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1. OCENA ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ I WYNIKI PRACY 
WYKRYWCZEJ  
 
 W 2012 roku na terenie powiatu ziemskiego, odnotowano spadek liczby 
przestępstw stwierdzonych ogółem jak i czynów o charakterze kryminalnym. 
Zarejestrowanie mniejszej ilości czynów stwierdzonych w tych kategoriach 
związane było ze spadkiem przestępczości związanej z bardzo dobrymi 
wynikami w 2011 roku. Ponadto wzrost liczby stwierdzonych przestępstw             
o  charakterze gospodarczym związany był z zwiększeniem ilości ujawnionych 
przez Policję  przestępstw niezgłoszonych wcześniej organom ścigania.  
          W minionym roku policjanci odnotowali ogółem o 272 przestępstw mniej 
tj. o 7,6% (2011r. – 2680, 2012r. - 2408) i mniej o 146 czynów o charakterze 
kryminalnym tj. 8,9% (2011r. – 1594, 2012r. - 1451). W zakresie przestępstw 
gospodarczych zarejestrowano o 64 więcej przestępstw stwierdzonych                   
tj. o 26,5% (2011r. – 241, 2012r. - 305). Na podobnym poziomie oscylował 
wskaźnik wykrywalności przestępstw, gdzie przy przestępstwach  ogółem 
nastąpił spadek o 3,6% (2011r. - 68,3%, 2012r. - 64,7%), a wykrywalność 
przestępstw o charakterze kryminalnym zmalała o 2,7% (2011 r. - 48,7%, 
2012r. - 46,0% ). W kategorii przestępstw  gospodarczych  współczynnik ten 
zmniejszył się o 1,0% (2011r. - 95,1%, 2012r. - 94,1%).  
 
 Przedstawiona poniżej tabela obrazuje ilość przestępstw 
w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych powiatu 
bydgoskiego.  
  

Postępowania 
wszczęte ogółem 

Przestępstwa 
stwierdzone ogółem 

Wykrywalność 
ogólna 

Wykrywalność 
kryminalna 

 
Jednostka 

2011 2012 WD 2011  WD 2011 2012 2011 2012 
KP Koronowo 613 566 92,3 599 527 87,9 66,7 70,0 46,9 53,3 

PP Dobrcz 315 240 76,2 317 218 68,8 66,5 53,7 38,3 28,9 
PP Sicienko 246 264 107,3 211 244 115,6 51,6 55,7 34,2 39,0 
KP Solec 
Kujawski 369 325 88,1 348 360 103,4 77,7 69,7 64,0 49,0 

PP Osielsko 283 250 88,3 278 279 100,3 65,1 59,0 50,5 41,9 

PP Białe Błota 418 346 82,8 422 356 84,4 69,0 65,6 52,1 46,7 
PP Nowa Wieś                    

Wielka 257 221 86,0 249 209 83,9 78,1 63,0 53,4 44,3 
PP Dąbrowa     
Chełmińska 236 210 88,9 256 215 83,9 68,4 71,8 46,3 56,0 

Powiat 
ziemski 

2737 2422 88,5 2680 2408 89,8 68,3 64,7 48,7 46,0 

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

 



 

 

Z przedstawionych powyżej danych wynika, iż w 2012 roku odnotowano 
wzrost ilości spraw wszczętych w Posterunku Policji w Sicienku.                              
W pozostałych jednostkach nastąpił spadek tego wskaźnika. Ilość przestępstw 
stwierdzonych wzrosła na terenie działania Posterunku Policji w Sicienku 
Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim, utrzymała się na podobnym poziomie 
w Posterunku Policji w Osielsku, natomiast pozostałe jednostki odnotowały 
wyraźny spadek tego wskaźnika. Wzrost wykrywalności ogólnej i przestępstw    
o charakterze kryminalnym odnotowano w Komisariacie Policji w Koronowie            
i Posterunku Policji w Dąbrowie Chełmińskiej.  

