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 Policja jest organem ochrony porządku prawnego najbardziej widocznym w 

życiu społeczeństwa. Zadaniem Policji jest bowiem bezpośrednia, codzienna 

ochrona prawa, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Społeczeństwo stawia 

coraz większe wymagania instytucjom publicznym powołanym do działania na rzecz 

bezpieczeństwa i porządku prawnego. Policja jako instytucja realizująca ustawowe 

zadania ma na uwadze przede wszystkim ochronę obywateli, ich troski i postulaty, 

bowiem to one dostarczają najważniejszych kryteriów do określenia metod 

skutecznego wypełniania ustawowych zadań. W 2016 roku policjanci Komendy 

Miejskiej Policji w Bydgoszczy aktywnie uczestniczyli w kreowaniu właściwego 

wizerunku tej instytucji w wielu kluczowych płaszczyznach. 

 Mając jednak na względzie, iż poczucie bezpieczeństwa wszystkich 

mieszkańców Bydgoszczy – lub jego brak – przesądza o jakości życia i rozwoju, 

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy w 2016 roku, w celu utrzymania właściwego 

poziomu stanu bezpieczeństwa realizowała zadania wynikające z przyjętych 

priorytetów określonych przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, które 

tożsame są z oczekiwaniami mieszkańców Bydgoszczy. 

 

 Do priorytetów tych zaliczyć należy min. 

 

1/ Ograniczenie ilości przestępstw  pospolitych, najbardziej uciążliwych dla 

mieszkańców, przy wzroście poziomu wykrywalności w tym obszarze, poprzez 

zintensyfikowanie działań własnych, inicjowanie współpracy ze społecznościami 

lokalnymi oraz wspólnotami lokatorskimi, 

2/ Poprawę szybkości reakcji na zawiadomienie o przestępstwie oraz zwiększenie 

efektywności czynności wstępnych, poprzez właściwe zaangażowanie 

funkcjonariuszy, 

3/ Zwiększenie ilości patroli poprzez właściwe wykorzystanie zasobów osobowych, 

oraz dyslokację służby poprzedzoną wszechstronną analizą, 

4/ Ograniczenie ilości zdarzeń drogowych poprzez właściwe działanie prewencyjno – 

represyjne, zwiększenie ilości patroli, inicjowanie działań samorządów lokalnych w 

przedmiocie podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  
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Ponadto należy zauważyć, że na stan bezpieczeństwa w rejonie działania 

Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy wpływają między innymi niżej wymienione 

czynniki: 

1/ Bydgoszcz jest atrakcyjnym centrum szkolnictwa przede wszystkim 

ponadgimnazjalnego i wyższego, co sprawia, iż przebywa i okazjonalnie zamieszkuje 

tutaj liczna napływowa rzesza uczniów i studentów, 

2/ na terenie miasta znajdują się liczne firmy i zakłady przemysłowe, a także 

Bydgoszcz stanowi korzystną lokalizację pod inwestycje gospodarcze, co również 

ma wpływ na przemieszczanie się ludności oraz przestępczość w obrocie 

gospodarczym, 

3/ położenie geograficzne, bowiem przez miasto przebiegają trzy drogi krajowe, DK 

nr 5, DK nr 25 i DK nr 80. Ponadto gęstość sieci dróg lokalnych oraz ich stan 

techniczny mają zdecydowany wpływ na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W 

tym zakresie duże znaczenie ma również kolejowy węzeł komunikacyjny łączący 

największe miasta w kraju. 

 

 

I. OCENA ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ I WYNIKI PRACY WYKRYWCZEJ. 

 

 

W 2016 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy 

uzyskano dobre wyniki w zakresie zwalczania przestępczości. Zmniejszeniu uległa 

ilości  stwierdzonych przestępstw w najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa 

kategoriach. 

  W 2016 roku Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy odnotowała spadek        

o 518 (tj. 5,2%) wszczętych postępowań przy jednoczesnym wzroście ich 

wykrywalności – o 0,85% (2015 r. – 61,57%, 2016 r. – 62,46%). W omawianym 

okresie wszczętych zostało łącznie 9542 postępowania przygotowawcze (2015 r. – 

10060).  W minionym roku na terenie działania KMP w Bydgoszczy odnotowano 

również spadek o 107 (tj. 1,23%) przestępstw stwierdzonych (2015 r. – 8700, 2016 r. 

– 8593). Sprawcom zbrodni i występków udowodniono dokonanie łącznie 3 593 

czynów przestępczych.  
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W kategorii przestępstw kryminalnych ilość wszczęć zmalała o 5,06%, tj. 369 

spraw (2015 r. – 7294, 2016 r. – 6925), Odnotowano jednocześnie wzrost ich 

wykrywalności o 4,06%  (2015 r. – 50,97%, 2016 r. – 55,02%).  

