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NIEOBOJĘTNI WOBEC 
OSÓB BEZDOMNYCH.  



 Rejon służbowy ograniczony jest 
ulicami: 

 

1. Libelta  

2. Działyńskich 

3. Plac Cyryla Ratajskiego 

4. 3 Maja 

5. Nowowiejskiego 

6. Młyńska 

7. Por. Janiny Lewandowskiej  

 ( dawniej 23 Lutego ) 

8. Mielżyńskiego  

9. Fredry 

 

 



 
 

Areszt Śledczy w Poznaniu 

przy ul. Młyńskiej 1 

 
 

Urząd Miasta Poznania 
przy ul. Libelta 16/18 



Okrąglak przy 

skrzyżowaniu ulic 

Mielżyńskiego/Fredry/ 

27 Grudnia  

Kościół pw. 

Najświętszego Zbawiciela przy 

 ul. Fredry 11 



 
Na podstawie przeprowadzonej 

analizy interwencji w rejonie 

służbowym ustalono, że  

najbardziej zagrożonym rejonem 

służbowym jest : 

  

 

- skwer przy ul. Plac Cyryla 
Ratajskiego   

 

 



 

Od 1 stycznia 2017r do 31  

grudnia 2017r odnotowano we  

wskazanym rejonie służbowym  

59 interwencji Policji wspólnie ze 

Strażą Miejską Miasta Poznania a  

także Pogotowia Ratunkowego. 

 



 

Interwencje te dotyczyły w  

głównej  mierze: 

 

- Przebywania osób bezdomnych 

- Żebractwa 

-Załatwiania  potrzeb fizjologicznych 
przez osoby bezdomne 











Jak jest ? 
 W rejonie 43-410 na terenie skweru, uliczek parkowych a 

także w rejonie przystanków komunikacji miejskiej na terenie 
Placu Cyryla Ratajskiego  głównym problemem jest 
przebywanie osób bezdomnych a także załatwianie przez 
nich potrzeb fizjologicznych w miejscu publicznym. 

 
Dlaczego tak jest ? 
 Osoby korzystające ze środków komunikacji miejskiej skarżą się 

na nieprzyjemny  zapach pochodzący od osób bezdomnych, 
ponadto w/w osoby w trakcie korzystania z ławeczek parkowych 
dopuszczają się zaśmiecania miejsca publicznego a także 
publicznie załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Zauważyć 
należy także, że osoby bezdomne przebywające na terenie Placu 
Cyryla Ratajskiego odmawiają skorzystania z oferowanej 
pomocy.  



 Kontrola wskazanego rejonu przez siły Policyjne 
pełniące służbę w rejonie Starego Miasta tj. Straż 
Miejską Miasta Poznania oraz funkcjonariuszy OPI KP 
Poznań Stare Miasto i OPP KWP Poznań w okresie od 
stycznia do czerwca 2018 roku 
 

  Legitymowanie i represjonowanie sprawców wykroczeń 
dostępnymi środkami prawnymi 
 

 Uświadomienie społeczności lokalnej o powinności 
każdorazowego informowania Policji o osobach 
bezdomnych oraz o osobach załatwiających potrzeby 
fizjologiczne w miejscu publicznym, naruszających 
przepisy Kodeksu Wykroczeń w w/w rejonie.  
 



 

 

 Rozpoznanie w zakresie ustalenia osób samotnych oraz 
niezaradnych życiowo 

 

 Utrzymywanie ścisłej współpracy z instytucjami i 
organizacjami działającymi na podległym terenie w celu 
koordynacji przedsięwzięć wobec osób potrzebujących 

 pomocy 

 

  aktywna współpraca ze stowarzyszeniami np. Monar 

 

 





 Ponadto podczas przeprowadzonych kontroli miejsca 
zagrożonego przez siły Policyjne pełniące służbę w rejonie 
Starego Miasta tj. Straż Miejską Miasta Poznania oraz 
funkcjonariuszy OPI KP Poznań Stare Miasto i OPP KWP 
Poznań osobą bezdomnym zastanym na terenie Placu Cyryla 
Ratajskiego wręczano broszurę informacyjną dotyczącą 
miejsc oraz instytucji pomocowych.  



 Zmniejszenie  procederu osób bezdomnych o 
około 50 % przy ul. Plac Cyryla Ratajskiego 
oraz załatwiających potrzeby fizjologiczne w 
miejscu publicznym poprzez oddziaływanie 
prewencyjne oraz represjonowanie sprawców  
wykroczeń dostępnymi środkami prawnymi. 

 




