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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, czy też na terenie powiatu ziemskiego, gdyż 

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

Wyżyny i w Koronowie działają także na obszarach gmin odpowiednio: Dąbrowa 

Chełmińska, Osielsko, Nowa Wieś Wielka, Dobrcz i Sicienko. Dane o przestępczości 

na terenach tych gmin są w Krajowym Systemie Informatycznym Policji gromadzone 

i przetwarzane razem z danymi dotyczącymi przestępczości na terenie miast 

odpowiednio: Bydgoszcz i Koronowo 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).  
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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 

(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%.   
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Na skuteczność w wykrywaniu przestępstw zasadniczy wpływ miała bardzo 

dobra praca policjantów z komisariatów podległych KMP w Bydgoszczy. Wyniki te  

przedstawia poniższa tabela:  

 

 

 

 

Jednostka 

Postępowania wszczęte ogółem 
Przestępstwa stwierdzone 

ogółem 

Wykrywalność 

ogólna 

Wykrywalność 

kryminalna 

2014 2015 WD 2014 2015 WD 2014 2015 2014 2015 

KP Koronowo 
870 742 85,3 745 619 83,1 59,3 62,9 48,7 52,8 

KP Solec Kuj. 242 247 102,1 202 208 103 61,8 68,4 52,1 61,9 

KP 

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

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 

KP Białe Błota 321 377 117,4 268 287 107,1 55,4 59,6 49,3 45,4 

KMP 

Bydgoszcz 
10778 10060 93,3 9671 8700 90 62,4 61,6 53,5 51 

*  WD – oznacza wskaźnik dynamiki 

 

 

 
 

Najlepsze w tym zakresie wyniki uzyskały następujące jednostki:  

 W wykrywalności ogólnej: 

  Komisariat Policji Solec Kujawski osiągnął najwyższą wykrywalność ogólną – 

68,4%;  

  Komisariat Policji Bydgoszcz – Fordon zajął drugie miejsce pod względem 

wykrywalności ogólnej – 67,3%. 

 W wykrywalności przestępstw o charakterze kryminalnym: 

  Komisariat Policji Solec Kujawski osiągnął najwyższy wskaźnik wykrywalności 

przestępstw kryminalnych – 61,9 %; 

  Komisariat Policji Bydgoszcz – Fordon zajął drugie miejsce  osiągając wskaźnik 

wykrywalności przestępstw kryminalnych – 57 %. 

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

Bydgoszcz – Fordon, Koronowo i Solec Kujawski uzyskali lepsze niż w roku 
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poprzednim wyniki w zakresie zwalczania najbardziej uciążliwych dla mieszkańców 

miasta przestępstw pospolitych. Pozostałe Komisariaty odnotowały spadki 

wykrywalności w tej kategorii.  

            Funkcjonariusze 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). 

          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 ilości zdarzeń drogowych, a co za tym idzie ilości osób 

poszkodowanych w wyniku wypadków.  

W minionym roku doszło łącznie do 6516 zdarzeń drogowych, tj. o 269 więcej 

niż w roku ubiegłym. Dane dot. tych relacji na przestrzeni lat 2013 – 2015 dla całej 

KMP w Bydgoszczy oraz dla jednostek i komórek organizacyjnych powiatu 

ziemskiego kształtują się następująco: 
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Gmina KOLIZJE WYPADKI ZABICI RANNI 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Białe Błota 
216 210 242 18 14 11 1 2 0 25 18 19 

Dąbrowa 
Chełmińska 94 96 103 8 3 5 0 0 0 11 7 6 

Dobrcz 102 151 158 11 6 8 0 0 1 18 7 16 

Koronowo 232 218 237 28 14 17 1 7 5 41 13 21 

Nowa Wieś 
Wielka 

154 156 160 6 8 9 2 1 3 5 7 15 

Osielsko 170 183 209 11 7 5 2 3 1 11 4 5 

Sicienko 134 130 198 16 7 15 5 0 2 19 14 25 

Solec 
Kujawski 

136 98 134 19 2 15 3 0 2 24 2 25 

RAZEM 
Gminy 

1238 1242 1441 117 61 85 14 13 14 154 74 132 

MIASTO 
Bydgoszcz 

4622 5006 5075 256 212 197 13 6 8 316 251 229 

 

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 

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”.   
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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. 