W ocenie pracy jednostek Policji istotnym wskaźnikiem 
jest przestępczość w tzw. „7 kategoriach” i ich wykrywalność. Są to 
przestępstwa najbardziej uciążliwe dla mieszkańców powiatu bydgoskiego 
(uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie, kradzież rzeczy, kradzież samochodu, 
kradzież z włamaniem, rozbój i wymuszenie rozbójnicze, uszkodzenie rzeczy). 
Tabela poniżej przedstawia ilość stwierdzonych przestępstw oraz ich 
wykrywalność dla powiatu ziemskiego w porównaniu do 2011 roku.  

 

Kradzież 
Kradzież                                       

z włamaniem 
Kradzież 

samochodu 
Bójka i pobicie 

 
Przestępstwa 
rozbójnicze 

Uszczerbek na 
zdrowiu  

 
Uszkodzenie 

mienia 

 
Jednostka 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

KP Koronowo 101 107 102 64 9 13 0 4 15 6 9 9 42 41 

PP Dobrcz 62 68 51 30 2 4 1 0 0 0 2 1 16 12 

PP Sicienko 55 66 41 42 3 5 1 0 2 0 4 3 20 16 

KP Solec 
Kujawski 94 71 31 30 5 13 4 2 2 4 5 8 23 23 

PP Osielsko 82 104 62 25 7 13 0 0 0 1 2 2 16 16 

PP Białe Błota 125 103 48 38 8 8 7 2 1 4 6 2 33 18 

PP Nowa Wieś                      
Wielka 60 50 14 26 4 9 1 3 2 0 1 3 6 6 

PP Dąbrowa 
Chełmińska 48 48 27 21 1 1 0 2 0 1 1 3 24 15 

Powiat ziemski 627 617 376 276 39 66 14 13 22 16 30 30 180 147 

Wykrywalność 35,7 31,7 39,9 30,2 10,3 4,5 100 92,3 69,6 81,8 83,3 86,7 29,1 37,4 

 
Z powyższego zestawienia wynika, że w 2012 roku na terenie powiatu 

ziemskiego, w wymienionych wyżej kategoriach zarejestrowano łącznie o 123 
przestępstwa stwierdzone mniej niż w 2011 roku. Spadek nastąpił prawie we 
wszystkich kategoriach z wyjątkiem kradzieży samochodów, gdzie wzrost 
przestępstw stwierdzonych wyniósł 69% oraz uszczerbku na zdrowiu, gdzie 
utrzymał się na takim samym poziomie. Przy tym odnotowano wzrost 
wykrywalności czynów stwierdzonych w kategoriach: przestępstwa rozbójnicze  
o 12,2%, uszczerbek na zdrowiu  o 3,4 %, oraz uszkodzenie mienia o 8,3%.  



 

 

Zmniejszyła się natomiast wykrywalność sprawców kradzieży 
samochodów o 5,8% i kradzieży z włamaniem o 9,7%. Z kolei w przypadku 
czynów dotyczących przestępstw z kategorii bójka i pobicie pomimo iż wystąpił  
spadek wykrywalności o 7,75 to i tak policjanci z powiatu bydgoskiego nadal są 
blisko ustalenia wszystkich sprawców tego rodzaju przestępstw. 

 Policjanci z powiatu bydgoskiego ustalili o 267 podejrzanych mniej niż w 
poprzednim roku (2011 r. - 1502, 2012 r. - 1235). Wobec 37 na wniosek 
prokuratury sądy zastosowały środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego 
aresztowania. Ustalono również 68 nieletnich (2011 r. - 74), którzy dokonali 55 
czynów karalnych (2011 r. - 82). W ramach codziennych kontroli oraz 
prowadzonych działań policjanci zatrzymali także  40 osób poszukiwanych 
listami gończymi. Na podstawie przeprowadzonych postępowań 
przygotowawczych skierowano do sądów łącznie 1103 aktów oskarżenia 
(2011 r. - 1392). W prowadzonych śledztwach i dochodzeniach funkcjonariusze 
99 razy zajęli mienie osób podejrzanych, przy czym wartość zajętego mienia 
wyniosła 284,8 tys. zł.  

