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Oświadczam, że posiadam odpowiednie upoważnienie 

do przekazania załączonego zgłoszenia konkursowego.

  PEŁNA NAZWA INWESTYCJI: 

Zadanie „Budowa Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa oraz Regionalnego 

Magazynu Kryzysowego przy ul. Augustowskiej 44 w Olsztynie wraz 

z wykonaniem połączenia światłowodowego z Centrum Zarządzania 

Kryzysowego przy ul. Niepodległości 16 w Olsztynie do projektowanego 

Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa” jako część Projektu „Bezpieczny MOF” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, ujętego w formule Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych oraz zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie 

pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne 

wykorzystanie zasobów, działania 5.4. Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, 

poddziałania 5.4.2. Bezpieczny MOF Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

  WARTOŚĆ INWESTYCJI 
  (zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie):

Wartość całego Projektu: 37.368.064,55 PLN (na dzień 10 lutego 2020 r.)

Wartość opisywanego zadania: 13 455 367,87 PLN

  DATA ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI: 

Zakończenie robót budowlanych w ramach opisywanego zadania: 30 czerwca 2019 r.

Aktualnie cały Projekt jest zrealizowany w 88 %.

Zakończenie całego Projektu: grudzień 2020 r.

  NAZWA INWESTORA ORAZ PARTNERA PRYWATNEGO 
  WRAZ Z KONTAKTEM (ADRES, TELEFON): 

Inwestor: Gmina Olsztyn pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, tel. (89) 527-31-11

Wykonawca – konsorcjum firm:

Zakład Usług Inwestycyjnych Inwest-Serwis Wojciech Grochowski

ul. Polna 19, 10-086 Olsztyn – lider

„Inwest-Serwis” Sp. z o.o. ul. Polna 19, 10-086 Olsztyn – partner

Inżynier kontraktu – konsorcjum firm:

B-Act Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 24, 85-075 Bydgoszcz – lider

ASTEL Adam Sulewski ul. Pszczółki Mai 13, 10-696 Olsztyn – partner
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ROZMACH INWESTYCJI W ODNIESIENIU DO BUDŻETU I MOŻLIWOŚCI SAMORZĄDU

Kontrakt nr 147/08/2017/211/08 z dnia 01.09.2017 r. przewidywał wykonanie i wykończenie robót 

określonych jako jedne z zadań Projektu „Bezpieczny MOF”, ujętych w formule Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w podziale na zadania:

1. zadanie nr 1: „Stworzenie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa” przy ul. Augustowskiej 44 

 w Olsztynie.

2. zadanie nr 6: „Budowa Regionalnego Magazynu Kryzysowego” przy ul. Augustowskiej 44 

 Olsztynie wraz z wykonaniem połączenia Światłowodowego z Centrum Zarządzania

 Kryzysowego przy ul. Niepodległości 16 do projektowanego Regionalnego Centrum

 Bezpieczeństwa przy ulicy Augustowskiej w Olsztynie.

W kontekście wysokości wydatków majątkowch Gminy Olsztyn na koniec 2019 r. (172.563.052,12 zł), 

koszt opisywanej inwestycji jest relatywnie niewysoki (13 455 367,87 zł). Znaczenie tego 

przedsięwzięcia odnosi się do niezwykle ważnego celu, jakim jest wzrost poczucia bezpieczeństwa 

społeczeństwa poprzez zwiększenie efektywności działań służb oraz stworzenie możliwości 

wczesnego informowania i ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami (co wymagało inwestycji 

w infrastrukturę oraz rozwój systemów zintegrowanego monitoringu i ostrzegania).

WALORY ESTETYCZNE

Zakres prac objął m.in.:

a) wykonanie robót przygotowawczych,

b) wykonanie robót tymczasowych,

c) wykonanie rozbiórek,

d) wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz innych 

 robót niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

e) wykonanie światłowodu,

f) uporządkowanie terenu budowy,

g) wycinkę drzew i krzewów,

h) nasadzenia kompensacyjne.
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FUNKCJONALNOŚĆ

Przedsięwzięcie uwzględniało przebudowę istniejącego budynku na część administracyjną – trzy 

kondygnacje (dwie nadziemne i jedna podziemna), rozbiórkę istniejących garaży i budowę 

wielofunkcyjnego pawilonu dla potrzeb Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie 

i Regionalnego Magazynu Kryzysowego, wybudowanie układu komunikacyjnego, wykonanie osłony 

śmietnika oraz wykonanie muru oporowego na granicy działki ozn. nr 550/3.

