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1. OCENA ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ I WYNIKI PRACY 
WYKRYWCZEJ. 
 
 

W 2012 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji 
w Bydgoszczy, podobnie jak w poprzednich latach, mimo trudnej sytuacji 
kadrowej i finansowej oraz zaangażowania dużej części funkcjonariuszy do 
zabezpieczenia imprez związanych z „EURO 2012”  uzyskano dobre wyniki w 
zakresie zwalczania przestępczości. Wzrost wykrywalności przestępstw, a także 
zmniejszenie ich ilości w najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa 
kategoriach, wynikał przede wszystkim z właściwej dyslokacji służb 
prewencyjnych oraz efektywnej pracy pionu kryminalnego i służb 
wspomagających. 

 
 W 2012 roku Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy odnotowała spadek 
o 332 (tj. 3,2%) ilości zgłoszonych przestępstw oraz wzrost o 1,7% ich 
wykrywalności. Nieznacznie o 131 ( tj. 2,7%)   spadła  ilość ustalonych                    
i zatrzymanych sprawców przestępstw. W rekordowym pod tym względem 
2011 roku zatrzymano 4800 sprawców czynów karalnych, a w 2012 roku 
zatrzymano ich 4669. Sprawcom tym udowodniono dokonanie 8632 czynów 
karalnych tj. o 571 więcej niż 2011 roku. Taka dobra praca dochodzeniowo - 
śledcza  miała wpływ na zwiększenie o 5,8% ilości czynów stwierdzonych               
w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych. Na terenie Bydgoszczy         
w 2012 roku odnotowano ogółem 12690 przestępstw stwierdzonych i jest to                
o 699 więcej niż w 2011 roku. Wzrost ten dotyczył przede wszystkim 
przestępstw o charakterze gospodarczym, których w 2012 roku stwierdzono            
o 675 więcej  (tj. 33,3%)  (2011r. – 2025, 2012r. - 2700). Taki obraz 
przestępczości na terenie Bydgoszczy wynikał także z poprawy ilości 
ujawnionych przez Policję przestępstw niezgłoszonych wcześniej organom 
ścigania oraz wykrycia sprawców do postępowań umorzonych w poprzednich 
latach.  
 

O poprawie bezpieczeństwa świadczy także zmniejszenie się o 3,2% 
ilości wszczętych dochodzeń i śledztw, których dynamika z roku na rok ulega 
systematycznemu spadkowi. W omawianym okresie wszczętych zostało łącznie 
10228 postępowań przygotowawczych tj. o 332 mniej niż w 2011 roku. (10560). 
W kategorii przestępstw kryminalnych ilość wszczętych postępowań zmalała           
o 2,6%  tj. 216 spraw (2011 r. - 8258, 2012 r. - 8042).  
 Efektem skutecznej pracy policjantów pionu kryminalnego jest wzrost 
ogólnej wykrywalności przestępstw. Ilość wykrytych przestępstw ogółem 
wzrosła bowiem o 1,7%  (2011 r. - 65,4%, 2012 r. - 67,1% ),  a przestępstw            
o charakterze kryminalnym o 0,6%  (2011 r. - 55,2%, 2012 r. - 55,8%).   
 



 

 

Biorąc pod uwagę łącznie siedem podstawowych kategorii przestępstw 
kryminalnych takich jak: uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie, kradzież 
rzeczy, kradzież samochodu, kradzież z włamaniem, rozbój i wymuszenie 
rozbójnicze, uszkodzenie rzeczy  można stwierdzić, iż w ostatnim roku nastąpił 
spadek ich liczby oraz spadek ilości ustalonych sprawców o 139 osób(2011 r. - 
1525, 2012 r. - 1386). Wykrywalność tego rodzaju przestępstw oscylowała na 
podobnym poziomie co w ubiegłym roku  (2011 r. - 40,4%, 2012 r. - 39,2%).    
W zakresie spraw wszczętych jak i przestępstw stwierdzonych odnotowano 
spadek ich ilości, odpowiednio przy sprawach wszczętych zarejestrowano o 183 
( tj.  o 3,4%) mniej postępowań  przygotowawczych (2011 r. - 5432, 2012 r. - 
5240 ),  a przy przestępstwach stwierdzonych o 258 (tj. 4,3%) mniej czynów 
stwierdzonych (2011 r. - 5922, 2012 r. - 5664 ).  

