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1. OCENA ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ I WYNIKI PRACY 
WYKRYWCZEJ.  
 

W 2013 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, 

podobnie jak w poprzednich latach, mimo trudnej sytuacji kadrowej i finansowej 

uzyskano dobre wyniki w zakresie zwalczania przestępczości. Zmniejszenie ilości 

przestępstw w najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa kategoriach, wynikało 

przede wszystkim z właściwej dyslokacji służb prewencyjnych oraz efektywnej 

realizacji zadań przez piony: kryminalny  i wspomagający. 

Zaakcentowania – już na początku niniejszej informacji – wymaga wyjaśnienie 

kwestii związanych z obliczeniami statystycznymi. W chwili obecnej – z uwagi na 

likwidację, z dniem 1 kwietnia 2013 roku, posterunków Policji oraz zmianę systemu 

teleinformatycznego służącego m.in. do analizowania danych – nie ma możliwości  

generowania wyników z terenu jednostek administracyjnych, czyli np. gmin, na 

terenie których zlikwidowane zostały posterunki, czy chociażby na terenie miasta 

Bydgoszczy. W związku z tym jedynym obiektywnym wyjściem z opisanej sytuacji 

jest porównanie wyników osiągniętych w roku ubiegłym przez 7 komisariatów Policji    

i Posterunek Policji w Białych Błotach, z tymi osiągniętymi w roku 2012 – po 

zsumowaniu wyników nieistniejących posterunków z komisariatami, w struktury 

których zostały wchłonięte. 

 W 2013 roku Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy odnotowała spadek        

o 652 (tj. 5%) wszczętych postępowań oraz spadek ich wykrywalności – pomimo 

dużego zaangażowania funkcjonariuszy pionu kryminalnego – o 8,2% (2012r. – 

66,7%, 2013r. – 58,5%). W omawianym okresie wszczętych zostało łącznie 12347 

postępowań przygotowawczych (2012r. – 12999). W minionym roku na terenie 

działania KMP w Bydgoszczy odnotowano spadek o 3106 (tj. 20,6%) przestępstw 

stwierdzonych (2012r. – 15098, 2013r. – 11992). Sprawcom zbrodni i występków 

udowodniono dokonanie 7773 czynów, tj. o 859 mniej niż w 2012 roku. Podkreślenia 

wymaga w tym miejscu fakt, iż obserwowalną – nie tylko w skali KMP, ale także na 

terenie województwa czy całej Polski – prawidłowością jest spadek wykrywalności     

w przypadku spadku przestępstw stwierdzonych.  

W kategorii przestępstw kryminalnych ilość wszczęć zmalała o 7,3%,  tj. 715 

spraw (2012 r. – 9801, 2013 r. – 9086), a ich wykrywalność o 6,6%  (2012 r. – 54,4% 

2013 r. – 47,8%).  



3 
 

W minionym roku nastąpił wyraźny spadek – o 473 (tj.  – 7,5%) –  postępowań 

wszczętych (2012 r. – 6295, 2013 r. – 5822 ) oraz o 757 (tj. – 11,2%) przestępstw 

stwierdzonych (2012 r. – 6763, 2013 r. – 6006 ) w siedmiu kategoriach pospolitych 

przestępstw kryminalnych. Do grupy tych przestępstw, najbardziej uciążliwych dla 

społeczeństwa, nazwanej „Programem 17x7” zaliczamy: uszczerbek na zdrowiu, 

bójkę i pobicie, kradzież cudzej rzeczy, kradzież samochodu, kradzież z włamaniem, 

przestępstwa rozbójnicze oraz uszkodzenie rzeczy. Wykrywalność tego rodzaju 

przestępstw spadła o 4,5% (2012r. –  38,6%, 2013 r. – 34,1%).  

