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Poczucie bezpieczeństwa to podstawowa potrzeba człowieka i społeczeństwa a jednocześnie waru-
nek rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego, duży 
udział bezpiecznych inwestycji, poczucie bezpieczeństwa indywidualnego mieszkańców oraz przed-
siębiorców aglomeracji poznańskiej przekłada się na  stały napływ inwestorów i migrantów, szukają-
cych dobrego i bezpiecznego miejsca do życia i pracy.

Aglomeracja poznańska jest obszarem o dużym potencjale społeczno-gospodarczym. Korzystne wa-
runki środowiskowe obszaru, na którym praktycznie nie występują nagłe i nieprzewidywalne zjawi-
ska przyrodnicze (katastrofy i klęski żywiołowe) wskazują w głównej mierze na społeczno-gospodar-
czy charakter występujących tu zagrożeń. 

Do podstawowych zagrożeń sygnalizowanych w strategicznych dokumentach dotyczących bezpie-
czeństwa osobistego zalicza się kradzieże (w tym samochodowe), demoralizację i przestępczość nie-
letnich, narkomanię oraz przestępczość i wykroczenia na drogach. Według statystyk Komendy Miej-
skiej Policji w Poznaniu na terenie aglomeracji spada liczba popełnianych przestępstw i jednocześnie 
rośnie ich wykrywalność. 

W strategii rozwoju ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej województwa wielkopolskiego za naj-
poważniejsze zagrożenia aglomeracji poznańskiej uznaje się zagrożenie pożarowe oraz w komunika-
cji drogowej. Zdarzenia komunikacyjne to podstawowe zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców 
aglomeracji.

Na system bezpieczeństwa w aglomeracji poznańskiej składają się różnorodne służby państwowe, sa-
morządowe i instytucjonalne, tworzące współdziałające ze sobą struktury organizacyjne. Działania 
instytucjonalne na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dotyczą zapobiegania występowaniu zagro-
żeń oraz przeciwdziałanie skutkom zdarzeń już zaistniałych, czyli prowadzenie akcji ratunkowych. 
Utrzymywanie bezpieczeństwa publicznego, obok ochrony bezpieczeństwa ludzi, jest podstawowo 
określoną funkcją Policji a głównymi podmiotami w działaniach ratowniczych są straż pożarna i ra-
townictwo medyczne. 

Głównymi zadaniami administracji publicznej w zakresie ratownictwa jest planowanie i nadzór nad 
funkcjonowaniem podmiotów ratowniczych. Szczególną rolę koordynacyjną pełnią organy admini-
stracji rządowej i samorządowej w przypadku zdarzeń kryzysowych, którym w przeciwieństwie do 
zdarzeń lokalnych nie są w stanie zapobiec dyżurne służby ratownicze. Podstawową zasadą planowa-
nia cywilnego, które jest zadaniem ustawowym organów administracji na wszystkich szczeblach przy 
tworzeniu systemu ochrony ludności, jest stosowanie reguły tzw. „łańcucha bezpieczeństwa”, charak-
teryzującej poszczególne fazy zarządzania kryzysowego: a/ zapobieganie występowaniu zagrożeń 
poprzez analizę potencjalnych zagrożeń; b/ przygotowanie służb ratunkowych, administracji publicz-
nej i instytucji społecznych do reagowania w sytuacjach kryzysowych; c/ sprawne i skoordynowane 
reagowanie służb ratunkowych, instytucji społecznych i administracyjnych w razie wystąpienia kata-
strof; d/ odbudowa infrastruktury społecznej i technicznej, oraz pomoc społeczna mieszkańcom i 
�nansowa �rmom. Stąd na poziomie powiatów: poznańskiego i miasta Poznania przy funkcjonują-
cych w ich urzędach wydziałach d.s bezpieczeństwa działają organy pomocnicze w postaci: Powiato-
wego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa 
Powiatowego oraz Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania. W skład Komisji i Zespołu Za-
rządzania Kryzysowego wchodzą obok przedstawicieli urzędu, pracownicy policji, straży pożarnej, 
straży miejskiej, służb medycznych, weterynaryjnych, sanitarnych, energetyki, wodociągów, drogo-
wnictwa, nadzoru budowlanego i ośrodka pomocy społecznej. 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego jest organem nadrzędnym dla gminnych centrów za-
rządzania kryzysowego. Na obszarze powiatu poznańskiego, gminne centrum zarządzania kryzyso-
wego, pełniące całodobowy dyżur telefoniczny posiadają gminy Kórnik, Stęszew, Buk, Czerwonak, 
Kleszczewo i Komorniki (bip.powiat.poznan.pl). Koordynacją i nadzorem działań powiatu poznań-
skiego i miasta Poznania zajmują się komórki organizacyjne Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkie-
go w Poznaniu.

Z uwagi na charakter zagrożeń występujących w aglomeracji działania służb związanych z bezpie-
czeństwem coraz częściej zostają nakierowane na przeciwdziałanie i zapobieganie głównym zagroże-
niom. Urząd Miasta Poznania i Starostwo Powiatowe w Poznaniu opracowały szereg planów, strategii 
i dokumentów, które obligują właściwe służby i instytucje do współdziałania w ramach akcji pro�lak-
tycznych i prewencyjnych. Jednym z najważniejszych działań jest popularyzacja wiedzy z zakresu ra-
townictwa i bezpieczeństwa wśród samych mieszkańców aglomeracji. 

Większość problemów z którymi borykają się służby ratownicze aglomeracji poznańskiej związanych 
jest z koniecznością integrowania wszelkich służb i instytucji odpowiedzialnych za szeroko rozumia-
ne ratownictwo i bezpieczeństwo. W lutym 2012 roku jako pierwsze w Polsce uruchomione zostało w 
Poznaniu Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które obsługuje europejski numer 
alarmowy 112. Budowa zintegrowanego centrum powiadamiania ratunkowego nie jest procesem za-
kończonym, ale stanowi realizację najczęściej postulowanych rozwiązań organizacyjnych, warunku-
jących skuteczność działania służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego w aglomeracji.

 




