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OCENA ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ I WYNIKI PRACY 

WYKRYWCZEJ 

 

 
 W 2009 r. na terenie powiatu odnotowano spadek ogólnej ilości przestępstw w 
porównaniu do roku poprzedniego, uzyskując wskaźnik dynamiki na poziomie 85,3% 
(2009 r. – 2356 przestępstw ogółem,  2008 r. - 2760). Wykrywalność przestępstw w 
takim ujęciu wyniosła w 2009 r. 62,5% - (2008 r. – 65,6%). W minionym roku 
odnotowano również spadek ilości przestępstw o charakterze kryminalnym o 220 czynów 
(2009 r. – 1475, 2008 r. – 1695), przy jednoczesnym obniżeniu poziomu ich 
wykrywalności, który wyniósł w 2009 r. 41,9% (2008 r. - 45,8%).  

Ilość przestępstw stwierdzonych ogółem w latach 2008/2009r.w poszczególnych 
jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji powiatu bydgoskiego, przedstawia 
poniższe zestawienie. 

 

Wyniki jednostek powiatu bydgoskiego w 2009 r.  
 

 
Jednostka 

Postępowania 
wszczęte ogółem 

Przestępstwa 
stwierdzone ogółem 

Wykrywalność 
ogólna 

Wykrywalność 
kryminalna 

2008 2009 WD 2008 2009 WD 2008 2009 2008 2009 

KP Koronowo 541 499 92,2 652 450 69,0 71,5 68,6 54,9 49,5 

PP Dobrcz 262 276 105,3 230 243 105,7 48,7 54,3 24,5 32,9 

PP Sicienko 328 309 94,2 309 258 83,5 55,3 50,8 37,4 35,7 

KP Solec Kujawski 374 342 91,4 481 399 83,0 80,3 77,2 64,7 61,0 

PP Osielsko 248 242 97,6 287 241 84,0 64,4 57,4 40,7 27,3 

PP Białe Błota 351 475 135,3 369 461 124,9 58,6 58,4 36,3 37,6 

PP Nowa Wieś                    
Wielka 

249 228 91,6 299 193 64,5 60,5 61,5 41,5 42,7 

PP Dąbrowa     
Chełmińska 

138 150 108,7 133 111 83,5 69,2 60,7 51,2 37,1 

Powiat ziemski 2491 2521 101,2 2760 2356 85,3 65,6 62,5 45,8 41,9 

* WD – oznacza wskaźnik dynamiki - jest to iloraz odpowiadających sobie liczb w roku bieżącym i ubiegłym lub w innych 

okresach porównawczych- wyrażany w procentach. 

 
 Na podstawie przedmiotowych danych można stwierdzić, iż jednostkami na 
terenie których nastąpił w 2009 r. spadek ilości przestępstw stwierdzonych ogółem był 
Komisariat Policji w Koronowie (o 202 mniej) oraz Posterunek Policji w Nowej Wsi 
Wielkiej (o 106 mniej). Najwyższy wzrost czynów stwierdzonych odnotowano w 
Posterunku Policji w Białych Błotach ( 92 czyny) i PP Dobrcz (13 czynów). Najwyższą 
wykrywalność uzyskał Komisariat Policji  w  Solcu Kujawskim(77,2%) oraz Komisariat 
Policji w Koronowie (68,6%).   
 
 W 2009 r. na terenie powiatu ziemskiego odnotowano spadek przestępczości w  
kategorii: kradzież samochodu, kradzież, bójka i pobicie oraz kradzież z włamaniem. 
Natomiast wzrost liczby czynów stwierdzonych nastąpił w kategorii rozbój.  

 



3 

 

Poniższa tabela przedstawia ilość stwierdzonych przestępstw w  poszczególnych  
kategoriach  

 
 

 
Jednostka 

Kradzież 
Kradzież                                       

z włamaniem 
Kradzież samochodu Bójka i pobicie 

Przestępstwa 
rozbójnicze 

Kierowanie pod 
wpływem alkoholu 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 
KP Koronowo 110 81 84 58 7 7 6 1 5 10 98 73 

PP Dobrcz 
50 52 60 58 2 0 1 0 0 2 49 58 

PP Sicienko 51 60 77 63 1 2 1 1 0 2 51 39 
KP Solec Kujawski 67 56 27 37 7 5 17 4 5 8 126 76 

PP Osielsko 60 61 37 41 6 4 2 0 0 1 74 55 
PP Białe Błota 91 107 56 72 9 7 1 4 0 4 65 105 
PP Nowa Wieś                      