 
W poszczególnych kategoriach dane dotyczące przestępstw 

stwierdzonych kształtują się następująco: 
 
• Kradzież z włamaniem - wzrost z 1467 do 1525 (o 58 więcej, tj. o 3,9%), 

przy uzyskaniu wskaźnika wykrywalności na poziomie 31,7%                            
(2011 r. 36,3%); 

• Kradzież rzeczy - spadek z 2758 do 2511 (o 247 mniej tj. o 9,8%), 
przy uzyskaniu wskaźnika wykrywalności na poziomie 37,4%                      
(2011 r.-38,1%); 

• Uszczerbek na zdrowiu - wzrost z 158 do 190 (o 32 więcej tj. o 20,2%), 
przy uzyskaniu wskaźnika wykrywalności na poziomie 88,9%                                
(2011 r. -89,2%); 

• Przestępstwa rozbójnicze - spadek z 441 do 388 (o 53 mniej tj. o 13,6%), 
przy uzyskaniu wskaźnika wykrywalności na poziomie 76,4%                
(2011r. -70,3%); 

• Bójka i pobicie – spadek z 77 do 65 (o 12 mniej tj. o 15,5%), przy uzyskaniu 
wskaźnika wykrywalności na poziomie 73,8% (2011 r.  83,3%); 

• Uszkodzenie rzeczy - spadek z 1021 do 985 (o 36 mniej tj. o 3,5%), 
przy uzyskaniu wskaźnika wykrywalności na poziomie 28,6%                        
(2011 r. -31,8%); 

• Kradzież samochodu - spadek z 300 do 258 (o 42 mniej tj. o 16,6%), 
przy uzyskaniu wskaźnika wykrywalności na poziomie 12,0% (2011 r. -
18,1%). 

 
W ubiegłym roku na terenie miasta Bydgoszczy odnotowano również 

kolejny tym razem 40% spadek przestępstw stwierdzonych w kategorii 
zabójstwo (2010 r. – 9, 2011 r. – 5, 2012 r. - 2) przy wykrywalności w tej 
kategorii na poziomie 100%.  W 2012 roku policjanci z Komendy Miejskiej 
Policji w Bydgoszczy oraz z podległych jednostek organizacyjnych uzyskali 
dobre wyniki w zakresie zwalczania przestępstw gospodarczych ujawniając                  



 

 

o 675 (tj. o 33,3%) czynów więcej, niż w poprzednim roku (2011 r. - 2025, 
2012 r. - 2700).  
 

Wskaźnik zagrożenia przestępczością na 100 tys. mieszkańców na terenie 
Bydgoszczy przedstawia poniższa tabela : 

 
 

Kategoria przestępczości 2010 2011 2012 

przestępczość ogółem 3211,0 3366,6 3564,6 

przestępczość kryminalna 2411,0 2480,8 2517,9 

kradzież cudzej rzeczy 765,0 774,3 705,3 

kradzież z włamaniem 535,0 411,9 428,3 

przestępczość rozbójnicza 97,0 123,8 108,9 

bójka i pobicie 22,0 21,6 18,2 

kradzież samochodu 101,0 84,2 72,4 

 
Na wysoką skuteczność w wykrywaniu przestępstw zasadniczy wpływ 

miała bardzo dobra praca policjantów z bydgoskich komisariatów. Wyniki te  
przedstawia poniższa tabela:  
 

Postępowania wszczęte ogółem Przestępstwa stwierdzone 
ogółem 

Wykrywalno ść 
ogólna 

Wykrywalno ść 
kryminalna 

 
     Jednostka 

2011 2012 WD 2011 2012 WD 2011 2012 2011 2012 
   Miasto    
   Bydgoszcz 10560 10228 96,8 11991 12690 105,8 65,4 67,1 55,2 55,8 

KP 
Śródmieście 3703 3590 96,9 4145 4582 110,5 62,9 67,9 50,8 57,6 

KP 
Szwederowo 1970 2002 101,6 2226 2391 107,4 66,1 65,2 53,2 52,2 

KP Błonie 1839 1823 99,1 1957 2135 109,1 68,1 70,9 57,0 55,5 

KP Wyżyny 1757 1534 87,3 2199 1996 90,8 68,8 68,2 64,2 59,0 

KP Fordon 1291 1279 99,0 1354 1452 107,2 63,5 63,5 54,4 55,3 

   KMP 
Bydgoszcz 13651 12999 95,2 14671 15098 102,9 65,9 66,7 54,2 54,4 

*  WD – oznacza wskaźnik dynamiki 
 



 

 

 
 

Najlepsze w tym zakresie wyniki uzyskały następujące jednostki:  
 

1. W wykrywalności ogólnej: 
•  Komisariat Policji Bydgoszcz-Błonie osiągnął najwyższą na terenie miasta 
Bydgoszczy wykrywalność ogólną – 70,9%  
•  Komisariat Policji Bydgoszcz-Wyżyny zajął drugie miejsce pod względem 
wykrywalności ogólnej – 68,2%. 