Ponadto kontynuowano, podobnie jak w latach 2013 i 2014, 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 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 ). 

 

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. 

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.). 
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W 2015 roku odnotowano spadek ilości osób doprowadzonych do 

„Pomieszczenia 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 

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

obecnej, wynosi 462,5 zł.    

Na terenie powiatu ziemskiego zrealizowano 310 służb ponadnormatywnych   

z przekazanych przez samorząd środków finansowych. W tym poszczególne gminy 

sfinansowały następującą ilość służb:  

 - Solec Kujawski – 120,  

 - Nowa Wieś Wielka – 66,  

 - Koronowo – 44,  

 - Dobrcz – 40,  

 - Sicienko – 40.  
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Ponadto ze środków przekazanych przez Starostwo Powiatowe zrealizowano 

dodatkowo 53 takie służby. 

 
 

Prewencja kryminalna (działalność profilaktyczna). 

 

W 2015 r. w powiecie bydgoskim odbyły się  354 spotkania profilaktyczne z dziećmi                  

i młodzieżą. W ramach profilaktyki podejmowano tematy: 

 

 „Bezpieczna droga do szkoły”- przeprowadzono 69 pogadanek z dziećmi i młodzieżą           

w których uczestniczyło  1654 osób. Ponadto w ramach spotkań omawiano również 

tematykę bezpieczeństwa w domu oraz w szkole. 

 

 „Bezpieczny przedszkolak” – na terenie Solca Kujawskiego przeprowadzono             

5 spotkań z 103 przedszkolakami na temat bezpiecznych zachowań w domu, 

przedszkolu oraz podczas zabaw na podwórku.  

 

 Starostwo Powiatowe wraz z KMP w Bydgoszczy zorganizowało konkurs plastyczny 

pn. “Jestem bezpieczny na drodze”, w którym zostało wyróżnionych 33 prac.           

W konkursie wzięły udział dzieci ze  Szkół Podstawowych powiatu bydgoskiego klas 

I-III. Uczestnicy gali finałowej otrzymali nagrody oraz elementy odblaskowe 

ufundowane przez Starostwo Powiatowe. 

 

 „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 Centrum Edukacji Ekologicznej akcję pn.: „Akademia Bezpieczeństwa – 

bezpieczna droga do szkoły”. Udział w niej wzięło 157 uczniów z klas I – III Szkół 

Podstawowych w Wierzchucinie Królewskim, Wojnowie,  Wtelnie. W realizację 

przedsięwzięcia włączyły się: Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bydgoszcz-

Miasto, Straż Pożarna w Bydgoszczy, Maltańska Służba Medyczna Oddział              

w Bydgoszczy, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Komenda 

Regionalna Straży Ochrony Kolei w Bydgoszczy oraz Wydział Edukacji Urzędu 

Miasta w Bydgoszczy. Podstawowym celem ww. akcji jest edukacja dzieci w zakresie 
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bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych, właściwego zachowania        

w kontakcie ze zwierzętami, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 

bezpiecznego Internetu, bezpieczeństwa w lesie  Dzieci oprócz zajęć, które odbyły 

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

będącym na wyposażeniu wymienionych służb mundurowych.  

 “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 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 i 15 szkół podstawowych z powiatu bydgoskiego. 87 

finalistów konkursu podczas drugiego etapu, wzięło udział w dwudniowym biwaku     

w dniu 21 i 22 maj 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 

ufundował min. WE UM, Kuratorium Oświaty.  

 

 Bezpieczne wakacje w 2015 r. odbyło się 25 spotkań z dziećmi i młodzieżą,              

w których uczestniczyło 965 dzieci. W ramach podejmowanych działań na rzecz 

bezpieczeństwa osób wypoczywających na akwenach wodnych na terenie Zalewu 

Koronowskiego funkcjonariusze Zespołu Prewencji na Wodach i Terenach 

Przywodnych KMP w Bydgoszczy rozmawiali z plażowiczami na temat bezpiecznego 

wypoczynku. Ponadto w ramach codziennej służby w/w funkcjonariusze prowadzili 

spotkania z osobami wypoczywającymi na wszystkich terenach przywodnych 

powiatu bydgoskiego.  

 

 Bezpieczne ferie zimowe - w 2015 r. odbyło się 71 spotkań, w których wzięło udział 

1375 uczniów. W ramach spotkań z dziećmi i młodzieżą omawiano bezpieczne 

zachowania podczas zabaw zimowych oraz bezpieczne formy spędzania czasu 
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wolnego.  

