UCHWAŁA nr 390/17
Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta
z dnia 30 marca 2017 roku
w sprawie zgłoszenia kandydata do nagrody „Bezpieczny Kraków” za rok 2016.
Na podstawie § 3 pkt 3 lit. j uchwały nr XCIX/1512/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w
sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz.
1854) i Uchwały nr XII/153/15 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia
Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta do wydawania opinii oraz występowania z wnioskami, o których mowa w § 3
pkt 3 i 4 Statutu, oraz na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK, znak OC01.0008.01.01.2017, Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta uchwala, co następuje:

§1
Wnioskuje się o przyznanie nagrody „Bezpieczny Kraków” za 2016 rok kandydatowi:
Zbigniewowi Kulce – Kierownikowi Referatu Wsparcia Służby Oddział III Nowa Huta Straży
Miejskiej Miasta Krakowa.
§2
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady i Zarządu
Dzielnicy XVIII Nowa Huta
Stanisław Moryc

Uzasadnienie:
Zbigniew Kulka, żonaty, dwoje dzieci. Jego hobby to sport, film, muzyka, budownictwo
oraz informatyka.
Sprawuje bezpośredni nadzór nad sekcjami: Dyżurnych, Ekologiczną, Monitoringu
Wizyjnego.
Jest absolwentem Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach; specjalność: pedagogika
resocjalizacyjna i sądowa.
Kierownik Referatu Zbigniew Kulka pracuje w Straży Miejskiej Miasta Krakowa
od września 2000 roku. W dotychczasowym okresie zatrudnienia przeszedł kolejne stopnie
awansu począwszy od strażnika aplikanta do kierownika referatu.
W okresie od 2000 r. do końca stycznia 2008 r. zatrudniony był w referacie patrolowointerwencyjnym oraz rejonowym Oddziału I Śródmieście, a od lutego 2008 r. pracował
w oddziale I Śródmieście jako Kierownik Referatu Dyżurnych i Monitoringu Wizyjnego.

Jego następnym szczeblem kariery zawodowej było objęcie w 2010 r. stanowiska
Kierownika Referatu Koordynacji Służby Straży Miejskiej Miasta Krakowa, gdzie m.in.
współpracował z ówczesnym Powiatowym Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Krakowie w
ramach procedur likwidacji zagrożeń. Zaangażował się wówczas w nowatorski projekt
identyfikacji miejsc potencjalnie zagrożonych podczas nawalnych opadów deszczu i powodzi,
gdzie istnieje konieczność monitorowania miejsc potencjalnie zagrożonych (wybranych na
podstawie dotychczasowych długoletnich doświadczeń) i badanych pod kątem: stanu wód
w ciekach wodnych przepływających przez Kraków, drożności mostów i przepustów,
przejezdności dróg i podtopień terenu.
Poprzez wprowadzenie nowatorskiego postępowania przy monitorowaniu stanu wody w
rzekach oraz wprowadzeniu możliwości wykonywania realnych pomiarów stanu wód,
wprowadził ujednolicone procedury reagowania na zagrożenie powodziowe na terenie Krakowa.
Dokonał oznaczenia mostów w celu wyznaczenia punktów pomiarowych oraz stworzył system
elektronicznego przeliczania wartości wskazujących na realny stan zagrożenia powodziowego na
terenie Krakowa, który następnie przesyłany jest do Centrum Zarzadzania Kryzysowego Miasta
Krakowa. Odczyty pomiarowe oraz bieżąca ich analiza pozwala skutecznie informować
społeczność lokalną o nadchodzącym zagrożeniu oraz chroni mienie znacznych rozmiarów.
Pełniąc rolę kierownika na Oddziale III Nowa Huta od 2014 roku, dał się poznać Radnym
Dzielnicy oraz społeczności lokalnej od strony bardzo dobrego przygotowania zawodowego oraz
zaangażowania w realizacje powierzonych zadań, które przekładają się na osiąganie
ponadprzeciętnych efektów pracy. Nabyta wiedza umiejętności i doświadczenie pozwalają mu na
efektywne wykorzystanie czasu pracy, a to przekłada się na jego zdecydowane i skuteczne
działanie dla poprawy porządku publicznego oraz wzrostu poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców w dzielnicach: XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice, XVI Bieńczyce, XVII Wzgórza
Krzesławickie, XVIII Nowa Huta.
Przykładem i potwierdzeniem Jego wzorowej pracy na rzecz społeczności lokalnej
są wskazane poniżej tylko niektóre z otrzymanych podziękowań, które podkreślają
profesjonalizm i zaangażowanie kandydata do nagrody „Bezpieczny Kraków” za rok 2016:
- 2010 r. – pisemne podziękowania od Prezydenta Miasta Krakowa za zaangażowanie w
zabezpieczenie ceremonii oraz uroczystości związanych z pogrzebem Pary Prezydenckiej na
Wawelu,
- 2012 r. – pisemne podziękowania od Prezydenta Miasta Krakowa za zaangażowanie
przy organizacji krakowskich wydarzeń i przedsięwzięć związanych z Mistrzostwami Europy w
Piłce Nożnej EURO 2012,
- 2012 r. – pisemne podziękowania od Prezydenta Miasta Krakowa z okazji jubileuszu
21-lecia powstania Straży Miejskiej Miasta Krakowa, za czuwanie nad bezpieczeństwem
i porządkiem w mieście,
- 2016 r. – pisemne podziękowania od Prezydenta Miasta Krakowa za zaangażowanie w
organizację Światowych Dni Młodzieży,
Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, że kandydat w swojej pracy wyróżnia
się determinacją, skutecznością oraz profesjonalizmem w działaniu, co przyczynia
się do poprawy wizerunku dzielnic nowohuckich postrzeganych jako bezpiecznych zarówno dla
społeczności lokalnej jak i licznie przybywających turystów.

