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1. OCENA ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ I WYNIKI PRACY WYKRYWCZEJ. 

 

W 2015 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, 

podobnie jak w poprzednich latach, mimo nie najlepszej sytuacji kadrowej                   

i finansowej oraz wdrożenia nowelizacji kodeksu karnego i kodeksu postępowania 

karnego uzyskano dobre wyniki w zakresie zwalczania przestępczości. Zmniejszenie 

ilości przestępstw w najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa kategoriach, to 

przede wszystkim wynik właściwej dyslokacji służb prewencyjnych oraz efektywnej 

pracy pionu kryminalnego  i służby wspomagającej. 

Przypomnienia w tym miejscu wymaga kwestia związana z obliczeniami 

statystycznymi. Obecnie – z uwagi na likwidację, z dniem 1 kwietnia 2013 roku, 

posterunków Policji oraz zmianę systemu teleinformatycznego służącego m.in. do 

generowania danych – nie ma możliwości uzyskania wyników osiąganych na 

terenach poszczególnych gmin, czyli np. na terenie miasta Bydgoszczy, gdyż 

komisariaty Policji: Bydgoszcz – Fordon, Bydgoszcz – Śródmieście i Bydgoszcz – 

Wyżyny działają na obszarach gmin odpowiednio: Dąbrowa Chełmińska, Osielsko      

i Nowa Wieś Wielka. Dane o przestępczości na terenach tych gmin są w Krajowym 

Systemie Informatycznym Policji gromadzone i przetwarzane razem z danymi 

dotyczącymi przestępczości na terenie miasta Bydgoszcz z podziałem na 

poszczególne jednostki organizacyjne. 

  W 2015 roku Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy odnotowała spadek        

o 718 (tj. 6,7%) wszczętych postępowań oraz niewielki spadek ich wykrywalności –  

o 0,8% (2014 r. – 62,4%, 2015 r. – 61,6%). W omawianym okresie wszczętych 

zostało łącznie 10060 postępowań przygotowawczych (2014 r. – 10778).                  

W minionym roku na terenie działania KMP w Bydgoszczy odnotowano spadek o 971 

(tj. 10%) przestępstw stwierdzonych (2014r. – 9671, 2015r. – 8700). Sprawcom 

zbrodni  i występków udowodniono dokonanie 5469 czynów przestępczych, tj. o 728 

mniej niż w 2014 roku (6197).  

W kategorii przestępstw kryminalnych ilość wszczęć zmalała o 9,8%, tj. 796 

spraw (2014 r. – 8090, 2015 r. – 7294), nieznacznie spadła również ich 

wykrywalność o 2,5%  (2014 roku – 53,5%, 2015 r. – 51 %).  

O poprawie bezpieczeństwa świadczy również wyraźny spadek – o 826        

(tj. – 17,7%) –  postępowań wszczętych (2014 r. – 4662, 2015 r. – 3836) oraz o 895 
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(tj. – 19,2%) przestępstw stwierdzonych (2014 r. – 4652, 2015 r. – 3757) 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 3,8% (2014 r. –  39,8%, 2015 r. – 

36%).  

W poszczególnych kategoriach dane dotyczące przestępstw stwierdzonych 

kształtują się następująco: 

 uszczerbek na zdrowiu – spadek ze 117 do 97 (o 20 mniej tj. o 17,1%), 

przy uzyskaniu wskaźnika wykrywalności na poziomie 81,4%                                

(2014  r. – 76,1 %); 

 bójka i pobicie – spadek z 55 do 44 (o 11 mniej tj. o 20%), przy uzyskaniu 

wskaźnika wykrywalności na poziomie 86,7% (2014 r. –  89,1%); 

 kradzież cudzej rzeczy – spadek z 2226 do 1936 (o 290 mniej tj. o 13%), 

przy uzyskaniu wskaźnika wykrywalności na poziomie 32,9% (2014  r. – 35,9%); 

 kradzież samochodu – spadek z 176 do 144 (o 32 mniej tj. o 18,2%), 

przy uzyskaniu wskaźnika wykrywalności na poziomie 16,9% (2014 r. – 16,9%); 

 kradzież z włamaniem – spadek z 1326 do 918 (o 408 mniej, tj. o 30,8%), przy 

uzyskaniu wskaźnika wykrywalności na poziomie 33,3% (2014 r. – 38,8%); 

 przestępstwa rozbójnicze – spadek z 174 do 127 (o 47 mniej tj. o 27%), przy 

uzyskaniu wskaźnika wykrywalności na poziomie 79,5 (2014 r. – 80,2%); 

 uszkodzenie rzeczy – spadek z 761 do 638 (o 123 mniej tj. o 16,2%), 

przy uzyskaniu wskaźnika wykrywalności na poziomie 30,7% (2014 r. – 35%). 

W roku 2014 i 2015 na terenie działania KMP w Bydgoszczy odnotowano taką 

samą liczbę przestępstw stwierdzonych w kategorii zabójstwo (2014 r. – 4, 2015 r. – 

4) przy wykrywalności w tej kategorii na poziomie 100%.   

Na skuteczność w wykrywaniu przestępstw zasadniczy wpływ miała bardzo 

dobra praca policjantów z bydgoskich komisariatów. Wyniki te  przedstawia poniższa 

tabela:  
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Jednostka 

Postępowania wszczęte ogółem 
Przestępstwa stwierdzone 

ogółem 

Wykrywalność 

ogólna 

Wykrywalność 

kryminalna 

2014 2015 WD 2014 2015 WD 2014 2015 2014 2015 

KP 

Śródmieście 
3148 3019 95,9 2650 2221 83,8 59,4 51,5 53,1 43,7 

KP 

Szwederowo 
1767 1521 86,1 1440 1233 85,6 58,2 56,1 51,3 47,8 

KP Błonie 1402 1296 92,4 1303 1051 80,7 65,2 60 57,6 54,2 

KP Wyżyny 1651 1531 92,7 1569 1397 89 62,6 62,2 52,1 55,4 

KP Fordon 1100 1050 95,4 986 929 94,2 62,5 67,3 54,7 57 

KMP 

Bydgoszcz 
100778 10060 93,3 9671 870 90 61,6 62,4 53,5 51 

*  WD – oznacza wskaźnik dynamiki 

 

 
 

Najlepsze w tym zakresie wyniki uzyskały następujące jednostki:  

 W wykrywalności ogólnej: 

  Komisariat Policji Bydgoszcz – Fordon osiągnął najwyższą wykrywalność ogólną 

– 67,3%;  

  Komisariat Policji Bydgoszcz – Wyżyny zajął drugie miejsce pod względem 

wykrywalności ogólnej – 62,2%. 

 W wykrywalności przestępstw o charakterze kryminalnym: 

  Komisariat Policji Bydgoszcz – Fordon osiągnął najwyższy wskaźnik 

wykrywalności przestępstw kryminalnych – 57 %; 

  Komisariat Policji Bydgoszcz – Wyżyny zajął drugie miejsce  osiągając wskaźnik 

wykrywalności przestępstw kryminalnych – 55,4 %. 

 W ubiegłym roku policjanci z komisariatów Policji: Bydgoszcz – Wyżyny, 

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

zwalczania najbardziej uciążliwych dla mieszkańców miasta przestępstw pospolitych. 

