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1. OCENA ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ I WYNIKI PRACY WYKRYWCZEJ. 
 

W 2009 r. na terenie Bydgoszczy odnotowano spadek przestępczości ogólnej i 
kryminalnej. Zmniejszeniu uległa również ilość czynów stwierdzonych w niemalże 
wszystkich kategoriach przestępstw, a zwłaszcza tych, które są szczególnie uciążliwe 
dla mieszkańców naszego miasta. Wyniki te uzyskano dzięki właściwej dyslokacji 
służb prewencyjnych oraz poprawie skuteczności i efektywności pracy pionu 
kryminalnego. Dla zapewnienia odpowiedniego stanu bezpieczeństwa duże znaczenie 
miało również wsparcie władz naszego miasta związane z przyznaniem środków na 
dodatkowe służby patrolowe i monitoring mobilny.   

Dzięki przeprowadzonym w 2008 zmianom o charakterze organizacyjno-
etatowym, a zwłaszcza utworzeniu Wydziału Patrolowego i Ruchu Drogowego KMP w 
Bydgoszczy w 2009 r. dostrzegalne były efekty działań policjantów z tej komórki 
organizacyjnej, co znalazło odzwierciedlenie przede wszystkim w wyraźnym spadku 
ilości wypadków drogowych, a co ważniejsze - zmniejszeniu liczby ofiar w tych 
zdarzeniach.  

  
 Wyniki pracy policjantów Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy w zwalczaniu 
przestępczości na terenie miasta obrazują tabele nr 2-19, w których przedstawiono 
dane za lata 2004-2009, aby unaocznić rozmiary przestępczości w Bydgoszczy, które 
z roku na rok, dzięki systematycznym działaniom, utrzymują się na niskim poziomie. 
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 Na terenie miasta Bydgoszczy w 2009 r. odnotowano spadek o 1424 liczby 
przestępstw stwierdzonych (2009 r. - 12601, 2008 r. - 14025). Utrzymano również na 
wysoki wskaźnik wykrywalności tych przestępstw (2009r. – 57,7%, 2008 – 61,6%) 
  
 Zmniejszeniu o 1033 uległa liczba stwierdzonych przestępstw kryminalnych, 
przy czym spadkowi temu towarzyszyło jednoczesne obniżenie wskaźnika 
wykrywalności tego rodzaju przestępstw (2009 r. - 43,3%, 2008 r. – 48,7%).  
Zmniejszenie liczby przestępstw kryminalnych odnotowano we większości kategorii 
najbardziej uciążliwych dla mieszkańców Bydgoszczy tj. w kategorii rozbój, kradzież i 
kradzież pojazdu. 
  

Poniższe zestawienie obrazuje ilość czynów stwierdzonych oraz wskaźnik 
wykrywalności w 2008 i 2009 r., w następujących kategoriach: 
 

 rozbój i wymuszenie rozbójnicze – zmniejszenie liczby tych przestępstw o 67 (tj. o 
11,2%), przy uzyskaniu wskaźnika wykrywalności na poziomie 60,1% ( 63,0% - 2008 r.),   

 bójki i pobicia - zmniejszenie przestępstw o 3 czyny z 83 do 80 (tj. 3,6 %), przy 
zwiększeniu wskaźnika wykrywalności z 69,9% w 2009 r. do 79,0% w 2008 r. (wzrost o 
9,1%), 

 kradzieży samochodów - spadek o 7 czynów z 334 w 2009 r. do 327 w 2008 r. (tj. o 
2,1%), przy wskaźniku wykrywalności na poziomie 16,8% (2008 r. – 17,5%); 

 kradzieży z włamaniem – odnotowano 165 czynów więcej, z 2019 w 2008 r. do 2184 
w 2009 r. ( tj. wzrost o 8,1%), przy jednoczesnym wzroście wskaźnika wykrywalności z 
28,5% do 30,2% w 2009 r. (wzrost o 1,7%); 

 kradzieży cudzej rzeczy - zmniejszenie ilości przestępstw o 43 czyny stwierdzone,  z 
2685 w 2008 r. do 2642 w 2009 r. ( tj. o 1,6%), przy jednoczesnym utrzymaniu wskaźnika 
wykrywalności na poziomie z 2008 r.  (tj. 27,3%). 

 
 Zatrzymano również więcej pijanych kierowców, którzy dopuścili się w 2009 r. 

756 przestępstw polegających na kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości, przy 
736 czynach stwierdzonych w 2008 r.   

 W 2009 r. bydgoscy policjanci realizując sprawy dot. przestępczości 
narkotykowej, odnotowali 420 tego rodzaju czynów (przy 740 czynach stwierdzonych 
w 2008 r.) i  utrzymali na zbliżonym poziomie wskaźnik wykrywalności tych 
przestępstw - 95,7% (98,2% w 2008 r.).  

 
 Policjanci z pionu do walki z przestępczością gospodarczą uzyskali dobre 
wyniki w zakresie ujawniania i zwalczania przestępczości gospodarczej. W 2009 r. 
wszczęto o 287 postępowań przygotowawczych więcej w porównaniu do roku 2008. 
Przy czym odnotowano o 451 czynów stwierdzonych mniej, w stosunku do roku 
2008,- uzyskując wskaźnik wykrywalności tych przestępstw na poziomie 95,5%   
(2008 r. - 95,1%). Ujawniono również więcej o 240 czynów w kategorii przestępstw 
przeciwko obrotowi gospodarczemu (2008 r. – 355), przy zwiększeniu ich 
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wykrywalności z 89,3% w 2008 r., do 94,6% w 2009 r. Funkcjonariusze Komendy 
Miejskiej Policji w Bydgoszczy odnotowali 40 czynów stwierdzonych w kategorii 
przestępstw korupcyjnych (56 – 2008 r.) oraz wskaźnik wykrywalności tych 
przestępstw na poziomie 100% (2008 r. - 98,2%). Efekty pracy policjantów pionu do 
walki z przestępczością gospodarczą będą jednak szczególnie widoczne w 2010 r., w 
którym zakończone zostaną dwa wielowątkowe śledztwa prowadzone w 2009 r.        
W tych sprawach ujawniono kilkaset przestępstw gospodarczych polegających na, w 
pierwszej z prowadzonych spraw,  fałszowaniu dokumentacji  budowlanej, a w drugiej 
sprawie, na przywłaszczaniu przez okres kilka lat pieniędzy przez intendenta i 
księgową w jednej z bydgoskich szkół. 
 Jednym z ważniejszych wskaźników oceny zagrożenia przestępczością jest 
wskaźnik zagrożenia przestępczością na 100 tys. mieszkańców (liczba przestępstw 
stwierdzonych pomnożona przez 100 tys. i podzielona przez liczbę ludności). 
Policjanci z naszego regionu odnotowali spadek tego wskaźnika, w niemal wszystkich 
kategoriach przestępstw, co przedstawia poniższe zestawienie.  

