1. Zwiększyć liczbę patroli pieszych i zmo-
toryzowanych w miejscach szczególnie 
zagrożonych wynikających z bieżącej analizy 
jak i z  przeprowadzonej ankiety wśród 
mieszkańców w mieście i powiecie 
kościańskim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Zwiększyć efektywność służb patrolowych 
i obchodowych przez jednoznaczne  zadanio-
wanie, odprawianie, rozliczanie. 
 

Straż Miejska, 
Straż Leśna, 
Straż Rybacka,  
Straż Łowiecka, 
Inspektorzy 
PIH,  
Urzędy Skarbo –
we, Urzędy 
Celne, 
Państwowa 
Straż Pożarna, 
Żandarmeria 
Wojskowa, SOK 
 
Komendanci 
Straży 
Miejskich  
Rybackich, 
Leśnych i 
Łowieckiej. 
 

Ocena 
realizacji do 
15 dnia 
miesiąca po 
zakończonym 
półroczu  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ocena 
efektów do 5-
go dnia 
każdego 
miesiąca  

Komendant 
Powiatowy 
Policji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komendant 
Powiatowy 
Policji 
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Lp. Cel działania  Przyczyny powstania Możliwości przeciwdziałania Partnerzy Termin Odpowiedzialny Uwagi 
   3. Systematycznie polepszać „obsługę 

interesantów” przez wszystkich policjantów 
i pracowników policji poprzez 
profesjonalizm działania i dążenie do 
wytworzenia wzajemnego zaufania 
pomiędzy Policją, a interesantem. 

Miejscowe 
samorządy, 
Starosta, Bur- 
mistrzowie, Wójt, 
kościoły, media 
lokalne. 

Cały rok Komendant 
Powiatowy 
Policji 
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Lp. Cel działania  Przyczyny powstania Możliwości przeciwdziałania Partnerzy Termin Odpowiedzialny Uwagi 
II Podniesienie 

poziomu 
bezpieczeństwa 
w miejscach 
publicznych 
powszechnie 
uważanych za 
niebezpieczne  
 

a) anonimowość  
społeczności w 
miejscach 
organizowanych 
imprez masowych, 
b) nagłaśnianie 
wszelkich przejawów 
zakłócenia porządku 
publicznego w 
mediach, 
c) słabe 
zabezpieczenie 
techniczne i ludzkie 
miejsc podczas 
organizowania imprez 
masowych na szlakach 
komunikacyjnych i w 
komunikacji 
publicznej. 

1. Prowadzenie bieżącej analizy 
organizowanych imprez masowych 
szczególnie meczy piłki nożnej, 
adekwatnie do zagrożenia planowanie sił i 
środków w celu zminimalizowania 
zagrożeń zakłócenia porządku 
publicznego. 
 
2. Zapewnienie bezpieczeństwa osób w 
rejonie dworców PKP, PKS, w pociągach, 
autobusach, ochrona mienia pasażerów 
jak i przewożonych ładunków w czasie 
przejazdu kibiców na mecze, 
powoływania i zwalniania żołnierzy w 
służbie czynnej poprzez organizowanie 
wspólnych patroli.  
 
3. Zapewnienie bezpieczeństwa 
podróżującym szczególnie drogą krajową 
K-5 w rejonie parkingów, barów, stacji 
paliw poprzez nasilenie patroli ruchu 
drogowego oraz eliminowanie z ruchu 
nietrzeźwych użytkowników dróg 
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa 
poprzez przekraczanie dozwolonej pręd- 
kości i brawurowe kierowanie pojazdami. 
Reakcja na zaśmiecanie wzdłuż dróg, na 
parkingach leśnych, niszczenie znaków 
drogowych, łamanie drzewek itp. 

Zarząd klubu 
„Obra Agro-
Handel”, Straże 
Miejskie, 
Państwowa Straż 
Pożarna 
 
 
SOK, PKP, Straż 
Miejska, 
Komisariat 
Kolejowy Poznań 
Główny, 
Żandarmeria 
Wojskowa 
 
 
Dyrekcja Dróg 
Krajowych, 
Zarząd Dróg 
Wojewódzkich i 
Powiatowych, 
właściciele stacji 
paliw i punktów 
gastronomicznych, 
Nadleśnictwo w 
Kościanie i 
Konstantynowie 

Ocena 
realizacji 
do 15-go 
dnia 
nowego 
półrocza 
 
 
Ocena 
realizacji 
do 15-go 
dnia 
nowego 
półrocza 
 
 
 