Wielka 
62 41 44 30 8 6 1 2 1 2 54 49 

PP Dąbrowa 
Chełmińska 

26 24 14 19 3 3 1 0 4 1 35 29 

Powiat ziemski 517 482 399 378 43 34 30 12 15 30 552 484 

 

 

 Z powyższego zestawienia wynika, że w 2009 r. popełniono na terenie powiatu 
bydgoskiego o 35 przestępstw mniej w kategorii kradzieży cudzej rzeczy, niż w 
analogicznym okresie 2008 r. Stwierdzono również spadek ilości przestępstw w kategorii 
kradzież pojazdu (o 9 przestępstw), kradzież z włamaniem (o 21 czynów) oraz bójka i 
pobicie (o 18 przestępstw). Odnotowano natomiast wzrost czynów stwierdzonych w  
kategorii przestępstw rozbójniczych (o 15 czynów więcej). Największy wzrost w tej 
kategorii przestępstw odnotowano na terenie podległym Komisariatu Policji w Koronowie 
(o 5 czynów więcej). W podanych w tabeli kategoriach przestępstw uzyskano 
następujące wskaźniki wykrywalności: przestępczość rozbójnicza - 73,3% w 2009 r. 
(56,3% - 2008 r.); kradzieży z włamaniem – 20,8% w 2009 r. (20,7% - w 2008 r.), 
kradzież cudzej rzeczy w 2009 r. – 22,2%, (2008 r. - 23,4%); przestępczości 
samochodowej w 2009 r. –14,7% (2008 r. - 28,3%) oraz bójka i pobicia w 2009 r.- 84,6%, 
(2008 r.  - 96,7%).  
 

 Policjanci z terenu powiatu bydgoskiego, odnotowali w ubiegłym roku spadek 
ilości przestępstw gospodarczych stwierdzonych. W 2009 r. stwierdzono 230 takich 
przestępstw, przy 320 w 2008r., uzyskując przy tym wykrywalność na poziomie  92,2% 
(2008 r. – 94,7%).  

W zakresie przestępstw kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu uzyskano 
dynamikę 87,6% (2009r. – 484 przestępstw, 2008 r. – 552). W 2009 r. liczba 
ujawnionych nieletnich, którzy popełnili czyny karalne wyniosła 73 i była większa w 
stosunku do ilości tych osób w 2008 r. o 15. Nieletni popełnili w 2009 r. łącznie 83 czyny 
karalne, przy 84 takich czynach w 2008 r. 
 W minionym roku odnotowano spadek o 404 przestępstw stwierdzonych 
(przestępczość ogółem). Zmniejszeniu uległa ilość czynów w niemalże wszystkich 
kategoriach przestępstw, a zwłaszcza tych, które są szczególnie uciążliwe dla 
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mieszkańców powiatu ziemskiego, przy jednoczesnym utrzymaniu na dobrym poziomie 
wskaźników wykrywalności przestępstw.  W 2009 roku odnotowano jedynie wzrost o 15 
czynów stwierdzonych w kategorii przestępstw rozbójniczych, przy jednoczesnym 
wzroście wskaźnika wykrywalności tego rodzaju przestępstw aż o 17%. 
 

OCENA PRACY PIONU PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO 
 

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
 

W 2009 roku na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy 
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  o 25,8 % . 
 Podane wyniki są efektem podejmowanych działań przez policjantów Wydziału 
Patrolowego i Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz innych 
funkcjonariuszy pionu prewencji,  które polegały w szczególności na wzmożonych 
kontrolach w zakresie przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez jego 
uczestników. 
 
Sytuację w podstawowych parametrach zdarzeń drogowych na terenie powiatu 
ziemskiego pokazuje poniższa tabela. 
 

WYPADKI KOLIZJE ZABICI RANNI 

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

176 134 -23,8 1559 1577 +1,15 31 23 -25,8 251 176 -29,8 

 

Na terenie powiatu bydgoskiego do wypadków drogowych w 2009 roku 
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%), 
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- nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu - 47 ( 10,6%) 
-nie dostosowanie prędkości do warunków drogowych - 59 ( 13,3%).  
 W roku 2009 na terenie powiatu bydgoskiego stwierdzono ogółem 484 
przestępstw z art. 178a kk – kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości ( w 2008 r. 
552 takich przestępstw stwierdzonych), co oznacza porównywalną, dużą ilość tych 
czynów (KMP w Bydgoszczy ogółem w  2009r. – 1258, 2008r. – 1240).  
 