 
Kategoria 

przestępczości  
2008 2009 

przestępczość ogółem 3882,2 3510,7 

przestępczość kryminalna 2794,4 2524,5 

kradzież cudzej rzeczy 743,3 736,1 

kradzież z włamaniem 558,9 608,5 

przestępczość rozbójnicza 164,4 146,8 

bójka i pobicie 23,0 22,3 

kradzież samochodu 92,5 91,1 

 
Uzyskanie pozytywnych wyników w zakresie przestępczości w znacznym 

stopniu spoczywa na barkach policjantów z bydgoskich komisariatów Policji. Wyniki 
pracy tych jednostek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy 
obrazuje poniższa tabela. 
 

 
       Jednostka 

Postępowania wszczęte 
ogółem 

Przestępstwa 
stwierdzone ogółem 

Wykrywalność 
ogólna 

Wykrywalność 
kryminalna 

2008 2009 WD 2008 2009 WD 2008 2009 2008 2009 
KMP 
Bydgoszcz 

15176 15108 99,6 16785 14957 89,1 62,3 58,5 48,3 43,1 

Miasto 
Bydgoszcz 

12266 12198 99,4 14025 12601 89,8 61,6 57,7 48,7 43,3 

KP Błonie 2128 2191 103,0 2544 2055 80,8 62,6 59,2 48,8 45,1 
KP Fordon 1506 1471 97,7 1780 1543 86,7 61,3 55,6 46,0 43,2 
KP 
Szwederowo 

2347 2313 98,6 2682 2157 80,4 64,5 59,6 55,9 48,5 

KP 
Śródmieście 

4336 4374 100,9 4820 4880 101,2 58,5 57,2 40,2 37,4 

KP Wyżyny 1879 1849 98,4 2151 1884 87,6 63,8 57,4 56,5 48,6 
* WD – oznacza wskaźnik dynamiki- jest to iloraz odpowiadających sobie liczb w roku bieżącym i ubiegłym lub w innych okresach porównawczych- 
wyrażany w procentach. 
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 Jak wynika z powyższego zestawienia większość bydgoskich komisariatów 
odnotowało spadek przestępczości oraz utrzymało wykrywalność na dobrym 
poziomie, zbliżonym do ok. 60%. Spośród tych jednostek, Komisariat Policji 
Bydgoszcz-Szwederowo osiągnął najwyższą na terenie miasta Bydgoszczy 
wykrywalność ogólną (przestępstwa ogółem) - 59,6%  i kryminalną - 48,5%.   

Policjanci z naszego miasta w 2009 r. ustalili również o 189 więcej osób 
podejrzanych o popełnienie przestępstw (4419 - w 2008 r.), wobec których, na 
wniosek prokuratury, sądy zastosowały 330 aresztów (241 - w 2008 r.).  

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy w ubiegłym roku 
wystąpili również w 4005 przypadkach o skierowanie aktów oskarżenia do sądu (2008 
r. - 3825).  

 
Bydgoscy policjanci w ramach prowadzonych śledztw i dochodzeń 610 razy 

dokonali  zajęć mienia u osób podejrzanych (371 – 2008 r.), a wartość zajętego 
mienia była wyższa o ok. 220 tys. zł, niż w roku 2008, w którym zabezpieczono mienie 
o wartości 1 mln zł. W 2009 roku odzyskano przedmioty o łącznej wartości 3,2 mln zł  
(2008 r. -  2,3 mln), które to zostały uprzednio utracone w wyniku przestępstw.  

 
 
 

2. OCENA PRACY PIONU PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO 
 
Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

 
W 2009 roku na terenie powiatu bydgoskiego doszło do 8471 zdarzeń 

drogowych, co oznacza spadek w stosunku do 2008 roku o 1%. Sytuacja w 
podstawowych parametrach zdarzeń kształtowała się następująco (powiat bydgoski): 
 
  - wypadki drogowe -  442  ( spadek o  13%  - 508 w 2008 r.), 
  - kolizje drogowe    -  8029 ( spadek o  0,2 %    - 8041 w 2008 r.), 
  - ofiary śmiertelne   -  38   ( spadek o 32,2%  -  56 w 2008 r.), 
  - osoby ranne          -  541 ( spadek o 20,1%  -  668 w 2008 r.). 
 

Podobnie jak w latach 2007- 2008 ilość kolizji, mimo ewidentnego zwiększenia 
się uczestników ruchu drogowego, utrzymuje się na poziomie około 8 tys. We 
wszystkich kategoriach zanotowano spadek zdarzeń drogowych w stosunku do roku 
2008. Największy spadek dotyczył ilości śmiertelnych ofiar wypadków  tj. o 40 %. 
 Podane wyniki są efektem podejmowanych działań przez policjantów Wydziału 
Patrolowego i Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz innych 
funkcjonariuszy pionu prewencji. Działania te polegały w szczególności na 
wzmożonych kontrolach w zakresie przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez 
jego uczestników. 
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 Spadek ilości zdarzeń drogowych w podstawowych parametrach został 
odnotowany również na terenie miasta Bydgoszcz, co pokazuje poniższa tabela: 
 

WYPADKI KOLIZJE ZABICI RANNI 

2008 2009 % 2008 2009 % 2008 2009 % 2008 2009 % 

332 308 -7,2 6482 6452 -0,5 25 15 -40 417 365 -12,4 

 
Na terenie powiatu bydgoskiego do wypadków drogowych w 2009 r. 

najczęściej dochodziło z winy kierującego - 293  ( 66,2 % ogółu wypadków) oraz z 
winy pieszych - 39 (8,8 %). Najczęstszymi przyczynami wszystkich zdarzeń 
drogowych pozostaje nadal: 
- nieudzielenie pierwszeństwa innemu pojazdowi - 98 ( 22,7%), 
- nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu - 47 ( 10,6%), 
- nie dostosowanie prędkości do warunków drogowych - 59 ( 13,3%).  
   
 W roku 2009 na terenie powiatu bydgoskiego stwierdzono ogółem 1240  
przestępstw z art. 178a kk – kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości (w 2008 r. - 
1258), co oznacza porównywalną, dużą ilość tych czynów w latach 2008-2009. 