 

 “Odpowiedzialność prawna nieletnich” - przeprowadzono 37 pogadanek z młodzieżą 

na temat demoralizacji i konsekwencji prawnych czynów karanych. Udział                 

w spotkaniach wzięło 717 osób. 1 spotkanie z  w/w tematyki przygotowano dla 40 

rodziców.  

 

 „Przemoc rówieśnicza” - w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej w ramach 

podsumowania tygodnia profilaktyki przeprowadzono wraz z młodzieżą pokazy 

scenek na temat różnych form przemocy stosowanej w szkole. W spotkaniu wzięło 

udział 180 uczniów w/w szkoły. Ponadto przeprowadzono w tej tematyce również     

1 spotkanie z 20 uczniami na terenie Solca Kujawskiego.  

 

 “Profilaktyka uzależnień” „Dopalacze”- 32 spotkania na temat uzależnienia od 

narkotyków, dopalaczy i odpowiedzialności prawnej nieletnich, w których wzięło 

udział 1211 uczniów. 

 

 -„Cyberprzemoc”- przeprowadzono 53 spotkania z młodzieżą na temat  przemocy     

w sieci, stalkingu, cyberprzestępczości oraz odpowiedzialności prawnej popełnianych 

czynów. W spotkaniach wzięło udział  1162 uczniów. O tej samej tematyce 

przygotowano spotkanie     z 30 rodzicami w SP Koronowo.  

 

 Bezpieczne zachowania w kontakcie z psem – w ramach 12  spotkań z  738 dziećmi               

i młodzieżą szkolną, poruszano tematykę bezpiecznych postaw w przypadku 

kontaktu  z agresywnym psem. 

 

 Obcy niebezpieczny” – przeprowadzono 12 spotkań z 369 uczniami szkoły 

podstawowej na temat nieufania obcym oraz prawidłowego zachowania się              

w sytuacjach zagrożenia.  

 

 „szkolenie wolontariuszy WOŚP” – przeprowadzono 3 szkolenia dla 42 wolontariuszy 

uczestniczących w zbiórce WOŚP na temat bezpiecznego kwestowania. 
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 „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, zmian w przepisach o ruchu pieszych i kierujących, 

wskazanie zagrożeń płynących ze spożywania alkoholu i środków odurzających 

podczas kierowania pojazdami, w tym odpowiedzialność karnej, wdrożenie 

zagadnień prewencyjnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach 

Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, promowanie odpowiedzialnych zachowań 

młodych kierowców i umiejętności przewidywania, przeciwdziałanie tragicznym 

skutkom zdarzeń drogowych. Podejmowane działania polegają na: systematycznych 

spotkaniach z uczestnikami, szkoleniu z zakresu ruchu drogowego i techniki jazdy, 

spotkaniach z psychologiem, zajęciach obejmujących obserwację zachowań na 

drodze, spotkaniach z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz filmów 

profilaktycznych. Program realizowany jest przy współpracy partnerów : Bydgoski 

Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA, Wojewódzki Ośrodek 

Ruchu Drogowego, Stowarzyszenie Oponeo Motorsport. Na terenie powiatu 

bydgoskiego w Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej, Gimnazjum w Koronowie, Liceum 

Ogólnokształcącym w Koronowie zrealizowano 3 edycje programu w których wzięło 

udział 276 uczniów.  

 

 W celu ograniczenia ilości czynów karalnych mających miejsce na terenie placówek 

oświatowych, w rejonach szkół wyznaczane są trasy tzw. „Patroli Przyszkolnych” na 

podstawie opracowanych charakterystyk tras patrolowych. W 2015 r. na terenie 

powiatu bydgoskiego odbyły się 203 Patrole Przyszkolne. Podczas 

przeprowadzonych działań sporządzono 20 tzw. „czerwonych kartek”- tj. informacji 

do rodziców o niewłaściwym zachowaniu, które mogą zagrażać bezpieczeństwu 

zdrowia i życia.  