 
2. W wykrywalności przestępstw o charakterze kryminalnym: 
•  Komisariat Policji Bydgoszcz-Wyżyny osiągnął najwyższy na terenie 
miasta Bydgoszczy wskaźnik wykrywalności przestępstw kryminalnych – 
59,0 % 
•  Komisariat Policji Bydgoszcz-Śródmieście zajął drugie na terenie miasta 
Bydgoszczy  osiągając wskaźnik wykrywalności przestępstw kryminalnych – 
57,6 % 
 
 

 W 2012 roku policjanci z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Fordon 
i Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście uzyskali lepsze niż w roku 
poprzednim wyniki w zakresie zwalczania najbardziej uciążliwych dla 
mieszkańców miasta przestępstw pospolitych. Pozostałe komisariaty 
odnotowały niewielkie spadki wykrywalności w tych kategoriach.  
          Bydgoscy policjanci ustalili o 131 podejrzanych mniej niż w poprzednim 
rekordowym roku (2011 r. - 4800, 2012 r. - 4669). Wobec 262 z nich na 
wniosek prokuratury sądy zastosowały środek zapobiegawczy w postaci 
tymczasowego aresztowania (2011 r. - 287).  
          Ustalono również 423 nieletnich (2011 r. - 473), którzy dokonali łącznie 
1209 czynów karalnych (2011 r. 1151 czyny karalne).  
           W ramach codziennych kontroli oraz prowadzonych działań bydgoscy 
policjanci zatrzymali także  447 osób  poszukiwanych listami gończymi (2011 r. 
– 408). Na podstawie przeprowadzonych postępowań przygotowawczych 
skierowano do sądów łącznie  3946 aktów oskarżenia (2011 r. - 4055).  
            W prowadzonych śledztwach i dochodzeniach funkcjonariusze 408 razy 
zajęli mienie osób podejrzanych (2011 r. - 426),  przy czym wartość zajętego 
mienia wyniosła 1.33 mln zł (2011 r. 1,67 mln 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. Dane na przestrzeni 
2011/2012 dla całej jednostki oraz dla miasta Bydgoszczy kształtują 
się następująco: 

 
WYPADKI KOLIZJE ZABICI RANNI  

2011 2012 % 2011 2012 % 2011 2012 % 2011 2012 % 
KMP 

Bydgoszcz 357 373 +4,5 6947 5823 - 16,1 31 27 - 12,9 425 466 +9,6 

Miasto 
Bydgoszcz 242 262 +8,2 5588 4702 -15,8 12 8 - 33,3 287 320 +11,4 

 
W 2012 roku podobnie, jak w latach ubiegłych, sprawcami zdecydowanej 

większości wypadków drogowych (287) byli kierujący pojazdami tj. 76,9% 
ogółu wypadków. Najczęstszymi przyczynami wypadków drogowych pozostaje 
nadal: 

-  nieudzielenie pierwszeństwa innemu pojazdowi - 99 ( 40,7%);  
-  nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu - 61 ( 25,1%); 
-  niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - 38 ( 15,6%). 
 
Zaznaczyć należy, że wśród zaistniałych na terenie działania KMP                  

w Bydgoszczy zdarzeń drogowych 23 (13 na terenie miasta Bydgoszcz) 
wypadki zostały spowodowane przez sprawców będących pod wpływem 
alkoholu i wynik ten jest analogiczny do 2011 roku, znaczący spadek o 27,8% 
(miasto  Bydgoszcz 21,2%) odnotowano natomiast w przypadku kolizji 
spowodowanej przez nietrzeźwego kierowcę (2011r. - 54(33), 2012 r. - 39(26)).  
 
 W minionym roku policjanci z pionu ruchu drogowego kontynuowali 
akcje, które miały na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa 
na drogach miasta i 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 „Bezpieczne miasto”.   

Wydział Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy kontynuował, podobnie 
jak w 2011 roku, współpracę z innymi służbami organizując wspólne patrole na 
drogach powiatu bydgoskiego między innymi z Żandarmerią Wojskową     
(2011 r. - 153, 2012 r. - 276), Strażą Graniczną (2011 r. - 21, 2012 r. - 13), 
Inspekcją Transportu Drogowego (2011 r. - 70, 2012 r. - 69). 