Z kolei na terenie miasta Bydgoszczy w 2009 r. ujawniono 756 tego rodzaju 
przestępstw (w 2008 r. - 736).  
 W 2009 roku policjanci Wydziału Patrolowego i Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Bydgoszczy w ramach tzw. represji ogólnej nałożyli 29.999 
mandatów karnych (23.077 w 2008 r.) na ogólną kwotę 6.123.779 zł (4.602.128 zł w 
2008 r.), skierowali 2134 wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego (2270 w 2008 r.), 
a ponadto zatrzymali 267 nietrzeźwych kierujących ( przy 288 sprawcach w 2008 
roku).  
 Funkcjonariusze pionu ruchu drogowego uczestniczyli w szeregu różnego 
rodzaju akcji: „Prędkość, alkohol – zero tolerancji dla osób naruszających przepisy 
ruchu drogowego” – 22, „ Bezpieczna droga” - 23, „Niechroniony uczestnik ruchu 
drogowego” – 4, „Prędkość” – 6, „Truck” – 4, „Bus” – 4, „Alkohol, narkotyki” – 6, 
„Pasy”- 16, „Bezpieczny weekend” – 6, „Druid”- 4, „Ferie”, „Wakacje”, „Bezpieczna 
droga do szkoły”, „Znicz”, „Grand Prix” - 1. Policjanci ww. Wydziału podjęli także 
szereg działań o charakterze profilaktycznym np.: spotkania w szkołach i 
przedszkolach – 17, spotkania w środowiskach kierowców i innych – 9, egzaminy na 
kartę rowerową – 5, wygłoszenie 28 komunikatów w środkach masowego przekazu. 
 W minionym roku policjanci i pracownicy cywilni dokonali trzykrotnej lustracji 
dróg na terenie miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, przekazując następnie 
zarządcom dróg uwagi dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości. 
 Na bieżąco opiniowano także wnioski dotyczące zmian organizacji ruchu na 
terenie powiatu w  związku z robotami drogowymi w obrębie pasa drogowego.  



6 

 

 Nawiązano także w szerszym zakresie współpracę z innymi służbami, takimi 
jak: Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego; 
organizując wspólne patrole na drogach powiatu bydgoskiego. 
 
 
Organizacja i wykonawstwo służby patrolowo-interwencyjnej i obchodowej (dla 
miasta) 
 

W 2009 r., 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 ubiegłym roku ilość służb rzeczywistych pionu prewencji wyniosła w liczbach 
bezwzględnych 68640 w stosunku do 59388 służb w 2008 r. (w służby te wliczono 
również służby patroli z pionu kryminalnego oraz dodatkowe służby patrolowe 
finansowane przez UM w Bydgoszczy), a więc zanotowano wzrost ilości służb o 9252.  
Jednocześnie utrzymano na 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 50,4% (wzrost o 1.5% w porównaniu z 2008 r.), a dla 
dzielnicowych wyniósł 42,2% (wzrost o 3,5% w porównaniu z 2008 r.). Osiągnięto tym 
samym wyznaczony (pożądany) przez Komendę Główną Policji wskaźnik 
wykorzystania policjantów ogniw patrolowo-interwencyjnych.  

 
Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy nałożyli za popełnione na 

terenie tego miasta wykroczenia ogółem 43198 mandaty karne na kwotę 8.369.681zł 
(w 2008 r. 44004 mandaty karne na kwotę 7.239.589 zł), a także skierowali 6878 
wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń do Sądów Grodzkich (w tym 5065 za 
wykroczenia popełnione w ruchu drogowym). 

 
Działania służb pionu prewencji przyniosły wymierne skutki w postaci 

zmniejszenia w 2009 roku na terenie Bydgoszczy ilości przestępstw, które są 
najbardziej dokuczliwe dla lokalnej społeczności takich jak rozboje, bójki i pobicia, 
kradzieże rzeczy i kradzieże samochodów. Wpływ na takie wyniki miał również system 
monitoringu wizyjnego w newralgicznych punktach miasta (obecnie 82 kamery). 
Aktualnie studia monitoringu znajdują się w budynku KMP w Bydgoszczy, KP 
Bydgoszcz-Błonie, KP Bydgoszcz-Fordon oraz KP Bydgoszcz-Śródmieście i 
obsługiwane są przez pracowników cywilnych Straży Miejskiej. Codzienna praca 
policjantów naszego miasta wskazuje, iż funkcja prewencyjna zamontowanych kamer 
jest niezaprzeczalna, a dozór monitorowanych miejsc pozwala efektywniej 
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wykorzystać siły policyjne w innych rejonach Bydgoszczy, a w szczególności 
skutecznie zatrzymywać sprawców przestępstw i wykroczeń.  

 
Współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi, w zakresie służb patrolowych. 
 
 W 2010 roku realizowano z podmiotami pozapolicyjnymi służby patrolowe na 
terenie Bydgoszczy. Wspólnie ze Strażą Miejską w 2009 r. zrealizowano 5807 służb, 
przy 5344 patrolach w 2008 r. (dane podawane przez Straż Miejska mogą różnić się, 
co związane jest z różnym przeliczaniem czasu trwania „służby”). Ponadto wspólne 
patrole zrealizowano również ze Służbą Ochrony Kolei (2009 r. - 1378, 2008 r. - 
1385), Żandarmerią Wojskową (2009 r. - 220, 2008 r. - 188). W br. zrealizowano 497 
dodatkowych służb patrolowych wspólnie z funkcjonariuszami Straż Miejskiej, które 
zostały sfinansowane przez Urząd Miasta w Bydgoszczy (2008 r. - 400 służb). 
  

Prewencja kryminalna (działalność profilaktyczna)  
 
 W 2009 roku policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy kontynuowali 
większość programów profilaktycznych realizowanych w 2008 r., w tym dwa 
podstawowe bloki tematyczne tj. „Bezpieczna szkoła” i „Z nami bezpieczniej”. 
 Główne programy oraz podprogramy prewencyjne realizowane przez 
funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy to: 
- „Bezpieczna Szkoła”,  
- „Przyjazny Patrol”,  
- „Zapobiec – Przetrwać”,  
- „Aktywnie w trosce o III wiek”, 
- „Jestem bezpieczny - umiem pomagać innym”, 
- “Jestem odpowiedzialny i czuję się bezpiecznie”, 
- “Alkohol, narkotyki – brak biletów powrotnych”. 
 
„Bezpieczna Szkoła” 
 
I. „Bezpieczna Szkoła”  

Jest to program prewencyjny realizowany od 2003 roku na podstawie umowy 
pomiędzy Komendantem Miejskim Policji w Bydgoszczy i Komendanta Straży 
Miejskiej i dotyczy sposobu współpracy Policji i  Straży Miejskiej w zakresie działań 
prewencyjnych i profilaktycznych dotyczących dzieci i młodzieży na terenie miasta 
Bydgoszczy. Zadania zawarte dla obu służb w ww. programie zmierzają do 
zapewnienia bezpieczeństwa bydgoskim dzieciom i młodzieży, przestrzegania 
porządku w okolicach przyszkolnych oraz przekazania nieletnim wiedzy z zakresu 
bezpiecznego zachowania się, unikania zagrożeń i odpowiedzialności prawnej za 
popełnione czyny. Prewencja przyszkolna obejmuje systematyczne patrolowanie szkół 
i terenów przyszkolnych, przede wszystkim w formie patroli pieszych. Zadanie to 
obejmuje wszystkie bydgoskie szkoły i ich celem jest reagowanie na występujące tam 
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naruszenia prawa. Natomiast wzmożone działania prewencyjne są realizowane w 
pobliżu szkół, z których docierają sygnały o występujących tam zagrożeniach. 
Kontrolowane są w szczególności okoliczne parki, skwery, przystanki MZK oraz klatki 
schodowe pobliskich bloków, w których gromadzi się młodzież.  