Ocena 
realizacji 
do 15-go 
dnia 
nowego 
półrocza 

Komendant 
Powiatowy 
Policji 
 
 
 
 
 
Komendant 
Powiatowy 
Policji 
 
 
 
 
 
 
Komendant 
Powiatowy 
Policji 
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Lp Cel działania  Przyczyny powstania Możliwości przeciwdziałania Partnerzy Termin Odpowiedzialny Uwagi 
 

Lp Cel działania  Przyczyny 
powstania 

Możliwości przeciwdziałania Partnerzy Termin Odpowiedzialny Uwagi 

III Ograniczenie 
ilości 
przestępstw 
szczególnie 
dotkliwych dla 
społeczeństwa 
i porządku 
prawnego oraz 
podniesienie 
poziomu 
efektywności 
ścigania tych 
przestępstw. 

a) znieczulica 
społeczna i brak  
reakcji mieszkań-
ców na zdarzenia 
zaistniałe w ich 
miejscu zamiesz-
kania, pracy i nie-
informowania Po-
licji o zauważo-
nych zmianach 
otoczenia mogą-
cych świadczyć o 
popełnionym  
przestępstwie, 
 b) łatwość zbycia 
skradzionych  
przedmiotów na  
targowiskach,    

1.Podjąć zintensyfikowane  działania 
mające na celu rozpoznanie osobowe, 
podwyższenie jakości współpracy z 
osobowymi źródłami informacji 
szczególnie  w środowiskach 
młodzieżowych, bezrobotnych, 
prowadzących drobną  działalność 
handlową, zajmujących się handlem na 
targowiskach, wśród osób  zatrudnionych 
w komisach i w lombardach. 
 
2. Systematyczna kontrola przez 
policjantów i dzielnicowych stanu 
zabezpieczenia infrastruktury osiedlowej, 
takiej jak parkingi osiedlowe, sklepy, 
kioski, zabezpieczenia klatek schodowych, 
domostw itp. 
 

Samorządy 
lokalne, gminne 
Komisje 
rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych, 
lokalna prasa i 
telewizja, 
szkoły różnego 
typu 
 
Administracja 
Spółdzielni 
Mieszkaniowych 
Dozorcy, 
Rady Osiedli, 
Sołtysi 
 

Ocena 
realizacji do 
15-go dnia 
po 
zakończonym 
półroczu 
 
 
 
 
 
Ocena 
efektów do 
15-go dnia 
po 
zakończonym 
półroczu 
 

Komendant 
Powiatowy 
Policji 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komendant 
Powiatowy 
Policji 
 
 
 
 

 

   4. W sezonie letnim nasilić służby 
patrolowo – obchodowe w rejonach 
ośrodków wypoczynkowych (Nowy 
Dębiec, Cichowo, Mościszki) oraz na 
drogach dojazdowych. W dni wolne od 
pracy kierować dodatkowe patrole służby 
ruchu drogowego. 

WOPR, 
Burmistrz M i G 
w Krzywiniu, 
Wójt Gminy 
Kościan, Straż 
Leśna, Straż 
Rybacka, OSP  

Ocena do 
15 dnia po 
zakończon
ym 
półroczu. 

Komendant 
Powiatowy 
Policji 
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bazarach i w 
komisach, 
c) wzrastające 
bezrobocie na 
terenie działania 
KPP i  niemoż-
ność 
zaspokojenia 
podstawowych  
potrzeb życio-
wych, 
d) słaby poziom  
technicznego      
zabezpieczenia. 
 

3. W ramach realizacji programu  
    „Bezpieczny Powiat” kontynuować 
przedsięwzięcia podprogramów 
nakierowanych na przeciwdziałanie 
różnym zagrożeniom w toku których 
należy prowadzić spotkania, happeningi 
uliczne, szeroko zakrojone działania 
informacyjne o istniejących zagrożeniach. 
Rozprowadzać ulotki informacyjne, 
broszury zarówno dorosłym jak i 
młodzieży szkolnej. 

 
 
Straże Miejskie, 
Powiatowy 
Urząd Pracy, 
Gminne Ośrodki 
Pomocy 
Społecznej, 
Środowiskowy 
Hufiec Pracy 
 
 
 
 
 
 

Ocena 
realizacji do 
15-go dnia 
po 
zakończonym 
półroczu. 
 
 
 
 

Komendant 
Powiatowy 
Policji 
 

 
Lp Cel działania  Przyczyny powstania Możliwości przeciwdziałania Partnerzy Termin Odpowiedzialny Uwagi 

   4. Kontrolowanie przedmiotów 
przeznaczonych do zbycia o cechach 
trwałych w komisach, lombardach, 
targowiskach i punktach handlu 
przedmiotami używanymi. 