W poszczególnych kategoriach dane dotyczące przestępstw stwierdzonych 

kształtują się następująco: 

• uszczerbek na zdrowiu – spadek z 220 do 172 (o 48 mniej tj. o 21,8%), 

przy uzyskaniu wskaźnika wykrywalności na poziomie 83,1%                                

(2012 r. – 88,6 %); 

• bójka i pobicie – spadek z 78 do 58 (o 20 mniej tj. o 25,6%), przy uzyskaniu 

wskaźnika wykrywalności na poziomie 85% (2012r. –  79,6%); 

• kradzież cudzej rzeczy – spadek z 3128 do 2774 (o 354 mniej tj. o 11,3%), 

przy uzyskaniu wskaźnika wykrywalności na poziomie 31,6% (2012 r. – 36,3 %); 

• kradzież samochodu – spadek z 324 do 202 (o 122 mniej tj. o 37,7%), 

przy uzyskaniu wskaźnika wykrywalności na poziomie 17,7% (2012 r. – 10,5%); 

• kradzież z włamaniem – spadek z 1668 do 1605 (o 63 mniej, tj. o 3,8%), przy 

uzyskaniu wskaźnika wykrywalności na poziomie 32,3% (2012 r. – 31,5 %); 

• przestępstwa rozbójnicze – spadek z 404 do 232 (o 172 mniej tj. o 42,6 %), przy 

uzyskaniu wskaźnika wykrywalności na poziomie 70,4% (2012 r. – 76,7 %); 

• uszkodzenie rzeczy – spadek z 1132 do 1033 (o 99 mniej tj. o 8,7%), 

przy uzyskaniu wskaźnika wykrywalności na poziomie 25% (2012 r. – 29,8 %). 

W ubiegłym roku na terenie działania KMP w Bydgoszczy odnotowano 450% 

wzrost przestępstw stwierdzonych w kategorii zabójstwo (2012 r. – 2, 2013 r. – 9) 

przy wykrywalności w tej kategorii na poziomie 100%.   

Na skuteczność w wykrywaniu przestępstw zasadniczy wpływ miała bardzo 

dobra praca policjantów z komisariatów działających na terenie powiatu bydgoskiego. 

Wyniki te  przedstawia poniższa tabela:  
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     Jednostka 

Post ępowania wszcz ęte ogółem Przest ępstwa stwierdzone 
ogółem 

Wykrywalno ść 
ogólna 

Wykrywalno ść 
kryminalna 

2012 2013 WD 2012 2013 WD 2012 2013 2012 2013 

KP Koronowo 1070 893 83,5 989 768 77,7 62,9 56,2 44,2 40,7 

KP Solec Kuj. 325 297 91,4 360 318 88,3 69,7 72,3 49 58,7 

KP 
Śródmieście 

3840 3622 94,3 4861 3391 69,8 67,4 56,6 56,8 48,8 

KP Wyżyny 1755 1745 99,4 2205 1793 81,3 67,7 59,3 57,8 53,4 

KP Fordon 1489 1280 86 1667 1348 80,9 64,6 62,2 55,3 54,6 

   KMP 
Bydgoszcz 12999 12347 95 15098 11992 79,4 66,7 58,5 54,4 47,8 

*  WD – oznacza wskaźnik dynamiki 
 
 

Najlepsze w tym zakresie wyniki uzyskały następujące jednostki:  

1. W wykrywalności ogólnej: 

•  Komisariat Policji W Solcu Kujawskim osiągnął najwyższą wykrywalność ogólną 

– 72,3%;  

•  Komisariat Policji Bydgoszcz – Fordon zajął drugie miejsce pod względem 

wykrywalności ogólnej – 62,2%. 

2. W wykrywalności przestępstw o charakterze kryminalnym: 

•  Komisariat Policji w Solcu Kujawskim osiągnął najwyższy wskaźnik 

wykrywalności przestępstw kryminalnych – 58,7%; 

•  Komisariat Policji Bydgoszcz – Fordon zajął drugie miejsce osiągając wskaźnik 

wykrywalności przestępstw kryminalnych – 54,6%. 