W ramach prewencji przyszkolnej Policja i Straż Miejska zabezpieczają również 
porządek podczas imprez organizowanych przez bydgoskie szkoły (np. dyskotek, 
zabaw andrzejkowych lub karnawałowych, turniejów i mityngów sportowych). 
Głównym założeniem tych działań jest niedopuszczenie osób nieuprawnionych oraz 
przeciwdziałanie aktom agresji rówieśniczej. 
 W 2009 roku w rejonach szkół wyznaczane były trasy „Patroli Przyszkolnych” 
na podstawie opracowanych charakterystyk tras patrolowych. W poszczególnych 
komisariatach policji odbywają się one w różnym natężeniu. W roku 2008 
przeprowadzono 1451 patroli, natomiast w roku 2009 było ich 879. Podczas „Patroli 
przyszkolnych” w okresie szkolnym wylegitymowano 373 nieletnich oraz 371 osób 
postronnych. W ich rezultacie ujawniono 24 kradzieże na terenie szkół, 69 
przypadków palenia papierosów oraz 20 przypadków spożywania alkoholu przez 
uczniów na terenie szkoły.  
 Profilaktyka jest z kolei najistotniejszym zadaniem Miejskiego Programu 
Prewencyjno-Profilaktycznego „Bezpieczna szkoła”. Jej najważniejszym elementem 
są prelekcje i pogadanki skierowane do wszystkich grup wiekowych dzieci i młodzieży 
szkolnej, przeprowadzane w trakcie organizowanych w szkołach akcji pt. „Niebieski 
Tydzień”. Policja i Straż Miejska  prowadzą zajęcia z uczniami na następujące tematy: 
- „Żyj kolorowo i bajecznie, ale zdrowo i bezpiecznie” (uwrażliwienie dzieci na 
zagrożenia związane z zabawami na podwórku, w domu, na śniegu, w wodzie), 
- „Bezpieczeństwo dziecka” (omówienie zagrożeń występujących w życiu codziennym  
np. w drodze do i ze szkoły itp.), 
- „Obcy – niebezpieczny” (wyuczenie u dzieci umiejętności zachowania się w 
kontaktach z obcymi osobami i unikania powstających w ich wyniku zagrożeń), 
- „Rysopis” (przedstawienie zasad sporządzania rysopisu oraz omówienie sposobów 
zapobiegania przestępstwom szkolnym), 
- „Przemoc wśród młodzieży” (uświadomienie uczniom charakteru agresji wśród 
młodzieży, sprawców przemocy oraz źródeł agresji), 
- „Herkules bez sterydów” (zapoznanie  słuchaczy z podstawową wiedzą na temat  
sterydów, powodów ich zażywania oraz związanych z tym zagrożeń, 
odpowiedzialności i konsekwencji prawnych), 
- „Przestępczość i demoralizacja nieletnich – konsekwencje prawne” (zapoznanie 
młodzieży z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, zapoznanie 
ich z konsekwencjami prawnymi negatywnych zachowań); 
- „Zakres uprawnień i obowiązków służb powołanych do ścigania sprawców 
przestępstw wykroczeń” (przedstawienie uprawnień i obowiązków Policji i Straży 
Miejskiej); 
- „Zapoznanie z uprawnieniami i obowiązkami osoby będącej ofiarą lub świadkiem 
przestępstwa”, 
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- „Żyj bez strachu” (zapoznanie ucznia z wiedzą dotyczącą zagrożeń płynących z faktu 
występowania aktów terrorystycznych oraz przedstawienie reguł i zasad 
postępowania w przypadku ewakuacji). 
- „Bezpieczeństwo na kolei” (celem pogadanki jest uwrażliwienie dzieci na zagrożenia 
jakie czyhają na nie na kolei) 

Prezentowane powyżej tematy realizowane w trakcie „Niebieskich Tygodni” nie 
były jedynymi zagadnieniami bowiem organizowano również debaty społeczne nt. 
przestępczości i demoralizacji nieletnich, bezpieczeństwa młodzieży i współczesnych 
zagrożeń, które to prowadzone były przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji. W 
spotkaniach uczestniczyła przede wszystkim młodzież szkolna, a także grono 
pedagogiczne, rodzice oraz zaproszeni goście. 
 W ubiegłym roku przeprowadzono 11 „Niebieskich Tygodni”. Policjanci i 
pracownicy cywilni z zespołów ds. prewencji kryminalnej na bieżąco, stosownie do 
zaistniałych potrzeb, realizowali spotkania na terenie szkół. W minionym roku 
przeprowadzono 815 spotkań z młodzieżą oraz 800 z pedagogami. Uczestniczono w 
189 spotkaniach z rodzicami na zebraniach szkolnych, na których omawiane były 
tematy dotyczące agresji, przemocy rówieśniczej, przejawów demoralizacji, zażywania 
przez dzieci i młodzież alkoholu, środków odurzających, a także palenia papierosów. 
 Nadal daje się zauważyć potrzebę uświadamiania rodziców o powyższych 
zagrożeniach. Z chwilą ujawnienia zachowań świadczących o demoralizacji 
nieletniego Policja przekazuje informacje rodzicom oraz pedagogom szkolnym w 
formie notatek oraz druków dotyczących legitymowania - tzw. „Czerwone kartki”. W 
roku 2008 przesłano 495 powiadomień do rodziców, a w 2009 r. 360.  
 W ramach „Niebieskiego Tygodnia” przeprowadzono również Konkurs „Żyj, nie 
ulegaj, walcz”. Celem tego przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi młodzieży na 
możliwość korzystania z różnorodnych form spędzania czasu wolnego, bez alkoholu i 
narkotyków. Konkurs ten adresowany był do uczniów bydgoskich gimnazjów i liceów.         
Z uwagi na pojawienie się nowych zagrożeń szkolnych związanych z podkładaniem 
substancji trujących, materiałów wybuchowych, na terenie tych placówek rozpoczęto 
w 2003 r. w ramach programu „Bezpieczna szkoła” trening ewakuacji szkoły w sytuacji 
wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia osób znajdujących się na jej terenie.  
  W 2009 r. w ramach tego programu zorganizowano szkolenia dla 800 
nauczycieli, które dotyczyły między innymi konsekwencji prawnych popełniania 
czynów karalnych, zachowań świadczących o demoralizacji przez nieletnich, 
znajomości przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.  
 