 
2. OCENA PRACY PIONU PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO 

 
Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

 
W 2012 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji 

w Bydgoszczy, dzięki skutecznej pracy policjantów pionu prewencji, w tym 
ruchu drogowego, odnotowano znaczący spadek ilości zdarzeń drogowych, 
a co ważne na podobnym poziomie utrzymano ilość osób poszkodowanych               
w wyniku wypadków. W minionym roku miało miejsce łącznie 6196 zdarzeń 
drogowych tj. o 1107 mniej niż w roku ubiegłym. Tendencja ta została również 
zauważona na terenie powiatu ziemskiego. Dane dot. tych relacji na przestrzeni 
lat 2006-2012 dla całej KMP w Bydgoszczy oraz dla jednostek i komórek 
organizacyjnych powiatu ziemskiego kształtują się następująco: 

wypadki zabici Gmina 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Białe Błota 41 41 32 21 17 15 15 2 11 7 1 2 2 6 
Dąbrowa 
Chełm. 11 16 10 11 11 9 11 2 2 3 3 0 4 1 

Dobrcz 13 34 18 9 17 9 7 2 8 5 1 2 2 0 
Koronowo 40 40 38 35 36 32 22 4 3 4 5 7 3 4 
Nowa Wieś 

W. 15 29 20 20 17 10 9 2 6 2 2 1 1 1 

Osielsko 19 14 12 14 16 9 11 1 4 3 3 4 1 3 
Sicienko 19 20 21 15 11 12 18 3 11 2 3 3 4 2 

Solec Kuj. 28 24 25 9 19 19 18 3 1 3 4 2 2 2 
RAZEM Gminy 186 218 176 134 143 115 111 19 46 29 23 21 19 19 

KMP 
Bydgoszcz 619 657 508 442 413 356 373 44 72 52 38 36 32 27 



 

 

 
 
 

ranni kolizje Gmina 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Białe Błota 56 48 42 32 30 19 19 294 308 312 280 238 208 180 
Dąbrowa 
Chełm. 14 22 14 12 20 9 13 83 90 113 88 80 74 66 

Dobrcz 19 48 20 12 21 14 10 144 148 143 195 139 220 116 
Koronowo 50 57 50 47 43 35 34 283 283 284 331 291 254 209 
Nowa Wieś 

W. 21 40 34 28 23 13 10 124 148 188 198 182 165 137 

Osielsko 22 14 18 18 17 10 16 166 175 186 222 187 177 158 
Sicienko 28 27 37 21 11 14 24 121 133 157 136 186 138 152 

Solec Kuj. 40 36 36 6 19 23 20 167 150 176 126 140 123 103 
RAZEM 
Gminy 250 292 251 176 184 134 146 1382 1439 1647 1577 1443 1359 1121 

KMP 
Bydgoszcz 803 826 668 541 521 421 466 8232 8188 8128 8029 8062 6947 5823 

 
Na terenie działania KMP w Bydgoszczy do wypadków drogowych 

mających miejsce w 2012 roku - w zdecydowanej większości – dochodziło                
z winy kierującego – 287  (76,9% ogółu wypadków).  

Najczęstszymi przyczynami wszystkich wypadków pozostaje nadal: 
- nieudzielenie pierwszeństwa innemu pojazdowi - 99 ( 40,7%);  
- nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu - 61 ( 25,1%); 
- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 38 ( 15,6%).  

 
 W minionym roku policjanci z pionu ruchu drogowego kontynuowali 
akcje, które miały na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa 
na drogach powiatu bydgoskiego. Były to między innymi: „Prędkość, alkohol -
zero tolerancji dla osób naruszających przepisy ruchu drogowego”, „Bezpieczna 
droga”, „Niechroniony uczestnik ruchu drogowego”, ,„Prędkość”, „Truck”, 
„Bus”, „Alkohol, narkotyki”, „Pasy”, „Bezpieczny weekend”, „Trzeźwy 
poranek”, „Trzeźwy powrót”, „Ferie”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Znicz”, 
oraz „Bezpieczna gmina”. 