W 2013 roku policjanci z komisariatów Policji: w Solcu Kujawskim i Bydgoszcz 

– Fordon uzyskali lepsze niż w roku poprzednim wyniki w zakresie zwalczania 

najbardziej uciążliwych dla mieszkańców przestępstw pospolitych. Pozostałe 

komisariaty odnotowały spadki wykrywalności w tych kategoriach. Bydgoscy 

policjanci ustalili o 311 podejrzanych mniej niż w poprzednim roku (2012r. – 4669, 

2013r. – 4358). Wobec 129 z nich na wniosek prokuratury sądy zastosowały środek 

zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania (2012r. – 262).  

Ustalono również 299 nieletnich (2012r. – 423), którzy dokonali łącznie 750 

czynów karalnych (2012r. – 1209).  
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W ramach codziennych kontroli oraz prowadzonych działań policjanci 

zatrzymali także  380 osób  poszukiwanych listami gończymi (2012r. – 447).             

W prowadzonych śledztwach i dochodzeniach funkcjonariusze 322 razy zajęli mienie 

osób podejrzanych (2012r. – 408), przy czym wartość zajętego mienia wyniosła 6,24 

mln zł (2012r. – 3,98 mln zł).  

 
2. OCENA PRACY PIONU PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO. 

 
Stan bezpiecze ństwa w ruchu drogowym. 

 
W 2013 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, 

dzięki skutecznej pracy policjantów pionu prewencji, w tym ruchu drogowego, 

odnotowano nieznaczny spadek ilości zdarzeń drogowych, a co ważne na podobnym 

poziomie utrzymano ilość osób poszkodowanych w wyniku wypadków.  

W minionym roku doszło łącznie do 6193 zdarzeń drogowych, tj. o 18 mniej 

niż w roku ubiegłym. Dane dot. tych relacji na przestrzeni lat 2011 – 2013 dla całej 

KMP w Bydgoszczy oraz dla jednostek i komórek organizacyjnych powiatu 

ziemskiego kształtują się następująco: 

 
Gmina WYPADKI  KOLIZJE  ZABICI  RANNI 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Białe Błota 
15 15 18 208 180 216 2 6 1 19 19 25 

Dąbrowa 
Chełmińska 9 11 8 74 66 94 4 1 0 9 13 11 

Dobrcz 9 7 11 220 116 102 2 0 0 14 10 18 

Koronowo 32 22 28 254 209 232 3 4 1 35 34 41 

Nowa Wie ś 
Wielka 10 9 6 165 137 154 1 1 2 13 10 5 

Osielsko 9 11 11 177 158 170 1 3 2 10 16 11 

Sicienko 12 18 16 138 152 134 4 2 5 14 24 19 

Solec 
Kujawski 19 18 19 123 103 136 2 2 3 23 20 24 

RAZEM 
Gminy 115 111 117 1359 1121 1238 19 19 14 134 146 154 

KMP 
Bydgoszcz 356 373 369 6947 5823 5824 32 27 27 421 465 466 
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W roku 2013 podobnie jak w latach ubiegłych, sprawcami 81,4 % wszystkich 

wypadków drogowych byli kierujący pojazdami. Najczęstszymi przyczynami 

wypadków drogowych pozostają nadal: 

• nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 36,7%;  

• nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu – 16,7%; 

• niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 16,4% 

• niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 14,8%. 

 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 powiatu w związku z robotami drogowymi w obrębie pasa drogowego.          

W 2013 roku sporządzono 443 opinie (w 2012 r. – 104) dotyczące dróg na terenie 

powiatu. 

Ponadto kontynuowano, podobnie jak w latach 2011 i 2012, 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 832 przestępstwa z art. 178a kk (prowadzenie pojazdu w stanie 

nietrzeźwym), przy 1066 tego rodzaju stwierdzonych przestępstwach w 2012 roku    

(o 234 mniej).  

W analizowanym okresie policjanci KMP w Bydgoszczy przeprowadzili 118479  

kontroli stanu trzeźwości kierowców tj. o 34324 (40,8%) więcej niż w poprzednim 

roku (2012r. –  84155).   
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Ocena pracy pionu prewencji. 
 
Organizacja i wykonanie słu żby. 
 

W 2013 roku organizacją służby zajmował się Wydział Prewencji Komendy 

Miejskiej Policji w Bydgoszczy, jak również Komendanci Komisariatów podległych 

KMP w Bydgoszczy w rejonie których znajdują się gminy powiatu bydgoskiego. 