 
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 miasta Bydgoszczy 
stwierdzono ogółem 606 przestępstwa z art. 178a kk (prowadzenie pojazdu 
w stanie nietrzeźwym), przy 623 tego rodzaju stwierdzonych przestępstwach 
w 2011 roku (o 17 mniej). Wobec 584 sprawców tych przestępstw do końca 
roku skierowano akty oskarżenia do sądu.   

W analizowanym okresie policjanci WRD KMP w Bydgoszczy 
przeprowadzili 83942 kontroli stanu trzeźwości kierowców  tj. o 5564 więcej niż 
w poprzednim roku (2011 r. - 78378).   

 
Na bieżąco opiniowano także wnioski dotyczące zmian organizacji ruchu 

w  związku z organizowanymi imprezami i prowadzonymi robotami drogowymi 
w obrębie pasa drogowego. W 2012 roku skierowano do zarządcy dróg 283             
(w 2011 roku - 786) wnioski dotyczące poprawy bezpieczeństwa na drogach            
w granicach miasta Bydgoszczy, z których tak jak w poprzednim roku żadnego 
nie uwzględniono. 
 
Organizacja i realizacja służby patrolowo-interwencyjnej i obchodowej 
 

W 2012 roku ilość służb pionu prewencji wyniosła w liczbach 
bezwzględnych 64413 (2011 r. - 68301 – spadek o 5,7%), w służby te wliczono 
również służby patroli z pionu kryminalnego. Utrzymano również na dobrym 
poziomie wskaźnik wykorzystania policjantów ogniw patrolowo-
interwencyjnych w służbie patrolowej oraz dzielnicowych w służbie 
obchodowej. Wskaźnik właściwy dla służb patrolowo-interwencyjnych wyniósł 
46,1 % (2011 r. - 47,0), a dla dzielnicowych wyniósł 39,5% (2011 r. - 41,1).    

Wskaźnik efektywności służby patrolowej w Komendzie Miejskiej Policji 
w Bydgoszczy wyniósł w 2012 roku jednego zatrzymanego sprawcę na 23,7 
służby. Służby te dyslokowane były bowiem w miejscach najbardziej 
zagrożonych przestępczością, które wyznaczane są na podstawie codziennej 
analizy zdarzeń przestępczych zaistniałych na terenie miasta.  

W minionym roku bydgoscy policjanci przeprowadzili 84910 interwencji 
przy 65803 w 2011 roku. Był to wzrost interwencji o 19107 tj. o 29,0 %.                    



 

 

W analizowanym okresie średnia ilość interwencji na dobę w Bydgoszczy 
wynosiła 184 przy 168 w 2011 roku. Zaznaczyć przy tym należy, że ilość                
ta znacznie wzrasta w weekendy nawet do ponad 300, a spada w środku 
tygodnia.  
 

W 2012 roku odnotowano zwiększone koszty związane z pobytem osób, 
zarówno w policyjnym „Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych” (2010 r. – 
4012, 2011 r.-4709, 2012r. -5130), jak i w „Policyjnej Izbie Dziecka” (2010 r. -
143, 2011 r.-158, 2012r. -573). Tak duży wzrost liczby osadzonych w „PID” 
związany jest ze zmiana przepisów. Ponadto, w związku z likwidacją w 2010 
roku Izby Wytrzeźwień w Bydgoszczy, w istotny sposób zwiększyła się ilość 
osób nietrzeźwych osadzanych w policyjnym „Pomieszczeniu dla Osób 
Zatrzymanych”. Zadania te z roku na rok absorbują coraz większe siły policyjne 
niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa osobom nietrzeźwym i generują stały 
wzrost kosztów ponoszonych w tym zakresie przez Policję, choć zgodnie                   
z zapisem ustawy - przeciwdziałanie alkoholizmowi jest jednym z zadań gmin.  
O skali problemu świadczą następujące liczby: 2009 r. – 169 osadzonych 
nietrzeźwych 2010 r. - 828,  2011 r. - 1018, 2012r. -1853. 

 
Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy w minionym roku 

nałożyli na osoby popełniające wykroczenia na terenie miasta Bydgoszczy 
łącznie 46664 mandatów karnych (2011 r. - 41458) jest to o 12,5% więcej niż           
w 2011 roku. Całkowita  kwota  nałożonych mandatów wyniosła  8,25 mln zł  to 
jest to o 2,2 mln zł więcej niż w poprzednim roku (2011 r. - 6,05 mln zł).  

