
Rejon Służbowy 
PO-POZ-0541-405M 

Komisariat Policji 
Poznań Stare Miasto



Mapa podległego rejonu służbowego z 
zaznaczonymi ulicami. 



Wykaz ulic rejonu służbowego:  
 

vKazimierza Wielkiego 1-25
vMarii Magdaleny  nr 1-10
vHipolita Cegielskiego nr 2-8
vPiekary nr 5-25
vMościckiego  nr 1-7
vKrólowej Jadwigi nr 32-63
vKrakowska nr 1-34
vStrzelecka nr  17-52
vKarmelicka nr 1-3



Ważniejsze instytucje użyteczności publicznej 
usytuowane w rejonie służbowym.



 
Komisariat Policji Poznań Stare Miasto ul. 

św. Marii Magdaleny 12



Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii
ul. Kazimierza Wielkiego 24
 



Obiekty Sakralne - Kościół pw. Bożego 
Ciała ul. Strzelecka 40



W ramach działania priorytetowego dla rejonu 
służbowego nr 41-405 na okres                           
15.01. – 15.07.2018r. zaplanowano poprawę 

bezpieczeństwa w rejonie ul. Krakowska gdzie 
występuje nieprawidłowe parkowanie.

W szczególności na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Półwiejska do ul. Łąkowa, gdzie obowiązuje znak B-

36. W ramach podejmowanych działań  
zaangażowano funkcjonariuszy OPI KP Poznań Stare 

Miasto, WRD KMP Poznań oraz Straży Miejskiej 
miasta Poznania.



Program – Poprawa bezpieczeństwa 
obcokrajowców w rejonie służbowym



Analiza i opis zjawiska

● W toku analizy spotkań z społeczeństwem ustalono że w 
rejonie 41-405 mieszka wielu obcokrajowców którzy są 
narażeni na negatywne zachowania na tle 
narodowościowym, etnicznym oraz rasistowskim



Miejsca zamieszkania obcokrajowców 

● ul. Strzelecka 19  



Miejsca zamieszkania obcokrajowców 

● ul. Strzelecka 30  



Miejsca zamieszkania obcokrajowców 

● ul. Kazimierza Wielkiego 5 

  



CELE PROJEKTU

● Ogólny - Rozmowy i spotkania z mieszkańcami innych 
narodowości

● Szczegółowy - Edukowanie społeczeństwa, mieszkańców 
oraz reagowanie na każde negatywne zjawisko  



WSKAŹNIKI MIERZĄCE POSTĘPY PROJEKTU

Spotkania z mieszkańcami

Analiza KMZB

Analiza SWD 



ZAPLANOWANE DZIAŁANIA 

Spotkania profilaktyczne z mieszkańcami celem zapewnia 
bezpieczeństwa osobą innych narodowości. 



NAKŁADY NA PROJEKT 

Rzeczowe -Ulotki dot. nietolerancyjnych zachowań 

Osobowe – Funkcjonariusze Rewiru Dzielnicowych oraz 
ZPS



Rodzaje Ewaluacji

● Formatywna – ankiety, wywiady, spotkania z 
społeczeństwem

● Procesowa – monitowanie zjawiska
● Wyników – analiza danych i statystyk



Dziękuje za uwagę

Prezentacje sporządził 

sierż. szt. Mateusz Leśniewski 
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