O poprawie bezpieczeństwa świadczy również wyraźny spadek – o 277        

(tj. – 7,22%) –  postępowań wszczętych (2015 r. – 3836, 2016 r. – 3559) oraz o 223 

(tj. – 5,94%) przestępstw stwierdzonych (2015 r. – 3757, 2016 r. – 3534) 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 w 2016 roku w stosunku do roku ubiegłego 

wzrosła o 1,03% (2015 r. –  35.98%, 2016 r. – 37,01%).  

W poszczególnych kategoriach dane dotyczące przestępstw stwierdzonych 

kształtują się następująco: 

 uszczerbek na zdrowiu – wzrost z 97 do 132 (o 35 więcej tj. o 36,08%), 

przy uzyskanym wskaźniku  wykrywalności na poziomie 83,33%  (2015  r. – 

81,44 %); 

 bójka i pobicie – wzrost z 44 do 53 (o 9 więcej tj. o 20,45%), przy uzyskanym 

wskaźniku wykrywalności na poziomie 86,79% (2015 r. –  86,67%); 

 kradzież cudzej rzeczy – spadek z 1936 do 1663 (o 273 mniej tj. o 14,1%), 

przy uzyskanym wskaźniku wykrywalności na poziomie 36,7% (2015  r. – 

32,92%); 

 kradzież samochodu – spadek z 144 do 96 (o 48 mniej tj. o 33,33%), 

przy uzyskanym wskaźniku wykrywalności na poziomie 23,96% (2015 r. – 

16,89%); 

 kradzież z włamaniem – spadek z 918 do 845 (o 73 mniej, tj. o 7,95%), przy 

uzyskanym wskaźniku wykrywalności na poziomie 25,57% (2015 r. – 33,27%); 

 przestępstwa rozbójnicze – wzrost z 127 do 137 (o 10 więcej tj. o 7,87%), przy 

uzyskanym wskaźniku wykrywalności na poziomie 77,54 (2015 r. – 79,53%); 

 uszkodzenie rzeczy – wzrost z 638 do 704 (o 123 więcej tj. o 10,34%), 

przy uzyskanym wskaźniku wykrywalności na poziomie 31,73% (2015 r. – 

30,7%). 
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Podsumowując można zauważyć, że w 2016 roku w 7 kategoriach wyżej 

wymienionych przestępstw, odnotowano spadek  przestępstw stwierdzonych o 

5,94%, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności o 1,03% 

W roku  2016 na terenie działania KMP w Bydgoszczy odnotowano 6 zabójstw 

(2015 r. – 4) przy jednoczesny zachowaniu 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:  

 

 

Jednostka 

Postępowania wszczęte ogółem 
Przestępstwa stwierdzone 

ogółem 

Wykrywalność 

ogólna 

Wykrywalność 

kryminalna 

2015 2016 WD 2015 2016 WD 2015 2016 2015 2016 

KP 

Śródmieście 
3019 2849 94,37 2221 2450 110,31 51,5 56,8 43,74 50,3 

KP 

Szwederowo 
1521 1420 93,36 1233 1219 98,86 56,1 58,1 47,8 53,6 

KP Błonie 1296 1222 94,29 1051 977 92,96 60 61,1 54,2 55,3 

KP Wyżyny 1531 1475 96,34 1397 1418 101,50 62,2 66,4 55,4 59,5 

KP Fordon 1050 1094 104 929 931 100,21 67,3 64,98 57 57,9 

KMP 

Bydgoszcz 
10060 9542 94,85 8700 8593 98,77 61,57 62,42 51 55 

*  WD – oznacza wskaźnik dynamiki 
 

 
 

Najlepsze w tym zakresie efekty uzyskały następujące jednostki:  

 

 Najwyższą wykrywalność ogólną uzyskały: Komisariat Policji Bydgoszcz – 

Wyżyny – 66,4%, oraz Komisariat Policji Bydgoszcz – Fordon, który w tej 

kategorii uzyskał wykrywalność na poziomie – 65%. 

 

   W wykrywalności przestępstw o charakterze kryminalnym Komisariat Policji 

Bydgoszcz – Wyżyny osiągnął najwyższy wskaźnik – 59,5%, natomiast  

Komisariat Policji Bydgoszcz – Fordon zajął drugie miejsce, osiągając wskaźnik 

wykrywalności przestępstw kryminalnych – 57,9%. 
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 W ubiegłym roku policjanci z Komisariatów Policji: Bydgoszcz – Śródmieście, 

Bydgoszcz - Wyżyny, Bydgoszcz – Szwederowo uzyskali lepsze niż w roku 

poprzednim, wyniki w zakresie zwalczania najbardziej uciążliwych dla mieszkańców 

miasta przestępstw pospolitych. Niewielkie spadki wykrywalności w tych kategoriach 

odnotowano w  Komisariatach Bydgoszcz - Błonie oraz Bydgoszcz - Fordon. Należy 

jednak zauważyć, że te dwa Komisariaty pomimo niższej wykrywalności niż w roku 

2015, nadal utrzymują jej wysoki poziom. Komisariat Policji Bydgoszcz - Błonie 

41,6%, natomiast Komisariat Policji Bydgoszcz - Fordon 39,9%, przy średniej 

wykrywalności dla całego KMP - 37%. 