W analizowanym okresie wobec osób popełniających wykroczenia 
skierowano 4264 wnioski o ukaranie do sądu (2011r. - 4298). Wnioski te 
dotyczyły najczęściej wykroczeń przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu              
w komunikacji – 1747, wykroczeń przeciwko mieniu 1119 (w tym m.in. 874           
z art. 119 kw - kradzież i 168 z art. 124 kw – uszkodzenie) oraz wykroczeń 
przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – 328 (w tym 274 z art. 51 kw 
– zakłócanie porządku w tym ciszy nocnej). 

 
Ogromną rolę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom 

Bydgoszczy pełni system monitoringu wizyjnego, rozmieszczony                         
w strategicznych punktach miasta, który w 2012 roku składał się z 113 kamer 
stacjonarnych i obrotowych (2011 r. - 89 kamer). Studia obsługujące ten system  
znajdują się obecnie w budynku Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz 
w Komisariacie Policji Bydgoszcz-Śródmieście. Obsługiwane są one przez 
pracowników cywilnych, a także funkcjonariuszy Straży Miejskiej. W tym 
miejscu warto podkreślić, iż z punktu widzenia późniejszego wykorzystania 
zapisu z kamer, w prowadzonych postępowaniach, istotne znaczenie ma ich 
jakość. Bez wątpienia poprawi ją wymiana „starych” kamer oraz zamontowanie 
nowoczesnych w newralgicznych punktach Bydgoszczy.  



 

 

Ważnym elementem tego systemu będzie również dodatkowe 
zainstalowanie przy kamerach obrotowych, kamer stałych (czego modelowym 
przykładem jest system 22 kamer zamontowany na ul. Dworcowej i uruchomiony 
pod koniec 2012 roku). Dalsza rozbudowa systemu kamer wizyjnych, będzie 
więc miała istotne znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców 
naszego miasta.  

 
Innym ważnym narzędziem pracy bydgoskich policjantów, 

poza monitoringiem stacjonarnym, jest mobilne centrum monitoringu. 
W 2012 roku funkcjonariusze wykorzystywali je 41 razy do ujawniania 
przestępstw i wykroczeń, a także rejestracji zdarzeń związanych z masowymi 
imprezami takimi, jak mecze piłkarskie, czy też inne imprezy plenerowe                   
np. „Hity na czasie”. Między innymi mobilne centrum monitoringu w okresie od 
08.06.2012 roku do 27.06.2012 roku wykorzystywane było do zabezpieczenia 
„Strefy Kibica” na Starym Rynku w związku z EURO 2012.  

Policjanci posługują się mobilnym centrum monitoringu również podczas 
wykonywania zadań służbowych, między innymi działań pionu ruchu 
drogowego, w ramach akcji takich, jak „Czerwone światło”, „Bezpieczny 
przejazd”, „Zatrzymaj się i żyj”. Zaznaczyć również należy, że dzięki wsparciu 
Urzędu Miasta rozbudowano i zmodernizowano centrum monitoringu o nowy 
sprzęt informatyczny i wizyjny co pozwoli na jeszcze lepsze wykorzystanie tego 
sprzętu.  

W tym miejscu należy wskazać jak dużym obciążeniem dla policjantów              
z Bydgoszczy jest zabezpieczanie imprez masowych oraz zgromadzeń 
publicznych i protestów społecznych. W 2012 roku do tego rodzaju zadań               
(tj. 129 zabezpieczeń imprez masowych, w tym 5 o podwyższonym ryzyku oraz 
63 zgromadzenia publiczne i protesty społeczne) zaangażowanych było 4438 
policjantów.   

Koszty, jakie poniosła Policja w związku z realizacją tych zadań, 
wyniosły 611164 zł,  w tej sumie  372 889 zł kosztowało zapewnienie 
bezpieczeństwa podczas rozgrywek meczy piłki nożnej.  

W ramach zabezpieczenia imprez masowych w minionym roku 
Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy 23-krotnie powoływał tzw. 
„Nieetatowy Pododdział Policji”.  Jak wskazują przytoczone liczby pomimo, iż 
organizatorem wskazanych imprez nie była Policja, to na jej barkach spoczęły 
istotne koszty zabezpieczenia tego rodzaju spotkań, w szczególności meczów 
piłki nożnej. 
 
Współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie służb 
patrolowych. 