Na bieżąco opiniowano również wnioski dotyczące zmian organizacji 
ruchu na terenie miasta i powiatu w  związku z robotami drogowymi w obrębie 
pasa drogowego. W 2012 roku skierowano 104 wnioski (w 2011 r. - 112) 
dotyczące dróg na terenie powiatu z czego 65 nie uwzględniono (w 2011 r. – 
65). 

Ponadto kontynuowano, podobnie jak w latach 2010 i 2011, współpracę              
z innymi służbami, takimi jak: Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, 
Inspekcja Transportu Drogowego; organizując wspólne patrole na drogach 
powiatu bydgoskiego. 



 

 

Na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy 
stwierdzono ogółem 1066 przestępstwa z art. 178a kk (prowadzenie pojazdu 
w stanie nietrzeźwym), przy 1314 tego rodzaju stwierdzonych przestępstwach 
w 2011 roku (o 248 mniej). Natomiast na terenie powiatu ziemskiego 
stwierdzono 460 tego typu przestępstw i wobec 448 podejrzanych skierowano                  
w 2012 roku do sądu akty oskarżenia. Nastąpiło to pomimo zwiększonej w 2012 
roku o 5564 liczby kontroli stanu trzeźwości wykonanych przez policjantów 
WRD KMP w Bydgoszczy (2011 r. - 78378, 2012 r. - 83942).   
 
OCENA PRACY PIONU PREWENCJI 
 
Organizacja i wykonanie służby 
 

W 2012 roku organizacją służby zajmował się Wydział Prewencji 
Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Szczegółowe trasy do patrolowania 
i zadania do realizacji przydzielali odpowiedzialni za to zagadnienie policjanci 
z poszczególnych jednostek. Podstawą do kierowania policjantów w określone 
rejony i wyznaczania im określonych zadań była dokładna analiza zdarzeń 
kryminalnych oraz wykroczeń (przy wykorzystaniu danych z policyjnego 
systemu komputerowego), przede wszystkim pod względem kategorii, czasu 
i miejsca zdarzenia oraz sygnały mieszkańców przekazywane w czasie spotkań 
i debat, a także przewidywane zagrożenia. 

Z danych zawartych w systemie komputerowym wynika, że w 2012 roku, 
podobnie jak w poprzednich latach, najwięcej zdarzeń kryminalnych zostało 
popełnionych w godzinach wieczorowo-nocnych tj. na II i III zmianie służby.  
 Najwięcej przestępstw odnotowano w tym czasie na terenie 
PP w Białych-Błotach, KP w Koronowie, PP Osielsku, a najmniej na obszarze 
działania PP w Dąbrowie Chełmińskiej. 

 
Wykonanie służb patrolowych w 2012 roku na terenie powiatu 

bydgoskiego, przedstawiało się następująco: 
 

Ilość słu żb patrolowych 
 

Jednostka 
2011 2012 Różnica w % 

KP Koronowo 2851,5 2614,1 - 8,3 
PP Dobrcz 464,6 463,9 - 0,1 
PP Sicienko 394,4 266,4 - 32,4 
KP Solec Kujawski 1793,2 2071,6 + 15,5 
PP Osielsko 739,3 703,6 - 4,8 
PP Białe Błota 1787,2 1840,2 + 2,9 
PP Nowa Wieś Wielka  420,5 484,7 + 15,3 
PP Dąbrowa Chełm. 682,2 645,7 - 5,4 
RAZEM 9133,9 9090,2 - 0,5 



 

 

 
 Z powyższego zestawienia wynika, że ilość służb patrolowych                          
w 2012 roku pozostała na podobnym poziomie w porównaniu do ilości służb              
w 2011 roku. 
 Na terenie powiatu ziemskiego zrealizowano także 687 służb 
ponadnormatywnych z przekazanych przez samorząd środków finansowych.             
W tym poszczególne gminy sfinansowały następując ilość służb:  
 - Solec Kujawski – 300,  
 - Nowa Wieś Wielka – 233,  
 - Koronowo – 40,  
 - Dobrcz – 38,  
 - Sicienko – 36.  
Ponadto ze środków przekazanych przez Starostwo Powiatowe zrealizowano 
dodatkowo 40 takich służb. 
 