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 2013 roku, 

podobnie jak w poprzednich latach, najwięcej zdarzeń kryminalnych zostało 

popełnionych w godzinach wieczorowo – nocnych tj. na II i III zmianie służby.  

W 2013 roku ilość służb pionu prewencji wyniosła w liczbach bezwzględnych 

61258 (2012r. – 64455, spadek o 4,9 %), w służby te wliczono również patrole          

z pionu kryminalnego. Wskaźnik wykorzystania policjantów ogniw patrolowo               

– interwencyjnych w służbie patrolowej oraz dzielnicowych w służbie obchodowej 

wyniosły odpowiednio: 41,9% (2012 r. – 45%) i 39,7% (2012 r. – 39,5%).    

Wskaźnik efektywności służby patrolowej w Komendzie Miejskiej Policji          

w Bydgoszczy wyniósł w 2013 roku jednego zatrzymanego sprawcę na 25 służb. 

Służby te dyslokowane były bowiem w miejscach najbardziej zagrożonych 

przestępczością, które wyznaczane są na podstawie codziennej analizy zdarzeń 

przestępczych zaistniałych w podległym terenie.  

W minionym roku policjanci z KMP w Bydgoszczy przeprowadzili 78187 

interwencji przy 84910 w 2012 roku. Był to więc spadek interwencji o 6723 tj. o 7,9%.  

Optymalizacja wykorzystania sił i środków będących w dyspozycji dyżurnego 

wpłynęła na skrócenie średniego czasu reakcji na zdarzenie, który w 2013 roku 

wyniósł 13,02 min. w terenie miejskim i 20,05 min. w terenie wiejskim                         

(w 2012r. odpowiednio – 16,46 min. i 23,39 min.). 
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Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy w minionym roku nałożyli 

na osoby popełniające wykroczenia łącznie 49650 mandatów karnych (2012r. – 

46664). Jest to o 6,4% więcej niż w 2012 roku. Całkowita  kwota  nałożonych 

mandatów wyniosła  8,33 mln zł,  tj.  o 80 tys. zł więcej niż w poprzednim roku (2012 

r. – 8,25 mln zł).  

W analizowanym okresie wobec osób popełniających wykroczenia skierowano 

5286 wniosków o ukaranie do sądu (2012r. – 4255). Wnioski te dotyczyły najczęściej 

wykroczeń przeciwko: porządkowi i bezpieczeństwu w komunikacji – 2109, mieniu     

– 1375 (w tym m.in. 1137 z art. 119 kw – kradzież i 159 z art. 124 kw – uszkodzenie 

mienia) oraz porządkowi i spokojowi publicznemu – 423 (w tym 339 z art. 51 kw         

– zakłócanie porządku w tym ciszy nocnej). 

Należy w tym miejscu podkreślić, iż z dniem 9 listopada 2013 roku zaczęła 

obowiązywać nowelizacja Kodeksu postępowania karnego dotycząca m.in. 

kwalifikacji prawnej czynów przepołowionych oraz kierujących rowerami w stanie 

nietrzeźwości. Na mocy tej noweli prowadzenie roweru w stanie nietrzeźwości 

typizowane jest jako wykroczenie, a nie jako występek. Przedmiotową nowelizacją 

podniesiono także wartość strat, która determinuje zakwalifikowanie: kradzieży, 

przywłaszczenia mienia oraz paserstwa, jako przestępstw. Wymienione czyny 

zabronione wyczerpują znamiona wykroczeń jeżeli wartość przedmiotu zamachu 

albo szkoda wyrządzona nie przekracza ¼ płacy minimalnej, a nie jak dotychczas 

250 zł. Próg ten, w chwili obecnej, wynosi więc 420 zł.    

Na terenie powiatu ziemskiego zrealizowano także 536 służb 

ponadnormatywnych z przekazanych przez samorząd środków finansowych. W tym 

poszczególne gminy sfinansowały następując ilość służb:  

 - Solec Kujawski – 300,  

 - Nowa Wieś Wielka – 73,  

 - Koronowo – 44,  

 - Dobrcz – 39,  

 - Sicienko – 40.  

