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1.  OCENA  ZAGROŻENIA  PRZESTĘPCZOŚCIĄ  I  WYNIKI  PRACY 
WYKRYWCZEJ.

W 2008 roku w Bydgoszczy zanotowano dalszy spadek przestępstw w 
większości  kategorii,  najbardziej  uciążliwych  dla  społeczeństwa  oraz 
zwiększono  skuteczność  ich  zwalczania.  Rezultaty  te  możliwe  były  dzięki 
właściwej dyslokacji służb prewencyjnych, poprawie efektywności pracy pionu 
kryminalnego oraz wynikały z pogłębiającej się współpracy ze społecznością 
lokalną i instytucjami pozapolicyjnymi. 

Istotny wpływ na dobre wyniki miało również znaczne wsparcie władz 
miasta  poprzez  między  innymi  przeznaczenie  środków  finansowych  na 
działalność  policjantów  III  Kompanii  Oddziału  Prewencji  Policji  w 



Bydgoszczy, na dodatkowe służby pełnione w ramach patroli pieszych, dalszą 
rozbudową systemu monitoringu wizyjnego.

Istotne znaczenie miała również dalsza współpraca ze Strażą Miejską w 
Bydgoszczy,  w tym w zakresie  wspólnych służb patrolowych oraz realizacji 
zadań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w naszym mieście.

Wyniki  pracy  KMP  w  Bydgoszczy  w  zwalczaniu  przestępczości  na 
terenie miasta obrazują tabele nr 1-20, w których przedstawiono dane za lata 
2003-2008, aby unaocznić rozmiary przestępczości w Bydgoszczy, które z roku 
na rok, dzięki systematycznym działaniom w utrzymuje się na niskim poziomie.

Na  terenie  Bydgoszczy  w  2008  r.  odnotowano  14025  przestępstw 
stwierdzonych, co jest to o 4,83%  więcej przestępstw niż w roku 2007, przy 
zwiększeniu  wykrywalności  do  61,6%  (w  2007  r.  57,7%).  Wzrost  o  678 
przestępstw  stwierdzonych  w  szczególności  mógł  być  związany  ze 
zwiększeniem  ujawnialności  przez  bydgoskich  policjantów  przestępstw 
gospodarczych, przestępstw rozbójniczych oraz  nietrzeźwych kierowców. 

Zwiększono także wykrywalność przestępstw kryminalnych do poziomu 
48,7%  przy  osiągnięciu  wykrywalności  rzędu  44,3%  w  2007  roku,  przy 
wskaźniku dynamiki tych przestępstw na poziomie 103,2% ( wzrost o 3,2%).
 

Nastąpił  również  spadek  liczby  przestępstw  stwierdzonych  w 
podstawowych kategoriach:

•bójki  i  pobicia  z  87  do  83  przestępstw  (o  4  czyny  tj.  4,59  %)  przy 
osiągnięciu  wykrywalności  69,9% do 75,9% (spadek o 6 %);
•kradzieży samochodów z 375 do 334 (o  41 przestępstwa, tj. o 10,9%), przy 
utrzymaniu wykrywalności na poziomie 17,5%;
•kradzieży z włamaniem z 2141 do 2019 ( o 122 przestępstwa tj. 5,7%), przy 
jednoczesnym znacznym wzroście wykrywalności z 19,8% do 28,5% (wzrost 
o 8,7% - patrz tabele nr 9-10);
•kradzieży cudzej rzeczy z 2789 do 2685 ( o 104 przestępstwa tj. 3,7%), przy 
jednoczesnym utrzymaniu wykrywalności na poziomie z 2007 roku – 27,3% 
( 2007 r.-27,5% patrz tabele nr 7-8);

Spośród  podstawowych  kategorii  przestępstw,  jedynie  w  kategorii 
przestępstw rozbójniczych odnotowano wzrost o 96 czynów stwierdzonych (594 
przestępstwa  w  2008  roku  przy  498  czynach  stwierdzonych  w  2007  roku 
(wzrost  o  19,2%,  przy  wykrywalności  w  2008  r.  63,2%  (2007  r.  – 
66,0%).Uzyskanie  wskaźnika  na  tym poziomie,  może  wynikać  z  ujawniania 
przez bydgoskich policjantów tego typu przestępczości wśród nieletnich, w tym 
na terenie szkół (2008 r. – 252 czyny karalne nieletnich w kategorii przestępstw 
rozbójniczych, przy 130 w roku 2007). 
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Bydgoscy  policjanci,  uzyskali  dobre  wyniki  w  zakresie  ujawniania  i 
zwalczania  przestępczości  gospodarczej.  Stwierdzono w tej  kategorii  w 2008 
roku 2796 czynów przy 2397 w 2007 roku (  tj.  o 16,6% więcej),  uzyskując 
jednocześnie wyższą wykrywalność tj.  95,1% , przy wykrywalności 94,3% w 
2007 roku.

