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POROZUMIENIE BEZPIECZNA WIELKOPOLSKA   

 
§ 1 

 
Niniejszy dokument określa zasady współpracy w ramach Porozumienie BEZPIECZNA 
WIELKOPOLSKA, zwanego w dalszej części dokumentu „Porozumieniem”. 
 

§ 2 
 

W ramach Porozumienie BEZPIECZNA WIELKOPOLSKA  współpracują instytucje 
państwowe i samorządowe, które zgodnie z kompetencjami dbają o bezpieczeństwo 
obywateli. 
Warunkiem przystąpienia do Porozumienia jest złożenia pisemnej deklaracji. 
 

§ 3 
 
Celem podejmowanych działań w ramach Porozumienia jest: 

1) poprawa szeroko pojętego bezpieczeństwa w Wielkopolsce, 
2) poprawa skuteczności i efektywności organów nadzoru wynikająca z uzupełniania 

się kompetencjami, 
3) promowanie Kultury Bezpieczeństwa. 

 
§ 4 

 
1. Współpraca uczestników Porozumienia polegać będzie na skoordynowanych 

działaniach w ramach odrębnych kompetencji w celu  poprawy bezpieczeństwa 
obywateli na terenie Wielkopolski.  

2. W celu usprawnienia komunikacji pomiędzy uczestnikami wyznacza się osoby do 
kontaktów w ramach SIECI POWIĄZAŃ, która ma umożliwiać zarówno kontakty 
robocze, jak i niezwłoczny przepływ informacji w przypadku potrzeby działania 
związanego z eliminacją zagrożenia zdrowia i życia obywateli. 

 
§ 5 

 
Założenia dotyczące organizacji działań w ramach Porozumienia BEZPIECZNA 
WIELKOPOLSKA. Wszyscy partnerzy: 

1) współpracują na zasadach równości i dobrowolności, 
2) wyznaczają osoby do kontaktów roboczych, 
3) informują, popularyzują podejmowane działania za pośrednictwem stron 

internetowych uczestników – instytucji, wydawnictw, 
4) popularyzują znak graficzny Porozumienia BEZPIECZNA WIELKOPOLSKA, 
5) mają prawo do zwołania posiedzenia przedstawicieli Porozumienia. 



 
§ 6 

 
Obszary działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ramach Porozumienia. 

1) wspólne, wzajemne szkolenia, 
2) współdziałanie w zakresie likwidacji zagrożeń dla życia i zdrowia obywateli (SIEĆ 

POWIĄZAŃ), 
3) wspólne działania prewencyjne: konferencje, seminaria, konkursy, działania 

edukacyjne, wspólne wydawnictwa, 
4) wspólne kontrole. 

 
§ 7 

 
Uczestnictwo w Porozumieniu BEZPIECZNA WIELKOPOLSKA w żaden sposób  
nie narusza postanowień indywidualnych porozumień zawartych wcześniej pomiędzy 
uczestnikami. 

§ 8 
 
Zmiany założeń organizacji działań mogą być inicjowane przez każdego z uczestników 
Porozumienia i zatwierdzane na posiedzeniach. 
 

§ 9 
 

1. Okręgowy   Inspektorat  Pracy  w   Poznaniu   zapewnia   obsługę  biurową związaną  
z jej działalnością, wyznaczając do tych prac swego pracownika, będącego 
sekretarzem Porozumienia.  

2. Raz w roku, w ostatnim kwartale, będą zwoływane posiedzenia członków 
Porozumienia, dotyczące podsumowania współpracy oraz uwag i założeń dotyczących 
działań na rok następny. 

3. Propozycje posiedzeń i inicjatyw członkowie porozumienia zgłaszają poprzez 
sekretarza. 

 
 