 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 r.). 
 Ponadto 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”. Policjanci ww. Wydziału podjęli także szereg działań o 
charakterze profilaktycznym, w tym 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 Policji dokonali trzykrotnej 
lustracji dróg na terenie miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, przekazując 
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.  
 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 wykonanie służby 
 
 W ubiegłym roku ogólną organizacją służby zajmował się Wydział Prewencji 
Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Natomiast szczegółowe trasy patroli i zadania 
do realizacji przygotowywali na bieżąco wyznaczeniu policjanci z poszczególnych 
jednostek i komórek organizacyjnych. Wytyczne w tym zakresie, opracowywano na 
podstawie  analizy zdarzeń kryminalnych oraz wykroczeń (przy wykorzystaniu danych z 
policyjnego systemu komputerowego), przede wszystkim pod względem kategorii, czasu 
i miejsca zdarzenia. 
 
 Z danych zawartych w systemie komputerowym wynika, że w 2009 r., najwięcej 
zdarzeń kryminalnych zostało popełnionych w godzinach wieczorowo-nocnych tj. na II i 
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III zmianie służby. Najwięcej przestępstw odnotowano w tym czasie na terenie PP Białe 
Błota, KP Koronowo i KP Solec Kujawski, a najmniej na terenie PP w Dąbrowie 
Chełmińskiej.  
 
 Wykonanie służby obchodowej przez dzielnicowych w 2009 roku  
(w nawiasach podano ilość służb w 2008r) na terenie powiatu bydgoskiego, na 
poszczególnych zmianach przedstawiało się następująco: 
 
I zmiana  –  1795,5 (1748,1),  
II zmiana  –  1539,1 (1496,7), 
III zmiana  –  548,3 (609,5), 
 
Łącznie dzielnicowi w służbie obchodowej przepracowali 3883,1 służb.  
 
 W poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu bydgoskiego  utrzymano 
na dobrym poziomie efektywność służb patrolowo – interwencyjnych, który mierzony jest 
tzw. wskaźnikiem wykorzystania policjantów ogniw patrolowo - interwencyjnych w służbie 
patrolowej oraz dzielnicowych w służbie obchodowej. Uzyskane wyniki przedstawiały się 
następująco (% wykorzystania): 
 

Jednostka 
Policjanci OPI Dzielnicowi 

2009 2008 2009 2008 

PP Osielsko 46,7 42,8 40,3 40,9 

PP Białe Błota 59,1 43,6 41,7 38,6 

PP Nowa Wieś Wlk. - - 36,9 31,5 

PP Dąbrowa Chełm. 49,5 48,2 47,2 39,7 

KP Koronowo 56,5 48,5 35,8 31,7 

PP Dobrcz - - 42,0 38,4 

PP Sicienko 46,1 43,9 40,5 38,3 

KP Solec Kujawski 55,8 54,5 46,5 48,8 

Ogółem KMP 55,5 50,9 40,7 38,1 

 

 
 

Wyniki służby prewencyjnej 
 
 Z danych zawartych w systemie komputerowym „Topografia” wynika, że policjanci 
pionu prewencji na terenie powiatu bydgoskiego zatrzymali na gorącym uczynku 529 
sprawców przestępstw tj. o 17 mniej niż w 2008 r. Dane w tym zakresie, w 
poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji przedstawia kolejna 
tabela: 
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Jednostka 

2009 2008 Różnica w % 

KP Koronowo 128 125 +2 

PP Dobrcz 54 17 +218 

PP Sicienko 43 54 -2 

KP Solec Kujawski 107 160 -33 

PP Osielsko 42 57 -26 

PP Białe Błota 102 45 +127 

PP Nowa Wieś Wlk. 26 17 +53 

PP Dąbrowa Chełm. 17 25 -32 

RAZEM 529 512 +6 

 

Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy w 2009 roku nałożyli za 
popełnione za wykroczenia ogółem 43198 mandatów karnych 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). 

 
 

 
Prewencja kryminalna (działalność profilaktyczna w powiecie bydgoskim)  
 
 Zadania w zakresie profilaktyki realizowane są przez Komendę Miejską Policji w 
Bydgoszczy w ramach Programu Prewencyjno-Profilaktycznego „Bezpieczna Szkoła”. 
Celem programu „Bezpieczna szkoła” jest prowadzenie skutecznych działań na rzecz 
poprawy stanu bezpieczeństwa w placówkach oświatowych na terenie powiatu 
bydgoskiego. Drugim programem profilaktycznych realizowanym przez KMP w 
Bydgoszczy jest program „ Z nami bezpieczniej”, który skierowany jest do dorosłej części 
społeczeństwa. 
 