W  2008  r.  zmniejszeniu  uległa  liczba  czynów  stwierdzonych 
narkotykowych, których dynamika wyniosła odpowiednio 92,5% (800 w roku 
2007  i  740  w  roku  2008)  przy  uzyskaniu  wykrywalności  na  zbliżonym 
poziomie, 2008 r. -  98,2%, a w 2007 r. 97,5% .

Znacznej  poprawie  uległy  również  wyniki  z  zakresu  ujawniania 
kierowania  pojazdem  w  stanie  nietrzeźwości.  Policjanci  z  bydgoskiego 
garnizonu zatrzymali 87 pijanych kierowców uzyskując dynamikę tego rodzaju 
przestępstw 113,4% (2008 r. – 736 czynów stwierdzonych przy 649 czynach w 
2007 roku, o 13,4% więcej niż w roku poprzednim).

 
Odnotowano  również,  w  większości  kategorii  przestępstw  spadek 

wskaźnika  zagrożenia  przestępczością  na  100  tys.  mieszkańców  (liczba 
przestępstw stwierdzonych pomnożona przez 100 tys. i podzielona przez liczbę 
ludności), w najbardziej dokuczliwych kategoriach przestępstw: 

•przestępczość ogółem – z 3683,0% do 3882,2% ;
•przestępczość kryminalna – z 2699,0% do 2794,4%;
•kradzież cudzej rzeczy - z 769,6 % do 743,3;
•kradzież samochodu - z 103,5% do 92,5%;
•przestępczość rozbójnicza –z 137,4 do 164,4%;
•bójka i pobicie -  z 23,9% do 23,0%
•kradzież z włamaniem - z 590,8% do 558,9%.

Zasadniczy  wkład  na  przedstawione  wyniki  w  zakresie  zwalczania 
przestępczości  (podobnie  jak  w  2007  roku)  miała  praca  policjantów 
poszczególnych  komisariatów  miejskich,  gdzie  zwiększono  wykrywalność 
ogólna i kryminalną przestępstw. Dane w tym zakresie obrazuje poniższa tabela.
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Wyniki jednostek podległych KMP w Bydgoszczy w 2008 r.

       Jednostka

Postępowania wszczęte 
ogółem

Przestępstwa 
stwierdzone ogółem

Wykrywalność
ogólna

Wykrywalność
kryminalna

2007 2008 WD 2007 2008 WD 2007 2008 2007 2008

KMP 
Bydgoszcz

15170 15176 100,0 15946 16785 105,3 58,2 62,3 43,7 48,3

Miasto 
Bydgoszcz

12369 12266 99,2 13347 14025 105,1 57,7 61,6 44,3 48,7

KP Błonie 2057 2128 103,5 2250 2544 113,1 59,4 62,6 45,5 48,8

KP Fordon 1350 1507 111,6 1469 1780 121,2 53,0 61,3 44,5 46,0

KP 
Szwederowo

2220 2347 105,7 2102 2682 127,6 49,9 64,5 37,7 55,9

KP Śródmieście 4145 4335 104,6 5221 4820 92,3 61,2 58,5 44,2 40,2

KP Wyżyny 1917 1879 98,0 2227 2151 96,6 58,0 63,8 49,2 56,5
* WD –  oznacza  wskaźnik  dynamiki-  jest  to  iloraz  odpowiadających  sobie  liczb  w roku bieżącym i  ubiegłym lub w innych okresach 
porównawczych- wyrażana w procentach.

Na  szczególne  wyróżnienie  zasługują  wyniki  osiągnięte  przez  nw. 
komisariaty: 

- Komisariat Policji Bydgoszcz Szwederowo osiągnął najwyższą na terenie 
miasta Bydgoszczy wykrywalność ogólną 64,5 % ( o 14,6% wyższą niż w 
2007 r.) oraz wykrywalność kryminalną 55,9% ( większą o 18,2%).

- Komisariat  Policji  Bydgoszcz  Wyżyny  zajął  drugie  miejsce  w 
wykrywalności ogólnej 63,8% (o 5,8% wyższą niż w 2007 r.) i pierwsze 
miejsce  w wykrywalności  kryminalnej  56,5  % (o  7,3% wyższą  niż  w 
2007 r.),

      W  2008  r.  wobec  241  spośród  4419  podejrzanych  sądy  zastosowały 
środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania (o 109 aresztów 
mniej niż rok wcześniej).