Pozostałe Komisariaty odnotowały spadki wykrywalności w tej kategorii.  

            Funkcjonariusze podlegli KMP w Bydgoszczy ustalili o 529 podejrzanych 

mniej niż w poprzednim roku  ( 2014 roku – 4091, 2015 r. - 3562). Wobec 67 z nich 

na wniosek prokuratury sądy zastosowały środek zapobiegawczy w postaci 

tymczasowego aresztowania (2014 roku – 127). 
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          Ustalono również 147 nieletnich (2014 r. – 137), którzy dokonali łącznie 374 

czynów karalnych (2014 r. – 409).  

           W ramach codziennych kontroli oraz prowadzonych działań policjanci  

zatrzymali także 495 osób poszukiwanych listami gończymi (2014 r. – 365).              

W prowadzonych śledztwach i dochodzeniach funkcjonariusze 235 razy zajęli mienie 

osób podejrzanych (2014 r. – 427), przy czym wartość zajętego mienia wyniosła 424 

tyś. zł (2014 r. – 1,06 mln zł).  

 

2. OCENA PRACY PIONU PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO. 

 

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

 

W 2015 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy 

odnotowano wzrost zdarzeń drogowych, a co za tym idzie liczby osób rannych           

i zabitych. W minionym roku doszło łącznie do 6516 zdarzeń drogowych, 

tj. o 269 więcej niż w roku ubiegłym. Dane na przestrzeni lat 2014/2015 dla całej 

jednostki oraz dla miasta Bydgoszczy kształtują się następująco: 

 

 
WYPADKI KOLIZJE ZABICI RANNI 

2014 2015 % 2014 2015 % 2014 2015 % 2014 2015 % 

KMP 
Bydgoszcz 

273 282 +3,1 5974 6234 +4,1 19 22 +13,6 328 361 +9,1 

Miasto 
Bydgoszcz 

212 197 -7 4794 4878 +1,7 6 8 +25 256 229 -10,5 

 

W roku 2015 podobnie jak w latach ubiegłych, sprawcami 85,95 % wszystkich 

zdarzeń drogowych byli kierujący pojazdami. Najczęstszymi przyczynami zdarzeń 

drogowych pozostają nadal: 

 niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 27%. 

 nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 24,5%;  

 niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 5,7% 

 nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu – 1,6%; 

 

W minionym roku policjanci z pionu ruchu drogowego kontynuowali akcje, 

które miały na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa na drogach 
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powiatu bydgoskiego. Były to między innymi: „Bezpieczne przejścia”, „Komórki”, 

„Bezpieczny tydzień na drogach”, „Bezpieczna 10”, „Stop niebezpiecznym 

zachowaniom na drodze- parking Tesco i Park Przemysłowy”, „Motocyklowy patrol” 

„Bezpieczne główne ciągi komunikacyjne”, „Niechroniony uczestnik ruchu 

drogowego”, „Prędkość”, „Truck&Bus”, „Alkohol, narkotyki”, „Pasy”, „Bezpieczny 

weekend”, „Trzeźwy poranek”, „Trzeźwy kierujący”, „Ferie”, „Bezpieczna droga do 

szkoły”, „Znicz”.   

 

Wydział Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy kontynuował, podobnie jak     

w 2015 roku, współpracę z innymi służbami organizując wspólne patrole na drogach 

powiatu bydgoskiego między innymi z Żandarmerią Wojskową (53 służby, 2014 r. – 

74), Strażą Graniczną (6 służby, 2014 r. – 2), Inspekcją Transportu Drogowego (70 

służb, 2014 r.  – 88). 

Na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy stwierdzono 

ogółem 516 przestępstw z art. 178a kk (prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym), 

przy 657 tego rodzaju stwierdzonych przestępstwach w 2014 roku (o 141 mniej). 

W analizowanym okresie policjanci KMP w Bydgoszczy przeprowadzili 386681 

kontroli stanu trzeźwości kierowców tj. 15517 (4%) więcej niż w poprzednim roku 

(2014 r. –  371164 ).   

Na bieżąco opiniowano także wnioski dotyczące zmian organizacji ruchu        

w związku z organizowanymi imprezami i prowadzonymi robotami drogowymi           

w obrębie pasa drogowego. W 2015 roku policjanci WRD skierowali do zarządców 

dróg 147 (w 2014 roku – 152) wnioski dotyczące poprawy bezpieczeństwa na 

drogach. 

 

Organizacja i realizacja służby patrolowo – interwencyjnej i obchodowej. 

 

W 2015 roku ilość służb pionu prewencji wyniosła w liczbach bezwzględnych 

61219 (2014 r. – 61583, spadek o 0,6%), 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: 46,41% (2014 r. – 45,21%) i 38,66% (2014 r. – 37,66%).    

Wskaźnik efektywności służby patrolowej w Komendzie Miejskiej Policji           

w Bydgoszczy wyniósł w 2015 roku jednego zatrzymanego sprawcę na 26,6 służby. 
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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 policjanci z KMP w Bydgoszczy przeprowadzili 73211 

interwencji  przy 72625 w 2014 roku. Był to więc wzrost interwencji o 586, tj. o 0,8%.  

Optymalizacja wykorzystania sił i środków będących w dyspozycji dyżurnego 

wpłynęła na skrócenie średniego czasu reakcji na zdarzenie, który w 2015 roku 

wyniósł 11:41 min. w terenie miejskim i 17:21 min. w terenie wiejskim (w 2014r. 

odpowiednio -  13:06  min. i 19:20 min.). 

W 2015 roku odnotowano spadek ilości osób doprowadzonych do 

„Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych” (2015 r. – 3782 przy 4206 osobach 

doprowadzonych w 2014 r.). Ponadto, w związku z likwidacją w 2010 roku Izby 

Wytrzeźwień w Bydgoszczy, 1075 osób osadzono w policyjnym „Pomieszczeniu dla 

Osób Zatrzymanych” celem wytrzeźwienia. Jest to spadek o 239 osób w porównaniu 

do roku ubiegłego(1314). Zadania te w znacznym stopniu absorbują siły policyjne 

niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa osobom nietrzeźwym i generują koszty 

ponoszone w tym zakresie przez Policję, choć zgodnie z zapisem ustawy – 

przeciwdziałanie alkoholizmowi jest jednym z zadań gmin. 

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy w minionym roku nałożyli 

na osoby popełniające wykroczenia łącznie 52471 mandatów karnych (2014r. – 

55150). Jest to o 4,9% mniej niż w 2014 roku. Całkowita  kwota  nałożonych 

mandatów wyniosła 8,46 mln zł, tj. o 38 tys. zł mniej niż w poprzednim roku (2014 r. – 

8,50 mln zł).  

W analizowanym okresie wobec osób popełniających wykroczenia skierowano 

5819 wnioski o ukaranie do sądu (2014r. – 6432). Wnioski te dotyczyły najczęściej 

wykroczeń przeciwko: porządkowi i bezpieczeństwu w komunikacji – 2701, mieniu 

1104 (w tym m.in. 917 z art. 119 kw – kradzież i 120 z art. 124 kw – uszkodzenie 

mienia) oraz porządkowi i spokojowi publicznemu – 549 (w tym 399 z art. 51 kw – 

zakłócanie porządku w tym ciszy nocnej). 