 
Wyniki słu żby prewencyjnej 
 
 Policjanci pionu prewencji na terenie powiatu bydgoskiego zatrzymali 
na gorącym uczynku 415 sprawców przestępstw, przy 443 osobach 
zatrzymanych w analogicznym okresie 2011 roku.  
 
  Dane w tym zakresie, w poszczególnych jednostkach przedstawia 
poniższa tabela: 

 
Ilość zatrzyma ń 

 
Jednostka 

2011 2012 Różnica w % 

KP Koronowo 98 92 -6 
PP Dobrcz 22 18 - 18 
PP Sicienko 16 31 + 94 
KP Solec Kujawski 101 77 - 24 
PP Osielsko 40 27 - 33 
PP Białe Błota 94 88 - 6 
PP Nowa Wieś Wlk.  30 38 + 27 
PP Dąbrowa Chełm. 42 44 + 5 
RAZEM 443 415 - 6 

 
 

Prewencja kryminalna (działalność profilaktyczna). 
 

W 2012 roku kontynuowano programy profilaktyczno-prewencyjne 
realizowane na terenie Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy w ubiegłych 
latach. Składały się one z dwóch podstawowych bloków tj. „Bezpieczna 



 

 

szkoła”(których adresatem są dzieci) oraz „Z nami bezpieczniej”(skierowany 
głównie do osób dorosłych). 

W ramach prewencji kryminalnej, policjanci z Komendy Miejskiej Policji 
w Bydgoszczy przeprowadzili między innymi następujące podprogramy 
skierowane do najmłodszych mieszkańców Bydgoszczy:  

 
„Moda na odblaski” - 18 grudnia 2012 roku w Hali OSIR w Solcu Kujawskim 
odbył się finał konkursu „Moda na odblaski” dla dzieci z 5 szkół podstawowych 
z powiatu bydgoskiego (200 osób). Przedstawiciel policji rozmawiał z dziećmi 
na temat poruszania się po drodze. Odbyły się też konkursy „zagadkowe” oraz 
pokaz mody odblaskowej poszczególnych szkół. Wszystkie dzieci biorące 
udział w konkursie otrzymały plecaki odblaskowe, a pozostałe dzieci biorące 
udział w spotkaniu - odblaskowe serduszka.  
•„Rowerem bezpieczniej do celu” - w ramach spotkań dotyczących 
bezpieczeństwa jazdy na rowerze omówiono zasady ruchu drogowego związane 
z poruszaniem się rowerem po drogach publicznych, w 9 spotkaniach                       
z funkcjonariuszami uczestniczyło 415 dzieci z klas IV - VI, które otrzymały 
opaski odblaskowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.  
• „Jestem bezpieczny na drodze” - konkurs plastyczny przygotowany przez 
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, skierowany do dzieci z powiatu 
bydgoskiego. W konkursie wzięło udział  163 dzieci, nagrodzono 30 prac. 
•“Bezpieczne wakacje” oraz “Bezpieczne ferie zimowe” - w ramach spotkań           
z dziećmi i młodzieżą  prezentowany był film dot. bezpiecznych zachowań oraz 
niebezpieczeństw jakie mogą spotkać dzieci podczas spędzania ferii zimowych  
i wakacji letnich. Zrealizowano 3 spotkania w ferie zimowe, w których wzięło 
udział 138 uczestników i 9 spotkań w wakacje letnie, w których wzięło udział 
556 dzieci.   
• „Jestem kibicem przez duże K”- program jest skierowany do uczniów klas 
podstawowych 4-6 oraz klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dotyczy 
kulturalnego kibicowania podczas imprez masowych oraz uświadamiania 
uczniów, rodziców lub opiekunów prawnych, nauczycieli o odpowiedzialności 
prawnej za czyny popełniane przez nieletnich. W ramach programu w powiecie 
odbyło się 1 spotkanie z  40 uczniami. Zajęcia były przeprowadzane przez  
„spottersa”, który odpowiada w KMP w Bydgoszczy za kontakt z kibicami, 
prowadzi rozpoznanie kibiców oraz identyfikuje zagrożenia. 
• „Bezpieczeństwo” –  w ramach działań dotyczących ogólnie pojmowanego 
bezpieczeństwo policjanci prowadzili spotkania o tematyce: „Bezpieczny 
przedszkolak”, w  9 spotkaniach wzięło udział 211 dzieci.  
•„Bezpieczny Internet – Cyberprzemoc” – w ramach spotkań dotyczących 
zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z Internetu oraz zjawiska 
cyberprzemocy przeprowadzono 6 spotkań dla 153 uczniów oraz 1 spotkanie dla 
30 rodziców. 