Bydgoscy  policjanci  w  prowadzonych  postępowaniach  dokonali  o  30 
zabezpieczeń majątkowych więcej od osób podejrzanych w stosunku do roku 
2007 r. (2007 r. - 341, w 2008 r. - 371). Odzyskano również mienie utracone w 
wyniku przestępstw, o wartości większej o ponad 20.000 zł w stosunku do roku 
2007 r.   
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2. OCENA PRACY PIONU PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym

W 2008 roku tak jak i  w latach poprzednich cyklicznie zwiększała  się 
ilość  uczestników  ruchu  drogowego.  Z  uwagi  na  rosnąco  ilość  wypadków 
drogowych   podjęto  dodatkowe  działania,  które  zmierzały  do  poprawy 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Bydgoszczy. W lutym 2008 r. 
między innymi została utworzona Sekcja Patrolowa i Ruchu Drogowego KMP 
w Bydgoszczy. Zmiany te miały na celu zwiększenie ilości patroli policyjnych 
realizujących zadań z zakresu patrolowo – interwencyjnego, ruchu drogowego a 
także zwiększenie mobilności w tej komórce organizacyjnej.

W minionym roku na terenie powiatu bydgoskiego doszło łącznie do 8549 
zdarzeń drogowych – spadek w stosunku do 2007 roku o 3,3 %. Sytuacja w 
podstawowych parametrach  zdarzeń drogowych na terenie  działania  KMP w 
Bydgoszczy kształtowała się następująco:

- wypadki drogowe -  508  ( spadek o  22,7%  - 657 w 2007 roku)
- kolizje drogowe    -  8041( spadek o 1,8%    - 8188 w 2007 roku)
- ofiary śmiertelne   -  56   ( spadek o 25,4%  -  75 w 2007 roku)
- osoby ranne           -  668 ( spadek o 19,2%  -  826 w 2007 roku)

Liczba kolizji drogowych podobnie jak w latach 2006 i 2007 pozostaje na 
poziomie  około  8  tyś  rocznie.  Pomimo  wciąż  rosnącej  ilości  pojazdów 
poruszających się po drogach (z 186.401 pojazdów w 2007 r do 190.722 w 2008 
roku)   we wszystkich  kategoriach  zdarzeń w 2008 roku zanotowano spadki. 
Największy w ilości śmiertelnych ofiar wypadków o 25,4 % na terenie powiatu 
bydgoskiego.

Zanotowane  spadki  są  efektem  podejmowanych  cyklicznych  działań 
przez policjantów Sekcji Patrolowej i Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy w 
tym przede  wszystkich  akcji  polegających  w  szczególności  na  wzmożonych 
kontrolach przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez jego uczestników.

Sytuację w podstawowych parametrach na terenie Bydgoszczy pokazuje 
poniższa tabela:
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l.p. Wypadki Kolizje Zabici Ranni
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

1 Miasto
Bydgoszcz

439 332 6749 6482 26 25 534 417

2 Starost.
Powiat.

218 176 1439 1559 49 31 292 251

3 Razem Powiat 657 508 8188 8041 75 56 826 668

Na terenie działania  KMP w Bydgoszczy do wypadków drogowych w 
2008  roku  najczęściej  dochodziło  z  winy  kierującego  337   (66,3  %  ogółu 
wypadków) oraz z winy pieszych 57  (10,4 %).  Najczęstszymi przyczynami 
zdarzeń  drogowych  pozostaje  nadal:  nieudzielenie  pierwszeństwa  innemu 
pojazdowi 124 ( 33,7%), nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu 65 (19,2) oraz 
nie dostosowanie prędkości do warunków drogowych 55 (16,3%). 
 

Na terenie powiatu bydgoskiego stwierdzono ogółem 1258  przestępstw z 
art. 178a kk – kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Na terenie miasta 
Bydgoszczy ujawniono 736 przestępstwa z  art.  178a kk.  (  w 2007 roku 649 
przestępstw stwierdzonych). 

W 2008 roku policjanci Sekcji Patrolowej i Ruchu Drogowego KMP w 
Bydgoszczy w ramach tzw. represji ogólnej nałożyli 23077 mandatów karnych 
(17828 w 2007 roku) na ogólną kwotę 4.602.128 zł ( 2.685.430 zł w 2007 roku), 
skierowali  2270  wniosków o  ukaranie  do  Sądu  Grodzkiego  (  1100  w  2007 
roku), zatrzymali 288 nietrzeźwych kierujących ( przy 321 sprawcach w 2007 
roku). 

Ponadto  funkcjonariusze  ruchu  drogowego  uczestniczyli  w  szeregu 
różnego  rodzaju  akcji:  „  Prędkość,  alkohol  –  zero  tolerancji  dla  osób 
naruszających przepisy  ruchu drogowego”  –  16,  „  Bezpieczna  droga”,  -  20, 
„ Niechroniony uczestnik RD” – 4, „ Prędkość” – 4, „Truck” – 3, „Bus” – 3, 
„  Alkohol,  narkotyki”  –  3,  „Pasy”-  7,  Bezpieczny  weekend”  –  6,  „Druid”  , 
„Ferie”, „Wakacje”, ‘Bezpieczna droga do szkoły”, „Znicz”, „Grand Prix” -2.