Nowelizacją Kodeksu postępowania karnego z dnia 9 listopada 2013r 

podniesiono także wartość strat, która determinuje zakwalifikowanie: kradzieży, 

przywłaszczenia mienia oraz paserstwa, jako przestępstw. Wymienione czyny 

zabronione wyczerpują znamiona wykroczeń jeżeli wartość przedmiotu zamachu 



 9 

albo szkoda wyrządzona nie przekracza ¼ płacy minimalnej, próg ten, w chwili 

obecnej, wynosi 462,5 zł. 

Na terenie Bydgoszczy z przekazanych przez Urząd Miasta środków 

finansowych zrealizowano 1344  służb ponadnormatywnych, 200 służb aplikantów 

Szkoły Policji w Pile oraz 92 służby w ramach programu „Przyjazny patrol”.  

 
Prewencja kryminalna (działalność profilaktyczna). 

Realizacja zadań wynikających z rządowych programów profilaktycznych. 

 

a) Rządowy program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań 

„Razem Bezpieczniej”: 

 

 „Bezpieczna droga dziecka do szkoły” – podczas 283 spotkań z 6893 dziećmi 

przekazywane były wiadomości dotyczące zagrożeń w trakcie drogi do oraz          

z przedszkola i  szkoły. Podczas pogadanek na temat bezpiecznej drogi do szkoły 

oraz wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu poprawę bezpieczeństwa      

w ruchu drogowym realizowano również ćwiczenia praktyczne, które odbywały się 

na przejściach dla pieszych. W zajęciach uczestniczyli funkcjonariusze z WRD 

KMP oraz maskotka policyjna. 

 

 „Akademia Bezpieczeństwa”- Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy i Straż 

Miejska w Bydgoszczy w ramach Miejskiego Programu Prewencyjno- 

Profilaktycznego Bezpieczna Szkoła zorganizowały w dniach od 15 września do 

18 września 2015 r. na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” 

w Bydgoszczy, w Miasteczku Ruchu Drogowego akcję pn.: „Akademia 

Bezpieczeństwa – bezpieczna droga do szkoły”. Udział w niej wzięło 1315 

uczniów z klas I – III szkół podstawowych z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. 

W realizację przedsięwzięcia włączyły się: Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec 

Bydgoszcz-Miasto, Maltańska Służba Medyczna Oddział w Bydgoszczy, 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Komenda Regionalna 

Straży Ochrony Kolei w Bydgoszczy, Straż Pożarna w Bydgoszczy, Wydział 

Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy  oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta    

w Bydgoszczy. Jednym z celów spotkań była edukacja dzieci w zakresie 

bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych, właściwego zachowania   
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w kontakcie ze zwierzętami, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 

bezpiecznego Internetu.   

 

 „Zielona Szkoła” - w ramach zagadnień wchodzących w skład „Miejskiego 

programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli    

i porządku publicznego", funkcjonariusze Wydziału Prewencji KMP w Bydgoszczy 

wzięli udział w cyklicznych zajęciach profilaktycznych z młodzieżą 

ponadgimnazjalną na terenach Myślęcinka przygotowanych przez Straż Miejską. 

Zajęcia odbyły się w dniach od 15 do 18 czerwca 2015 roku. Podstawowym celem 

było nauczenie młodzieży właściwego zachowania w sytuacjach zagrożeń zdrowia 

i życia. W pierwszym dniu 15 czerwca br., funkcjonariusze Wydziału Prewencji 

razem z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, realizowali tematykę 

związaną z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. W spotkaniach wzięło udział 

160 uczniów szkół ponadpodstawowych. 

 

 „Rowerem bezpieczniej do celu” - w ramach spotkań dotyczących bezpiecznej 

jazdy na rowerze omówiono zasady ruchu drogowego związane z poruszaniem 

się rowerem po drogach publicznych, w 2 spotkaniach z funkcjonariuszami 

uczestniczyło 85 dzieci z klas IV - VI, które otrzymały opaski odblaskowe. 

Ponadto: w Przedszkolu nr 66 i 43 w Bydgoszczy przygotowano akcję „Rowerowe 

przedszkolaki”. W ramach spotkania przeprowadzono zajęcia dotyczącego 

bezpiecznej jazdy na rowerze wśród 234 przedszkolaków. W ramach współpracy 

z Strażą Miejska w Bydgoszczy wspólnie zorganizowano 4 rajdy rowerowe dla  

340 uczniów klas IV-VI szkół podstawowych na terenie Bydgoszczy, podczas 

których również zostały omówione najważniejsze zasady bezpiecznego 

poruszania się na rowerze. Przeprowadzono 1 spotkanie z grupą 30 rodziców     

w Prądocinie na temat przepisów ruchu drogowego w szczególności dotyczących 

jazdy na rowerze.  

 

 “Europejski dzień bez samochodu” akcja zorganizowana przez Urząd Miasta       

w Bydgoszczy na terenie Wyspy Młyńskiej. W ramach akcji policjanci znakowali 

rowery oraz przeprowadzili pogadanki z dziećmi i młodzieżą na temat bezpiecznej 

jazdy na rowerze. 
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 “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. Ponadto omawiano tematy związane z “Bezpiecznym 

zachowaniem wobec agresywnego psa” oraz “Bezpieczeństwa podczas 

wypoczynku nad wodą”. Zrealizowano 69 spotkań w ferie zimowe, w których 

wzięło udział 2183 uczestników i 123 spotkania w wakacje letnie, w których 

wzięło udział 2735 dzieci.   

 

 “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.   

- 2 szkolenia dla 83 osoby dorosłe, 5 spotkań dla 116 uczniów ze szkół 

ponadgimnazjalnych dotyczących zmian w przepisach ruchu drogowego oraz  

najważniejszych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.  

- W ramach prowadzonej akcji z Krajowym Biurem Ruchu Drogowego 

przeprowadzono 2 prelekcje dla 400 osób na temat bezpieczeństwa 

niechronionych uczestników ruchu drogowego.  

 

 „Konkurs BRD” policjanci wzięli udział jako eksperci w 2 konkursach BRD 

przygotowanych dla  45 rowerzystów ze szkół podstawowych z terenu powiatu 

bydgoskiego.  

 

 „Kto na drodze pogina u tego kwaśna mina’ – przy udziale uczniów klasy V 

Szkoły Podstawowej przeprowadzono działania wraz z WRD KMP Bydgoszcz 

pod kątem bezpiecznego poruszania się po ulicach. Uczniowie za łamanie 

przepisów w ruchu drogowym przekazywali kierowcom cytrynki a za 

przestrzeganie przepisów cukierki.   

 Widoczni - Bezpieczni w Bydgoszczy” – Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy 

realizowała jako jeden z partnerów projekt Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji 
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Publicznej w Bydgoszczy pn. „Widoczni – Bezpieczni”. Projekt był finansowany ze 

środków MSW w ramach podejmowanych  działań  wpisujących się w program 

„Razem Bezpieczniej”. Podczas realizacji projektu zorganizowano m.in.: 18 

spotkań pn. „Tramwaj profilaktyczny”, podczas których dzieci oprócz 

przypomnienia najważniejszych zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy, 

rozdawały bydgoszczanom na przystankach tramwajowych elementy 

odblaskowe. Udział w akcjach wzięło 205 dzieci. W trakcie trwania projektu 

przekazano ok. 4500 elementów odblaskowych niechronionym uczestnikom 

ruchu drogowego. 