 

Inne przedsięwzięcia: 

 

 “Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie “Niebieska karta” – w 2015 r. 10 policjantów       

z Komisariatu Białe Błota, 30 z Komisariatu Koronowo odbyło szkolenie z zakresu 

procedury „Niebieska karta”. 
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 „Aktywnie w trosce o III wiek” – w ramach programu zrealizowano 53 spotkania         

z 1515 seniorami. Spotkania miały na celu poinformowanie potencjalnych ofiar 

oszustw o metodach działania sprawców w szczególności na tzw. „wnuczka”.  

Ponadto w ramach spotkania przeprowadzono seniorom warsztaty z zakresu 

radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.  

 

 „50 + na drodze” - program adresowany do kobiet i mężczyzn powyżej 50-tego roku 

życia. Celem programu jest: rozwinięcie podstawowych zagadnień z zakresu ruchu 

drogowego i prewencji na drogach u kierowców oraz innych użytkowników dróg, 

zapoznanie z nowelizacją przepisów w celu podniesienia świadomości kierowcy, 

który od wielu lat jest uczestnikiem ruchu drogowego, przedstawienie aspektów 

zdrowotnych wpływających na percepcję spostrzegania zagrożeń, przewidywania        

i rutyny, wskazanie problemów tzw. kierowcy z dużym stażem i uświadomienie          

o odpowiedzialności za siebie i innych, zwrócenie uwagi na spożywania alkoholu lub 

innych środków działających podobnie. Realizacja programu polega na: 

jednorazowych spotkaniach z grupami do 30 uczestników, szkoleniu z zakresu ruchu 

drogowego i techniki jazdy, zajęciach z psychologiem i ratownikiem medycznym, 

wykorzystaniu prezentacji multimedialnych i filmów profilaktycznych. Partnerami 

programu są: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Grupa Ratownictwa 

AUXILIUM-Med Koronowo, Stowarzyszenie Oponeo Motorsport. W jednej edycji 

programu wzięło udział 20 seniorów z Solca Kujawskiego.  

 

 „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”- policjanci przeprowadzili szkolenie dla OSP 

Dobrcz, OSP Solec Kujawski z tematyki zabezpieczania miejsca wypadku oraz 

algorytmów kierowania ruchem drogowym podczas wypadków drogowym.                 

Z tematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym przeprowadzono również szkolenie 

dla 12 mieszkańców Gościeradza oraz 30 rodziców, dzieci uczęszczających na 

zajęcia w Świetlicy Środowiskowej w Prądocinie.  

  

 „Zapobiegać-Przetrwać” – przeprowadzono szkolenie antyterrorystyczne                  

w przypadku wtargnięcia naparstnika do szkoły dla 30 nauczycieli z Zespołu Szkół     

w Czarżu oraz wtargnięcia napastnika do placówki banku w Banku Spółdzielczym     

w Koronowie.  
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 „Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego” Komenda Miejska 

Policji w Bydgoszczy zorganizowała debatę społeczną dla mieszkańców Solca 

Kujawskiego. W debacie wzięło udział ok. 50 mieszkańców oraz przedstawiciele 

instytucji zewnętrznych.   

 

 W ramach Powiatowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych w ruchu 

drogowym  zorganizowano 32 spotkania dla 708 uczestników mające na celu 

uświadomienie pieszych i rowerzystów o obowiązkach i konsekwencjach wiążących 

się z brakiem przestrzegania przepisów w ruchu drogowym.  

 

 

W ramach programu „ Z nami bezpieczniej” podejmowane są przede wszystkim niżej 

wymienione akcje:  

 

- „Oznakuj rower – poznaj swojego dzielnicowego” – akcja przeprowadzana         

w okresie wzmożonych kradzieży rowerów tj. od kwietnia do października, we 

wszystkich jednostkach organizacyjnych policji, podczas której do końca 2015 r. 

oznakowano w powiecie bydgoskim 196  rowerów, a przy okazji mieszkańcy 

mieli możliwość poznani dzielnicowych odpowiedzialnych za poszczególne 

rejony służbowe; 

 

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

działkowych w ramach, której dzielnicowi w 2015 roku przeprowadzili łączenie 59 

spotkań z przedstawicielami POD, uczestniczyli w 9 zebraniach w POD, 

przeprowadzili 282 kontrole stanu zabezpieczenia ogródków oraz 12 szkoleń 

instruktażowych dla osób dyżurujących, nie stwierdzono nieprawidłowość stanu 

zabezpieczenia ogródków, stwierdzono 29 kradzieży z włamaniem, zatrzymano     

i ustalono 8 sprawców włamań.  
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Tabela z zakresu rozpoznania i profilaktycznej pracy Policji na rzecz zapobiegania 

demoralizacji nieletnich. 