Ponadto ze środków przekazanych przez Starostwo Powiatowe zrealizowano 

dodatkowo 40 takich służb. 
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Prewencja kryminalna ( działalno ść profilaktyczna ). 

W 2013 roku kontynuowano programy profilaktyczno – prewencyjne 

realizowane na terenie Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy w ubiegłych latach. 

W ramach prewencji kryminalnej, policjanci z Komendy Miejskiej Policji                     

w Bydgoszczy przeprowadzili między innymi następujące podprogramy skierowane 

do najmłodszych mieszkańców Bydgoszczy:  

• “Rowerem bezpieczniej do celu”  – w ramach tej akcji funkcjonariusze KMP  

w Bydgoszczy przeprowadzili cykl pogadanek w klasach IV – VI na temat 

bezpiecznego poruszania się rowerem na drodze. Spotkania odbyły się         

w: Solcu Kujawskim, Brzozie, Kruszynie, Strzelewie. Starostwo Powiatowe 

ufundowało opaski odblaskowe, które podczas zajęć profilaktycznych zostały 

rozdane każdemu dziecku. W 5 spotkaniach wzięło udział 173 dzieci; 

• “Jestem bezpieczny na drodze”  – starostwo powiatowe wraz z KMP               

w Bydgoszczy zorganizowało 2 konkursy plastyczne w których zostało 

wyróżnionych razem 60 prac. W konkursie wzięły udział dzieci z klas I – III 

Szkół Podstawowych z powiatu bydgoskiego; 

• „Bezpieczne wakacje” oraz „Bezpieczne ferie zimowe”  w 2013 roku 

odbyło się 13 spotkań z dziećmi i młodzieżą, w których uczestniczyło 827 

uczniów. Promowano podczas nich bezpieczne zachowania podczas zabaw 

oraz bezpieczne formy spędzania czasu wolnego.  Odbyły się również 2 akcje 

profilaktyczne w pobliżu akwenu wodnego, w której wzięli udział 

funkcjonariusze Zespołu Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych KMP 

w Bydgoszczy oraz Wydziału Prewencji KMP w Bydgoszczy. W ramach akcji 

policjanci rozmawiali z plażowiczami na temat bezpiecznego wypoczynku; 

• „Jestem kibicem przez du że K” – program jest skierowany do uczniów klas 

IV – VI szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych. Zajęcia prowadził tzw. 

spotters, który odpowiada w KMP w Bydgoszczy za kontakt z kibicami, 

prowadzi rozpoznanie kibiców oraz identyfikuje zagrożenia podczas imprez 

sportowych. W 12 spotkaniach w Gimnazjum w Solcu Kujawskim wzięło udział 

187 uczniów;  

• „Bezpieczny przedszkolak” – zrealizowano jedno spotkanie w Przedszkolu 

w Solcu Kujawskim na temat zagrożeń w domu, szkole, na ulicy. W spotkaniu 

wzięło udział 66 maluchów; 
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• „Cyberprzemoc”-  zwracano szczególną uwagę na przemoc w sieci Internet, 

przeprowadzono 37 spotkań w szkołach poświęconych tej tematyce.              

W spotkaniach wzięło udział 902 uczniów. 

Kolejną ciekawą inicjatywą był program “Jestem bezpieczny – umiem 

pomaga ć innym” . Skierowany do uczniów klas V – VI szkoły podstawowej. 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. Przedsięwzięcie rozpoczęło się od eliminacji szkolnych, podczas 

których przeprowadzany został test z wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa. Udział      

w nim wzięło 12 szkół podstawowych z terenu miasta Bydgoszcz i 16 szkół 

podstawowych z powiatu bydgoskiego. 84 finalistów konkursu podczas drugiego 

etapu, w dniach 16 – 17 maja, wzięło udział w biwaku zorganizowanym w ośrodku 

Związku Harcerstwa Polskiego w Krówce Leśnej. Sprawdzili wówczas swoją wiedzę  

i umiejętności w przeprowadzonym biegu patrolowym. Ukoronowaniem zmagań 84 

uczestników była wspólna zabawa oraz moc atrakcji przygotowanych przez 

organizatorów projektu. Dla najlepszych drużyn przewidziane były atrakcyjne 

nagrody, które ufundował Wydział Edukacji UM Bydgoszczy. 