W 2008 roku znacznie zwiększono ilość wykonanych patroli z pojazdami 
wyposażonymi w videorejestratory. 

Policjanci z Sekcji Patrolowej i Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy 
podjęli  także  szereg  działań  o  charakterze  profilaktycznym np.;  spotkania  w 
szkołach i przedszkolach – 170, spotkania w środowiskach kierowców i innych 
–  20,  egzaminy  na  kartę  rowerową  –  9,  wygłoszono  17  komunikatów  dla 
środków masowego przekazu.
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W  ciągu  roku  policjanci  i  pracownicy  cywilni  dokonali  trzykrotnej 
lustracji dróg na terenie miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, przekazując 
zarządcom dróg informację o stwierdzonych nieprawidłowościach.

Na bieżąco opiniowano także wnioski dotyczące zmian organizacji ruchu 
na terenie działania KMP w Bydgoszczy,  w  związku z robotami drogowymi w 
obrębie pasa drogowego. 

Organizacja i wykonawstwo służby patrolowo-interwencyjnej i obchodowej 
(dla miasta)

W 2008 roku,  podobnie  jak  w latach  ubiegłych,  na  podstawie  ilości  i 
topografii  zdarzeń  przestępczych  zaistniałych  w  Bydgoszczy  dokonywano 
analiz  niezbędnych  dla  prawidłowej  dyslokacji  służby  patrolowej  w  miejsca 
najbardziej zagrożone przestępczością. 

W  2008  roku  ilość  służb  pionu  prewencji  wyniosła  w  liczbach 
bezwzględnych  31906  w  stosunku  do  29668  służb  w  2007  roku,  a  więc 
zanotowano wzrost  ilości  służb  o  2238.  Zanotowano również  utrzymanie  na 
bardzo dobrym poziomie efektywność służb patrolowo – interwencyjnych pionu 
prewencji,  który  mierzony  jest  tzw.  wskaźnikiem wykorzystania  policjantów 
ogniw patrolowo - interwencyjnych w służbie patrolowej oraz dzielnicowych w 
służbie obchodowej. Wskaźnik właściwy dla służb patrolowo-interwencyjnych 
wyniósł 48,9% (wzrost o 1.9% w porównaniu z 2007 r.), a dla dzielnicowych 
wyniósł 38,7% (wskaźnik utrzymał się na tym samym  poziomie w porównaniu 
z 2007 r.). Osiągnięto wskaźnik ogniw patrolowo - interwencyjnych, zakładany 
przez Komendę Główną Policji w Warszawie, który wynosi 45.3%. Uzyskano 
tak  pozytywne  wyniki  mimo  wakatów,  wykonywania  przez  policjantów 
czynności niezwiązanych ze specyfiką ich służby np. konwoje, zabezpieczanie 
imprez masowych (mecze bydgoskiej „Zawiszy”, mecze żużlowe). 

W  2008  roku  bydgoska  policja  na  bieżąco  monitorowała  sytuację 
związaną z możliwością wystąpienia epidemii tzw. „ptasiej grypy”. 

Policjanci KMP w Bydgoszczy nałożyli za popełnione na terenie miasta 
wykroczenia  ogółem 40328 mandaty  karne na kwotę 6725494 zł  (w 2007 r. 
29929 mandaty karne na kwotę 4436610 zł), a także skierowali 3136 wniosków 
o  ukaranie  sprawców  wykroczeń  do  Sądów  Grodzkich  (w  tym  1934  za 
wykroczenia popełnione w ruchu drogowym).

Generalnie działania służb pionu prewencji przyniosły wymierne skutki w 
postaci  zmniejszenia  w 2008 roku na terenie  Bydgoszczy ilości  przestępstw, 
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które są najbardziej dokuczliwe dla lokalnej społeczności  takich jak kradzież 
rzeczy, kradzież samochodów, kradzież z włamaniem.

 
Wpływ na takie wyniki był możliwy również dzięki rozbudowie w 2008 r. 

przez  władze  miejskie  systemu  monitoringu  wizyjnego  w  newralgicznych 
punktach miasta (obecnie 56 kamer). Obecnie studia monitoringu znajdują się w 
budynku KMP w Bydgoszczy, KP Bydgoszcz - Błonie, KP Bydgoszcz-Fordon 
oraz  KP  Bydgoszcz  -  Śródmieście  obsługiwane  są  przez  pracowników 
cywilnych Straży  Miejskiej.  W ideę  monitoringu zaangażowane  zostały  inne 
podmioty  takie  jak  spółdzielnie  mieszkaniowe  (8  kamer  zamontowanych  na 
terenie Fordonu).