Główne wejście do budynku zlokalizowano po stronie zachodniej. Przy wejściu zaprojektowano  

podnośnik dla osób niepełnosprawnych. Zachodnia część budynku jest dwukondygnacyjna 

z częściowym podpiwniczeniem. Na poziomie piwnicy znajdują się pomieszczenia techniczne 

i magazyny. Poziom parteru części zachodniej przeznaczony jest na przyjmowanie interesantów i część 

administracyjną oraz sanitariaty. Piętro przeznaczono na część administracyjno-biurową. Pomieszczenia 

znajdujące się w podpiwniczeniu, część pomieszczeń biurowych w poziomie parteru i piętro oraz klatka 

schodowa są dostępne wyłącznie dla pracowników.

Centralna część budynku to głównie pomieszczenia biurowe dostępne tylko dla pracowników 

Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa. Zaprojektowano tam również salę posiedzeń przeznaczoną 

na 30 osób, wyposażoną w system konferencyjny i nagłośnienia, projektor z ekranem, stanowisko do 

obsługi audiowizualnej, z dostępem do pomieszczenia socjalnego. Najistotniejsze pomieszczenie w tej 

części budynku to pomieszczenie sali operacyjnej, w której zlokalizowano 11 stanowisk. Umiejscowione 

tam będą służby dyżurne Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, 

Straży Miejskiej. Funkcjonować w niej będzie również Dyżurny RCB. Ponadto w tym miejscu będzie 

działać Centrum Monitoringu. W tej części budynku znajduje się   pomieszczenie serwerowni.

Wschodnie skrzydło jest rozbierane i odbudowywane. Znajduje się w nim część przeznaczona pod 

Regionalny Magazyn Kryzysowy (magazyn główny o powierzchni około 300 m kw., magazyn 

wyposażenia specjalnego oraz biuro magazyniera wraz z sanitariatem). Część magazynu 

wielkogabarytowego zajmie pomieszczenie dekontaminacji oraz pomieszczenie o wymiarach 

15m x 15m przeznaczone na magazyn kontenerów.

Jak wspomniano we wstępie, realizacja Projektu zapewni wzrost poczucia bezpieczeństwa 

społeczeństwa w wyniku zwiększenia efektywności działań służb oraz umożliwi wczesne 

informowanie i ostrzeganie mieszkańców przed zagrożeniami. 
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Wymagało to inwestycji w infrastrukturę oraz rozwój systemów zintegrowanego monitoringu 

i ostrzegania. Podniesienie i utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w wyniku realizacji 

Projektu dotyczy nie tylko mieszkańców Olsztyna, ale również sześciu gmin ościennych (Dywity, 

Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Jonkowo) tworzących tzw. Miejski Obszar Funkcjonalny. Cel ten 

zostanie zrealizowany poprzez realizację działań służących wyposażeniu i integracji służb 

zaangażowanych w usuwanie skutków klęsk żywiołowych i środowiskowych oraz stworzenie możliwości 

wczesnego ostrzegania i informowania mieszkańców o zaistniałym lub przewidywanym zagrożeniu.

Dzięki wyposażeniu służb w nowe narzędzia teleinformatyczne skróci się czas dostępu do informacji 

o zagrożeniach powstałych bądź zbliżających się. Zakupiony sprzęt pozwoli szybko i sprawnie 

realizować działania w celu pomocy mieszkańcom w obliczu nagłych zdarzeń. Pozwoli skrócić czas 

reakcji na występujące zagrożenia naturalne lub awarie. Wyposażenie i wzmocnienie służb, organów 

i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców oraz udoskonalenie procedur służyć 

będzie szybkiej wymianie informacji pomiędzy elementami systemu, co usprawni zapewnienie 

bezpieczeństwa mieszkańcom. Celem powstałego Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) jest 

stworzenie możliwości efektywnego zapobiegania i reagowania na klęski żywiołowe, właściwa 

i efektywna realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, sprawne funkcjonowanie systemu 

bezpieczeństwa na obszarze MOF oraz właściwa koordynacja działań.