 

 „Bezpieczny start” -  program skierowany do uczniów gimnazjów i szkół średnich 

oraz opiekunów młodych kierowców, którzy w myśl przepisów odpowiedzialni są 

za udostępnianie pojazdów osobom trzecim. Celem programu jest: przekazanie 

wiedzy z zakresu ruchu drogowego, wskazanie zagrożeń płynących ze 

spożywania alkoholu i środków odurzających podczas kierowania pojazdami,      

w tym odpowiedzialności karnej, wdrożenie zagadnień prewencyjnych mających 

na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, 

promowanie odpowiedzialnych zachowań młodych kierowców i umiejętności 

przewidywania oraz przeciwdziałanie tragicznym skutkom zdarzeń drogowych. 

Podejmowane działania polegają na: systematycznych spotkaniach z młodzieżą, 

szkoleniu z zakresu ruchu drogowego i techniki jazdy, spotkaniach                       

z psychologiem. Zajęcia obejmują: obserwację zachowań na drodze, spotkania    

z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz filmów profilaktycznych. 

Program realizowany jest przy współpracy nstp. partnerów: Bydgoski Ośrodek 

Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA, Wojewódzki Ośrodek 

Ruchu Drogowego, Stowarzyszenie Oponeo Motorsport. W ramach realizacji 

programu przeprowadzono 6 edycji w których łącznie wzięło udział 290 młodych 

ludzi. 

  

 „50+ na drodze” – program adresowany do osób powyżej 50-tego roku życia. 

Celem programu jest: rozszerzenie podstawowych zagadnień z zakresu ruchu 

drogowego, zapoznanie z nowelizacją przepisów w celu podniesienia 

świadomości kierowcy, przedstawienie aspektów zdrowotnych wpływających na 

percepcję spostrzegania zagrożeń, wykrycie problemów tzw. kierowcy z dużym 
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stażem i uświadomienie o odpowiedzialności za siebie i innych, nawiązanie do 

spożywania alkoholu lub innych środków działających podobnie. Realizacja 

programu polega na: jednorazowych spotkaniach z grupami ok. 30 uczestników, 

szkoleniu z zakresu ruchu drogowego i techniki jazdy, zajęciach z psychologiem    

i ratownikiem medycznym. Partnerami programu są: Wojewódzki Ośrodek Ruchu 

Drogowego, Grupa Ratownictwa AUXILIUM-Med Koronowo, Stowarzyszenie 

Oponeo Motorsport. W ramach realizacji programu zrealizowano 3 edycje           

w których wzięło udział 20 osób.  

 

 Debaty społeczne: 

- “Narkotyki, dopalacze- uzależnienie młodzieży – problem?” udział 150 osób   

oraz przedstawicieli instytucji tj. UM Bydgoszcz, SM Bydgoszcz, Rada 

Osiedla.  

-  “Bezpieczeństwo mieszkańców Osiedla Łęgnowo w miejscu zamieszkania,       

w domu, na ulicy” - udział 22 osób oraz przedstawicieli instytucji tj. UM 

Bydgoszcz, SM Bydgoszcz, Rada Osiedla, ITD, Zarządu Dróg Miejskich             

i Komunikacji Publicznej  w Bydgoszczy 

-  Udział w debacie młodzieżowej “Życie jest darem” - w Pałacu Młodzieży.  

Debatę zorganizowali uczniowie klasy ratowniczej Gimnazjum nr 24                  

w Bydgoszczy. Udział wzięło ok. 150 uczniów szkół bydgoskich. 

 

 

b) Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

 

 ”Aktywnie w trosce o III wiek”- program adresowany jest do osób w podeszłym 

wieku, niezależnie od posiadanej przez nich sprawności fizycznej, korzystających 

z placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, spotykających się m.in.      

w siedzibach Rad Osiedli, parafiach, “Klubach Seniora”, Stowarzyszeniach dla 

seniorów, Uniwersytetach III wieku. Celami programu są:  

- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ludzi starszych; 

- rozpoznanie zagrożeń oraz omówienie sytuacji; 

- zapobieganie przestępstwom, w których ofiarami są ludzie starsi, itp.... 



 14 

- nabycie umiejętności oraz wiedzy radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, 

itp... 

W ramach programu w 2015 r. odbyło się 20 spotkań w których uczestniczyło 

846 seniorów. Ponadto grupa seniorów uczestniczyła w zajęciach praktycznych 

organizowanych   na terenie Klubu Sportowego „Gwardia”.   

Dodatkowo w ramach działań prewencyjnych dotyczących oszustw między 

innymi metodą na „wnuczka’ w 2015 roku przeprowadzono 1010 spotkań            

w których wzięło udział 3040 seniorów. Rozpowszechniono 3450 ulotek              

w kościołach, spółdzielniach mieszkaniowych, bankach, domach pomocy 

społecznej, placówkach służby zdrowia, stowarzyszeniach. Przygotowano 

informacje prasową na ww. temat, która została umieszczona w gazetkach 

osiedlowych.  

 

 „Bezpieczna kobieta” - jest programem skierowanym do kobiet mającym na celu 

wyuczenie zachowań obronnych przed wszelkimi formami przemocy. 

Przeznaczony jest dla każdej pełnoletniej kobiety. W 2015 r. odbyły się 2 edycje 

programu w których łącznie wzięło udział 36 pań.  

Dodatkowo  w ramach programu, przeprowadzono w formie skróconej, szkolenie 

dla 13 pań z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. 

 

 „Przyjazny Patrol” - Realizacja programu „Przyjazny Patrol” rozpoczęła się w dniu 

6 marca 2015 r. i funkcjonował do 19 grudnia, w tym okresie odbyły się 92 

patrole. Policjanci wraz z pracownikami socjalnymi interweniowali w ramach 

realizacji programu podczas pełnionych dyżurów 315 razy, sporządzili 315 

powiadomień do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 315 informacji do 

Komisariatów Policji, wysłali 7 powiadomień do Sądu Rejonowego Wydział 

Rodzinny i Nieletnich w Bydgoszczy. Podczas 315 interwencji „Przyjaznego 

Patrolu”, podjęto rozmowy z 396 dorosłymi oraz rozpoznano sytuację opiekuńczo- 

wychowawczą 375 małoletnich. 

 

 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – ,,Kwestionariusz szacowania ryzyka” 

przeprowadzono 4 szkolenia dla 24 policjantów oraz 2 szkolenia  z „Procedury 

Niebieska Karta” dla 60 policjantów z KP Śródmieście, Błonie – Rewir Osowa 
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Góra. 

 

 W dniach 30.11.2015r. -1.12.2015r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Żagiel”            

w Pieczyskach 20 funkcjonariuszy wzięło udział w szkoleniu na temat 

,,Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – prawo i praktyk w realizacji procedury 

Niebieska Karta w Bydgoszczy” zorganizowanym przez Wydział Zdrowia, 

Świadczeń i Polityki Społecznej UM Bydgoszczy.  