 

            Funkcjonariusze KMP w Bydgoszczy ustalili o 224 podejrzanych mniej niż w 

poprzednim roku  (2015 r. – 3562, 2016 r. - 3338). Wobec 81 z nich na wniosek 

prokuratury Sądy zastosowały środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego 

aresztowania (2015 r. – 67). 

 

          Ustalono również 185 nieletnich (2015 r. – 147), którzy dokonali łącznie 546 

czynów karalnych (2015 r. – 374).  

 

           W ramach codziennych kontroli oraz prowadzonych działań, policjanci  

zatrzymali 467 osób poszukiwanych listami gończymi (2015 r. – 495). W 

prowadzonych śledztwach i dochodzeniach funkcjonariusze 86 razy zajęli mienie u 

osób podejrzanych (2015 r. – 235), przy czym wartość zajętego mienia znacząco 

wzrosła  do łącznej kwoty 3 mln 465 tyś. zł (2015 r. – 424 tyś. zł).  

 W 2016 roku ujawniono także 441 przestępstw z Ustawy  z dnia 29 lipca 2005 

roku „o przeciwdziałaniu narkomanii”. Zatrzymano 351 podejrzanych, a z rynku 

przejęto łącznie ponad 36 kilogramów różnego rodzaju narkotyków.  

Ponadto policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej 

ujawnili i zabezpieczyli przeszło 9 700 kilogramów tytoniu oraz ponad 829 tyś sztuk 

papierosów, które nielegalnie usiłowano wprowadzić do sprzedaży, co mogło narazić 

Skarb Państwa na uszczuplenia,  z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT, akcyzy i 

cła na kwotę ponad 4 mln złotych. 
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Powyższe uzyskano przede wszystkim w wyniku  właściwej efektywnej pracy 

wszystkich policjantów pionu kryminalnego, prewencji, ale i także służb 

wspomagających. Na uwagę zasługuje tu również utrzymująca się już od wielu lat 

bardzo dobra współpraca ze wszystkimi podmiotami pozapolicyjnymi, które w 

zakresie swojego działania, także podejmują  czynności zmierzające do poprawy 

bezpieczeństwa na terenie Bydgoszczy. 

 

 

 

II.  OCENA PRACY PIONU PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO. 

 

 

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

 

 

W 2016 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy 

odnotowano wzrost zdarzeń drogowych, zmniejszyła się natomiast liczba wypadków 

drogowych, w których byli ranni i ofiary śmiertelne. Wzrost ilości osób, które poniosły 

śmierć w wyniku tych zdarzeń odnotowano jedynie na terenie miasta Bydgoszczy. 

W minionym roku doszło łącznie do 7201 zdarzeń drogowych, tj. o 541 więcej niż w 

roku ubiegłym. Dane na przestrzeni lat 2015/2016 dla całej jednostki oraz dla miasta 

Bydgoszczy kształtują się następująco: 

 

 
WYPADKI KOLIZJE 

OFIARY 
ŚMIERTELNE 

RANNI 

2015 2016 % 2015 2016 % 2015 2016 % 2015 2016 % 

KMP 
Bydgoszcz 

295 256 -13,2 6365 6945 +8,3 25 22 -12 378 310 -17,9 

Miasto 
Bydgoszcz 

208 179 -13,9 4997 5481 +9,6 10 12 +20 242 218 -9,9 
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W roku 2016 podobnie jak w latach ubiegłych, sprawcami 90,26% wszystkich 

zdarzeń drogowych byli kierujący pojazdami. Najczęstszymi przyczynami zdarzeń 

drogowych pozostają nadal: 

 

 niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 27,9%. 

 nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 23,3%.  

 niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 6%. 

 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 

całego powiatu bydgoskiego. Były to między innymi: „Bezpieczne przejścia”, 

„Bezpieczny pieszy”, „Motocyklowy patrol”, „Wideorejestrator”, „Stop brawurze na 

drodze” „Park przemysłowy”, „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 (68 służb, 2015 r. – 

53), Strażą Graniczną (7 służb, 2015 r. – 6), Inspekcją Transportu Drogowego (52 

służby, 2015 r.  – 70). 

Na terenie Bydgoszczy stwierdzono ogółem 255 przestępstw z art. 178a KK 

(prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym) 

 

W analizowanym okresie policjanci WRD KMP w Bydgoszczy przeprowadzili 

198024 kontroli stanu trzeźwości kierowców tj. 13174 (6,2%) mniej niż w poprzednim 

roku (2015 r. –  211198 ).   

Na bieżąco opiniowano także wnioski dotyczące zmian organizacji ruchu        

w związku z organizowanymi imprezami i prowadzonymi robotami drogowymi           

w obrębie pasa drogowego. W 2016 roku policjanci WRD skierowali do zarządców 

dróg 214 (w 2015 roku – 147) wnioski dotyczące poprawy bezpieczeństwa na 

drogach. 
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    Organizacja i realizacja służby patrolowo – interwencyjnej i obchodowej. 

