
Rejon Służbowy 
PO-POZ-0542-407M 

Komisariat Policji 
Poznań Stare Miasto



Mapa podległego rejonu służbowego z 
zaznaczonymi ulicami. 



Wykaz ulic rejonu służbowego:  
 

vRatajczaka 1-34
vNiezłomnych nr 1-3
vOgrodowa nr  1-20
vPiekary nr 5-25
vKrysiewicza  nr 3-8
vWysoka nr 5-12
vSzymańskiego  nr 5-10
vpl. Andersa 1-7
vKościuszki nr 70-64



Ważniejsze instytucje użyteczności publicznej 
usytuowane w rejonie służbowym.



 
Naczelny Sąd Administracyjny ul. 

Ratajczaka 18



Szpital Dziecięcy 
ul. Krysiewicza



Teatr Muzyczny ul. Niezłomnych



Obiekty sakralne – 
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Poznaniu   

file:///E:/index.html


W ramach działania priorytetowego dla rejonu 
służbowego nr 42-407 na okres                           
15.01. – 15.07.2018r. zaplanowano poprawę 
bezpieczeństwa w rejonie ul. Piekary gdzie 

występuje nieprawidłowe parkowanie.
W szczególności na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Ogrodową do nr 8A, gdzie obowiązuje znak B-36.

W ramach podejmowanych działań  zaangażowano 
funkcjonariuszy OPI KP Poznań Stare Miasto, WRD 
KMP Poznań oraz Straży Miejskiej miasta Poznania.



W rejonie 42-407 realizowana jest Karta zadania 
doraźnego przy ul. Ogrodowa 2, gdzie występują 

zagrożenia w postaci grupowania się osób, 
spożywania alkoholu oraz zażywania środków 

odurzających. Karta zadania doraźnego realizowana 
jest od dnia 16.10.2018r. w trackie codziennego 

obchodu oraz  przy udziale funkcjonariuszy OPI KP 
Poznań Stare Miasto



Program – Poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców ul. Ogrodowej dot. 

przestępczości narkotykowej 



Analiza
● Analiza Krajowej Mapy zagrożeń wykazała że na ul. 

Ogrodowej występują miejsca gdzie zażywane są środki 
odurzające. Zjawisko zażywania środków występują 
głównie w bramach i podwórzach kamienic. 



Opis Zjawiska
W podwórzach posesji ul. Ogrodowej występują zjawiska 
zażywania środków odurzających,  przez mieszkańców  
wymienionej ulicy oraz przez osoby napływowe. Informacje 
uzyskano na podstawie analizy KZB 



Miejsca zagrożone

● ul. Ogrodowa 2 



Miejsca zagrożone

● ul. Ogrodowa 5



Miejsca zagrożone

● ul. Ogrodowa 16



CELE PROJEKTU

● Ogólny - Poprawa bezpieczeństwa pod kątem Zwalczania 
zjawiska zażywania środków odurzających przy ul. 
Ogrodowej

● Szczegółowy - Współpraca z mieszkańcami ul. Ogrodowej 
oraz kontrole miejsc zagrożonych. Rozpowszechnianie 
info. Negatywnych skutkach zażywania środków 
odurzających  



WSKAŹNIKI MIERZĄCE POSTĘPY PROJEKTU

Spotkania z mieszkańcami

Analiza KMZB

Analiza SWD 



ZAPLANOWANE DZIAŁANIA 

Spotkania profilaktyczne

Patrole prewencyjne



NAKŁADY NA PROJEKT 

Rzeczowe -Ulotki dot. skutków zażywania środków 
odurzających

Osobowe – Funkcjonariusze Rewiru Dzielnicowych oraz OPI 
KP Poznań Stare Miasto



Rodzaje Ewaluacji
● Formatywna – wywiady, spotkania z społeczeństwem
● Procesowa – monitowanie zjawiska
● Wyników – analiza danych i statystyk



Dziękuje za uwagę
 
sporządził

sierż. szt. Mateusz Leśniewski


	Slide1
	Slide2
	Slide3
	Slide4
	Slide5
	Slide7
	Slide8
	Slajd 8
	Slide15
	Slajd 10
	Slajd 11
	Slajd 12
	Slajd 13
	Slajd 14
	Slajd 15
	Slajd 16
	Slajd 17
	Slajd 18
	Slajd 19
	Slajd 20
	Slajd 21
	Slajd 22