 Podobny charakter miał program prewencyjny „Akademia Bezpiecze ństwa” , 

którą zorganizowano w dniach od 24 do 27 września 2013 roku w Centrum Edukacji 

Ekologicznej na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”               

w Bydgoszczy. Udział w niej wzięło 725 uczniów z klas I – III szkół podstawowych      

z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. Jej celem jest edukacja dzieci w zakresie 

bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych, właściwego zachowania         

w kontaktach ze zwierzętami, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 

bezpiecznego Internetu oraz bezpieczeństwa w lesie. Dzieci oprócz zajęć, które 

odbyły się w plenerze (pod namiotami) miały możliwość zapoznania się ze sprzętem 

będącym na wyposażeniu służb mundurowych. 

 Spośród inicjatyw adresowanych do dorosłych mieszkańców powiatu 

ziemskiego policjanci przeprowadzili m.in. programy: 

• „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 
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2013r. oznakowano 105 jednośladów, 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 otrzymuje on hologram z symboliką programu, 

który nakleja na przedniej i tylnej szybie wewnątrz pojazdu. W ramach 

programu „STOP 24” organizowanego przez KMP w Bydgoszczy, w 2013 roku 

we wszystkich komisariatach odnotowano 2760  oznakowanych samochodów; 

• „Bezpieczny ogród”  – akcja na rzecz poprawy zabezpieczenia terenów 

działkowych w ramach, której dzielnicowi w 2013 roku przeprowadzili łącznie 

60 spotkań z przedstawicielami POD, 116 kontroli stanu zabezpieczenia 

ogródków oraz 2 szkolenia instruktażowe dla osób dyżurujących. 

 

3. SYTUACJA KADROWA I LOGISTYCZNA. 

 

 Na dzień 31 grudnia 2013 roku stan etatowy Komendy Miejskiej Policji 

w Bydgoszczy wynosił 1039 policjantów, w tym 66 wakatów (2012r. – 105).                

W analizowanym okresie do służby w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy 

przyjęto 62 nowych funkcjonariuszy, zwolniono 51. Szeregi bydgoskiej komendy 

zasiliło 24 policjantów przeniesionych z innych jednostek, a 47 zdecydowało się na 

kontynuowanie służby poza jej strukturami.   

Z dniem 1 kwietnia 2013 roku, decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji     

w Bydgoszczy, likwidacji uległy – wchodzące w skład KMP w Bydgoszczy – 

posterunki policji w: Dąbrowie Chełmińskiej, Dobrczu, Nowej Wsi Wielkiej, Osielsku    

i Sicienku. Funkcjonariusze z tych posterunków pełnią w większości dalszą służbę      

w komisariatach Policji: Bydgoszcz – Fordon, Bydgoszcz – Śródmieście, Bydgoszcz 
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– Wyżyny oraz w Koronowie. W obszary działania tych komisariatów weszły tereny 

gmin w których zlikwidowano przedmiotowe posterunki.      

W 2013 roku w komisariatach Policji, których zasięg działania obejmuje teren 

powiatu bydgoskiego przeprowadzono:  

• kompleksowy remont budynku Komisariatu Policji w Koronowie wraz                                  

z zagospodarowaniem terenu przy ul. Paderewskiego 31; 

• termomodernizację budynku Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim  

• remont pomieszczeń II piętra Komisariatu Policji Bydgoszcz – Wyżyny;                          

• przebudowę i remont pomieszczeń Komisariatu Policji Bydgoszcz – Fordon 

wraz z wymianą instalacji wewnętrznej i posadzki; 

Ponadto KP Bydgoszcz – Wyżyny oraz KP Bydgoszcz – Fordon wyposażono 

w nowy sprzęt: kwaterunkowy, techniki policyjnej, techniki biurowej oraz kulturalno       

– oświatowy. 