 II.„Przyjazny Patrol”  
 Program realizowany ze środków Urzędu Miasta w Bydgoszczy we współpracy 
z Komendą Miejską Policji w Bydgoszczy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
Bydgoskim Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Terapii „BORPA”.   
„Przyjazny Patrol” został powołany w ramach porozumienia zawartego w dniu 
08.05.2009 roku w Bydgoszczy pomiędzy: Miastem Bydgoszcz, a Komendą Miejska 
Policji w Bydgoszczy. W ramach wspólnego  projektu ww. instytucji utworzony został 
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system  “Przyjaznych patroli” w skład których wchodzi pracownik Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej i nieumundurowany pracownik Wydziału Prewencji Komendy 
Miejskiej Policji. Patrole pojawiały się wszędzie tam, gdzie zagrożone było dobro 
dziecka, a w szczególności gdy:  
- dziecko pozostawione jest bez opieki w domu lub poza nim (pozostawione, 
zagubione) - dziecko jest świadkiem/uczestnikiem sytuacji przemocy - w tym 
domowej, 
- dziecko jest uczestnikiem wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego pozostało 
pozbawione opieki,  
- wystąpiły inne sytuacje zagrażające bezpieczeństwu fizycznemu i psychicznemu 
dziecka. 
 Osoby, które były świadkami krzywdzenia dzieci mogły zadzwonić pod nr 997 
lub 112; oficer dyżurny Policji natomiast powiadamiał przyjazny patrol o potrzebie 
wyjazdu.  
  
 W minionym roku w ramach akcji „Bezpieczny Patrol” od miesiąca czerwca do 
grudnia 2009 r. miały miejsce 52 dyżury podczas których interweniowano 44 razy, 
sporządzono 25 powiadomień do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wręczono 
21 powiadomień i zaproszeń do Bydgoskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Terapii oraz przesłano 6 powiadomień do Sądu Rodzinnego I 
Nieletnich w Bydgoszczy. W ramach tych interwencji podjęto rozmowy z 64 osobami 
dorosłymi oraz rozpoznano sytuację opiekuńczo – wychowawczą 46 małoletnich i 
nieletnich podopiecznych. 
 
III. „Zapobiec – Przetrwać 
 W roku szkolnym 2009/2010 Komenda Miejska Policji, Straż Miejska w 
Bydgoszczy, Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy, Straż 
Pożarna w Bydgoszczy, Wydział Edukacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Wydział Obsługi Urzędu Miasta wyszli z inicjatywą zorganizowania pilotażowego 
programu prewencyjno edukacyjnego z zakresu podwyższenia bezpieczeństwa w 
placówkach oświatowych na terenie Bydgoszczy. Podczas wspólnych prac nad 
stworzeniem programu Prezydent Miasta Bydgoszcz wydał w dniu 6 października 
2009 r. Zarządzenie nr 737/09 o powołaniu Zespołu do spraw koordynacji 
bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych, który składa się z dziewięciu 
przedstawicieli w/w instytucji.  
 Podstawowym celem powołanego zespołu było wypracowanie jednolitego 
systemu alarmowania służb o zaistniałym zagrożeniu oraz powzięcie niezbędnych 
środków do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkole oraz wyuczenie 
właściwych mechanizmów zachowań w sytuacjach zagrożenia. 
 W ramach programu “Zapobiec-Przetrwać” zorganizowano szkolenie dla 
wyznaczonych przez Dyrektorów Bydgoskich Szkół, Obiektowych Koordynatorów 
Bezpieczeństwa. Szkolenie dla 120 Koordynatorów Bezpieczeństwa poprowadzili byli 
żołnierze jednostki GROM z Centrali Szkoleń AT w Warszawie. Obiektowi 
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Koordynatorzy Bezpieczeństwa zostali przygotowani  do właściwych reakcji w 
sytuacjach zagrożenia tj.: 

 napad z zamiarem pobicia/zabicia, 
 wtargnięcia napastnika z bronią, 
 wzięcia zakładników, 
 wtargnięcie, napaść agresywnego rodzica. 

 Ponadto podczas szkolenia przećwiczono przyjmowanie pozycji bezpiecznych, 
w których należy się ułożyć w przypadkach napadu. Zorganizowane ćwiczenia 
praktyczne były symulacją wyżej wymienionych sytuacji kryzysowych, instruktorzy 
grali rolę napastników, używając przy tym broni. Wszystko odbywało się pod kontrolą i 
opracowanym scenariuszem.  Obiektowi Koordynatorzy Bezpieczeństwa  w ramach 
programu zostali wyposażeni w kamizelki odblaskowe, gwizdki oraz instrukcje 
koordynacji działań w poszczególnych sytuacjach zagrożenia. 
 W ramach programu utworzono bazę dokumentacji 108 placówek oświatowych 
zawierającej: 
- fragmenty mapy numerycznej przedstawiające budynki placówek oraz  ich otoczenie 
(w szczególności miejsca utrudniające podjęcie działań służbom mundurowym), 
- fotografie wnętrz, elewacji, 
- rzuty i przekroje elewacji. 
 Ponadto 104 placówki zostały podłączone do stanowiska Straży Miejskiej w 
Bydgoskim Centrum Bezpieczeństwa. Placówki te, wyposażone w monitoring, mogą 
być monitorowane przez Centrum Bezpieczeństwa. Dyrektorzy Szkół zostali 
zobowiązani do zainstalowania zamków zatrzaskowych oraz wizjerów w drzwiach od 
sal lekcyjnych.   
 
IV. „Aktywnie w trosce o III wiek”  
 Program ten został zrealizowany na płaszczyźnie porozumienia  z dnia  
02.10.2009 roku pomiędzy: Komendantem Miejskim Policji w Bydgoszczy,  a 
Komendantem Straży Miejskiej w Bydgoszczy i Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Bydgoszczy. 
  Program „Aktywnie - w trosce o III wiek” jest adresowany jest do osób w 
podeszłym wieku, kobiet i mężczyzn, niezależnie od sprawności fizycznej, 
korzystających z placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, spotykających 
się w m.in.:  siedzibach Rad Osiedli, parafiach, czy „Klubach Seniora”.  
 
Celem programu jest: 
  zzwwiięękksszzeenniiee  ppoocczzuucciiaa  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa  lluuddzzii  ssttaarrsszzyycchh,,  
  rroozzppoozznnaanniiee  zzaaggrroożżeeńń  oorraazz  oommóówwiieenniiee  ssyyttuuaaccjjii,,  
  zzaappoobbiieeggaanniiee  pprrzzeessttęęppssttwwoomm,,  ww  kkttóórryycchh  ooffiiaarraammii  ssąą  lluuddzziiee  ssttaarrssii,,  
  nnaabbyycciiee  uummiieejjęęttnnoośśccii  oorraazz  wwiieeddzzyy  rraaddzzeenniiaa  ssoobbiiee  ww  ssyyttuuaaccjjaacchh  zzaaggrroożżeenniiaa,,  
  wwyyjjaaśśnniieenniiee  wwyybbrraannyycchh  aassppeekkttóóww  pprraawwnnyycchh,,  
  iinntteeggrraaccjjaa  ssppoołłeecczznnaa,,  
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  mmoożżlliiwwoośśćć  oottrrzzyymmaanniiaa  wwssppaarrcciiaa  oodd  ppoommooccyy  ssppoołłeecczznneejj  nnaa  tteerreenniiee  mmiiaassttaa  

BByyddggoosszzcczzyy,,                                                    
  uuśśwwiiaaddoommiieenniiee  sseenniioorróóww  oo  ooffeerroowwaannyycchh  ffoorrmmaacchh  ssppęęddzzaanniiaa  cczzaassuu  wwoollnneeggoo,,    
  nnaauukkaa  ppiieerrwwsszzeejj  ppoommooccyy  pprrzzeeddmmeeddyycczznneejj  oorraazz  rraaddzzeenniiaa  ssoobbiiee  ww  ssyyttuuaaccjjaacchh  

zzaaggrroożżeenniiaa  żżyycciiaa  bbąąddźź  zzddrroowwiiaa,,  
 inspirowanie do otwarcia się na świat poprzez wizualizację wspomnień oraz aktywne 

motywowanie do działania. 
  