 

 w dniu 8.09.2015 r. w ramach spotkań konsultacyjnych dotyczących pracy           

w zespole interdyscyplinarnym i grupach roboczych odbyło się spotkanie,             

w którym wzięli udział funkcjonariusze oraz pracownicy ROPS; 

 

 szkolenie „Komunikacja interpersonalna w pracy z ofiarami i sprawcami 

przemocy” dla dzielnicowych uczestniczących w grupach roboczych 

powoływanych w ramach realizacji procedury „Niebieska Karta”. W szkoleniach 

wzięło udział 30 funkcjonariuszy.  

 

  szkolenie dla 100 asystentów rodziny z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego          

w ramach współpracy z Wojewódzkim Koordynatorem Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Panią Beatą Sulimą 

 

 “Dyżur konsultacyjny” – dla ofiar pokrzywdzonych przestępstwem, zorganizowano                 

5  dyżurów w ramach współpracy z Fundacją Wszystkich Pokoleń, podczas 

których z pomocy skorzystało 9 osób. Dodatkowo funkcjonariusze z KP 

Bydgoszcz Wyżyny przeprowadzili 13 indywidualnych spotkań z osobami 

dotkniętymi przemocą.  

 

 „Tydzień Mediacji” – w ramach tygodnia mediacji funkcjonariusze Wydziału 

Prewencji KMP w Bydgoszczy pełnili dyżury, a informacja o nich została 

umieszczona  na stronie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. 

 

 „16 dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet” – zorganizowano 10 dyżurów na 

terenie sześciu Komisariatów Policji. Podczas spotkań każda osoba otrzymała 

stosowne wskazówki oraz porady specjalistów. Informacja o dyżurach została 
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umieszczona na stronie internetowej KMP w Bydgoszczy a także w punktach 

przyjęć interesantów na podległych komisariatach.   

 

 3 spotkania z tematyki „Przemoc w rodzinie”, w których wzięło udział 76 

uczestników.  

 

c) Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

 

 “Alkohol, narkotyki – brak biletów powrotnych”  

W ramach programu podjęto działania wzmożone podczas których zrealizowano 

dodatkowe służby wspólnie ze: Strażą Miejską, Żandarmerią Wojskową, Strażą 

Graniczną, Strażą Celną.  

W ramach podjętych działań osiągnięto następujące wyniki: wylegitymowano 9538 

osób, pouczono 2545 osób, skontrolowano 1984 pojazdy oraz 1938 bagaży, 

przebadano 30739 kierujących na zawartość alkoholu lub innych środków 

odurzających, nałożono 2083 MKK, skierowano 195 wniosków o ukaranie, 

zatrzymano 102 sprawców przestępstw, w tym: 

z art.178a§1 KK (nietrzeźwy kierujący) 24 

z art. 158§1  KK (bójka i pobicie), z art. 280 §1  KK (rozbój) 20 

z art. 288§1 KK  (uszkodzenie mienia) 11 

z art.62 ustawy (narkotyki) 21 

Dodatkowo-  zatrzymano 23 osoby poszukiwane, 22 prawa jazdy, 97 dowodów  

rejestracyjnych, sprawdzono  1678 telefonów komórkowych. 

 

  Akcja "Blokers i koncesja"- działania mające na celu ujawnianie i przeciwdziałanie 

przestępstwom, wykroczeniom z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości                      

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. oraz Ustawy         

o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. oraz wyeliminowaniu 

zjawisk, w których młodzież często dokonuje dewastacji mienia, niszczy elewacje 

budynków, klatek schodowych, zakłóca ład i porządek publiczny. Podczas 

przeprowadzonych 9 akcji uzyskano następujące wyniki: wylegitymowano 347 

osób, 112 osób pouczono, wystawiono 46 MKK, skierowano 12 wniosków             

o ukaranie, skontrolowano 148 bagaży, skontrolowano 29 pojazdów, 

doprowadzono do wytrzeźwienia 18 osób, podjęto 64 interwencje w miejscu 
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publicznym, sprawdzono 63 telefony komórkowe i 24 rowery oraz 96 miejsc 

sprzedaży alkoholu. 

   

 Udział w kampanii edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie” – której celem jest 

zapobieganie problemowi społecznemu, jakim jest sięganie po napoje alkoholowe 

przez małoletnich. 

 

d) Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii  

 

 231 spotkań z 5848 uczestnikami dotyczącymi odpowiedzialności prawnej 

nieletnich zgodnie  z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii; 

 

 „Kino na temat”  - Helios, „Akademia filmowa” – Multikino – po projekcji filmu 

„Amy” prowadzono debatę z młodzieżą na temat uzależnienia, instytucji w których 

można szukać pomocy a także alternatywnych sposobów radzenia sobie               

z problemami. W  3 spotkaniach wzięło udział 490 uczniów 

 

 „Dopalacze”- w ramach działań wspólnie z Kuratorium Oświaty oraz Stacją 

Sanitarno Epidemiologiczną przeprowadzono 3 debaty z udziałem 310 uczniów. 

Ponadto policjanci wzięli udział w dwóch konferencjach poświęconych 

dopalaczom: „Dopalacze – zagrożona młodzież i skuteczne metody interwencji”  

zorganizowanej przez PTZN Oddział Bydgoszcz i „Razem przeciw dopalaczom” 

przygotowaną przez Wojewódzką Stacje Sanitarno Epidemiologiczną. 

Przeprowadzono spotkanie z 175 nauczycielami dotyczące kampanii „Dopalacze 

kradną życie”. 

  

 Happening „Bydgoszcz zdrowa, wolna od nałogów” – akcja zorganizowana wraz   

z Bydgoskim Ośrodkiem Rehabilitacji i terapii Uzależnień „BORPA”. Udział w niej 

wzięło ok. 500 uczniów szkół gimnazjalnych.  

 

 „Profilaktyka a Ty” – udział w inauguracji działalności programu PaT                      

w Bydgoszczy połączonej z utworzeniem młodzieżowej grupy PaT oraz premierą 

spektaklu edukacyjno-profilaktycznego „Sekret” w obsadzie bydgoskiej grupy PaT. 

Policjanci wzięli udział w spotkaniu z rodzicami młodzieżowej grupy PaT- wykład 
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na temat „Zagrożeń  współczesnego świata”. W ramach ogólnopolskiego głosu 

profilaktyki przygotowano na Wyspie Młyńskiej z udziałem  150 uczniów                

z bydgoskich szkół ponadgimnazjalnych oraz bydgoską grupą „PaT” happening, 

podczas którego mówiono o idei profilaktyki, uczono tańczyć belgijkę a także 

przyłączono się  do ogólnopolskiego zrywu wolnych serc.  

 

 Kontynuacja  zadań wynikających z zawartego porozumienia z Biurem ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii dotyczących programu “FreD goes net” – program 

wczesnej interwencji dla osób eksperymentujących z alkoholem lub środkami 

odurzającymi. 24.11.2015 r. odbyło się szkolenie dla 13 funkcjonariuszy                

z podległych jednostek KMP w Bydgoszcz, które przybliżyło ideę programu              

i podejmowanych w ramach niego działań. 105 osób eksperymentujących             

z alkoholem lub środkami odurzającymi zostało skierowano z terenu KMP            

w Bydgoszczy do programu FreD goes net.  