Z kolei Regionalny Magazyn Kryzysowy (RMK) zapewni najpotrzebniejsze środki na wypadek klęsk 

żywiołowych i zdarzeń nadzwyczajnych. Przełoży się to na zmniejszenie rozmiarów szkód oraz 

minimalizację ich skutków. Magazyn zostanie wyposażony w sprzęt taki, jak: pilarki, sorbenty, 

agregaty prądotwórcze, pompy, koce, kamizelki odblaskowe, kalosze, peleryny, rękawice ochronne, 

kaski, łomy, kilofy, łopaty, szpadle, namioty ratownicze, zapory przeciwpowodziowe, itp. Wszystkie 

wyżej wymienione elementy projektu są ze sobą spójne i wynikają z przyjętej i skonsultowanej 

społecznie strategii MOF.

Założenia funkcjonalne:

1. Rozkład pomieszczeń zapewnia warunki do pracy całodobowej obsady RCB, w szczególności 

 w sytuacjach alarmowych,

2. Pomieszczenia zapewniają pracę w przypadku braku dopływu prądu (zasilanie ze źródeł 

 awaryjnych, podtrzymujących jednocześnie nieprzerwane działanie systemu łączności),

www.olsztyn.eu
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3. W skład pomieszczeń RCB wchodzą pomieszczenia urządzeń łączności, 

 operacyjno-dyspozytorskie, narad i posiedzeń, biurowe, socjalne, odpoczynku i sanitarne, a także 

 pokoje biurowo-wypoczynkowe dla służb na wypadek prowadzenia długotrwałych działań,

4. Pomieszczenia są wydzielone według obsady i zapotrzebowania odpowiednio dla: Dyżurnych 

 RCB, Dyżurnych Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Policji, pracowników Centrum Monitoringu, 

 przedstawiciela powiatu, oraz w przyszłości pracownika ZDZiT w Olsztynie. Dodatkowo są tam 

 stanowiska ds. łączności i informatyki,

5. System łączności zapewnia komunikację wewnętrzną pomiędzy elementami centrum, 

 interfejsy z publicznymi stacjonarnymi i ruchomymi sieciami telekomunikacyjnymi, sieciami 

 wydzielonymi operatorów prywatnych oraz specjalnych. Zapewniono warstwę transportową 

 dla rozległej sieci, obejmującej urządzenia monitorowania zagrożeń oraz lokalne sieci 

 komputerowe podmiotów systemu, w tym transmisję niezbędnych informacji. System posiada 

 możliwość działania w pracy ciągłej, nadzoru i czuwania. System RCB będzie funkcjonował 

 w oparciu o następujące środki łączności:

• sieci telefonii komórkowej

• sieci telefonii stacjonarnej

• łączność internetową

• łączność radiową

6. Komputerowe systemy wspomagania zarządzania (dowodzenia) zoptymalizują proces decyzyjny 

 (proces podejmowania decyzji i efektywnego przeciwdziałania kryzysom),

7. Zaprojektowane systemy informatyczne i komunikacyjne są spójne oraz mają zapewniać 

 możliwość wymiany informacji z systemami administracji państwowej,

8. Systemy zasilania oraz informatyczne zapewniają możliwość nieprzerwanej pracy nawet podczas 

 klęsk żywiołowych i długotrwałych awarii infrastruktury krytycznej.

Umieszczenie dyżurnych większości służb na jednej Sali operacyjnej ułatwi błyskawiczną wymianę 

informacji i ułatwi możliwie szybkie podejmowanie stosownych działań przez właściwe służby, ze 

szczególnym uwzględnieniem klęsk żywiołowych oraz zjawisk naturalnych.

www.olsztyn.eu
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NOWATORSTWO

Podniesienie i utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w wyniku realizacji projektu 

dotyczy nie tylko mieszkańców Olsztyna, ale również sześciu gmin ościennych (Dywity, Barczewo, 

Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Jonkowo) tworzących tzw. Miejski Obszar Funkcjonalny. 

Działanie na skalę aglomeracyjną to w przypadku Olsztyna nowa tendencja. Cel ten zostanie 

zrealizowany poprzez realizację działań służących wyposażeniu i integracji służb zaangażowanych 

w usuwanie skutków klęsk żywiołowych i środowiskowych oraz stworzenie możliwości wczesnego 

ostrzegania i informowania mieszkańców o zaistniałym lub przewidywanym zagrożeniu. 