Straże Miejskie, 
UKS 

Do 15 dnia 
miesiąca po 
zakończonym 
półroczu 

Komendant 
Powiatowy 
Policji 
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Lp Cel działania  Przyczyny powstania Możliwości przeciwdziałania Partnerzy Termin Odpowiedzialny Uwagi 
IV 
 

Zwalczanie 
patologii 
społecznej 
(narkomanii 
i 
alkoholizmu) 
będącej 
czynnikiem 
kryminogen-
nym oraz 
poprawa 
skuteczności 
wykrywczej 
nieletnich 

a) Zubożenie społe- 
    czeństwa wobec  
    braku pracy, 
frustracji młodzieży. 
b) przenikanie „wzor- 
    ców osobowych” 
    kultury z „Zacho- 
    du” poprzez  
    telewizję satelitarną 
    prasę itp. oraz 
zwiększenie 
możliwości 
przemieszczania się 
osób po całej Europie 

1. Realizacja podprogramów 
profilaktycznych „Szkoła bez przemocy i 
narkotyków”, „Uwaga Zagrożenie”, 
„Unikanie zagrożeń” „Bezpieczna  szkoła”, 
poprzez prowadzenie różnych form 
pogadanek, wykorzystanie filmów wideo, 
materiałów propagandowych itp. 
 
 
 
 
2. Rozpoznanie środowisk młodzieżowych 
pod kątem zagrożenia alkoholizmem i 
narkomanią, pozyskanie źródeł osobowych 

Kuratorium 
Oświaty, Starosta, 
Burmistrzowie, 
Wójt, szkoły 
różnego typu, 
Parafie, Gminne 
Komisje Rozw. 
Problemów 
Alkoholowych. 
 
 
Szkoły różnego 
typu, Kluby AA, 
OPS, Gminne 

Ocena 
realizacji 
do 15-go 
dnia po 
każdym 
półroczu 
 
 
 
 
 
Ocena 
realizacji 
do 15-go 

Komendant 
Powiatowy 
Policji 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komendant 
Powiatowy 
Policji  
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sprawców 
czynów 
karalnych 

c) przemyt 
narkotyków przez 
Polskę  oraz wzrost 
ilości  
producentów 
narkotyków w kraju 
d) znaczny udział 
nieletnich w 
przestępczości 
związanej z 
poczuciem 
bezkarności, 
e) brak nadzoru ze 
strony rodziców i 
opiekunów. 

celem ujawniania przestępczości 
narkotykowej. 
 
 
 
3. Zintensyfikowanie działań kontrolnych 
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych  
(sklepy, bary, ogródki gastronomiczne) 
celem ujawnienia nieprawidłowości, 
występowanie o cofnięcie zezwolenie na 
sprzedaż i podawanie napojów 
alkoholowych. 

Komisje Rozw. 
Probl. Alk.  
 
 
 
Gminne Komisje 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych, 
Straże Miejskie. 

 
 

dnia po 
każdym 
półroczu 
 
 
Ocena 
realizacji 
do 15 dnia 
po każdym 
półroczu   
 

 
 
 
 
 
Komendant 
Powiatowy 
Policji,  
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V Wzmożenie 
reakcji 
policjantów 
prewencji na 
wykroczenia 
porządkowe 
i inne a nie 
tylko na 
wykroczenie 
w ruchu 
drogowym  

a) zbyt mało ujawnia-
nych wykroczeń po-
rządkowych i innych 
w stosunku do wykro-
czeń  drogowych, 
 
b) brak dostatecznej 
znajomości przepisów 
porządkowych i prawa 
lokalnego przez polic-
jantów pionu prewen-
cji 
 
c) zbyt liberalne trak- 
towanie sprawców 

1. Prowadzenie systematycznego  
    dokształcania policjantów  
    pionu prewencji z przepisów  
    porządkowych, ochrony  
    środowiska ochrony zwierząt,  
    na wodach itp. 
 
 
2. Zadaniowanie i wskazywanie  
    podczas odprawiania do służby  
    na ujawnianie wykroczeń  
    porządkowych i innych oraz  
    codzienne rozliczanie z  
    osiągniętych efektów.  
 

Straż Rybacka, 
Straż Leśna, 
Straż Łowiecka 
 
 
 
 
 
Straże Miejskie, 
samorządy 
lokalne 
 
 
 
 

Ocena 
realizacji raz 
na półrocze 
 

 
 

 
 
Na bieżąco 
 
 
 
 
 
 

Komendant 
Powiatowy 
Policji  

 
 

 
 
 
Komendant 
Powiatowy 
Policji  
 
 
 
 

 



 13 

wykroczeń porząd-
kowych. 
 
d) zapotrzebowanie  
    społeczne. 