 

 

Wyszczególnienie Liczba 

Wnioski, 
zawiadomienia
, interwencje 

skierowane do 
instytucji i 
organizacji 

z tego do: sądów rodzinnych 164 

szkół i innych placówek oświaty i 
wychowania 

19 

służby zdrowia i opieki społecznej 12 

poradni wszelkich typów 5 

innych instytucji i organizacji 4 

Ujawnieni 
nieletni: 

pod wpływem narkotyków 3 

pod wpływem alkoholu 6 

członkowie subkultur młodzieżowych 0 
uciekinierzy 

z: 
domów rodzinnych 7 

placówek opiekuńczo-wychowawczych.,  
Młodzieżowych Ośrodków 
Wychowawczych, Młodzieżowych 
Ośrodków Socjoterapeutycznych 

16 

schronisk dla nieletnich i zakładów 
poprawczych 

0 

prostytuujący 
się: 

dziewczęta 0 

chłopcy 0 

Spotkania z młodzieżą 354 

Spotkania z pedagogami 140 

 
 

 

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 KMP         

w Bydgoszczy 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. 
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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 

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

właściwościami służby. 

 

 

Zabezpieczenie logistyczne jednostek.  

 

 

W 2015 roku w ramach remontów jednostek służbowych wykonywanych 

systemem zleconym przez KWP przeprowadzono m.in.: 

 adaptację pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia sanitarne w KP Solec 

Kujawski, 

 utwardzenie terenu, budynek gospodarczy, wykonanie robót budowlanych, remont 

powłok malarskich ścian wewnętrznych pomieszczeń oraz remont ogrodzenia 

terenu KP Białe Błota. 

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               
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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 roku znaczący wkład w utrzymanie na dobrym poziomie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta powiatu bydgoskiego 

miało wsparcie finansowe władz samorządowych. Łącznie starostwo powiatowe          

i gminy przekazały na ten cel 120 100 zł. Przekazane środki zostały przeznaczone    

w dużej mierze na dodatkowe służby patrolowe pełnione przez policjantów               

w poszczególnych gminach. Wkład samorządów w tym zakresie kształtował się 

następująco: 

 

 Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim- 18 000 zł, 

 Gmina Nowa Wieś Wielka- 10 000zł, 

 Starostwo Powiatowe 8 000 zł 

 Urząd Miasta i Gminy w Koronowie- 6 600zł, 

 Gmina Dobrcz 6 000, 

 Gmina Sicienko 6 000, 

 

Jednostki samorządu terytorialnego przekazały również subwencje w postaci 

darowizn na inne cele związane z pracą lokalnej Policji: 

 

 Miasto i Gmina Solec kujawski- zakup sprzętu techniki specjalnej (22 000) 

 Miasto i Gmina w Koronowie- wspólny zakup pojazdu Quad (13 500zł), 

 Gmina Osielsko- zakup sprzętu komputerowego (10 000 zł), 

 Gmina Białe Błota- utwardzenie terenu KP Białe Błota (10 000 zł), 

 Starostwo Powiatowe- wspólny zakup pojazdu Quad (10 000 zł). 

 

 

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

  

 

Na podstawie przedstawionych powyżej danych stwierdzić można, że stan 

porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu ziemskiego jest stabilny                       
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i utrzymywany na dobrym poziomie. Funkcjonariusze KMP w Bydgoszczy uzyskali 

dobre wyniki w pracy pionu prewencji oraz w zwalczaniu przestępczości kryminalnej 

na podległym terenie. 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. 

Istotny wpływ dla osiągania tak dobrych wyników miała dobra współpraca        

i wsparcie finansowe oraz rzeczowe, przekazywane zarówno przez władze powiatu 

jak i poszczególne gminy. 

Reasumując- mimo trudności finansowych oraz wdrożenia znaczących zmian 

w kodeksie karnym i kodeksie postępowania karnego, zrealizowano większość 

założeń mających odzwierciedlenie w nałożonych na Policję ustawowych zadaniach. 

 

      

 

 

 

                                                                    Komendant Miejski Policji  

                                                                             w Bydgoszczy 

                                                                      mł. insp. Andrzej Cieślik 
                            (podpis na oryginale) 