 

 

• „ Bezpieczna zachowania wobec psa” – 4 spotkania z dziećmi o tematyce 
bezpiecznego kontaktu z psem, w których wzięło udział 100 dzieci z przedszkoli 
oraz klas I-III. 
•„Odpowiedzialność prawna nieletnich” - odbyło się 13 spotkań, udział w nich 
wzięło 440 dzieci, 1 spotkanie w których wzięło udział 30 rodziców. 
 
 Ciekawą inicjatywą był także program „Jestem Bezpieczny – Umiem 
pomagać innym” skierowany do uczniów szkoły podstawowej klas V-VI 
w wieku 11-13 lat. Miał on na celu nabycie umiejętności radzenia sobie                    
w trudnych sytuacjach (wypadki komunikacyjne, zabawy w domu, w szkole, 
nad wodą, w lesie itp.), udzielania pierwszej pomocy, umiejętność właściwej 
reakcji, powiadomienia służb ratunkowych. Ponadto program miał zintegrować 
grupę młodych ludzi, a zajęcia w plenerze miały ukazać możliwości 
atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Przedsięwzięcie rozpoczęło się od 
eliminacji szkolnych, podczas których przeprowadzany został test z wiedzy 
dotyczącej bezpieczeństwa. Udział w nim wzięło 25 szkół podstawowych: 12 z 
terenu miasta Bydgoszczy i 13 z powiatu bydgoskiego. Siedemdziesięciu pięciu 
finalistów konkursu podczas drugiego etapu, wzięło udział w dwudniowym 
biwaku zorganizowanym w ośrodku Związku Harcerstwa Polskiego w Krówce 
Leśnej. Podczas biwaku uczniowie sprawdzili swoją wiedzę i umiejętności               
w przeprowadzonym biegu patrolowym. Ukoronowaniem zmagań była wspólna 
zabawa oraz moc atrakcji przygotowanych przez organizatorów projektu. Dla 
najlepszych drużyn przewidziane były atrakcyjne nagrody. 
 
Podobny charakter miał program prewencyjny „Akademia Bezpieczeństwa”, 
którą zorganizowano w dniach od 25 września do 28 września 2012 roku na 
terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy             
w Centrum Edukacji Ekologicznej. Udział w niej wzięło 530 uczniów z klas             
I – III szkół podstawowych z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. Jej celem była 
edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach 
publicznych, właściwego zachowania w kontakcie ze zwierzętami, udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpiecznego Internetu oraz bezpieczeństwa 
w lesie. 
 