 
3. Przy ocenie efektywności 
    służby policjantów prewencji  
    preferować właściwą reakcję  
    na wykroczenia porządkowe i  
    inne, a nie tylko drogowe. 

 
Jw. 

 
Na bieżąco 

 
Komendant 
Powiatowy 
Policji 
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VI Ograniczenie 

zagrożeń w 
ruchu 
drogowym 
związanych z 
występowaniem 
zdarzeń 
drogowych, 
przestępczości 
pospolitej oraz 
poprawa 
efektywności 
służby 
policjantów 
ruchu 

a) wzrost natężenia  
ruchu przy 
pogarszającym się 
stanie technicznym 
dróg, 
b) nieznajomość  
przepisów ruchu  
drogowego, 
c) niski poziom 
umiejętności i kultury 
jazdy użytkowników 
dróg, 
d) nagminne 
naruszanie zasad 
bezpieczeństwa w 

1. Prowadzić bieżącą analizę stanu 
zagrożenia zdarzeniami na drogach i 
dostosowywać dyslokację służby oraz 
zadania do występujących zagrożeń. 
 
 
 
 
2. Organizować wzmożone działania 
ukierunkowane na ograniczenie zdarzeń 
drogowych i zwalczanie przestępczości 
pospolitej na drogach. 
 
 
 

WRD KWP w 
Poznaniu, 
Zarządy Dróg, 
Inspekcja 
Transportu 
Drogowego, KP 
PSP 
 
jw. oraz UC, 
PIS 
 
 
 
 
 

Na bieżąco 
 
 
 
 
 
 
 
Przynajmniej 
raz w 
kwartale 
ocena 
realizacji raz 
na półrocze 
 

Komendant 
Powiatowy 
Policji 
 
 
 
 
 
Komendant 
Powiatowy 
Policji  
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drogowego ruchu drogowym, 
e)znaczący udział 
„niechronionych” 
uczestników ruchu w 
powstawaniu 
zagrożeń, 
f) korzystanie z 
niesprawnych 
technicznie 
pojazdów, 
g) nietrzeźwość 
uczestników ruchu, 
h) mała ilość 
bezpiecznych  
parkingów 
i) duża anonimowość  

3. Prowadzić stały nadzór nad prawidłowym 
oznakowaniem i stanem technicznym dróg 
oraz proponować efektywniejsze rozwiązania 
inżynieryjne 
 
4. Wzmóc reakcję policjantów ruchu 
drogowego na wszelkie nieprawidłowości w 
korzystaniu z drogi przez pieszych i 
kierujących pojazdami jednośladowymi. 
 
5. Doskonalić organizację nadzoru służby 
ruchu drogowego. 
 
 
 
6. W zależności od nasilenia zagrożeń  

Zarządy Dróg, 
Samorządy 
Lokalne 
 
 
Straż Miejska w 
Kościanie i 
Śmiglu 
 
 
WRD KWP w 
Poznaniu 
 
 
 
Samorządy 

Na bieżąco 
 
 
 
 
Na bieżąco 
 
 
 
 
Na bieżąco 
 
 
 
 
Ocena 

Komendant 
Powiatowy 
Policji  
 
 
Komendant 
Powiatowy 
Policji  
 
 
Komendant 
Powiatowy 
Policji 
 
 
Komendant 

 
Lp Cel działania  Przyczyny powstania Możliwości przeciwdziałania Partnerzy Termin Odpowiedzialny Uwagi 

  przy popełnianiu 
przestępstw, 
j) wykorzystywanie 
policjantów do innych 
zadań nie związanych 
z utrzymaniem 
bezpieczeństwa na 
drogach, 
k) brak świadomości 
(wyobraźni) 
uczestników ruchu 
drogowego w 
zakresie 
występujących 

wdrażać programy prewencyjno – 
 profilaktyczne nakierowane na ograniczenie 
skutków zdarzeń drogowych 

Lokalne, 
WORD, szkoły 
itp. 

Realizacji po 
zakończonym 
półroczu 

Powiatowy 
Policji 
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zagrożeń. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp Cel działania  Przyczyny powstania Możliwości przeciwdziałania Partnerzy Termin Odpowiedzialny Uwagi 
VII Zapewnienie 

bezpieczeństwa 
podczas imprez 
masowych. 

a) agresywne zacho-     
    wanie „kibiców”  
    meczy piłkarskich a  
    szczególnie dzieci i  
    młodzieży, 
b) spożywanie napo-    
     jów alkoholowych  
     i zażywanie środ- 
     ków odurzających  
     podczas imprez  
     masowych. 