Funkcja  prewencyjna  zamontowanych  kamer  jest  niezaprzeczalna,  a 
dozór monitorowanych miejsc pozwala efektywniej wykorzystać siły policyjne 
w  innych  rejonach  Bydgoszczy  a  w  szczególności  skutecznie  zatrzymywać 
sprawców przestępstw i wykroczeń. 

      
   Ponadto władze Bydgoszczy, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, 

przeznaczyły znaczne środki finansowe na dodatkowe płatne służby policjantów 
odbywane  w  patrolach  pieszych  w  rejonach  o  dużym  zagrożeniu 
przestępczością, przede wszystkim w centrum miasta, w porach wieczorowo - 
nocnych. 

W  2008  roku  na  mocy  porozumień  zawartych  pomiędzy  Policją  a 
Prezydentem Miasta  Bydgoszczy  wykonano  łącznie  400  tego  rodzaju  służb. 
Służby te cieszyły się dużym zainteresowaniem policjantów. 

Efektywność służby III Kompanii Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy 

W zakresie służby prewencyjnej na terenie Bydgoszczy znaczącą rolę 
odgrywa III Kompania Oddziału Prewencji Policji (sfinansowana w kwocie 
300 000  zł  przez  władze  miejskie),  w  której  zastępczą  służbę  wojskową 
każdego roku, począwszy od miesiąca lipca 2003 roku. W 2008 r. służbę tą, 
sfinansowaną przez władze miejskie, pełniło 60 funkcjonariuszy. Policjanci 
pełnią  służby  w  ramach  patroli  pieszych,  bowiem  ta  forma  patrolowania 
zapewnia największą ich widoczność i jednocześnie powoduje zmniejszenie 
zagrożenia przestępczością w rejonach pełnienia przez nich służby. Niestety 
w 2009 roku na ulicach Bydgoszczy zabraknie osób, które pełniły zastępczą 
służbę wojskową w III Kompanii Oddziału Prewencji Policji. 

Funkcjonariusze  tej  formacji  osiągnęli  w  okresie  od  01.04.2008  r.  do 
31.12.2008 r. następujące wyniki:
•zatrzymali na gorącym uczynku 68 sprawców przestępstw,
•zatrzymali 81 osoby poszukiwane,
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•ujawnili  47  poszukiwanych  przedmiotów  (przede  wszystkim  telefonów 
komórkowych),
•zatrzymali 10 praw jazdy,
•zatrzymali 63 dowodów rejestracyjnych,
•sporządzili  99  notatek  na  nieletnich  (powiadomienia  rodziców o  nagannym 
zachowaniu nieletnich),
•pouczyli 6160 osób,
•ukarali 2936 osób mandatami karnymi na kwotę 356570 zł,
•sporządzili 171 wniosków o ukaranie do Sądów Grodzkich,
•wylegitymowali 18024 osób,
•przeprowadzili 61 interwencje w miejscu publicznym.

Współpraca z podmiotami poza policyjnymi, w tym ze Strażą Miejską

W 2008 roku z podmiotami pozapolicyjnymi (Straż Miejska, Żandarmeria 
Wojskowa,  Służba  Ochrony  Kolei  i  Strażą  Graniczną)  zrealizowano  łącznie 
3088,5  służb tj.492,4  służb  więcej  niż  w roku 2007.  Natomiast  wspólnie  ze 
Strażą  Miejską  w 2008 roku zrealizowano 3065 służb,  co  oznacza  wzrost  o 
675,1 służb (dane podawane przez Straż Miejska mogą różnić się, co związane 
jest z różnym przeliczaniem czasu trwania „służby”).

W  br.  zrealizowano  400  dodatkowych  służb  patrolowych  wspólnie  z 
funkcjonariuszami  Straż  Miejskiej  pochodzących  ze  środków  finansowych 
przekazanych przez Urząd Miasta w Bydgoszczy.

Policja,  podobnie  jak  w latach  ubiegłych,  wspólnie  ze  Strażą  Miejską 
realizowała  zadania  w  ramach  „Miejskiego  programu  zapobiegania 
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” 
opartego  na  ogólnych  założeniach  Rządowego  programu  poprawy 
bezpieczeństwa  obywateli  „Bezpieczne  Miasto”,  z  uwzględnieniem 
specyficznych zagrożeń dla miasta Bydgoszczy.