 W 2009r. w powiecie bydgoskim odbyło się 116 spotkań profilaktycznych z 
dziećmi i młodzieżą. W ramach profilaktyki podejmowano tematy: 
 „Bezpieczna droga do szkoły”-  w program ten włączył się Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, który ufundował 680 kamizelek odblaskowych dla 
dzieci klas I – III Szkół Podstawowych w powiecie. Kamizelki zostały rozdane podczas 
pogadanek na temat bezpieczeństwa poruszania się po drodze w ramach akcji 
“Europejski Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. Ogółem w powiecie 
przeprowadzono 32 pogadanki z dziećmi i młodzieżą w ramach poprawy bezpieczeństwa 
na drodze. 
  
 „Bezpieczne wakacje” - w ramach tych spotkań omawiano bezpieczne 
zachowania podczas letniego wypoczynku między innymi nad wodą. W 2009r. przed 
wakacjami odbyły się takie spotkania z dziećmi i młodzieżą, w którym uczestniczyło 180 
uczniów. Ponadto funkcjonariusze Ogniwa Prewencji na Wodach i Terenach 
Przywodnych Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy w ramach 
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codziennej służby prowadzili spotkania i pogadanki z dziećmi, młodzieżą oraz ich 
opiekunami wypoczywającymi na terenach przywodnych powiatu bydgoskiego. 
Funkcjonariusze ww. Ogniwa w sierpniu 2009r. przeprowadzili akcję profilaktyczną 
skierowaną do osób pływających na sprzęcie wodnym. Podczas kontroli policjanci 
sprawdzali wiedzę oraz wyposażenie łódek i innego sprzętu, a za właściwą postawę 
rozdawali Polfinki tj. maskotki kujawsko-pomorskiej Policji. 
 „Rowerem bezpieczniej do celu” - w ramach tej akcji Starostwo Powiatowe 
ufundowało ok.100 książeczek “Rowerem bezpieczniej” autorstwa Jana Frątczaka i 
Marka Rona oraz opaski odblaskowe, które został przekazane dzieciom klas VI podczas 
zajęć profilaktycznych. 
 „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 40 osób.  
 „Odpowiedzialność karna nieletnich” - przeprowadzono 36 pogadanek z 
młodzieżą na temat demoralizacji i konsekwencji karnych czynów karanych, z 
pedagogami w szkole spotkano się 13 razy celem podniesienia ich wiedzy na temat 
algorytmów postępowania w przypadkach podejrzenia popełnienia czynu karalnego bądź 
demoralizacji nieletniego na terenie szkoły. 
 „Profilaktyka uzależnień” - przeprowadzono wspólnie z Polskim Towarzystwem 
Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bydgoszczy 5 spotkań z młodzieżą na temat 
konsekwencji używania środków uzależniających. Spotkania odbywały się pod hasłem 
„Narkotykom – NIE”, 
 „Przemoc w szkole” - przeprowadzono 3 spotkania w szkołach z dziećmi na temat 
przemocy rówieśniczej. 
 „Bezpieczne zachowania wobec psa” - w pogadance wraz z pokazem 
wyszkolenia psa policyjnego uczestniczyło 820 dzieci i młodzieży z powiatu bydgoskiego. 
 
 
Inne inicjatywy 
 

 W Strzelewie odbyła się debata “Mam prawo – inni też mają prawo” w  Szkole 
Podstawowej zorganizowana przez Stowarzyszenie “Bezpieczeństwo dziecka” oraz 
Komendę Miejską Policji w Bydgoszczy na temat praw człowieka.  

 „Jestem Bezpieczny – Umiem pomagać innym” - program jest skierowany do uczniów 
szkoły podstawowej klas V-VI. Ma na celu wyposażenie uczniów w umiejętności radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach (np. wypadki komunikacyjne, zagrożenia podczas zabaw 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 
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Harcerstwa Polskiego, Maltańska Służba Medyczna - Oddział w Bydgoszczy, 
Żandarmeria Wojskowa Oddział w Bydgoszczy. Miejscem realizacji tego programu były 
Szkoły Podstawowe na terenie Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego oraz ośrodek Związku 
Harcerstwa Polskiego w Krówce Leśnej. 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 tych 
zmagań 90 uczestników była wspólna zabawa oraz moc innych atrakcji przygotowanych 
przez organizatorów projektu. Dla najlepszych drużyn przewidziane były atrakcyjne 
nagrody, które ufundowali wójtowie, burmistrzowie oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta 
w Bydgoszczy.  
 