1. Doskonalenie współdziałania służb 
organizatora imprezy z Policją celem 
wyeliminowania przyczyn zakłócenia 
bezpieczeństwa przed, w czasie trwania i po 
zakończeniu imprez masowych. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Napiętnowanie chuligańskich  ekscesów w 
prasie lokalnej i mediach, wnioskowanie w  
sądach o zastosowanie w  stosunku do 

Samorządy 
Lokalne, 
Zarządy klubów 
sportowych, 
organizatorzy 
imprez 
masowych, Pro-
kuratura, Sąd,  
 
 
 
 
prasa lokalna, 
rozgłośnie radio-
we, stacje TV, 

Ocena 
realizacji 
do 15 dnia 
miesiąca po 
zakończony, 
półroczu. 
 
 
 
 
 
 
jw.  
 
 

Komendant 
Powiatowy 
Policji  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komendant 
Powiatowy 
Policji 
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sprawców  przestępstw i wykroczeń 
surowych kar. 

Prokuratura, 
Sąd, samorządy 
Lokalne 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZADANIA KOORDYNOWANE PRZEZ  
KOMENDANTA  POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 

 
L
p
.

Cel działania Przyczyny powstania Możliwość 
przeciwdziałania 

Partnerzy Termin Odpowiedzialny Uwagi 

1. Gaszenie pożarów  
różnych obiektów 

Zaprószenie ogniem, 
podpalenia, niesprawna 
instalacja i urządzenia 
elektryczne, wyładowania 
atmosferyczne i inne 

Rozpoznawanie 
zagrożeń, kontrole, 
administracyjne 
egzekwowanie 
przepisów p.poż. 
monitoring pożarowy 

OSP (nie 
dotyczy 
kontroli), 
Powiatowy 
Inspektor 
Budowlany 

Zadanie 
stałe 

Komendant 
Powiatowy 
Państwowej Straży 
Pożarnej 
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2. Gaszenie pożarów lasów i 
nieużytków rolnych 

Zaprószenie ogniem, 
podpalenia,  wyładowania 
atmosferyczne i inne 

Patrolowanie i kontrola 
terenów leśnych, 
administracyjne 
egzekwowanie 
przepisów p.poż.  

OSP (nie 
dotyczy 
kontroli), służby 
leśne 

Zadanie 
stałe 

Komendant 
Powiatowy 
Państwowej Straży 
Pożarnej 

 

3. Ratownictwo i 
interwencje techniczno-
komunikacyjne 

Wypadki drogowe, awarie 
techniczne 

Kontrola obiektów, 
zakładów pracy, 
włączenie do systemu 
ratowniczego  instytucji 
i podmiotów 
wspomagających 
Krajowy System 
Ratowniczo- Gaśniczy  

OSP KSRG (nie 
dotyczy 
kontroli), 
Policja, 
instytucje i 
podmioty 
włączone do 
KSRG 

Zadanie 
stałe 

Komendant 
Powiatowy 
Państwowej Straży 
Pożarnej 

 

 
 
 
 
 
 

Cel działania Przyczyny powstania Możliwość 
przeciwdziałania 

Partnerzy Termin Odpowiedzialny Uwagi 

4.  Ratownictwo i 
interwencje chemiczno-
ekologiczne 

Zagrożenia powodowane 
toksycznymi środkami 
przemysłowymi, transport 
środkami komunikacji 
materiałów 
niebezpiecznych, awarie 
urządzeń przemysłowych, 
awarie i wypadki środków 
transportu, wydobywanie 
gazu 

Kontrola zakładów 
pracy i środków 
transportu 

OSP KSRG (nie 
dotyczy 
kontroli), Policja 

Zadanie 
stałe 

Komendant 
Powiatowy 
Państwowej Straży 
Pożarnej 
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5. Ratownictwo wodno-
nurkowe, likwidacja 
powodzi i zalań obiektów 
oraz terenów  

Gwałtowne opady, roztopy, 
utonięcia, awarie urządzeń 
hydrotechnicznych i inne 

Kontrola urządzeń 
hydrotechnicznych i 
wałów powodziowych 

OSP (nie 
dotyczy 
kontroli) 

Zadanie 
stałe 

Komendant 
Powiatowy 
Państwowej Straży 
Pożarnej 

 