 

e) Narodowy Plan Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Polska dla Dzieci” 

 

 Szkolenia dla nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz  rodziców - 1 spotkanie z 40 

rodzicami na temat konsekwencji prawnych popełniania czynów karalnych oraz 

zachowań świadczących  o demoralizacji przez nieletnich na podstawie Ustawy    

z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz 

algorytmy postępowania w przypadku ujawnienia przejawów demoralizacji dzieci    

i młodzieży;  

 

 Zrealizowano 272 patrole przyszkolne, wystawiono 71 czerwonych kartek;  

 

 Spotkania dla młodzieży - „Odpowiedzialność prawna nieletnich” 227 spotkań, 

udział w nich wzięło 5409 uczniów oraz 6 spotkań dla 310 rodziców.  

 

   Jestem bezpieczny – umiem pomagać innym” - program skierowany do uczniów 

szkoły podstawowej klas V-VI, w wieku 11-13 lat. 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 
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ratunkowych. Przedsięwzięcie rozpoczęło się od eliminacji szkolnych, podczas 

których przeprowadzany został test z wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa. Udział   

w nim wzięło 14 szkół podstawowych z terenu miasta Bydgoszcz. Czterdziestu 

dwóch finalistów konkursu podczas drugiego etapu, wzięło udział w dwudniowym 

biwaku w dniu 21 – 22 maja zorganizowanym w ośrodku Związku Harcerstwa 

Polskiego w Krówce Leśnej. Podczas którego sprawdzili swoją wiedzę                    

i umiejętności  w przeprowadzonym biegu patrolowym. Ukoronowaniem zmagań 

87 uczestników była wspólna zabawa oraz moc atrakcji przygotowanych przez 

organizatorów projektu. Dla najlepszych drużyn przewidziane były atrakcyjne 

nagrody, które ufundowali: Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, Dyrektor 

Wydziału Edukacji Urzędu Miasta  w Bydgoszczy, Dyrektor Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Starosta  Powiatowy w Bydgoszczy 

oraz  wójtowie, burmistrzowie powiatu bydgoskiego.  

 

 „Zapobiec – Przetrwać” -  przeprowadzono 3 ćwiczenia antyterrorystyczne dla 155   

nauczycieli, 1 ćwiczenie dla 160 uczniów  z algorytmów postępowania                  

w przypadku wtargnięcia napastnika do szkoły oraz 2 spotkania teoretyczne dla 73 

osób o algorytmach postępowania w sytuacjach zagrożenia. Przygotowano 

również szkolenie antyterrorystyczne w Operze Nova, Multikinie oraz Banku 

Spółdzielczym w Koronowie dla  263 pracowników tych instytucji. 

 

 Konkurs „Żyj, nie ulegaj, walcz”- 25 maja 2015 r. w Pałacu Młodzieży                    

w Bydgoszczy odbył się finał konkursu dla młodzieży "Żyj, nie ulegaj, walcz". 

Konkurs organizowało po raz dziewiąty - VII LO w Bydgoszczy we współpracy       

z Wydziałem Edukacji UM Bydgoszczy, Polskim Towarzystwem Zapobiegania 

Narkomanii w Bydgoszczy, Policją i Strażą Miejską. Celem tego przedsięwzięcia  

jest zwrócenie uwagi  młodzieży na różnorodne formy spędzania czasu wolnego 

bez alkoholu i narkotyków oraz na możliwości wykazania własnej aktywności         

w czasie wolnym. Adresowany jest do uczniów ze szkół gimnazjalnych                       

i ponadgimnazjalnych miasta Bydgoszczy i okolic. Konkurs składał się z dwóch 

części. Pierwsza z nich obejmuje okres trzech miesięcy, w którym młodzież 

gimnazjalna i licealna przygotowuje prace w pięciu kategoriach:  konkursie 

plastycznym, fotograficznym, literackim, muzycznym i filmowym.  Drugi etap to 

finał konkursu muzycznego z udziałem wszystkich wykonawców, występ 
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niespodzianka oraz wręczenie nagród finałowych w konkursach. Jak co roku 

impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem, na zakończenie uroczystej gali 

odbyły się warsztaty dla młodzieży z tematyki stalkingu poprowadzone przez 

policjanta Wydziału Prewencji. W warsztatach wzięło udział 14 osób.  

 

 „Jestem kibicem przez duże K”- program jest skierowany do uczniów klas 

podstawowych 4-6 oraz klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Program 

przedstawia aspekty kulturalnego kibicowania podczas imprez masowych oraz 

odpowiedzialności prawnej w przypadku łamania przepisów dotyczących imprez 

masowych. W ramach programu odbyło się 17 spotkań z 548 uczniami szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zajęcia były przeprowadzane przez 

„spottersa”, który odpowiada w KMP w Bydgoszczy za kontakt z kibicami, 

prowadzi rozpoznanie kibiców oraz identyfikuje zagrożenia. 

 

 „Mały ratownik ” –  w ramach działań dotyczących radzenia sobie w sytuacjach 

kryzysowych policjanci prowadzili 4 spotkania w których wzięło udział 80 

przedszkolaków. 

 

 „Bezpieczny Internet – Cyberprzemoc” – w ramach spotkań dotyczących zagrożeń 

płynących z niewłaściwego korzystania z Internetu oraz zjawiska cyberprzemocy 

przeprowadzono  73 spotkania dla 2664 uczniów oraz 4 spotkania dla 145 

rodziców; 

 

 „Obcy niebezpieczny” – podczas 27 spotkań z 553 osobami omawiano tematykę 

dotyczącą własnego bezpieczeństwa oraz kontaktu z osobą nieznajomą. 

 

 „Agresja, przemoc rówieśnicza” – zrealizowano 120 spotkań z 2578 uczniami na 

temat agresji rówieśniczej przeciwdziałania oraz konsekwencji prawnych. 

 

 „Bezpieczna zachowania wobec psa” – 29 spotkań z dziećmi o tematyce 

bezpiecznego kontaktu z psem, w których wzięło udział 942 dzieci 

 

 „Poczucie bezpieczeństwa w domu, szkole, na ulicy” – przeprowadzono wspólnie 

z Strażą Miejską w Bydgoszczy 3 debaty z 155 uczniami. 
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 Bezpieczeństwo dziecka – bezpieczny przedszkolak – spotkania dla najmłodszych 

dotyczące różnych zagrożeń z jakimi mogą spotkać się w życiu. Przeprowadzono 

120 spotkań , w których wzięło udział 3826 przedszkolaków.  

 

 Dobre i złe sekrety” – 30 spotkań z 705 uczestnikami. Spotkania dotyczyły złego     

i dobrego dotyku, jak należy chronić swoje ciało, czym są „tajemnice” i kiedy 

należy o nich mówić.  

   

 Prawa dziecka – 8 spotkań z 308 uczestnikami dotyczące praw dziecka                

w kontekście obowiązujących przepisów prawa.  

 

 Żałoba po utracie bliskiej osoby” – 2 spotkania dla 50 uczestników. Specjalne 

zajęcia dla uczniów, których koleżanka z klasy odebrała sobie życie.    

 

 Spotkania dla młodzieży: 

- „Targi edukacyjne” zorganizowane na Hali „Łuczniczka” – podczas których 

prezentowano -  zawód policjant. 

