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Utworzenie Posterunku Policji w 
Olsztynie przy ul. Kanta
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Podstawy prawne funkcjonowania Posterunku 
Policji

1. art. 8a Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 o Policji

2. Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 

      28 września 2007 w sprawie szczegółowych zasad organizacji 
i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek 
organizacyjnych Policji

3.  Wytyczne nr 5 komendanta Głównego Policji z dnia 

      20 sierpnia 2004 w sprawie zasad organizacji i 
funkcjonowania posterunku Policji

4. Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 lipca 
2013 w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i 
użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji
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Cele utworzenia posterunku Policji

    Posterunki Policji tworzy się  w celu usprawnienia 
realizacji podstawowych zadań Policji na terenach gmin 
wiejskich i miejskich pozbawionych komisariatów Policji, a 
w szczególności:

 1. zapewnienia mieszkańcom z tych terenów możliwości 
sygnalizowania lub zgłaszania Policji o zdarzeniach i 
sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia, 
a także bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu;

2. Stworzenie warunków umożliwiających szybszą reakcje 
Policji na sygnały i zgłoszenia, o których mowa w pkt. 1.

3.01.2019 3Komenda Miejska Policji w Olsztynie



Zakres działania  posterunku Policji 

• Realizowanie zadań służby prewencyjnej, a w 
szczególności:

• Przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw  i wykroczeń w 
miejscach publicznych,

• Ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii 
społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży

• Ujawnianie przestępstw i wykroczeń oraz wykrywanie ich 
sprawców;

• Realizowanie zadań administracyjno porządkowych;
• Współdziałanie z samorządem terytorialnym oraz innymi 

podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i 
porządku publicznego
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Geneza 

    Wizerunek naszej jednostki i zaufanie mieszkańców 
uzależnione jest od rzeczywistej, odczuwalnej poprawy 
stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz 
efektywności działania i usprawniania procedur 
zarządzania posiadanymi zasobami i informacją.  Jednym 
z wiodących obszarów, mającym bezpośrednie 
przełożenie na poziom zagrożenia przestępczością  i 
poprawę stanu bezpieczeństwa, jest czas reakcji na 
zdarzenie. Komenda Miejska Policji w Olsztynie dąży do 
tego aby był on jak najkrótszy.
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Geneza

    W związku z rosnącym zapotrzebowaniem społecznym, 
ukierunkowanym na stałą obecność Policji w 
największych dzielnicach miasta Komenda Miejska Policji 
w Olsztynie planuje podzielić Olsztyn na trzy rejony 
odpowiedzialności w oparciu o istniejący Posterunek 
Policji  oraz stworzenie dwóch dodatkowych kolejnych 
posterunków Policji.
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Po  reorganizacji mapa Posterunków Policji będzie wyglądała jak 
poniżej

3.01.2019 7Komenda Miejska Policji w Olsztynie



Logistyka

    Obecnie Posterunek Policji w Olsztynie znajduje się przy 
ul. Barcza 13 w Olsztynie. Lokalizacja jest w obiekcie 
spółdzielni mieszkaniowej, w budynku który jest 
przeznaczony na mieszkania zastępcze dla członków 
spółdzielni. Obiekt nie może być remontowany przez 
Policję, nie spełnia wymogów obiektu użyteczności 
publicznej, nie jest  usytuowany przy głównych węzłach 
komunikacyjnych, ani centralnym miejscu nadzorowanych 
rejonów dzielnic.
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Obecna lokalizacja  Posterunku Policji 
w Olsztynie przy ul. Barcza 13
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    Nowa siedziba posterunku planowana jest przy głównym 
węźle komunikacyjnym południowej części Olsztyna 
i w centralnym miejscu nadzorowanych rejonów dzielnic, 
a także przy głównych przystankach autobusowych 
i tramwajowych. W związku z tym, że prawie 64.000 
mieszkańców miasta jest skupiona wokół osiedla Jaroty 
istnieje potrzeba utworzenia nowej siedziby w centrum 
rozbudowujących się osiedli z wykorzystaniem  istniejącej 
infrastruktury miasta powodującej szybki dojazd w 
rejony działania dzielnicowych

Logistyka 
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Nowa lokalizacja Posterunku Policji 
przy ul. Witosa
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• 1 etat  - Kierownik Posterunku Policji,
• 12 etatów dzielnicowych,
• 2 etaty referentów ds. prewencji,
•  1 etat – sekretarka.

    Terytorialny zasięg działania Posterunku Policji obejmuje 
obszar położony w południowo – wschodniej części 
Olsztyna pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Wyszyńskiego, 
5 Wileńskiej Dywizja AK, rzeką Łyną, a granicami 
administracyjnymi miasta, na w/w obszarze znajdują się 
osiedla Pieczewo, Jaroty, Nagórki, Brzeziny, Pozorty, 
Osiedle Mazurskie.

Skład etatowy Posterunku Policji w Olsztynie
oraz rejon działania 
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    Ważnym podkreślenia jest fakt stałej obecności 
funkcjonariuszy w podległym obszarze, co nie tylko 
korzystnie wpłynie na pozytywny wizerunek Policji, ale 
również zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców 
danego obszaru. Przyczyni się to także do zwiększenia 
osobistego kontaktu z dzielnicowym, osobom 
zamieszkującym dany obszar  podległy posterunkowi, 
w szczególności osobom starszym. Powyższe będzie 
miało charakter prewencyjny i zmniejszy liczbę 
przestępstw o charakterze kryminalnym na obszarze 
funkcjonowania.

Podsumowanie 
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     Korzyści z nowej lokalizacji:
• Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców,
• Większa ilość obchodów i spotkań ze społeczeństwem,
• Większa mobilność dzielnicowych,
• Lepszy kontakt z Radami Osiedla,
• Lepsza dostępność dzielnicowych dla obywateli,
• Stała obecności dzielnicowych i służby patrolowej 

w rejonach służbowych,
• Szybki dojazd do miejsca zgłoszenia interwencji.

Podsumowanie
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Dziękuję za uwagę !

Przygotował:
 asp. Łukasz Goworski

Kierownik Posterunku Policji w Olsztynie
KMP w Olsztynie
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