6. Ratownictwo medyczne, 
udzielanie pomocy 
przedmedycznej 

Zagrożenie życia ludzkiego 
podczas wypadków i 
miejscowych zagrożeń 

Informowanie 
społeczeństwa w 
mediach o 
występujących 
zagrożeniach 

Prasa lokalna Zadanie 
stałe 

Komendant 
Powiatowy 
Państwowej Straży 
Pożarnej 

 

7. Działania ratownicze i 
interwencje związane z 
działaniem sił natury 

Silne wiatry, huragany,  Kontrola obiektów i 
terenu, informowanie 
społeczeństwa o 
nadchodzącym 
zagrożeniu , włączenie 
do systemu 
ratowniczego instytucji i 
podmiotów 
wspomagających 
Krajowy System 
Ratowniczo-Gaśniczy 

OSP (nie 
dotyczy 
kontroli), prasa 
lokalna 

Zadanie 
stałe 

Komendant 
Powiatowy 
Państwowej Straży 
Pożarnej 

 

 
 

 Cel działania Przyczyny powstania Możliwość 
przeciwdziałania 

Partnerzy Termin Odpowiedzialny Uwagi 

8. Działania ratownicze i 
interwencje ze 
zwierzętami 

Wyrojenia os, szerszeni, 
przymarzanie zwierząt do 
lodu, choroby zaraźliwe i 
inne   

Informacja 
społeczeństwa o 
występującym 
zagrożeniu  

OSP, prasa 
lokalna 

Zadanie 
stałe 

Komendant 
Powiatowy 
Państwowej Straży 
Pożarnej 

 

9. Zabezpieczanie imprez 
masowych 

Udział w imprezach dużej 
ilości osób 

Udział w imprezach 
zastępów ratowniczo-
gaśniczych 

OSP, Policja, 
Pogotowie 
ratunkowe  

Zadanie 
stałe 

Komendant 
Powiatowy 
Państwowej Straży 
Pożarnej 

 



 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZADANIA KOORDYNOWANE PRZEZ POWIATOWEGO LEKARZA  WETERYNARII 
Lp Cel działania Przyczyny powstania Możliwość przeciwdziałania Partnerzy Termin Odpowiedzialny Uwagi 
I Zapobieganie 

epidemiom i 
zabezpieczenie 
gotowości 
epidemicznej 

a. zwiększona 
zachorowalność na 
choroby zakaźne 
b. zagrożenie dla 
ludzi chorobami 
odzwierzęcymi 

Zwalczanie i monitorowanie chorób 
zakaźnych 

Powiatowa 
Inspekcja 
Weterynaryjna; 
Lekarze wolnej 
praktyki 

Długofalowy Powiatowy 
Lekarz 
Weterynarii 

 

2. Podniesienie 
poczucia 
bezpieczeństwa 
mieszkańców 

a. wzrost ilości 
wałęsających się 
psów; 
b. wzrost przypadków 

1.Uchwałą Rady Gminy uregulować 
sprawy wyłapywania bezpańskich 
zwierząt oraz rozstrzygnąć o 
dalszym postępowaniu z nimi. 

Burmistrzowie, 
Wójt powiatu 
kościańskiego, 
Powiatowy 

2003 rok 
 
 
 

Burmistrzowie i 
Wójt w 
powiecie 
kościańskim 
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powiatu 
poprzez 
ograniczenie 
ilości 
wałęsających 
się psów 

pogryzienia przez psy  
 
 
 
2. W miarę możliwości przystąpić 
do znakowania psów. 

Lekarz 
Weterynarii, 
Towarzystwo 
Opieki nad 
Zwierzętami 
 

 
 
 
 
Długofalowy 

 
 
 
 
Burmistrzowie, 
Wójt powiatu 
kościańskiego, 

 
 
 
 
 
 

3. Zapobieganie 
rozprzestrzenia-
nia się chorób 
zakaźnych 
zwierząt 

a. upadki zwierząt 
b. padłe zwierzęta 
wskutek rozjechania 
przez pojazdy na 
drogach 

1.Uregulowanie kwestii utylizacji i 
zbiórki padliny na terenie powiatu 
kościańskiego. 
 