 Spośród inicjatyw skierowanych do osób dorosłych policjanci 
przeprowadzili między innymi programy : 
•„Alkohol, narkotyki – brak biletów powrotnych” – celem akcji było między 
innymi uświadamianie kierowców  o konsekwencjach prawnych kierowania 
pojazdami pod wpływem alkoholu. 
•„Oznakuj rower, poznaj swojego dzielnicowego” – w ramach programu 
policjanci znakowali rowery, co mogło wpłynąć na ograniczenie liczby ich 
kradzieży (utrudnienie sprzedaży i łatwość identyfikacji przez Policję 



 

 

skradzionego roweru). Ponadto spotkania te pozwoliły na poznanie 
dzielnicowego, poszerzenia współpracy z tym przedstawicielem Policji, a także 
zaangażowanie w lokalne działania i inicjatywy służące wzrostowi poczucia 
bezpieczeństwa. W 2012 roku oznakowano 341 rowerów co wg (w tym powiat 
48)  ewidencji programu "Oznakuj rower" daje sumę zarejestrowanych rowerów 
3777. 
•„Stop-24” - istotą 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 został oznakowany w sposób 
umożliwiający identyfikację przez Policję. W ramach programu „STOP 24” 
organizowanego przez KMP w Bydgoszczy, do 2012 roku we wszystkich 
komisariatach odnotowano 2760 oznakowanych samochodów. 
•„Bezpieczny Ogród” – celem tego programu była poprawa bezpieczeństwa 
na terenach działek letniskowych. W 2012 roku odbyło się 102 spotkań                
z prezesami i przedstawicielami ogródków działkowych, przeprowadzono                  
19 szkoleń instruktażowych dla osób dyżurujących na terenie POD, dokonano 
385 kontroli stanu zabezpieczenia ogródków. 

 
 

3. SYTUACJA KADROWA I LOGISTYCZNA 
 
 Na dzień 31 grudnia 2012 roku stan etatowy Komendy Miejskiej Policji 
w Bydgoszczy wynosił 1089 policjantów. W tym były 103 wakaty(2011 r. - 75) 
i 13 funkcjonariuszy w dyspozycji Komendanta Miejskiego Policji                          
w Bydgoszczy (2011 r. - 12). W analizowanym okresie do służby w Komendzie 
Miejskiej Policji w Bydgoszczy przyjęto 48 osób (w tym 27 osób nowo 
przyjętych do służby i 21 funkcjonariuszy przeniesionych z innych jednostek). 
Łącznie w 2012 roku odeszło z pracy w Policji 53 policjantów, a przeniosło się 
do innych jednostek 36 osób. W komisariatach i posterunkach powiatu 
ziemskiego stan etatowy w ciągu roku nie uległ zmianie i na koniec roku 
wynosił 134 etaty (w tym 22 wakaty). 
 W minionym roku najistotniejszą zmianą organizacyjną w jednostkach 
powiatu ziemskiego było zlikwidowanie z dniem 01.07.2012 roku Zespołu 
Dyżurnych w Komisariacie Policji w Solcu Kujawskim co pozwoliło na 
przesunięcie 1 etatu do Zespołu Kryminalnego tego komisariatu oraz 4 na inne 
stanowiska w Ogniwie Prewencji (1 dzielnicowy i 3 policjantów pełniących 
służbę patrolową).     
  W 2012 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy                            
w jednostkach na terenie powiatu ziemskiego nie była prowadzona żadna 
poważniejsza inwestycja budowlana.  Przeprowadzano tylko bieżące remonty               
i modernizacje  pomieszczeń służbowych oraz socjalnych. 



 

 

W okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wycofano z dalszej 
eksploatacji 1 pojazd. Natomiast na stan KMP przyjęto 3 pojazdy 
specjalistyczne z czego 1 fabrycznie nowy pojazd terenowy. 

W 2012 roku znaczący wkład w utrzymanie na dobrym poziomie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu bydgoskiego miało 
wsparcie finansowe władz samorządowych. Łącznie Starostwo Powiatowe 
i gminy przekazały na ten cel  116.799 zł , a  miasto Bydgoszcz  251.567 zł. 