W 2016 roku ilość służb pionu prewencji wyniosła w liczbach 

bezwzględnych 52299 (2015 r. – 61219, spadek o - 8920), w służby te wliczono 

również patrole ze służb ponadnormatywnych. Wskaźniki wykorzystania policjantów 

ogniw patrolowo – interwencyjnych w służbie patrolowej oraz dzielnicowych w służbie 

obchodowej wyniosły odpowiednio: 41,55% (2015 r. – 46,41%) i 44,42% (2015 r. –

 38,66%).  

W minionym roku policjanci z KMP w Bydgoszczy przeprowadzili 59619 

interwencji przy 72509 w 2015 roku. Był to więc spadek interwencji o 12890.  

Optymalizacja wykorzystania sił i środków będących w dyspozycji 

dyżurnego wpłynęła na skrócenie średniego czasu reakcji na zdarzenie, który w 2016 

roku wyniósł 12 min. i 10 sek., w terenie miejskim 11min i 41sek., a w terenie 

wiejskim 17 min. i 21 sek.  

W 2016 roku odnotowano spadek ilości osób doprowadzonych do 

„Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych” (2016 r. 3485 – przy 3782 osobach 

doprowadzonych w 2015 r.). W „Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych” osadzono 

845 osób celem wytrzeźwienia. Jest to spadek o 230 osób w porównaniu do roku 

ubiegłego (2015 r. - 1075). 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 47260 mandatów karnych (2015 

r. – 52471). Jest to o 9% mniej niż w 2015 roku. Całkowita kwota nałożonych 

mandatów wyniosła 7,63 mln zł, tj. o 830 tys. zł mniej niż w poprzednim roku (2015 r. 

– 8,46 mln zł).  

W analizowanym okresie wobec osób popełniających wykroczenia 

skierowano 4829 wniosków o ukaranie do Sądu (2015 r. – 5819). Wnioski te 

dotyczyły najczęściej wykroczeń przeciwko: porządkowi i bezpieczeństwu w 
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komunikacji – 2211, mieniu 854 (w tym m.in. 684 z art. 119 kw – kradzież i 125 z art. 

124 kw – uszkodzenie mienia) oraz porządkowi i spokojowi publicznemu – 384 (w 

tym 192 z art. 51 kw – zakłócanie porządku w tym ciszy nocnej). 

Na  podstawie Porozumienia z dnia 31 marca 2016 roku zawartego pomiędzy  

Prezydentem Miasta Bydgoszczy a Komendantem Miejskim Policji w Bydgoszczy, 

dotyczącego pełnienia służby przez patrole w czasie ustawowo wolnym od pracy na 

terenie miasta Bydgoszczy, z przekazanych przez Urząd Miasta środków 

finansowych realizowano służby ponadnormatywne oraz służby aplikantów Szkoły 

Policji w Pile. Służby te były realizowane w ramach programów „Przyjazny Patrol” 

oraz programu prewencyjnego „Alkohol i Narkotyki – brak biletów powrotnych” 

 

  „Przyjazny Patrol”  

 

Rozpoczął pełnienie służby od dnia 22 kwietnia 2016 r. Zgodnie z 

porozumieniem odbyły się 92 patrole. Policjanci wraz z pracownikami socjalnymi 

interweniowali w ramach realizacji programu podczas pełnionych dyżurów 287 razy, 

sporządzili 287 powiadomień do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz do 

Komisariatów Policji, wysłali 7 powiadomień do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny 

i Nieletnich w Bydgoszczy oraz w 1 przypadku powiadomiono prokuraturę. Podczas 

287 interwencji „Przyjaznego Patrolu”, podjęto rozmowy z 375 dorosłymi oraz 

rozpoznano sytuację opiekuńczo-wychowawczą 350 małoletnich. 

          Wszystkie zdarzenia z udziałem dzieci, a w szczególności te dotyczące 

przemocy domowej oraz zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych pozostawiają w 

psychice dziecka ślady, które mogą skutkować między innymi trudnościami w 

adaptacji społecznej, a nade wszystko dostarczają negatywnych emocji. 

Podejmowane działania przez „Przyjazny patrol” przyczyniły się do zapewnienia 

dzieciom w wielu przypadkach właściwej opieki, poczucia bezpieczeństwa oraz 

fachowej opieki.  

          Zgodnie z § 2 pkt 4 Porozumienia z dnia 31.03.2016 r. zawartego pomiędzy 

Prezydentem Miasta Bydgoszczy, a Komendantem Miejskim Policji w Bydgoszczy w 

sprawie przekazania przez Miasto Bydgoszcz środków finansowych w wysokości 

230 000 zł.  dla KMP w Bydgoszczy  z przeznaczeniem na rekompensatę za czas 

służby prewencyjnej przekraczającą normę określoną w art. 33 ust. 2 pkt 1,2,3,4 
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Ustawy o Policji, w celu realizacji zadań wymienionych w art. 1 ust. 2 pkt 1,2,3,4 w/w 

Ustawy oraz zadań wynikających z realizacji programu prewencyjnego wdrożonego 

przez KMP w Bydgoszczy „Alkohol i narkotyki – brak biletów powrotnych, w 2016 

roku wykonano 350 służb płatnych po 150 zł brutto za każdą 8-godzinną służbę 

realizowanych do dnia 31 lipca 2016 r. oraz 710 służb płatnych po 200 złotych brutto  

za każdą 8-godzinną służbę realizowaną od 1 sierpnia 2016 roku, a także 2 służby 

10-godzinne płatne po 250 zł., oraz 315 służb słuchaczy SP Piła. 