 
W 2012 roku, podobnie jak w latach poprzednich, na terenie Bydgoszczy 

realizowano służby patrolowe z podmiotami pozapolicyjnymi. Wspólnie                  



 

 

ze Strażą Miejską w 2012 roku zrealizowanych zostało 898 służb, przy 3356 
patrolach w 2011 roku (dane podawane przez Straż Miejską mogą różnić się         
, co związane jest z różnym przeliczaniem czasu trwania „służby” ). Jak widać         
z powyższych danych, liczba patroli Policji z funkcjonariuszami Straży 
Miejskiej zmniejszyła się o ponad 70%, co wynika ze zmiany charakteru pracy 
tej formacji i bezpośrednio spowodowało znaczny spadek ilości zrealizowanych 
patroli.  

Ponadto wspólne patrole zrealizowano również ze Służbą Ochrony Kolei 
(2011 r. - 1679, 2012 r. - 1491) oraz z Żandarmerią Wojskową (2011 r. - 246, 
2012 r. - 1106). Od grudnia 2012 roku zaprzestano realizacji wspólnych 
całodobowych patroli z SOK na terenie dworca PKP. 
 
Prewencja kryminalna (działalność profilaktyczna). 
 

W 2012 roku kontynuowano programy profilaktyczno-prewencyjne 
realizowane na terenie Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy również 
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 lub współuczestniczyli miedzy innymi 
następujących podprogramach skierowanych do najmłodszych mieszkańców 
Bydgoszczy:  

 
•„Bezpieczna droga dziecka do szkoły” – podczas 138 spotkań z dziećmi                   
i młodzieżą przekazywane były wiadomości dotyczące zagrożeń w trakcie drogi 
do oraz ze szkoły. Podczas wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu 
poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym uczestniczyło około 7507 dzieci             
i młodzieży. 
 
•„Bądź widoczny – Bądź bezpieczny”- dwie edycje działań profilaktycznych 
mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz świadomości dzieci, 
wychowawców i rodziców na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na noszenie elementów odblaskowych.                    
W programie wzięło udział 12 przedszkoli, przeszkolono 1520 przedszkolaków. 
  
• “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 115 spotkań w ferie zimowe, w których wzięło 
udział 3287 uczestników i 107 spotkań w wakacje letnie, w których wzięło 
udział 5283 dzieci. 
 



 

 

• „Wybierz sam” warsztaty na temat  „Przemoc w szkole – jak reagować? jak 
zapobiegać? W spotkaniu wzięło udział 130 uczniów z czterech szkół 
gimnazjalnych licealnych.  
 
•  „Zapobiec – Przetrwać”  - przeprowadzono  5 ćwiczeń dla 160 nauczycieli              
i 3 ćwiczenia dla 245 uczniów z algorytmów postępowania w przypadku 
wtargnięcia napastnika do szkoły. 
 
• „Żyj, nie ulegaj, walcz”- konkurs promujący wśród młodzieży na różnorodne 
formy spędzania czasu wolnego bez alkoholu i narkotyków oraz na możliwości 
wykazania własnej aktywności w czasie wolnym.  
 
• „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 jego ramach odbyło się 18 
spotkań z 1050 uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych                                     
i ponadgimnazjalnych. Zajęcia były przeprowadzane przez „spottersa”, który 
odpowiada w KMP w Bydgoszczy za kontakt z kibicami, prowadzi rozpoznanie 
kibiców oraz identyfikuje zagrożenia. 
 
•„Czerwone Kartki” – polegały one na wysyłaniu do rodziców (prawnych 
opiekunów) oraz do pedagoga szkolnego informacji o legitymowaniu 
niepełnoletnich przebywających na wagarach, w porze wieczorowo- nocnej, 
poza miejscem zamieszkania lub w innych okolicznościach, w 2012 roku 
wysłano 336 „czerwonych kartek”. 
 
• „ Bezpieczeństwo” –  w ramach działań dotyczących ogólnie pojmowanego 
bezpieczeństwo policjanci prowadzili spotkania o tematyce: „Bezpieczny 
przedszkolak”; „Bezpieczny maluch”, „Bezpieczeństwo w życiu codziennym”; 
„Jestem bezpieczny”, w  41 spotkaniach wzięło udział 1161 dzieci, dodatkowo 
przygotowano warsztaty pt. „Dobrze być dzieckiem” dla 30 uczestników 
ukazujące pozytywne strony bezpiecznego dzieciństwa i właściwych zachowań 
oraz „Praca w Policji” 10 spotkań dla 225 uczestników. 
 