W  ramach  współpracy  ze  Strażą  podejmowano  również  inne 
przedsięwzięcia, m.in.:

- pogłębiana  była  stała  współpraca  dzielnicowych  Policji  oraz 
wyznaczonych  strażników  miejskich  odpowiedzialnych  za 
przydzielone im rejony służbowe (rewiry), w których pełnią służbę ( w 
jej  ramach  strażnicy  z  dzielnic:  Śródmieście,  Bartodzieje  i  Wyżyny 
zajmują pomieszczenia w siedzibach Komisariatów Policji );

- utrzymywany  był  szeroki  udział  Straży  Miejskiej  w  zakresie 
zapewnienia spokoju i porządku publicznego w miejscach zgromadzeń 
i  imprez  masowych  o  charakterze  artystycznym,  rozrywkowym  i 
sportowym,
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- pogłębiono  współpracę  w  egzekwowaniu  postanowień  ustawy  o 
wychowaniu w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  oraz  w 
ograniczaniu patologii wśród nieletnich.

Współpraca  pomiędzy  Komendą  Miejską  Policji  a  Strażą  Miejską  w 
Bydgoszczy, układa się na dobrym poziomie oraz jest na bieżąco rozwijana i 
udoskonalana,  co  przyczynia  się  w  bezpośredni  sposób  do  poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców Bydgoszczy. 

Prewencja kryminalna ( działalność profilaktyczna )

Zadania w zakresie profilaktyki realizowane są wspólnie przez KMP w 
Bydgoszczy  i  Straż  Miejską  w  ramach  Miejskiego  Programu  Prewencyjno-
Profilaktycznego „Bezpieczna Szkoła”, jako efektu Porozumienia zawartego w 
dniu  12  sierpnia  2003  r.  pomiędzy  Komendantem  Miejskim  Policji,  a 
Komendantem Straży Miejskiej, które dotyczy sposobu współpracy w zakresie 
działań prewencyjnych i  profilaktycznych dotyczących dzieci  i  młodzieży  na 
terenie  Bydgoszczy.  Celem programu  „Bezpieczna  szkoła”  jest  prowadzenia 
skutecznych  działań  na  rzecz  poprawy  stanu  bezpieczeństwa  w  bydgoskich 
placówkach oświatowych. Drugim programem profilaktycznych realizowanym 
przez  KMP  w  Bydgoszczy  jest  program  „  Z  nami  bezpieczniej”, który 
skierowany jest do dorosłej części społeczeństwa.

W  ramach  programu  „Bezpieczna  Szkoła”  podejmowane  są  przede 
wszystkim nw. podprogramy ( akcje):

•„ Niebieskie Tygodnie” – spotkania z dziećmi i młodzieżą w czasie, któ-
rych prowadzone są zajęcia profilaktyczne dostosowane do poszczególnych 
grup wiekowych ( w roku 2008 r. zrealizowano na terenie bydgoskich placó-
wek oświatowych 31 „ Niebieskich tygodni”),
•„ Niebieskie skrzynki” – zainstalowane na terenie szkół, do których mło-
dzież, po spotkaniach informujących o idei przedsięwzięcia może anonimo-
wo wrzucać informacje wykorzystywane głównie przez szkolnych pedago-
gów. W placówkach oświatowych na terenie Bydgoszczy i powiatu jest za-
montowanych 36 “Niebieskich skrzynek”.
•„Patrole Przyszkolne” – ogółem w roku 2008 wykonano 1365 patroli przy-
szkolnych, w czasie, których wylegitymowano 595 nieletnich,
•„Czerwona Kartka” – rodzaj powiadomienia rodziców i pedagogów szkol-
nych o legitymowaniu nieletnich w takim czasie i miejscach, w którym nie-
letni – jak wynika z rozpoznania powinni przebywać w szkołach ( w anali-
zowanym okresie wysłano 484 takich powiadomień),
•„Stop agresji” - akcja mająca na celu ograniczenie wszelkich przejawów 
agresji i przemocy w środowisku nieletnich, w czasie, której przeprowadzo-
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ne są pogadanki, prelekcje, przedstawienia, spotkania z rodzicami oraz kon-
kursy plastyczne i literackie. W ramach w/w akcji odbyło się 35 spotkań z 
dziećmi i młodzieżą z 15 szkół. Finał konkursowy odbył się w “Hali Łucz-
niczka”, a wzięło w nim udział 2500 tys. osób.