 Na inauguracji przedmiotowego programu zorganizowano spotkanie w Pałacu 
Młodzieży w którym udział wzięło 15 seniorów mieszkańców miasta Bydgoszczy oraz  
podopiecznych Domów Dziennego Pobytu. Podczas spotkania, goście zaprezentowali 
aktywne formy spędzania czasu wolnego oraz zaprezentowali spektakl mówiący o tym 
jak można być bezpiecznym w naszym mieście. Ponadto w ramach programu odbyły 
się 3 spotkania zrealizowane wspólnie z Strażą Miejską, Żandarmerią Wojskową oraz 
Maltańska Służbą Medyczną w Domach Dziennego pobytu, w których uczestniczyło 
85 seniorów.  
 
V. „Jestem bezpieczny umiem pomagać innym” 
 Program „Jestem Bezpieczny – Umiem pomagać innym” jest skierowany do 
uczniów szkoły podstawowej klas V-VI. Ma na celu wyposażenie uczniów w 
umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach  (wypadki komunikacyjne, zabawy 
w domu, w szkole, nad wodą, w lesie itp.), udzielanie pierwszej pomocy, umiejętność 
właściwej reakcji, powiadomienia służb ratunkowych. Ponadto program ma 
zintegrować grupę młodych ludzi, a zajęcia w plenerze ukazać możliwości 
atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Współorganizatorami projektu są: Wydział 
Edukacji Urzędu Miasta w Bydgoszczy, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Starostwo 
Powiatowe w Bydgoszczy, Związek Harcerstwa Polskiego, Maltańska Służba 
Medyczna Oddział w Bydgoszczy, Żandarmeria Wojskowa Oddział w Bydgoszczy 
 Przedsięwzięcie rozpoczęło się od eliminacji szkolnych, podczas których 
przeprowadzany został test z wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa. Udział w nim wzięło 
28 szkół podstawowych z terenu miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. 
Dziewięćdziesięciu finalistów konkursu podczas drugiego etapu, wzięło udział w 
dwudniowym biwaku zorganizowanym w ośrodku Związku Harcerstwa Polskiego w 
Krówce Leśnej. Podczas którego sprawdzili swoją wiedzę i umiejętności w 
przeprowadzonym biegu patrolowym.  
 Ukoronowaniem zmagań 90 uczestników była wspólna zabawa oraz moc 
atrakcji przygotowanych przez organizatorów projektu. Dla najlepszych drużyn 
przewidziane były atrakcyjne nagrody, które ufundowali wójtowie, burmistrzowie oraz 
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszcz.  
 
VI. „Jestem odpowiedzialny i czuję się bezpiecznie” 
 Komisariat Policji Bydgoszcz-Wyżyny prowadzi wspólnie z ROPS-em, Strażą 
Miejską, Spółdzielnią Mieszkaniową “Budowlani” oraz Kujawsko – Pomorskim 
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Urzędem Wojewódzkim działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na osiedlu 
Wyżyny. W ramach programu organizowane były liczne spotkania z mieszkańcami, 
festyny, konkursy dla dzieci których celem jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 
na osiedlu. 
 
VII. „Alkohol, narkotyki – brak biletów powrotnych”  
 Program „Alkohol, narkotyki – brak biletów powrotnych!” został zrealizowany w 
2009 r. w ramach działań mających na celu ujawnianie oraz przeciwdziałanie 
przestępstwom i wykroczeniom z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Program 
zakłada wzmożenie patroli pieszych, patroli z psem patrolowo-tropiącym i psem na 
narkotyki, kontrolujących przestrzeganie przepisów z zakresu wymienionych ustaw. 
Instytucjami wspomagającymi realizację programu są: Bydgoski Ośrodek 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Polskie Towarzystwo Zapobiegania 
Narkomanii Oddział w Bydgoszczy, Straż Miejska, Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 
 W ramach programu podjęto działania wzmożone podczas których 
zrealizowano 1313 służb, w tym z Strażą Miejską 352 dodatkowe służby podczas 
których wylegitymowano 3812 osoby, pouczono 2218 osób, wystawiono 166 
mandatów kredytowych, kontrolowano 15 miejsc zagrożonych, ujawniono 171 
sprawców wykroczeń. Współpracowano również ze Strażą Graniczną oraz 
Żandarmerią Wojskową.  
 

 „Z NAMI BEZPIECZNIEJ” 
 

Program składa się z podprogramów które skierowane są do dorosłej części 
społeczeństwa. W ramach programu „Z nami Bezpieczniej” Wydział Prewencji 
Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy realizuje następujące podprogramy : 

 
 „Oznakuj rower – poznaj swojego dzielnicowego” 
 „STOP 24”  
 „Bezpieczny Ogród” 
 „Bezpieczna Kobieta”  
 „Sąsiedzkie czuwanie” 
  „W trosce o trzeci wiek”  

 
I . „Oznakuj rower poznaj swojego dzielnicowego” 
 W ramach podprogramu „Oznakuj rower poznaj swojego dzielnicowego” 
organizowane są przez policjantów Komendy Miejskiej Policji akcje znakowania 
rowerów we wszystkich komisariatach. Każdy komisariat został wyposażony w 
engrawer. Znakowanie i ewidencjowanie rowerów ma służyć zapobiegania 
kradzieżom, napadom rabunkowym, których ofiarami najczęściej są ludzie młodzi. 
Cała procedura polega na wygrawerowaniu specjalnym przyrządem typu „Engrawer”  
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na ramie roweru oznaczenia składającego się z 4 liter i 6 cyfr oraz wydaniu 
właścicielowi tzw. dowodu rejestracyjnego jako poświadczenia, iż rower ten został 
zarejestrowany w bazie danych Policji. W przypadku kradzieży roweru wcześniej 
oznakowanego pokrzywdzony zgłasza ten fakt w Komisariacie Policji okazując 
dokument – dowód rejestracyjny. Przestępca stwierdziwszy fakt, iż rower jest 
oznakowany musi się liczyć z utrudnieniem w jego sprzedaży. Dla potrzeb realizacji 
tego programu w Wydziale Prewencji KMP w Bydgoszczy opracowano ulotkę 
prewencyjną „Mądry rowerzysta przed szkodą” którą rozpropagowano na wszystkie 
Komisariaty Policji oraz rozdawano ją podczas wielu akcji i festynów. Nawiązano 
ścisłą współpracę z członkami Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Infrastruktury 
Komunikacji Rowerowej „Cykliści Bydgoszczy”. 
Wspólnie realizując to zagadnienie podnoszona zostaje świadomość prawna 
rowerzystów, a co się z tym wiąże, zwiększamy bezpieczeństwo ich, jak również 
innych uczestników ruchu drogowego. 
 W 2009r oznakowano 155 rowerów co według ewidencji programu "Oznakuj 
rower" daje łącznie 320 zarejestrowanych rowerów.  
 