•„Obcy -niebezpieczny” –celem programu było nauczenie dzieci umiejętności 
zachowania się w kontaktach z obcymi osobami i unikania powstających 
w ich wyniku zagrożeń. Przeprowadzono 69 spotkań z dziećmi w Przedszkolach 
o tematyce nieufania obcym dla 1645 uczniów; 
 



 

 

• „Bezpieczna zachowania wobec psa” – 8 spotkań z dziećmi o tematyce 
bezpiecznego kontaktu z psem, w których wzięło udział 535 przedszkolaków. 
 
• „Bezpieczny Internet – Cyberprzemoc” – w ramach spotkań dotyczących 
zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z Internetu oraz zjawiska 
cyberprzemocy przeprowadzono 25 spotkań dla 653 uczniów oraz 2 spotkania 
dla 60 rodziców. 
 
• „Tolerancja i agresja słowna” - debata w ZS nr 29 w Bydgoszczy w której 
wzięło udział 350 uczniów. 
 
• „Jestem odpowiedzialny i czuję się bezpiecznie”- Komisariat Policji 
Bydgoszcz Błonie prowadził wspólnie z Zespołem Szkół nr 23 cykl zajęć 
dotyczących bezpieczeństwa między innymi: udzielanie pomocy 
przedmedycznej, samoobrony, powiadamiania służb ratunkowych, odbyły się            
3 spotkania w których wzięło udział 1087 uczniów. 
  
• „Patrol Przyszkolny” - celem ograniczenia ilości czynów karalnych mających 
miejsce na terenie placówek oświatowych, w rejonach szkół na podstawie 
opracowanych charakterystyk wyznaczane są trasy patrolowe.                                   
W poszczególnych komisariatach policji odbywają się one w różnym natężeniu. 
W 2012 roku przeprowadzono 271 takich patroli.  
 
 Ważnym programem realizowanym przez policjantów Komendy 
Miejskiej Policji w Bydgoszczy był „Przyjazny Patrol”. Jego realizacja  
rozpoczęła się w dniu 17 lutego 2012 roku i funkcjonował do 29 grudnia, w tym 
okresie odbyło się 94 patrole. Policjanci wraz pracownikami socjalnymi 
interweniowali w ramach realizacji programu podczas pełnionych dyżurów 296 
razy, sporządzili 280 powiadomień do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
284 informacje do Komisariatów Policji, wysłali 11 powiadomień do Sądu 
Rejonowego Rodzinnego i Nieletnich w Bydgoszczy, 1 powiadomienie do 
szkoły. Podczas 296 interwencji „Przyjaznego Patrolu”, podjęto rozmowy z 456 
dorosłymi oraz rozpoznano sytuację opiekuńczo-wychowawczą 487 małoletnich 
i nieletnich podopiecznych. 
 
 Inną ciekawą inicjatywą był 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.), 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. Przedsięwzięcie rozpoczęło się od eliminacji szkolnych, podczas 
których przeprowadzony 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 
niespodzianek 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 : 
 
•„Aktywnie w trosce o III wiek” - program adresowany 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” na terenie miasta 
Bydgoszczy. Jego celem było między innymi zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa ludzi starszych i rozpoznanie zagrożeń oraz omówienie sytuacji. 
W ramach programu w 2012 r. odbyły się 22 spotkania, w których uczestniczyło 
724 seniorów. Ponadto grupa seniorów uczestniczyła zajęciach praktycznych 
organizowanych w PTS Gwardia.  
 
•„Jestem odpowiedzialny i czuję się bezpiecznie” - w ramach programu 
organizowane były liczne spotkania z mieszkańcami, których celem było 
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na osiedlu. 
 
•„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. ewidencji 
programu "Oznakuj rower" daje sumę zarejestrowanych rowerów 3777. 
 
•„Stop-24” - istotą programu było 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. 
 
•„Bezpieczna Kobieta” – program ten skierowany był do kobiet i miał na celu 
wyuczenie zachowań obronnych przed wszelkimi formami przemocy. Składał 
się on z zajęć teoretycznych (przepisy prawa – obrona konieczna, prewencja 
kryminalna, zajęcia z psychologii, pierwszej pomocy przedmedycznej) i zajęć 
praktycznych na sali, które były prowadzone przez instruktora samoobrony.              
W 2012 roku edycjach programu łącznie wzięło udział 112 kobiet.  
  