 

„Alkohol, narkotyki – brak biletów powrotnych” 

 

Patrole ponadnormatywne wykorzystane zostały w ramach działań 

wzmożonych „Alkohol, narkotyki – brak biletów powrotnych” ukierunkowanych na 

ujawnianie i zwalczanie wykroczeń i przestępstw takich jak; bójki, kradzieże, 

włamania, rozboje, przestępstwa narkotykowe oraz prowadzenia pojazdów pod 

wpływem środków odurzających, zaistniałych w rejonie pubów i dyskotek 

zlokalizowanych w centrum miasta. W przeprowadzonych działaniach brali udział 

funkcjonariusze Straży Miejskiej, Żandarmerii Wojskowej oraz słuchacze Szkoły 

Policji w Pile. Ponadto w 2016 roku  na terenie miasta Bydgoszczy przeprowadzane 

były działania w rejonie osiedli ukierunkowane na osoby nieprzestrzegające 

przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

podczas których  między innymi dokonywane były kontrole punktów sprzedaży 

alkoholu pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. 

 Ponadto z przekazanych środków w wysokości 12,000 zł  przeznaczonych na 

pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dodatkowych służb prewencyjnych 

realizowanych przez słuchaczy Szkoły Policji w Pile wykorzystano kwotę 8860,53 zł. 

Z powyższych środków nie wykorzystano kwoty 3139,47 złoty z uwagi na niższe 

koszty utrzymania słuchaczy oraz mniejszą ilość słuchaczy. Zgodnie z § 4 

przedmiotowego porozumienia pozostałe środki zostały przekazane do Urzędu 

Miasta Bydgoszcz. Słuchacze Szkoły Policji w Pile zrealizowali 315 służb pełnionych 

wspólnie  z policjantami Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy w trzech terminach 

2016 roku. 
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Reasumując, służby ponadnormatywne realizowane przez Policjantów KMP w 

Bydgoszczy przyniosły oczekiwane efekty w postaci zwiększenia poczucia 

bezpieczeństwa mieszkańców  Bydgoszczy oraz spadku ilości zdarzeń społecznie 

uciążliwych.  

 

Ponadto policjanci Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy realizowali 

zadania związane z zabezpieczeniem imprez masowych oraz zgromadzeń 

publicznych i protestów społecznych. W 2016 roku zabezpieczano łącznie 122 

imprezy masowe, w tym 80 sportowych ( z wyłączeniem meczów piłki nożnej), 11 

meczów piłki nożnej oraz 31 imprez masowych artystyczno – rozrywkowych, W 

działania te zaangażowanych zostało łącznie 1228 policjantów. Również 73 razy 

zabezpieczano różnego rodzaju zgromadzenia ( w tym manifestacje, wiece i pikiety), 

w które to zabezpieczenia zaangażowano 495 policjantów. 

 

Prewencja Kryminalna  (działalność profilaktyczna). 

 

Realizacja zadań wynikających z rządowych programów profilaktycznych. 

 

 1. Rządowy program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań 

„Razem Bezpieczniej”: 

 

  „Bezpieczna droga do szkoły” – podczas 176 spotkań z 5554 dziećmi 

przekazywane były wiadomości dotyczące zagrożeń w trakcie drogi do i z 

przedszkola oraz 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.  

 

 „Bezpieczeństwo”, ”Bezpieczny przedszkolak” – przeprowadzono 59 spotkań 

dotyczących ogólnych zasad bezpieczeństwa w domu, w szkole, na ulicy. W 

spotkaniach tych uczestniczyło 1798 dzieci. 
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 „Akademia Bezpieczeństwa”- Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy i Straż 

Miejska w Bydgoszczy w ramach Miejskiego Programu Prewencyjno- 

Profilaktycznego Bezpieczna Szkoła zorganizowały w dniach od 20 do 23 

września 2016 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 1308 

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, Inspekcja 

Transportu Drogowego 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 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 14 do 16 czerwca 2016 roku. Podstawowym 

celem było nauczenie młodzieży właściwego zachowania w sytuacjach zagrożeń 

zdrowia i życia. W pierwszym dniu 14 czerwca br., funkcjonariusze Wydziału 

Prewencji poprowadzili tematykę demoralizacji i przestępczości nieletnich. W 

spotkaniach wzięło udział 280 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 6 spotkaniach z 

funkcjonariuszami  uczestniczyło  245  dzieci  z  klas  IV - VI.  Ponadto w ramach 

współpracy ze Strażą Miejską w Bydgoszczy wspólnie zorganizowano rajd 

rowerowy dla  120 uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Bydgoszczy, 
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podczas którego również zostały omówione najważniejsze zasady bezpiecznego 

poruszania się na rowerze oraz przeprowadzono egzamin na kartę rowerową.  