W  ramach  wyżej  wymienionych  podprogramów  Policjanci  wraz  ze 
Strażnikami Miejskimi realizowali nstp. tematy:

•“Bezpieczna droga dziecka do szkoły”,
•„Bezpieczne wakacje”,
• „Rysopis”,
•“Odpowiedzialność prawna nieletnich”, 
•“Obcy niebezpieczny”,
•“Bezpieczne zachowania w kontakcie z psem”

W roku 2008 rozpoczęto realizację nowatorskiego programu “Bezpieczna 
rodzina  na  drodze” -  podczas  spotkań  zostały  zaprezentowane  filmy 
profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, omówione zostały 
zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz przyczyny i skutki zdarzeń 
drogowych na terenie naszego województwa. W zajęciach tych uczestniczyło 
355 osób 

Natomiast w ramach programu „ Z nami bezpieczniej” podejmowane są 
przede wszystkim nw. akcje: 

•„Oznakuj rower – poznaj swojego dzielnicowego” – akcja przeprowadzana 
w okresie wzmożonych kradzieży rowerów tj. od kwietnia do października, 
we wszystkich bydgoskich komisariatach, podczas której do końca 2008 r. 
oznakowano ponad 2555 rowerów, a przy okazji mieszkańcy mieli możli-
wość  poznania  dzielnicowych  odpowiedzialnych  za  poszczególne  rejony 
służbowe,
•„STOP 24” – jego istotą jest oznakowanie pojazdów, których właściciele 
deklarują, iż z reguły nie jeżdżą tymi pojazdami w godzinach nocnych, tj. 
miedzy godziną 23:00 a 5:00. Pojazd taki, jest oznakowany w sposób umoż-
liwiający identyfikację przez Policję a znajdujący się w tym czasie w ruchu 
musi wzbudzać podejrzenie, że mógł zostać skradziony. Fakt ten obliguje 
policjanta do zatrzymania pojazdu do kontroli i sprawdzenia tożsamości kie-
rującego i dokładnego skontrolowania pojazdu. Fakt uczestnictwa w tej ak-
cji polega na złożeniu deklaracji uczestnictwa przez właściciela pojazdu, po 
czym  otrzymuje  on  hologram  z  symboliką  programu,  który  nakleja  na 
przedniej i tylnej szybie wewnątrz pojazdu. Do końca 2008 r. do akcji przy-
stąpiło 2241 kierowców. 
•„Bezpieczny  ogród”  –  akcja  na  rzecz  poprawy  zabezpieczenia  terenów 
działkowych, w ramach, której dzielnicowi przeprowadzili łączenie 69 spo-
tkań z przedstawicielami POD i przeprowadzili 337 kontroli stanu zabezpie-
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czenia ogródków. 
•„Bezpieczna Kobieta” – podprogram skierowany dla kobiet różnych zawo-
dów, swym zakresem obejmuje symulowanie sytuacji niebezpiecznych wraz 
z nauką nabywania umiejętności odpowiedniej reakcji samoobrony (w 2008 
r. przeprowadzono trzy edycje,  przeszkolono 56 kobiet).

Ponadto w roku 2008  wspólnie ze Straż Miejską przeprowadzono akcję 
„ W trosce o trzeci wiek”- cykl spotkań w czterech Domach Społecznych w 
Bydgoszczy, których celem było zwrócenie większej uwagi na bezpieczeństwo 
oraz  przedstawienie  algorytmów  postępowania  w  sytuacjach  zagrożenia 
(przeszkolono 183 osób). 

W ramach tej akcji  podczas ogłoszeń parafialnych na mszach w kościo-
łach, policjanci Sekcji Prewencji KMP w Bydgoszczy informowali o istnieją-
cych zagrożeniach wobec osób starszych. 

  
Istotny  wpływ  na  dobre  wyniki  pracy  policji  oraz  zwiększenie 

bezpieczeństwa  na  terenie  Bydgoszczy  miało  również  znaczne  wsparcie 
finansowe władz miasta, które w 2008 r. przedstawiał się następująco:

• przekazanie na dodatkowe płatne patrole pieniędzy w kwocie 50 000 zł;
• na służbę kandydacką - łącznie 300 000 zł;
• zakupiono urządzenia do grawerowania. 

3. SYTUACJA KADROWA I LOGISTYCZNA

Problematyka kadrowa

Na  dzień  31  grudnia  2008  roku  w  Komendzie  Miejskiej  Policji  w 
Bydgoszczy zatrudnionych było 1067 policjantów (92 wakaty). W 2008 roku 
przybyło 134 policjantów, a 101 osób ubyło ze stanu Komendy Miejskiej Policji 
w Bydgoszczy (53 policjantów przeniesiono do innych jednostek). 

 W dalszym ciągu utrzymuje się tendencja do przyjmowania w ciągu roku 
kalendarzowego, do służby w KMP Bydgoszczy mniejszej ilości policjantów niż 
ilości  f-szy,  którzy  odchodzą  z  służby  w  tej  jednostce.  Wynika  to  w 
szczególności ze specyficznej sytuacji na rynku pracy.

