
KOMISARIAT POLICJI POZNAŃ 
STARE MIASTO

„DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W 
REJONIE SŁUŻBOWYM                        

PO-POZ-0540-401M
W RAMACH PROJEKTU      

POZNANIAKU PRZYJDŹ NAD WARTĘ”



CHARAKTERYSTYKA REJONU
W skład rejonu służbowego nr 40-401M wchodzą ulice: Solna 1-3, 
Plac Wielkopolski, Al. Marcinkowskiego 1-16, Lewandowskiej 
(d.23Luty) 22-42 i 27-43 do ul. Masztalarska, Stawna, Mokra, 
Wroniecka, Żydowska, Dominikańska, Szewska, Kramarska, Wielka, 
Chwaliszewo, Tylne Chwaliszewo, Czartoria, Wenecjańska, Ciasna, 
Garbary 68-90 i 69-93, Szyperska 1-8 oraz 20 i 21



 WAŻNE OBIEKTY
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ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA



MIEJSCA ZAGROŻONE
w rejonie służbowym:



U zbiegu ulic Masztalarska/Lewandowskiej (dawniej 23 Lutego) znajduje się 
skwer zieleni nazwany imieniem rodowitego Poznaniaka  wyśmienitego 

aktora filmowego i teatralnego Romana Wilhelmiego. 

 



Miejsce spotkań młodzieży chcących 
spędzić czas w gronie znajomych 
Miejsce spotkań młodzieży chcących 
spędzić czas w gronie znajomych 

Wykroczenia popełniane przez osoby przebywające na wspomnianym terenie to 
zanieczyszczanie i zaśmiecanie w myśl art. 145 kw.
W takim dużym skupisku ludzi spożywających alkohol zdarzają się również 
kradzieże pozostawionych bez opieki rzeczy osobistych.



PARK STARE KORYTO WARTY

Na terenie przyległym do rzeki Warty, w parku „Stare 
Koryto Warty”  znajduje się plac zabaw 
„Wartofrajda” Dochodzi tam do łamania przepisów 
UWTPiA również przez osoby małoletnie i nieletnie, 
co powiązane jest ze zjawiskiem demoralizacji oraz 
grupowaniem się osób nieletnich; na wspomnianym  
terenie występują zjawiska dewastacji urządzeń 
użyteczności publicznej oraz  do wybryków 
chuligańskich; na  terenie parku w okresie letnim w 
dni weekendowe jest wyraźny problem z 
utrzymaniem terenu w odpowiednim porządku 



        STARE KORYTO WARTY
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 PROJEKT 
   działań profilaktycznych w zakresie
rewitalizacji terenów nadwarciańskich 

         POZNANIAKU
  PRZYJDŹ NAD WARTĘ
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ZAKŁADANE CELE DO 
OSIĄGNIĘCIA

CEL GŁÓWNY:
•Ograniczanie procederu spożywania alkoholu  oraz aktów 
wandalizmu w w/w rejonie,  poprawa poczucia bezpieczeństwa 
osób korzystających z Parku „Stare Koryto Warty”

CEL SZCZEGÓŁOWY:
Kontrole miejsc zagrożonych, informowanie 
społeczeństwa o występujących zagrożeniach, 
wzmacnianie czynników chroniących.



SPOSOBY REALIZACJI 

• Kontrola miejsc zagrożonych w trakcie codziennego obchodu 
oraz przez dzielnicowego rejonu 

• Działania profilaktyczne z mieszkańcami społeczności lokalnej 
dot. zachowania bezpieczeństwa



PLAN PRIORYTETOWY

Działanie programu: Zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa  osób korzystających z parku

    „Stare Koryto Warty” oraz z placu zabaw 
„Wartofrajda”

• Kontrolę miejsca objętego planem priorytetowym, w 
tym przez funkcjonariuszy Ogniwa Patrolowo – 
Interwencyjnego KP Poznań – Stare Miasto, ZPS, 
Straży Miejskiej, Dzielnicowy podczas codziennego 
obchodu rejonu służbowego.



Przekazywanie  informacji mieszkańcom o wdrożeniu planu w życie 
między innymi po przez organizowanie festynów przy współudziale 
Rady Osiedla Stare Miasto oraz innych instytucji pozarządowych. 
Promowanie programów „Poznański Rower Bezpieczny Rower” 
znakowanie rowerów…
Oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”
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