Dzięki wyposażeniu służb w nowoczesne narzędzia teleinformatyczne skróci się czas dostępu do 

informacji o zagrożeniach powstałych bądź zbliżających się. Zakupiony sprzęt pozwoli szybko 

i sprawnie wykonywać działania w celu pomocy mieszkańcom w obliczu nagłych zdarzeń. Pozwoli 

to skrócić czas reakcji na występujące zagrożenia naturalne lub awarie.

Nowoczesne technologie gwarantują szybki przesył i dostęp do informacji dzięki specjalnym 

systemom powiadamiania. Ponadto uruchomienie portalu informatycznego oraz aplikacji mobilnej 

gwarantuje mieszkańcom stały dostęp do bieżących informacji obejmujących zagadnienia 

związane z bezpieczeństwem, zagrożeniami i sposobami zapobiegania ich skutkom. 

Głównym zadaniem aplikacji na urządzenia mobilne będzie przekazywanie komunikatów oraz 

prognoz związanych głównie ze zjawiskami pogodowymi i klęskami żywiołowymi. Jednocześnie 

z poziomu aplikacji będzie możliwość przekazywania informacji oraz zgłoszeń do RCB. Oprócz 

komunikatów z poziomu aplikacji dostępne będą wszystkie informacje umieszczone na portalu. 

Projekt obejmuje również stworzenie spójnego systemu bezpieczeństwa na akwenach wodnych. 

Celem zadania jest stworzenie systemu powiadamiania żeglarzy, mieszkańców i turystów 

o możliwości wystąpienia zagrożenia pogodowego. W ramach projektu wybudowano nowe maszty 

w rejonach, gdzie mieszkańcy i turyści korzystają z wypoczynku na wodzie. Na masztach 

zamontowano stacje pogodowe przekazujące w czasie rzeczywistym informacje do RCB. 

Zmodernizowano również punkt systemu sygnalizacyjnego na jeziorze Ukiel w Olsztynie.

Kolejnym etapem projektu było wyposażenie RCB w Mobilne Centrum Kierowania (MCK), 

umożliwiające prowadzenie efektywniejszych działań na miejscu zdarzenia. 

www.olsztyn.eu
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W ramach zadania zakupiono dwa pojazdy: rozpoznania oraz dowodzenia i łączności wyposażone 

m.in. w drona oraz przyczepę. Pojazdy będą wykorzystywane do prowadzenia działań 

rozpoznawczych podczas trudnych i długotrwałych akcji (usuwanie skutków silnych wiatrów, akcji 

przeciwpowodziowych). Mobilne Centrum Kierowania stanowić będzie nowoczesny mobilny 

system gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji danych, stanowiący integralny element złożonego 

systemu o unikalnej funkcjonalności.

WSPÓŁPRACA Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ NA ETAPIE PROJEKTOWANIA INWESTYCJI

Elementy opisywanego zadania, tj. RCB i RMK, są ze sobą spójne i wynikają z przyjętej 

i skonsultowanej społecznie strategii MOF.

MONTAŻ FINANSOWY (KONCESJA, KREDYT, DOTACJA, PPP ETC.)

Wartość całego Projektu na dzień 10 lutego 2020 r. to 37.368.064,55 zł. Projekt jest realizowany 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 

2014-2020, w ramach działania 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, podziałania 5.4.2 

Bezpieczny MOF. Dofinansowanie unijne jest na poziomie 85 %. Udział finansowy Powiatu 

Olsztyńskiego we wkładzie własnym do inwestycji jest na poziomie około 20 procent, natomiast 

poszczególnych gmin – na poziomie kilku procent (od 2,5 do 6 % w zależności od liczby 

mieszkańców).

AKTYWNE GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM

Gmina Olsztyn podjęła i realizuje działania związane z aktywnym zarządzaniem majątkiem 

powstałym w ramach przedmiotowego Projektu, mające na celu prawidłowe wykorzystanie 

i zachowanie jego trwałości. To wszystko powoduje, że Projekt nie zakończy się z dniem podpisania 

protokołu odbioru końcowego, a zarządzanie efektami powstałymi w toku jego realizacji 

i powstałym majątkiem będą trwały nadal.

www.olsztyn.eu
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