 
2. Zaplanowanie środków na 
utylizację z Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska 

 

Gminy powiatu 
kościańskiego, 
Powiatowa 
Inspekcja 
Weterynaryjna 
Naczelnik 
Wydziału 
Architektury, 
Budownictwa i 
Ochrony 
Środowiska 
Starostwa 
Powiatowego 

Do końca 
2003 roku 
 
 
 
2003 rok 

Gminy powiatu 
kościańskiego 
 
 
 
Naczelnik 
Wydziału 
Architektury, 
Budownictwa i 
Ochrony 
Środowiska 
Starostwa 
Powiatowego 

 

ZADANIA KOORDYNOWANE PRZEZ DYREKTORA PAŃSTWOWEJ  POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 
 
Lp Cel działania Przyczyny powstania Możliwość przeciwdziałania Partnerzy Termin Odpowiedzialny Uwagi 
1. Zapobieganie 

epidemiom i 
zabezpieczenie 
gotowości 
epidemicznej 

a. niedostateczne 
uodpornienie 
przeciwko chorobom 
zakaźnym 
b. lekceważenie 
wytycznych 
zawartych w 
Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia w 

Nadzorowanie szczepień ochronnych 
na terenie powiatu i ich analiza 
 
Kontrolowanie przestrzegania tych 
wytycznych w kontroli w zakładach 
produkujących żywność, w 
zakładach obrotu środkami 
spożywczymi, w zakładach 
prowadzących żywienie. 

Jednostki 
Samorządu 
Terytorialnego, 
lekarze 
pierwszego 
kontaktu, 
dyrektorzy 
placówek 
lecznictwa 

Długofalowy Dyrektor PSSE; 
Dział 
epidemiologicz
ny 
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sprawie warunków 
sanitarnych oraz 
zasad przestrzegania 
higieny przy 
produkcji i obrocie 
środkami 
spożywczymi /w 
konsekwencji 
możliwość 
zbiorowych zatruć/ 
c. nieprzestrzeganie 
zasad skutecznej 
sterylizacji w 
zakładach opieki 
zdrowotnej /w 
konsekwencji 
szerzenie się zakażeń 
wewnątrz-
szpitalnych/ 
d. nieprzestrzeganie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- kontrola skuteczności sterylizacji 
/badania laboratoryjne/ 
- analizowanie ewentualnych 
zakażeń poprzez ustalenie źródła 
zakażenia i dróg szerzenia 
 
 
 
 
Stały monitoring jakości wody pitnej 
i na potrzeby gospodarcze 

zamkniętego 

 
Lp Cel działania Przyczyny powstania Możliwość przeciwdziałania Partnerzy Termin Odpowiedzialny Uwagi 
  wytycznych Ministra 

Zdrowia w sprawie 
warunków jakim 
powinna odpowiadać 
woda do picia i na 
potrzeby gospodarcze 
/skutek – epidemie 
wodne masowe 
zakażenia skóry w 
przypadkach złej 
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wody w kąpieliskach 
i basenach/ 

2. Zapobieganie 
zagrożeniom i 
chorobom 
HIV/AIDS 

a. przypadkowe 
kontakty seksualne 
b. narkomania 

- wykłady dla poborowych z 
projekcją filmu, 
- warsztaty tematyczne dla 
młodzieży szkół podstawowych i 
gimnazji, 
- wykłady dla rodziców na temat 
odpowiedzialności w dobie 
HIV/AIDS, 
- pogadanki i dyskusje 
przeprowadzane przez szkolną 
służbę zdrowia 
 

Jednostki 
Samorządu 
Terytorialnego, 
Starostwo 
Powiatowe 

Długofalowy Dyrektor PSSE, 
Dział 
epidemiologicz
ny 

Punkt 
konsultacji w 
Poradni 
Dermatologic
znej 

3. 1. ochrona 
społeczeństwa 
przed substancjami 
psychoaktywnymi 

a. łamanie ogólnie 
przyjętych norm, 
b. kontakt ze 
środowiskiem 
patologicznym i 
dysfunkcyjnym 

- indywidualne rozmowy w 
gabinetach pielęgniarek szkolnych, 
- tematyczne szkolne gazetki 
ścienne, 
- prelekcje i warsztaty prowadzone 
przez instruktorów MONARU 

Dyrektorzy szkół, 
gminy powiatu 
kościańskiego, 
Komenda 
Powiatowa Policji 

Długofalowy Dyrektor PSSE  

 
Lp Cel działania Przyczyny powstania Możliwość przeciwdziałania Partnerzy Termin Odpowiedzialny Uwagi 
 2. redukcja szkód 

spowodowanych 
nadużywaniem 
substancji  
psychoaktywnych 
3. zwiększenie 
dostępności 
leczenia i 
rehabilitacji oraz 
readaptacji 
 

c. konflikty w 
środowisku  
rodzinnym, 
d. brak 
alternatywnych form 
i możliwości 
spędzenia wolnego 
czasu 

     