-  „Zawód policjant” – 14 spotkań z 295 uczestnikami podczas których prezentowano 

różne aspekty zawodu policjanta, ponadto młodzi ludzie mogli zapoznać się ze 

sprzętem będącym na wyposażeniu funkcjonariuszy.  

- Szkolenia dla wolontariuszy WOŚP-  przygotowano 2 spotkania, w których wzięło 

udział 300 uczestników, dodatkowo podczas finału WOSP funkcjonariusze WP 

KMP w Bydgoszczy wraz z maskotką „Polfinka”  wzięli udział w kweście na Starym 

Rynku oraz przygotowali punkt profilaktyczny dla najmłodszych; 

- „Noc nauki” organizowana przez VIII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy. 

Policjanci  WRD, WTK, WP zaprezentowali sprzęt będący na ich wyposażeniu 

oraz opowiadali o swojej pracy. W 3 spotkaniach wzięło udział 300 uczniów.  

- „Święto ulicy 11 Listopada” – 6 spotkań z 300 uczniami, podczas których 

prezentowano sprzęt będący na wyposażeniu policji oraz przygotowano pokaz 

udzielani pierwszej pomocy  przedmedycznej oraz wyszkolenia psa służbowego. 

- „Święto Pluszowego Misia” – spotkanie z  200 dzieciakami, podczas którego 

omawiano  zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.  
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- „Kino na temat”: „Obce niebo” – 2 spotkania z 330 uczniami podczas którego 

omawiano aspekty prawne  dotyczące procedury odebrania dziecka w myśl 

polskich przepisów prawa, „Zjazd absolwentów” – 1 spotkanie ze 120 osobami, 

rozmawiano na temat przemocy  Rówieśniczej, „Królowie lata” – 1 spotkanie dla 

80 uczestników na temat konsekwencji związanych z  ucieczkami z domu. 

 

f) Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi 

 

 wyposażenie punktów recepcyjnych w ulotki dotyczące handlu ludźmi; 

 współpraca z instytucjami pomocowymi, realizującymi zadania związane                

z ochroną praw  człowieka.  

 

g) Inne - ciekawe inicjatywy, współpraca z organizacjami pozarządowymi -granty 

 

 Udział w seminariach przygotowanych przez Poradnię Psychologiczno – 

Pedagogiczną nr 2  w Bydgoszczy: 

- „(Nie) rzeczywisty świat, czyli... na haju, ale czy do raju?". W debatach 

uczniowskich na temat legalizacji narkotyków udział wzięli: prokurator, lekarz, 

rodzic, policjant, oraz członkowie międzynarodowej wspólnoty dla 

narkomanów „Cenacolo". W ramach seminarium dla rodziców i nauczycieli 

odbyło się wystąpienie pt: "Społeczne aspekty narkomanii" oraz „ Jak 

rozmawiać z dziećmi o narkotykach w domu i w szkole?". Został 

zaprezentowany film „D.I.L". 

- „(Nie) rzeczywisty świat, czyli... nastolatek w objęciach seksbiznesu".            

W spotkaniu wziął udział prof. Jacek Kurzępa – autor książki „Zagrożona 

niewinność" oraz koordynatorka programu „Falochron”. Dla uczestników 

seminarium został zaprezentowany film „Świnki" o prostytucji chłopców. Na 

temat prostytucji wśród nieletnich wypowiadał się funkcjonariusz WP KMP      

w Bydgoszczy.  

- „(Nie) rzeczywisty świat, czyli...nastolatek w pułapce hazardu” – seminarium 

dla nauczycieli, rodziców, kuratorów, instytucji samorządowych. Podczas 

prelekcji mówiono przede wszystkim o hazardzie wśród młodzieży, co o nim 

wiem i jak mu przeciwdziałać, przedstawiono przykłady dobrych praktyk pracy 
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terapeutycznej i umiejętności rozmowy z młodymi ludźmi na temat zagrożeń 

uzależnieniem od hazardu.  

 Klasa o profilu policyjnym w XII Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy – 

klasa policyjna jest prowadzona w ścisłej współpracy ( podpisane porozumienia)   

z Komendą Miejską Policji, Prokuraturą Okręgową w Bydgoszczy i Służbą 

Maltańską. Przygotowuje uczniów – absolwentów klasy policyjnej do 

postępowania rekrutacyjnego do pracy w policji  oraz w innych służbach  

odpowiedzialnych  za porządek publiczny, a także firmach i instytucjach z sektora 

ochrony osób i mienia, (wewnętrzne  służby ochrony firm, agencje 

detektywistyczne). Zajęcia dydaktyczne trwają od poniedziałku do czwartku. 

Piątek jest dniem edukacji policyjnej. Tego dnia, czynni zawodowo policjanci, 

prokuratorzy, psycholog policyjny i sądowy oraz instruktorzy prowadzą zajęcia 

teoretyczne i praktyczne (m.in., pomoc przedmedyczna, samoobrona, musztra, 

prawo karne i cywilne, kryminalistyka, elementy psychologii). Projekt jest 

realizowany drugi rok.  

 

  „Oznakuj rower- poznaj swojego dzielnicowego”- w ramach podprogramu 

organizowane są przez policjantów KMP  akcje znakowania rowerów we 

wszystkich komisariatach Policji  w okresie od kwietnia do października. W 2015 r. 

oznakowano 846  rowerów.   

     Znakowanie i ewidencjowanie rowerów ma służyć zapobiegania kradzieżom  

napadom rabunkowym, których ofiarami najczęściej są ludzie młodzi. 

  Cała procedura polega na wygrawerowaniu specjalnym przyrządem typu 

„Engrawer”  na ramie roweru oznaczenia składającego się z 4 liter i 6 cyfr oraz 

wydaniu właścicielowi tzw. dowodu rejestracyjnego jako poświadczenia, iż rower 

ten został zarejestrowany w bazie danych Policji. W przypadku kradzieży roweru 

wcześniej oznakowanego pokrzywdzony zgłasza ten fakt w Komisariacie Policji 

okazując dokument – dowód rejestracyjny. 

  

 „Bezpieczny Ogród” - akcja na rzecz poprawy zabezpieczenia terenów 

działkowych w ramach, której dzielnicowi w 2015 roku przeprowadzili łączenie 

116 spotkań z przedstawicielami POD, uczestniczyli w 21 zebraniach w POD, 

przeprowadzili 417 kontrole stanu zabezpieczenia ogródków oraz 24 szkolenia 

instruktażowych dla osób dyżurujących., nie stwierdzono nieprawidłowości stanu 
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zabezpieczenia ogródków, stwierdzono 40 kradzieży z włamaniem, zatrzymano   

i ustalono 4 sprawców włamań. 

 

 

3. SYTUACJA KADROWA I LOGISTYCZNA. 

 

Problematyka kadrowa. 

 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku stan etatowy Komendy Miejskiej Policji 

w Bydgoszczy wynosił 1026 policjantów (2014r. – 1039), w tym 80 wakatów (2014 

roku – 67). W analizowanym okresie do służby w Komendzie Miejskiej Policji                          

w Bydgoszczy przyjęto 12 nowych funkcjonariuszy, zwolniono 33. Szeregi bydgoskiej 

komendy zasiliło 18 policjantów przeniesionych z innych jednostek, a 23 

zdecydowało się na kontynuowanie służby poza jej strukturami.   