 

   “Bezpieczne wakacje” oraz “Bezpieczne ferie zimowe” - w ramach spotkań z       

dziećmi i młodzieżą  prezentowany był również film dot. bezpiecznych zachowań 

oraz niebezpieczeństw jakie mogą spotkać dzieci podczas spędzania ferii 

zimowych i wakacji letnich. Zrealizowano 51  spotkań w ferie zimowe,  w których 

wzięło udział 2675 uczestników i 59 spotkań w wakacje letnie, w których wzięło 

udział  3794 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,   

- 10 spotkań dla 266 uczestników min. ze szkół gimnazjalnych oraz 

ponadgimnazjalnych dotyczących zmian w przepisach ruchu drogowego, 

bezpieczeństwa pieszych oraz  najważniejszych zasad bezpiecznego poruszania 

się po drogach oraz z algorytmów zabezpieczenia miejsca wypadku,  

- W ramach prowadzonej akcji „Bezpiecznie chce się żyć” z Krajowym Centrum 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przeprowadzono 2 prelekcje dla 500 osób na 

temat bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego,  

- W ramach podjętej współpracy z Aresztem Śledczym w Bydgoszczy w realizacji 

programu „Prosta Droga”, przeprowadzono 5 spotkań z 30 osadzonymi z 

zakresu bezpieczeństwa na drogach, 

- W ramach zawartego porozumienia z XII LO w Bydgoszczy dot. realizacji 

programu lekcyjnego w klasach o profilu policyjnym, przeprowadzono 5 zajęć 

lekcyjnych dotyczących różnych aspektów bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

- W ramach współorganizacji Ogólnopolskiej konferencji na WSG w Bydgoszczy, 

przeprowadzono wykład dla 150 osób z zakresu bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym oraz tematyki używania sygnałów uprzywilejowanych,  

- Z radiem RMF Maxx zrealizowano akcję „Maxxymalnie widoczni”, gdzie podczas 

patrolu wraz z przedstawicielem radia rozmawiano z mieszkańcami na temat 
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bezpiecznego przechodzenia przez ulicę. Wraz z partnerem akcji rozdano 50 

elementów odblaskowych niechronionym uczestnikom ruchu drogowego,  

-   „Senior na rowerze” – przeprowadzono spotkanie dla 160 seniorów nt. 

przepisów dla rowerzystów.  

 

 „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 

było; 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 polegały na: systematycznych spotkaniach z 

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

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

wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz filmów profilaktycznych. 

Program realizowany był przy współpracy nstp. partnerów: Bydgoski Ośrodek 

Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA, Wojewódzki Ośrodek 

Ruchu Drogowego, Stowarzyszenie Oponeo Motorsport. W ramach realizacji 

programu przeprowadzono 5 edycji, w których łącznie wzięło udział 317 młodych 

ludzi. W ramach realizacji programu przeprowadzono również konkurs 

„Bezpieczny Start”, w którym wzięli udział reprezentanci szkół uczestniczących w 

programie. W konkurencjach z zakresu pierwszej pomocy, prawidłowej jazdy na 

rowerze itp. wzięło udział 24 uczniów. W nagrodzenie uczestników konkursu 

zaangażował się: Wydział Edukacji UM Bydgoszcz, Kuratorium Oświaty w 

Bydgoszczy , Starostwo Powiatowe, PZM-ot, WORD w Bydgoszczy.  

 

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

Celem programu było: rozszerzenie podstawowych zagadnień z zakresu ruchu 

drogowego, zapoznanie z nowelizacją przepisów w celu podniesienia 

świadomości kierowcy, przedstawienie aspektów zdrowotnych wpływających na 
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percepcję spostrzegania zagrożeń, wykrycie problemów tzw. kierowcy z dużym 

stażem i uświadomienie o odpowiedzialności za siebie i innych, nawiązanie do 

spożywania alkoholu lub innych środków działających podobnie. Realizacja 

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

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

ratownikiem medycznym. Partnerami programu byli: Wojewódzki Ośrodek Ruchu 

Drogowego, Grupa Ratownictwa AUXILIUM-Med Koronowo, Stowarzyszenie 

Oponeo Motorsport. W ramach realizacji programu zrealizowano 2 edycje,          

w których wzięły udział 44 osoby.  

 

2. Debaty społeczne  

 

 “Narkotyki, dopalacze- uzależnienie młodzieży – problem?” udział 200 osób 

oraz przedstawiciele instytucji tj. UM Bydgoszcz, SM Bydgoszcz, Rada Osiedla.  

 

 Szkolenia dla nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz  rodziców - 9 spotkań 

z 190 nauczycielami 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. Dla 27 rodziców zorganizowano warsztaty 

tematyczne z zakresu przemocy, w rodzinie, pn. „Dobry rodzic”, pn. „10 błędów 

wychowawczych” oraz  przeprowadzono 9 spotkań z 202 rodzicami dotyczących 

min. odpowiedzialności prawnej nieletnich, dopalaczy, agresji czy pedofilii.   