4. Przeciwdziałanie a. uszkodzenia Modyfikacja procesu wychowania w Gminy powiatu Długofalowy Kuratorium,  
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patologicznym 
zachowaniom 
dzieci i młodzieży 
w środowisku 
szkolnym. 

organiczne, 
b. niedostatki w 
procesie 
wychowania, 
przejawiające się w 
uniemożliwieniu 
wychowankowi 
konstruktywnego 
zaspokajania potrzeb 
rozwojowych 

kierunku zwrócenia szczególnej 
uwagi w środowisku szkolnym oraz 
domowym na wzmocnienie 
czynników takich jak: silna więź 
emocjonalna z rodziną, 
zainteresowanie nauką szkolną, 
poszanowanie norm, wartości i 
autorytetów, przynależność do 
pozytywnej grupy. 
Prowadzić analizę stopnia 
zagrożenia uzależnieniami wśród 
dzieci i młodzieży, uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjach 

kościańskiego 
Dyrektorzy szkół, 
Starostwo 
Powiatowe: 
Wydział Oświaty 
i Spraw 
Społecznych  

Dyrektor PSSE 

 
 
 
 
 
 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 
Lp Cel działania Przyczyny powstania Możliwość przeciwdziałania Partnerzy Termin Odpowiedzialny Uwagi 
1 Poprawa stanu 

bezpieczeństwa 
powodziowego 

a. długotrwałe opady 
deszczu, 
b. uszkodzenie 
zapory czołowej na 
zbiorniku Wonieść 

a. opracowanie i aktualizacja planu 
operacyjnego ochrony przed 
powodzią, 
b. prowadzenie monitoringu 
zagrożeń, 
c. aktualizacja planu ewakuacji 
ludności z terenów zagrożonych 
powodzią. 
d. współpraca z Rejonowym 
Zarządem Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Lesznie 

Starostwo 
Powiatowe, 
Jednostki 
Samorządu 
Terytorialnego, 
RZMiUW, 
Komenda 
Powiatowa 
Policji, Komenda 
Powiatowa PSP 

Na bieżąco Szef 
Powiatowego 
Zespołu 
Reagowania 
Kryzysowego, 
Szefowie 
Gminnych 
Zespołów 
Reagowania 
Kryzysowego  
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2. Zorganizowanie 
i doskonalenie 
systemu 
zarządzania 
kryzysowego. 
Objęcie 
monitoringiem 
wszystkich 
zagrożeń 
mogących 
osiągnąć 
poziom 
kryzysowy 

Nasilenie się 
zagrożeń związanych 
z występowaniem 
klęsk żywiołowych 
oraz zdarzeń 
powodowanych 
siłami natury lub 
działalnością 
człowieka 

a. opracowanie części głównej 
Powiatowego/Gminnego Planu 
Reagowania Kryzysowego, 
b. opracowanie aneksów 
funkcjonalnych dla 
Powiatowego/Gminnego Planu 
Reagowania Kryzysowego oraz 
dodatkowych informacji dla 
konkretnych zagrożeń i 
standardowych procedur 
operacyjnych, 
c. wypracowanie jednolitego 
monitoringu zagrożeń kryzysowych, 
d. uzbrojenie techniczne systemu 
obiegu informacji, 
e. Zorganizowanie Powiatowego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego 

Starostwo 
Powiatowe, 
Jednostki 
Samorządu 
Terytorialnego, 
Komenda 
Powiatowa PSP, 
Komenda 
Powiatowa 
Policji, PPSSE 
PIWet. 
 
 
Starostwo 
Powiatowe 

Wg 
wytycznych 
Wielkopolskie
go Urzędu 
Wojewódzkie
go. 
Do końca 
2003 roku 

Starosta Powiatu 
Kościńskiego, 
Burmistrzowie i 
Wójt w powiecie 
kościańskim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starosta Powiatu 
Kościańskiego 

 

 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
 
 

1. Nadzór i koordynację realizacji zadań we wszystkich obszarach sprawuje Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

2. Wykonanie zadań w poszczególnych działach uzależnione jest od   realizacji przez wskazanych w  programie  wykonawców. 

3. Zapisy w dokumencie mają charakter otwarty i będą aktualizowane stosownie do zaistniałych zmian – do końca lutego  każdego roku. 

4. Wykonawcy zadań, do 15 lipca  i  15 stycznia  każdego roku, przekażą Przewodniczącemu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  pisemne 

półroczne sprawozdanie z realizacji zadań. 

5. Za przestrzeganie terminów punktu 4 odpowiedzialni są koordynatorzy poszczególnych działów. 
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