W celu poprawy bezpieczeństwa w minionym roku nastąpiła reorganizacja 

struktur KMP w Bydgoszczy, w wyniku której powstał Wydział dw. z Przestępczością 

Narkotykową KMP w/m liczący 9 policjantów i jednego pracownika cywilnego. 

Posterunek Policji w Białych Błotach został przekształcony w Komisariat Policji         

w Białych Błotach i odłączony od Komisariatu Policji Bydgoszcz Błonie.  W KP Białe 

Błota obecnie pracuje 23 funkcjonariuszy i 2 pracowników cywilnych.  

W 2015 roku do Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy wpłynęło łącznie 198 

skarg, w tym 28 (14,4%) zostało potwierdzonych, przy 181 skargach w roku 2014 

roku i ich potwierdzalności na poziomie 13,3%. 

W minionym roku odnotowano 114 przypadków naruszenia dyscypliny 

służbowej przez policjantów. Wszczęto 28 postępowań dyscyplinarnych, 

prawomocnie zakończono w tym okresie 32 postępowania, przy czym tylko 7 z nich – 

zakończono ukaraniem, 6 razy była to nagana, w 1 przypadku ostrzeżenie                

o niepełnej przydatności do służby. Wobec funkcjonariuszy, których czyny stanowiły 

przewinienia mniejszej wagi, w 104 przypadkach odstąpiono od wszczęcia 

postępowania dyscyplinarnego, a ze sprawcami tych przewinień przeprowadzono 

rozmowy dyscyplinujące. W trakcie ubiegłego roku funkcjonariuszom Komendy 

Miejskiej Policji w Bydgoszczy udzielono 1612 zwolnień lekarskich, przebywali oni na 

zwolnieniach lekarskich łącznie przez 20479 dni. Komisje lekarskie wydały 48 

orzeczeń, z czego 20 w zakresie wypadków w służbie. 16 orzeczeń dotyczyło 



 25 

zdolności do dalszej służby a 12 związku choroby ze szczególnymi warunkami lub 

właściwościami służby. 

 

Zabezpieczenie logistyczne jednostek.  

 

W 2015 roku w  bydgoskich komisariatach Policji we własnym zakresie 

przeprowadzono następujące zadania: 

 pomalowano 19 pomieszczeń biurowych, wymieniono część oświetlenia, 1szt. 

drzwi zewnętrznych drewnianych, 2 szt. drzwi wewnętrznych płytowych na drzwi 

stalowe, 2 szt. krat okiennych oraz wykładziny w 3 pomieszczeniach w KMP       

w Bydgoszczy; 

 wymieniono część oświetlenia w pomieszczeniach KP Szwederowo; 

 pomalowano pomieszczenie dla osób zatrzymanych i wymieniono część 

oświetlenia w KP Wyżyny; 

 odświeżono pomieszczenia w zapleczu kynologicznym 

 wymieniono 1 szt. drzwi zewnętrzne stalowych na drzwi aluminiowe oraz 1 szt. 

drzwi wewnętrznych płytowych na drzwi El 30 

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wycofano              

z dalszej eksploatacji 7 pojazdów oraz 1 łódź motorową. Do dalszej eksploatacji       

w innych jednostkach podległych KWP przekazano 2 łodzie motorowe oraz 2 

motocykle. W 2015 roku Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy otrzymała do 

użytkowania 5 pojazdów z czego 3 to pojazdy osobowe fabrycznie nowe, 2 Qady 

oraz łódź motorową z przyczepą. 

W 2015 r. wystosowano do Prezydenta Miasta Bydgoszczy 2 wnioski              

o przeznaczenie rzeczy ruchomych (10 pojazdów osobowych, 2 autobusy, 2 cysterny 

paliwowe i 2 samochody ciężarowe skrzyniowe z przyczepą) w ramach świadczeń 

rzeczowych na uzupełnienie etatowych potrzeb planowanych do wykonania w razie 

ogłoszenia mobilizacji  w czasie wojny na rzecz Komendy Miejskiej Policji                 

w Bydgoszczy. W roku 2015 otrzymano od Prezydenta Miasta Bydgoszczy 19 

decyzji administracyjnych przyznających rzeczy ruchome oraz 8 decyzji 

umarzających przyznane pojazdy w ramach świadczeń rzeczowych planowanych do 

wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny dla Komendy Miejskiej        

w Bydgoszczy. 
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W 2015 roku znaczący wkład w utrzymanie na dobrym poziomie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Bydgoszczy miało 

wsparcie Miasta Bydgoszczy, które przekazało na ten cel 230.000,00 zł. Ze środków 

tych sfinansowano: 

 92 dodatkowe służby w ramach programu „Przyjazny Patrol”,  

 1346 dodatkowych służb prewencyjnych, 

 utrzymanie dodatkowych 200 służb prewencyjnych realizowanych przez 

kursantów SP w Pile. 

Służby logistyczne Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, mimo zbyt małej 

ilości środków, na bieżąco realizowały nałożone na nie zadania. 

W zakresie łączności i informatyki w 2015 roku otrzymano z KWP w Bydgoszczy 

niżej wymieniony sprzęt: 

 1 zestaw komputerowy  

 7 drukarek  

 2 urządzenia wielofunkcyjne  

 11 monitorów LCD 

 60 telefonów komórkowych 

 4 kamery 

 522 radiotelefony (noszone, przewoźne, bazowe i biurkowe), 

 12 aparatów telefonicznych 

 mobilny terminal noszony 

 integrator- serwer telekomunikacyjny 

 18 zestawów konsoli dyspozytorskiej 

 10 zestawów stacji retransmisyjnych 

 

 

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

  

Reasumując stwierdzić należy, iż przedstawione w niniejszym sprawozdaniu 

dane świadczą o tym, że stan porządku i bezpieczeństwa na terenie miasta 

Bydgoszczy jest stabilny i utrzymywany na dobrym poziomie. Bydgoska Policja 

uzyskała dobre wyniki w pracy pionu prewencji oraz w zwalczaniu przestępczości 
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kryminalnej na terenie miasta. Jest to szczególnie widoczne przez pryzmat 

znacznego spadku przestępczości w najbardziej uciążliwych dla mieszkańców 

kategoriach przestępstw.  

 Nieustannie prowadzone programy prewencyjne realizowane przez 

policjantów przyczyniły się do zwiększenia zapobiegania ale również zwalczania 

przestępczości. 

Nie bez znaczenia dla osiągania tak dobrych wyników jest pomoc udzielana 

przez władze miejskie, dla których bezpieczeństwo Bydgoszczan jest jednym            

z priorytetów.  

Mimo trudności finansowych oraz wdrożenia znaczących zmian w kodeksie 

karnym oraz kodeksie postępowania karnego z którymi borykali się policjanci             

z naszego miasta, zrealizowano większość zakładanych planów mających 

odzwierciedlenie w nałożonych na Policję ustawowych zadaniach. 

 

      

 

 

 

                                                                    Komendant Miejski Policji  

                                                                             w Bydgoszczy 

                                                                      mł. insp. Andrzej Cieślik 
                            (podpis na oryginale) 