W  2008  roku  w  trosce  o  bezpieczeństwo  mieszkańców  Bydgoszczy, 
przeprowadzono szereg istotnych zmian organizacyjno-etatowych polegających 
na przesunięciu etatów policyjnych z pionu kryminalnego i wspomagającego do 
pionu  prewencji,  co  miało  na  celu  wzmocnienie  na  terenie  miasta  służb 
patrolowo-interwencyjnych. Możliwe to było dzięki „Programowi modernizacji 
policji…”  w  ramach,  którego  KMP  w  Bydgoszczy  otrzymała  39  stanowisk 
cywilnych.  Umożliwiło  to  przekazanie  zadań  niewymagających  kompetencji 
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policyjnych pracownikom cywilnym a skierowanie f-szy do realizacji czynności 
typowo policyjnych.

W 2008 roku w KMP w Bydgoszczy odbywały się staże zawodowe dla 
absolwentów szkół w ramach programu „Algorytm 2007”. Staże takie odbyło 
łącznie  18  osób,  z  których  2  wstąpiły  do  szeregów policyjnych  a  5  zostało 
zatrudnionych  na stanowiskach cywilnych.

W 2008 r. do KMP w Bydgoszczy wpłynęło 191 (2007 r. - 218 skarg), w 
tym 33  (23-2007 r.) zostało potwierdzonych co stanowi 17,2% skarg.

Zabezpieczenie logistyczne jednostek 

W  2008  r.  przeprowadzono  prace  remontowe  w  budynku  Komendy 
Miejskiej  Policji  w  Bydgoszczy.  Zaadaptowano  pomieszczenie  bufetu  na 
potrzeby  stanowiska  kierowania  dyżurnego  Komendy.  Odświeżono 
(pomalowano)  również  90  pokoi  w tym budynku.  Zakończono modernizację 
budynku  przy  ul.  Iławskiej  w  Bydgoszczy,  gdzie  mieści  się  nowo  powstała 
Sekcja  Patrolowa  i  Ruchu  Drogowego  Komendy  Miejskiej  Policji  w 
Bydgoszczy.  Przygotowano  również  pomieszczenia  przy  ul.  Iławskiej  dla 
pracowników Sekcji  Administracyjno – Gospodarczej  KMP w Bydgoszczy a 
także zaadaptowano również garaż na potrzeby policjantów z Sekcji Techniki 
Kryminalistycznej KMP w Bydgoszczy . 

W 2008 roku wycofano z eksploatacji 17 pojazdów, 1 motocykl a w ich 
miejsce  KMP w Bydgoszczy  otrzymała  16  pojazdów (  w  tym 9  fabrycznie 
nowych, 7 pojazdów używanych. 

Służby logistyczne Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy mimo zbyt 
małej ilości środków na bieżąco realizowało nałożone na nie zadania. 
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Podsumowanie

Na  podstawie  przedstawionych  powyżej  danych  można  przyjąć,  iż 

bydgoska policja uzyskała dobre wyniki w zakresie zwalczania przestępczości 

na  terenie  miasta  Bydgoszczy.  Zwiększona  ogólna  ilość  przestępstw 

stwierdzonych  w  szczególności  związana  była  z  osiągnięciem  wyższego 

wskaźnika wykrywalności ogólnej i kryminalnej a także poprawa ujawnialności 

przestępstw gospodarczych oraz nietrzeźwych kierowców.  Uzyskano również 

spadek  przestępczości  w  niemalże  w  każdej  kategorii  oraz  w  większości 

przypadków poprawiono ich wykrywalność lub utrzymano ją na zadawalającym 

poziomie.  Jedynie  w kategorii  przestępstw rozbójniczych odnotowano wzrost 

czynów stwierdzonych. Uzyskanie wskaźnika na tym poziomie, może wynikać z 

ujawniania  przez  bydgoskich  policjantów  tego  typu  przestępczości  wśród 

nieletnich, w tym na terenie szkół. 

Należy również zaznaczyć, istotny wkład władz miejskich w pomoc przy 

realizacji  zadań  ustawowych  nałożonych  na  policję.  Przekazywanie  środków 

finansowych chociażby na tzw. służbę kandydacką, na dodatkowe patrole piesze 

przyniosło  wymierne  efekty.  Niestety  w  2009  roku  na  ulicach  Bydgoszczy 

zabraknie  osób,  które  pełniły  zastępczą  służbę  wojskową  w  III  Kompanii 

Oddziału Prewencji Policji. 

 W  2008  roku  w  Bydgoszczy  ograniczono  również  liczbę  zdarzeń 

drogowych z podstawowych kategorii tj. wypadków i kolizji, oraz odnotowano 

mniejszą ilość ofiar śmiertelnych.  

W  trosce  o  bezpieczeństwo  mieszkańców  naszego  miasta  wspólnie  z 

innymi  podmiotami  przeprowadzono  szereg  programów  mających  wpływ na 

zapobieganie i zwalczenie przestępczości.

Reasumując, w pełni zasadnym staje się stwierdzenie, iż bydgoska Policja 

zrealizowała większość zakładanych planów w zakresie wykonywania swoich 

ustawowych zadań.
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