II. „STOP 24” 

Istotą w/w programu jest oznakowanie pojazdów, których właściciele deklarują, iż 
z reguły nie jeżdżą tymi pojazdami w godzinach nocnych, tj. między godziną 23:00-
5:00. Pojazd taki, oznakowany w sposób umożliwiający 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 kierującego i dokładnego skontrolowania pojazdu 
(porównanie numerów z dowodu rejestracyjnego pojazdu ze stanem faktycznym i 
dokonanie sprawdzeń w bazie danych). Jednocześnie taki pojazd w ruchu 
zobowiązuje policjantów do zachowania szczególnej ostrożności podczas czynności 
kontrolnych. Fakt uczestnictwa w tym podprogramie polega na deklaracji uczestnictwa 
właściciela pojazdu, a zgłoszenie samochodu dokonuje się poprzez naklejenie znaku, 
który posiada symbolikę programu na przedniej i tylnej szybie od wnętrza pojazdu. 
Jest on w swojej istocie bardzo prosty, nie wymaga znacznych nakładów finansowych, 
a jego skuteczność udowodniły doświadczenia innych państw i miast w Polsce 
(Wrocław, Słupsk). Program ten wdrażany obok innych działań prewencyjnych ma 
skutkować zmniejszeniem dynamiki przestępczości w kategorii kradzieży pojazdów na 
terenie Bydgoszczy i powiatu.  
 W ramach programu „STOP 24” organizowanego przez KMP w Bydgoszczy, w 
2009 r. we wszystkich komisariatach odnotowano 2465 oznakowanych samochodów, 
czyli 44 zarejestrowane na nowo pojazdy. 
 
III. „Bezpieczny Ogród”   

Jednym z działań policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa są akcje w ramach 
„Bezpiecznego Ogrodu” ukierunkowane na zabezpieczenie terenów działkowych. 
Policjanci uczestniczą w spotkaniach z działkowcami, podczas których omawiane są 
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sposoby zabezpieczenia działek przed dewastacją, okradaniem domków 
letniskowych, potrzebie stałych służb w porze wieczorowo – nocnej, zimowej itp. 
działania. Stały kontakt utrzymywany jest z prezesami działek, w celu bezpośredniego 
przepływu informacji (np. o podejrzanych osobach obcych na terenie działek, 
przebywających tam bezdomnych, nieletnich itd.). Na terenie poszczególnych 
Komisariatów Policji z terenu działania KMP w Bydgoszczy znajdują się klucze od 
bram wjazdowych na teren ogródków działek, co w przypadku potrzeby nagłego 
zagrożenia jest znacznym ułatwieniem dla służb interweniujących. Policjanci 
{najczęściej dzielnicowi) oprócz patroli wyznaczonych zgodnie z planem policji, 
uczestniczą również we wspólnych patrolach z działkowcami na terenie ich działek. 
 Głównym celem przeprowadzonych działań prewencyjnych było wyuczenie 
bezpiecznych zachowań takich jak: 
- zamykanie bram ogrodów i ograniczenie ich liczby, 
- montaż tablic ogłoszeniowych,  
- zawieszanie regulaminów ogrodów działkowych, 
- wywieszanie informacji zawierających aktualne numery telefonów kontaktowych  
z dzielnicowymi, 
- wyznaczanie chronionych, oświetlonych wspólnych parkingów, 
- informowanie o nowoczesnych, technicznych formach zabezpieczenia mienia, 
- współdziałanie z lokalnymi mediami w zakresie przekazywania informacji dot. 
właściwego zabezpieczenia mienia. 
 W 2009 roku odbyło się 110 spotkań z prezesami i przedstawicielami ogródków 
działkowych, przeprowadzono 43 szkolenia instruktażowe dla osób dyżurujących na 
terenie POD, a ponadto dokonano 381 kontroli stanu zabezpieczenia ogródków. 
 
IV. „Bezpieczna Kobieta” 
 „Bezpieczna Kobieta” jest programem skierowanym do kobiet mającym na celu 
wyuczenia zachowań obronnych przed wszelkimi formami przemocy. Przeznaczony 
jest dla każdej kobiety niezależnie od wieku, czy warunków fizycznych. Realizowany 
jest 7 rok, składa się z zajęć teoretycznych (przepisy prawa – obrona konieczna, 
prewencja kryminalna, zajęcia z psychologii, pierwszej pomocy przedmedycznej) i 
zajęć praktycznych na sali, które są prowadzone przez instruktora samoobrony z 
Straży Miejskiej w Bydgoszczy. Zajęcia trwają 1,5 godz. raz w tygodniu przez 2 
miesiące. Swym zakresem obejmują symulowanie sytuacji niebezpiecznych wraz z 
nauką nabywania umiejętności odpowiedniej reakcji samoobrony. Szkolenia 
praktyczne odbywały się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 46 w 
Bydgoszczy. Osobami prowadzącymi zajęcia są profesjonalnie przygotowani do tego 
policjanci, psycholodzy oraz doświadczeni zawodnicy trenujący od wielu lat judo. 
Podprogram ten pozwala rozwijać ideę samoobrony oraz nabywać umiejętności 
pokonywania lęku i uczyć przepisów prawa. Ponadto programem została objęta grupa 
kobiet – pracowników Gimnazjum nr 24 w Bydgoszczy. W 2009 r. w program 
„Bezpieczna Kobieta” ukończyły 63 mieszkanki naszego miasta. Od 2003 r., tj. od 
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momentu rozpoczęcia realizacji programu odbyło się już 15 edycji, a każda z nich 
spotkała się z zainteresowaniem kobiet. 
  
V.  „Sąsiedzkie czuwanie” 

Sąsiedzkie czuwanie” - celem tego podprogramu jest to, aby przestępca bał się 
podjąć swojego działania w obliczu nieuchronnej reakcji społeczności lokalnej, Policji i 
innych służb. Działania w zakresie pomocy sąsiedzkiej to propozycja dla tych spośród 
nas, którzy rozumieją, że zasady porządku prawnego nie ochronią nas, jeśli nie 
będziemy ich egzekwować. Ważnym elementem działania jest podniesienie poziomu 
wiedzy mieszkańców w zakresie technicznych form ochrony mienia i bezpiecznych 
zachowań, a co za tym idzie – kształtowanie postaw prospołecznych. Wzajemne 
bliższe poznanie się ludzi mieszkających w jednym rejonie, opracowanie systemu 
obiegu informacji zorientowanych na ochronę bezpieczeństwa, starania podejmowane 
w celu zabezpieczenia domów, parkingów i inne podobne działania mogą 
spowodować, że zmaleje zagrożenie przestępczością na naszych osiedlach. W chwili 
obecnej prowadzone są kolejne rozmowy wspólnie ze Strażą Miejską mające na celu 
rozpropagowanie powyższych idei wśród Rad Osiedli. Program realizuje obecnie 
Rada Osiedla Jachcice.  
Jedyną przeszkodą w realizacji tego zagadnienia jest brak środków finansowych 
niezbędnych do kolportażu ulotek i naklejek oraz wizytówek dla z telefonami 
dzielnicowych z danego rejonu służbowego. 
 