 
 Spotkania dla młodzieży z tematyki „Odpowiedzialność prawna nieletnich” – 209 

spotkań, a udział w nich wzięło 4975 osób. 

 

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

uczniów szkoły podstawowej klas V-VI w wieku 11-13 lat. Miał 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 
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których przeprowadzany został test z wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa. Udział 

w nim wzięło 13 szkół podstawowych z terenu miasta Bydgoszcz i 15 szkół 

podstawowych z powiatu bydgoskiego. Osiemdziesięciu siedmiu finalistów 

konkursu podczas drugiego etapu, wzięło udział w dwudniowym biwaku w dniu 19 

– 20 maja 2016 r. 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 10 ćwiczeń antyterrorystycznych dla 

337 nauczycieli, 3 ćwiczenia dla 106 uczniów z algorytmów postępowania w 

przypadku wtargnięcia napastnika do szkoły. Przygotowano również 2 szkolenia 

antyterrorystyczne dla grona pedagogicznego z rejonu Świecie i Żnin oraz 

przeprowadzono zajęcia teoretyczne z powyższej tematyki dla 200 żołnierzy 

JFTC.  

 

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

podstawowych IV-VI oraz klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Program 

przedstawiał aspekty kulturalnego kibicowania podczas imprez masowych oraz 

odpowiedzialności prawnej w przypadku łamania przepisów dotyczących imprez 

masowych. W ramach programu odbyły się 3 spotkania z 255 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. 

 

  „Bezpieczny Internet – Cyberprzemoc, cyberprzestępczość” – w ramach 

spotkań dotyczących zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z Internetu 

oraz zjawiska cyberprzemocy przeprowadzono 128 spotkań dla 4236 uczniów. 

Zagadnienia dotyczące bezpiecznego Internetu realizowano również w ramach 
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współpracy z Kinem Helios  w projekcie „Kino na temat”.  

Zrealizowano spotkanie dla 70 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej z tematyki 

„Plagiat- cyberprzestępczość a prawa autorskie”.  

 

 „Agresja, przemoc rówieśnicza” – zrealizowano 40 spotkań z 1031 uczniami 

na temat agresji rówieśniczej przeciwdziałania oraz konsekwencji prawnych. 

Tematykę tę podejmowano również  w ramach „Kina na temat” przy współpracy z 

Kinem Helios.  

 

  „Bezpieczne zachowania wobec psa” – 31 spotkania z dziećmi o tematyce 

bezpiecznego kontaktu z psem, w których wzięło udział ok. 1570 dzieci. 

 

 „Bezpieczny uśmiech dziecka” – festyn zorganizowany przy współpracy z 

wszystkimi służbami mundurowymi. W spotkankach wzięło udział 300 dzieci. 

Ponadto w ramach obchodów Dnia Dziecka zorganizowano konkurs plastyczny 

pn „Bezpieczeństwo oczami dziecka”. Nagrody ufundowało min. Starostwo 

Powiatowe, IPA, PZM-ot, WORD Toruń.   

 

 „Bezpieczne zachowania” – przeprowadzono spotkanie dla przedszkolaków 

dotyczące reakcji na zagrożenia oraz właściwe zawiadamianie służb 

ratunkowych. W spotkaniu wzięło udział 40 przedszkolaków.  

 

 „Obcy niebezpieczny” – w śród 101 dzieci w ramach debaty przeprowadzono 5 

spotkań dotyczących nieufania osobom obcym. 

 

 „Przestępstwa z nienawiści”, „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym- 

przepisy” – w ramach podjętej współpracy z firmą ATOS przeprowadzono 4 

szkolenia dla 70 pracowników (cudzoziemców).  
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3. Spotkania dla dzieci i młodzieży;  

 

 

 „Targi edukacyjne” – udział policjantów wraz z klasą o profilu policyjnym XII LO 

w Bydgoszczy, podczas których prezentowano -  zawód policjant. 

 

 „Praca policjantów” – w 42 spotkaniach wzięło udział 1166 osób.  Na 

spotkaniach zaprezentowano sprzęt będący na  wyposażeniu Policji oraz 

przypomniano o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa.  

 

 „szkolenie wolontariuszy ŚDM” – przeprowadzono 3 szkolenia dla 106 osób.  

Szkolenia dotyczyło algorytmów postepowania w przypadku ataku 

terrorystycznego oraz wystąpienia zagrożenia.  

 

  „szkolenie wolontariuszy WOŚP” – przeprowadzono 2 szkolenia dla 566 

osób, dotyczące zagrożeń podczas kwestowania oraz algorytmów postepowania 

w przypadku napaści.  

 

 „szkolenie opiekunów zawodów Lekkoatletycznych” - udział w spotkaniu 

wzięło 140 osób – szkolenie dotyczyło algorytmów postępowania w przypadku 

ataku terrorystycznego oraz wystąpienia zagrożenia. 