Przekazane środki finansowe zostały przeznaczone w głównej mierze 
na dodatkowe służby patrolowe pełnione przez policjantów w poszczególnych 
gminach. Wkład poszczególnych samorządów w tym zakresie kształtował się 
następująco: Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawski – 45.000 zł; Gmina 
Nowa Wieś Wielka – 35.000 zł; Urząd Miasta i Gminy w Koronowie – 6.200 zł; 
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy – 6.000 zł, Gmina Sicienko - 5.976 zł, 
Gmina Dobrcz – 5.700 zł.  

 Gminy przekazały również subwencje w postaci darowizn na inne 
cele związane z pracą lokalnej policji: Urząd Miasta i Gminy w Solcu 
Kujawskim  7.999 zł – na zakup zestawów komputerowych; Gmina Koronowo  
1.494 zł – na zakup zestawu komputerowego; kart Gmina Sicienko 430 zł - na 
zakup zestawu komputerowego; Starostwo Powiatowe  3000 zł – na sprzętu 
komputerowego oraz paliwa.  

W 2012 roku do Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy wpłynęło 
łącznie 244 skarg, w tym 33 (13,5%) zostało potwierdzonych, przy 240 skargach 
w roku 2011 roku i ich potwierdzalności na poziomie 12,1%. 

Służby logistyczne Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, mimo 
ograniczonej ilości środków finansowych, na bieżąco realizowały nałożone 
na nie zadania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PODSUMOWANIE 

 
 

Przedstawione informacje wskazują, iż stan bezpieczeństwa na terenie 

powiatu bydgoskiego, dzięki intensywnym działaniom pionu kryminalnego 

i prewencji, utrzymany jest na dobrym poziomie, a efektywność pracy 

policjantów przełożyła się na spadek ilości popełnianych przestępstw.  

Skuteczność w realizowaniu zadań w pionie prewencji, w tym ruchu 

drogowego, spowodowała zmniejszenie ilości zdarzeń drogowych, 

a co najważniejsze utrzymanie na podobnym poziomie ilości osób 

poszkodowanych w wypadkach.  

Istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa miała dobra współpraca 

i wsparcie finansowe oraz rzeczowe, przekazywane zarówno przez władze 

powiatu jak i poszczególne gminy . 

Reasumując w pełni zasadnym staje się stwierdzenie, iż Policja na terenie 

powiatu bydgoskiego zrealizowała w 2012 roku większość założeń w zakresie 

swoich ustawowych zadań.  

 W drugim kwartale 2013 roku planowane są  zmiany w  jednostkach 

organizacyjnych Policji nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji                             

w Bydgoszczy tj. Komisariatu Policji  Bydgoszcz-Fordon, Komisariatu Policji  

Bydgoszcz-Śródmieście, Komisariatu Policji Bydgoszcz-Wyżyny oraz 

Komisariatu Policji w Koronowie, które mają polegać na zlikwidowaniu 

podległych im Posterunków Policji i włączeniu kolejno tych etatów do komórek 

pionu kryminalnego i pionu prewencji. Stanowiska kierowników posterunków 

zostaną zamienione na stanowiska wykonawcze co pozwoli na skuteczniejsze 

wykorzystanie sił będących w zasobach Policji. 

 Konsekwencją przeprowadzonych zmian będzie więc wzmocnienie, 

zarówno komórek pionu kryminalnego, jak i pionu prewencji Komisariatów 



 

 

Policji podległych KMP w Bydgoszczy, co przyczyni się do wzrostu efektywności 

i jakości realizowanych przez policjantów ustawowych zadań spoczywających 

na Policji oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli. 

 Rok 2013 stawia przed bydgoskimi policjantami kolejne wyzwania 

związane w szczególności z  utrzymaniem tendencji spadkowej zdarzeń 

drogowych i przestępczości pospolitej oraz bezpieczeństwa imprez masowych. 

Realizacja tych zadań może okazać się trudna, szczególnie w kontekście 

wzrastającego w regionie bezrobocia, trudnej sytuacji gospodarczej                            

i nasilających się protestów społecznych.  

 

                                       Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy 

                                               insp. Waldemar Krzyżanowski 

/popis na oryginale/ 