VI. „Bezpieczeństwo, oczekiwania, działania i  rzeczywistość” 

Komenda Miejska Policji i Straż Miejska w Bydgoszczy wyszła z inicjatywą 
zorganizowania pilotażowego programu prewencyjno-edukacyjnego z zakresu ogólnie 
pojmowanego bezpieczeństwa. Przedsięwzięcie to prowadzone jest wspólnie z 
Służbą Ochrony Kolei Oddział w Bydgoszczy, Żandarmerią Wojskową w Bydgoszczy 
oraz Maltańską Służbą Medyczną - Oddział w Bydgoszczy. Prowadzona przez 
wszystkie służby tematyka zajęć ma zachęcić młodzież do działania na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa w środowisku w którym się znajduje, w taki sposób aby ich 
oczekiwania stały się rzeczywistością w ich życiu codziennym. Nasze działania mają 
pokazać im, że w dużej mierze bezpieczeństwo nas wszystkich zależy nie tylko od 
sprawności działania wszystkich służb do tego powołanych, ale również od ich 
postawy i prawidłowego zrozumienia takich słów jak tolerancja, równouprawnienie, 
wolność.  
 Podstawowym celem programu jest zminimalizowanie najdrobniejszych  
przejawów patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez podniesienie świadomości 
prawnej uczniów, ich rodziców, kadry szkoły z zakresu konsekwencji prawnych 
przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz właściwego zachowania w sytuacjach 
zagrożeń.  

Ważnym elementem mającym wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa na 
terenie Bydgoszczy miało również wsparcie władz naszego miasta kwotą 255.856 zł w 
tym: 180.000zł na dodatkowe służby, 25.000zł na program „Przyjazny Patrol”, 
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31.159zł na zakup kamery wizyjnej do mobilnego centrum monitoringu, 8527zł na 
zakup klimatyzatora, 1170zł na zestaw komputerowy, a także 10000zł na zakup psów 
służbowych.  

Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy w sposób szczególne 
pozytywny, odebrało ufundowanie sztandaru dla naszej jednostki, stanowiącego 
symbol najwyższych wartości.  

             
3. SYTUACJA KADROWA I LOGISTYCZNA 
 
Problematyka kadrowa 
 

Na dzień 31 grudnia 2009 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy 
zatrudnionych było 1074 policjantów (33 wakaty). W 2009 roku przybyło 68 
policjantów, a 97 osób ubyło ze stanu Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy (32 
policjantów przeniesiono do innych jednostek, 65 zwolnionych ze służby). Zaznaczyć 
należy, na przestrzeni 2009 r. stan etatowy Komendzie Miejskiej Policji uległ obniżeniu 
o 52 etaty policyjne (z 1107do 1159 etatów) .  

  
 W 2009 r. w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Bydgoszczy, 
przeprowadzono szereg zmian organizacyjno-etatowych. Najistotniejszą z nich było 
zlikwidowanie Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową. Głównym 
argumentem przemawiającym za likwidacją tej komórki organizacyjnej, był spadek (o 
75%) na przestrzeni ostatnich 5 lat ilości popełnionych przestępstw samochodowych. 
Wiedza i doświadczenie zawodowe policjantów zlikwidowanego wydziału zostanie 
wykorzystana w ramach nowopowstałego Referatu do walki z Przestępczością 
Samochodową Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.  
 
 W minionym roku w ramach „Programowi Modernizacji Policji Komendy 
Miejskiej Policji w Bydgoszczy otrzymała kolejnych 8 stanowisk cywilnych, co 
umożliwiło przekazanie zadań nie wymagających kompetencji policyjnych nowo 
zatrudnionym pracownikom cywilnym, a jednocześnie skierowanie funkcjonariuszy do 
realizacji czynności typowo policyjnych. 
 

W 2009 r. 19 osób bezrobotnych odbyło staż w Komendzie Miejskiej Policji w 
Bydgoszczy, spośród których 5 osób otrzymało zatrudnienie.   
 W 2009 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy przeprowadzono 
łącznie 186 skarg, potwierdzając zasadność skargi w 26 przypadkach (w 2008 r. 191 
skarg, potwierdzonych 33). Najczęściej skargi dotyczyły sposobu przeprowadzenia 
interwencji przez funkcjonariuszy, bezczynności policjantów oraz przeprowadzonego 
postępowania mandatowego.  
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Zabezpieczenie logistyczne jednostek  
 
 W 2009 r. z uwagi sytuację finansową w naszym kraju, nie realizowano 
większych przedsięwzięć związanych z budową lub renowacją budynków 
użytkowanych przez bydgoskich policjantów. Rozpoczęto rozbudowę i modernizację 
Ogniwa - Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych Wydziału Prewencji KMP w 
Bydgoszczy przy ul. Ogrody 19. W minionym roku przeprowadzono również drobne 
remonty wykonywane przez pracowników Wydziału Administracyjno – 
Gospodarczego, polegające na malowaniu pojedynczych pomieszczeń.  
 W 2009 r. wycofano z dalszej eksploatacji 99 pojazdów, a w ich miejsce na 
stan otrzymano 86 samochodów, w tym 81 nowych. Służby logistyczne Komendy 
Miejskiej Policji w Bydgoszczy, mimo zbyt małej ilości środków na bieżąco realizowały 
nałożone na nie zadania.  
 

Podsumowanie 
 

Podsumowując stwierdzić należy, iż dane przedstawione w 
niniejszym sprawozdaniu świadczą o tym, że stan bezpieczeństwa na 
terenie miasta dzięki intensywnym działaniom pionu kryminalnego i  
prewencji utrzymany jest na dobrym poziomie, co przede wszystkim 
jest widoczne w spadkach ilości przestępstw stwierdzonych, w tym w 
kategoriach najbardziej uciążliwych dla mieszkańców naszego miasta. 

 
Realizowane przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w 

Bydgoszczy, programy profilaktyczno – prewencyjne w sposób istotny 
przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa, w tym zwłaszcza na 
terenie bydgoskich szkół.     

 
Na uwagę zasługuje również fakt zmniejszenia zdarzeń 

drogowych, a w szczególności  znacznego obniżenia ilości ofiar 
wypadków. 

 
Mimo trudności finansowych z którymi borykali się policjanci z 

naszego miasta, zrealizowano większość zakładanych planów – 
mających odzwierciedlenie w nałożonych na Policję ustawowych 
zadaniach.  
 

 

 

 