W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wycofano             

z dalszej eksploatacji 3 pojazdy. Do dalszej eksploatacji w innych jednostkach 

podległych KWP przekazano 1 pojazd oraz 1 łódź motorową. W 2013 roku Komenda 

Miejska Policji w Bydgoszczy otrzymała do użytkowania 2 pojazdy osobowe (w tym: 

fabrycznie  nowy z videorejestratorem oraz 1 łódź – ponton z silnikiem elektrycznym.  

W 2013 r. 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 

80.490,00 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 Kujawskim – 45.000,00 zł; 

• Gmina Nowa Wieś Wielka – 11.000,00 zł; 

• Urząd Miasta i Gminy w Koronowie – 6.600,00 zł; 

• Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy – 6.000,00 zł; 

• Gmina Sicienko – 6.000,00 zł; 

• Gmina Dobrcz- 5.890,00 zł; 

Starostwo Powiatowe przekazało również subwencje w postaci darowizn na 

inne cele związane z pracą lokalnej Policji tj. kwoty: 2.000,00 zł. na zakup paliwa dla 
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jednostek pływających ówczesnego wydziału patrolowego oraz 10.000,00 zł na 

remont Komisariatu Policji Bydgoszcz – Fordon.  

W 2013 roku do Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy wpłynęło łącznie 256 

skarg, w tym 25 (9,8%) zostało potwierdzonych, przy 244 skargach w roku 2012 roku 

i ich potwierdzalności na poziomie 13,5%. 

W minionym roku odnotowano 63 przypadki naruszenia dyscypliny służbowej 

przez policjantów. W 16 przypadkach wszczęte zostały postępowania dyscyplinarne, 

z których 10 prawomocnie zakończono, przy czym tylko 3 z nich – ukaraniem,          

w każdym z przypadków było to nagana. Wobec 47 funkcjonariuszy, których czyny 

stanowiły przewinienia mniejszej wagi, odstąpiono od wszczęcia postępowania 

dyscyplinarnego, a ze sprawcami tych przewinień przeprowadzono rozmowy 

dyscyplinujące.   

W trakcie ubiegłego roku 1149 funkcjonariuszy przebywało łącznie na 

zwolnieniach lekarskich przez 22123 dni. Komisje lekarskie wydały 126 orzeczeń,      

z czego 68 w zakresie wypadków w służbie. 58 orzeczeń dotyczyło zdolności do 

dalszej służby i tak: 52 policjantów uznano za całkowicie niezdolnych do pełnienia 

dalszej służby, 3 za częściowo niezdolnych, a 3 uznano zdolnymi.    

Służby logistyczne Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, mimo zbyt małej 

ilości środków, 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.  

Prawidłowa realizacja zadań w pionie prewencji, w tym ruchu drogowego, 

spowodowała utrzymanie na podobnym poziomie zdarzeń drogowych i rannych oraz 

– co najbardziej istotne – 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. 
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Reasumując w pełni zasadnym staje się stwierdzenie, iż Policja na terenie 

powiatu bydgoskiego zrealizowała w 2013 roku większość założeń w zakresie swoich 

ustawowych zadań.  

 Przedmiotowe sprawozdanie – przez pryzmat ilości postępowań wszczętych              

i przestępstw stwierdzonych – daje podstawy do przyjęcia, iż zmiana struktury 

organizacyjnej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy w wyniku której likwidacji 

uległo 5 posterunków Policji nie miała negatywnego wpływu na stan bezpieczeństwa 

na terenie powiatu bydgoskiego. Wręcz przeciwnie, spadek ilości popełnianych 

przestępstw, w tym także w 7 kategoriach tych pospolitych i jednocześnie najbardziej 

uciążliwych dla mieszkańców powiatu wpłynął na zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa wśród obywateli. 

 Rok 2014 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 oraz  trudnej sytuacji gospodarczej.  

 

 

 

                                      Komendant Miejski Policji  
                          w Bydgoszczy 

                                                                        mł. insp. Andrzej Cieślik 
          (podpis na oryginale) 