• “Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” - szkolenie w jednostce NATO.                 
W spotkaniu uczestniczyli pracownicy jednostki JFTC oraz ich rodziny. 
Tematem było bezpieczeństwo na drodze oraz zapoznanie z przepisami prawa 
Ruchu Drogowego. 
 
  
3. SYTUACJA KADROWA I LOGISTYCZNA 
 
Problematyka kadrowa 
 
 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 minionym roku w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy nie 
wprowadzono istotnych zmian organizacyjnych mających wpływ na 
funkcjonowanie jednostki na terenie miasta Bydgoszczy.   

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%. 
 
Zabezpieczenie logistyczne jednostek  
 

W 2012 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy prowadzono 
remont kapitalny siedziby Komisariatu Policji Bydgoszcz-Fordon z przebudową 
budynki i nadbudową części parterowej oraz remontem w zakresie wymiany 
instalacji wewnętrznych i posadzek oraz  termomodernizacja budynku                       
i całkowitej wymiany mebli części oddanej do użytku.  W pozostałych obiektach 
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 władze miejskie przekazały Komendzie Miejskiej Policji 
w Bydgoszczy na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców łącznie 251,5 tys. 
zł (2010 r. - 411,8 tys. zł, 2011r. - 272,0 tys. zł).  

Przekazane przez bydgoskie władze pieniądze były przeznaczone 
na dodatkowe patrole na terenie miasta 186,2 tys. zł (2011r. - 203,4 tys. zł) oraz 
na realizację programu „Przyjazny Patrol” 23,7 tys. zł (2011r. - 22,5 tys. zł). 
Z przekazanych środków finansowych dokonano także zakupu analizatorów 
wydechu (6,5 tys. zł) oraz  rozbudowano mobilne centrum monitoringu  (35 tys. 
zł). Ponadto Miejska Pracownia Urbanistyczna przekazała sprzęt komputerowy 
o wartości 2450 zł. 

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

 
 
 

 

 

 



 

 

P O D S U M O W A N I E 

 

 

Na podstawie przedstawionych powyżej danych można przyjąć, iż w 2012 

roku stan porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bydgoszczy, 

utrzymany był  na dobrym poziomie. Bydgoska Policja uzyskała dobre wyniki          

w pracy prewencyjnej  i zwalczaniu przestępczości na terenie miasta 

Bydgoszczy.  

Uzyskano spadek przestępczości w najbardziej uciążliwych dla 

mieszkańców kategoriach czynów karalnych. Wykryto i zatrzymano dużą liczbę 

sprawców przestępstw kryminalnych, gospodarczych, narkotykowych oraz 

drogowych. 

 Odnotowano spadek ilości kolizji oraz ofiar śmiertelnych wypadków 

drogowych zaistniałych na ulicach miasta. Wzrosła natomiast ilość osób 

rannych w wypadkach. 

W stały krajobraz Bydgoszczy zapisały się również programy prewencyjne 

realizowane przez policjantów, mające na celu zapobieganie i zwalczanie 

przestępczości. 

Rok 2013 stawia przed bydgoskimi policjantami kolejne wyzwania 

związane w szczególności utrzymaniem tendencji spadkowej zdarzeń drogowych 

i przestępczości pospolitej oraz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych.  

Realizacja tych zadań może okazać się trudna, szczególnie w kontekście 

wzrastającego w regionie bezrobocia, trudnej sytuacji gospodarczej, 

nasilających się protestów społecznych, a także ograniczenia z roku na rok 

środków finansowych przeznaczanych na bezpieczeństwo. 

 Problemami, które należałoby szybko rozwiązać we współpracy                    

z władzami miasta to: centralizacja studiów monitoringu i umieszczenie ich           

w jednym budynku. Pozwoliłoby to na skuteczniejsze jego wykorzystanie                   



 

 

i usprawnienie  przepływu informacji, a co za tym idzie  skrócenie  czasu reakcji 

na zaobserwowane zdarzenia.  Ponadto rozważyć należy zwiększenie  liczby 

miejsc dla osób nietrzeźwych w Punkcie Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz 

zwiększenie ilości wspólnych patroli ze Strażą Miejską .  

Takie rozwiązania przy zmniejszającym się z roku na rok  stanie 

osobowym Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy znacznie odciąży 

bydgoskich Policjantów od dodatkowych zadań  i pozwoli na realizację innych 

ustawowych obowiązków na rzecz miasta i jego mieszkańców. 

 

                                             Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy 

                                                      insp. Waldemar Krzyżanowski 

            /podpis na oryginale/ 

 