 W miesiącu maju 2009r. Przedszkole w Koronowie wzięło udział w finale konkursu 
Warty SA. pn. “Mamo, tato już wiem jak mam być bezpiecznym”. Podczas zabawy 
finałowej wiedzę 100 maluchów sprawdzili funkcjonariusze KMP w Bydgoszczy. 
 
 Funkcjonariusze z powiatu bydgoskiego zajmujący się profilaktyką wzięli udział w 
konferencji pn. “Wokół ofiary” zorganizowaną przez Starostwo Powiatowe w Kujawsko-
Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli oraz w szkoleniu zorganizowanym przez 
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bydgoszczy pn. “Uzależnienia 
a śmierć”, którego celem podniesienia wiedzy na temat patologii społecznych oraz 
wynikających problemów. 
 
 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 
jednostkach organizacyjnych policji, podczas której do końca 2009 r. oznakowano 162 
rowery, a przy okazji mieszkańcy mieli możliwość 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 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. Fakt uczestnictwa w tej 
akcji polega na złożeniu deklaracji uczestnictwa przez właściciela pojazdu, po czym 
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otrzymuje on hologram z symboliką programu, który nakleja na przedniej i tylnej szybie 
wewnątrz pojazdu. Do końca 2009 r. do akcji przystąpiło 135 kierowców;  
*„Bezpieczny ogród” – akcja na rzecz poprawy zabezpieczenia terenów działkowych w 
ramach, której dzielnicowi w 2009 roku przeprowadzili łącznie 22 spotkania z 
przedstawicielami POD i przeprowadzili 139 kontroli stanu zabezpieczenia ogródków 
oraz 4 szkolenia instruktażowe.  
 
 

SYTUACJA KADROWA I ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE 

 
 Na koniec 2009 roku w jednostkach i komórkach organizacyjnych na terenie 
powiatu bydgoskiego było łącznie 141 etatów policyjnych, w tym 9 wakatów.  
 

  W minionym roku 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, lamp 
zewnętrznych oraz masztów do fotoradarów.  
 
 W ubiegłym roku wycofano z dalszej eksploatacji 99 pojazdów, a w ich miejsce 
na stan otrzymano 86 samochodów, w tym 81 nowych. Ponadto przedstawiciele 
Gminy Białe Błota przekazali 70.000zł na zakup służbowego pojazdu do PP Białe 
Błota.  
  
 W 2009 władze powiatu i poszczególnych gmin, przekazały również pieniądze 
(środki finansowe) na dodatkowe służby dla policjantów: Urząd Miasta i Gminy w Solcu 
Kujawski – 36.000zł; Gmina Nowa Wieś Wielka – 7000 zł; Urząd Miasta i Gminy w 
Koronowie –6960zł; Gmina Dobrcz– 4920 zł; Gmina Sicienko- 8880 zł; Gmina Dąbrowa 
Chełmińska – 14.000zł.  
 
 Przekazano również subwencje na inne cele w postaci darowizn: Gmina Białe 
Błota – 55.919,9zł  jako koszt utrzymania dodatkowego etatu dzielnicowego oraz 
10.000zł na zakup radarowego miernika prędkości ; Urząd Miasta i Gminy w Solcu 
Kujawski - zakup mebli – 4000zł; Gmina Dąbrowa Chełmińska – 2000zł na zakup paliwa, 
Urząd Miasta i Gminy w Koronowie 500zł - zakup radiotelefonu, Gmina Osielsko – 350 zł 
na zakup zestawu komputerowego.  
 Służby logistyczne Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, mimo zbyt małej 
ilości środków na bieżąco realizowały nałożone na nie zadania.  
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PODSUMOWANIE 

 

 Na podstawie przedstawionych powyżej danych można stwierdzić, iż stan 

bezpieczeństwa na terenie powiatu ziemskiego, dzięki działaniom pionu kryminalnego i 

prewencji jest na dobrym poziomie. Świadczy o tym chociażby spadek liczby ogólnej 

przestępstw oraz zmniejszenie ilości przestępstw w podstawowych kategoriach 

przestępczości, które są najbardziej uciążliwe dla mieszkańców powiatu.  

 Nie bez znaczenia dla osiągnięcia dobrych wyników, była aktywna pomoc 

udzielona przez władze poszczególnych gmin, w tym przeznaczenie środków na 

dodatkowe patrole.     

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 

regionu, zrealizowano większość zakładanych planów – mających odzwierciedlenie w 

realizacji nałożonych na Policję ustawowych zadań.  

 

 

 

 

 

 

 

 