 

      Ponadto funkcjonariusze wzięli udział w 43 festynach na terenie 

Bydgoszczy oraz powiatu bydgoskiego, podczas których prezentowana była 

praca policjantów oraz przypominano mieszkańcom o różnych aspektach 

bezpieczeństwa.  
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4.  Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

 

 

 ”Aktywnie w trosce o III wiek”- program adresowany był 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 było: 

- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ludzi starszych, 

- rozpoznanie zagrożeń oraz omówienie sytuacji, 

- zapobieganie przestępstwom, w których ofiarami są ludzie starsi, 

- nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia.  

 W ramach programu w 2016 r. odbyło się 20 spotkań, w których uczestniczyło 

1138 seniorów. Ponadto grupa 14 seniorów uczestniczyła w 4 zajęciach 

praktycznych z zakresu samoobrony.  

 

 „Podejmowane działania zmierzające do ograniczania oszustw metodą „na 

wnuczka” – policjanci z jednostek powiatu bydgoskiego zrealizowali 1101 

spotkań edukacyjnych z ponad 3073 potencjalnymi ofiarami oszustw. Ponadto 

policjanci przekazali ulotki do parafii, instytucji, banków oraz zamieścili 

informacje dotyczące przestępstw i ich metod w lokalnych telewizjach kablowych.  

 

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

wyuczenia zachowań obronnych przed wszelkimi formami przemocy. 

Przeznaczony był dla każdej pełnoletniej kobiety. W 2016 r. odbyły się 3 edycje 

programu, w których łącznie wzięło udział 49 pań.  

 

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

dniu 22 kwietnia 2016 r. i funkcjonowała do 17 grudnia 2016 r., w tym okresie 

odbyły się 92 patrole. Policjanci wraz z pracownikami socjalnymi interweniowali w 

ramach realizacji programu podczas pełnionych dyżurów 287 razy, sporządzili 

287 powiadomień do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz do 
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Komisariatów Policji, wysłali 7 powiadomień do Sądu Rejonowego Wydział 

Rodzinny i Nieletnich w Bydgoszczy oraz w 1 przypadku powiadomiono 

prokuraturę. Podczas 287 interwencji „Przyjaznego Patrolu”, podjęto rozmowy z 

375 dorosłymi oraz rozpoznano sytuację opiekuńczo-wychowawczą 351 

małoletnich. 

 

 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, Realizacja procedury NK – 

,,Kwestionariusz szacowania ryzyka” przeprowadzono 10 szkoleń, w których 

wzięło udział 281 policjantów z podległych jednostek KMP w Bydgoszczy. 

 

 w dniach 05.12-06.12.2016 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Wiktorowo” 12 

funkcjonariuszy wzięło udział w szkoleniu na temat ,,Przeciwdziałanie przemocy 

w rodzinie – współpraca międzyinstytucjonalna w realizacji procedury 

Niebieska Karta w Bydgoszczy”, zorganizowanym przez Bydgoski Ośrodek 

Rehabilitacji, Profilaktyki i Terapii Uzależnień BORPA w Bydgoszczy. 

 

 “Dyżur konsultacyjny” – dla ofiar pokrzywdzonych przestępstwem, 

zorganizowano 3 dyżury w ramach współpracy z Fundacją Wszystkich Pokoleń 

oraz MOPS Bydgoszcz, podczas których z pomocy skorzystały 2 osoby.  

 

 „Tydzień Mediacji” – w ramach tygodnia mediacji funkcjonariusze Wydziału 

Prewencji KMP w Bydgoszczy pełnili dyżury, które były między innymi 

udostępnione na stronie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. 

 

 W ramach podjętej współpracy z Zakładem Medycyny Sądowej przy Szpitalu 

Uniwersyteckim im. Jurasza w Bydgoszczy, zorganizowano 2 szkolenia dla 93 

funkcjonariuszy z tematyki „Wczesne rozpoznawanie symptomów fizycznego 

krzywdzenia dzieci”. Do udziału w szkoleniu zaproszono również pracowników 

socjalnych z terenu Bydgoszczy.  

 

 Przeprowadzono spotkanie dla 15 Pań z Klubu Papillovita z tematyki przemocy 

oraz prewencji kryminalnej.  
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 Bezpieczne otoczenie – w ramach podjętej współpracy z Kołem Naukowym 

Psychologii UKW w Bydgoszczy przeprowadzono 31 spotkań z 639 dziećmi         

z przedszkoli i klas I szkół podstawowych w 9 placówkach. Tematyka spotkań 

dotyczyła przede wszystkim rozróżniania „dobrego i złego dotyku”.  

 

5. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  

 

 “Alkohol, narkotyki – brak biletów powrotnych” Komenda Miejska Policja w 

Bydgoszczy realizowała program, który w ramach działań miał na celu ujawnianie 

oraz przeciwdziałanie przestępstwom i 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. 

W ramach programu podjęto działania wzmożone, podczas których zrealizowano 

1062 służby,  wylegitymowano 5287 osób, pouczono 1495 osób, skontrolowano 

1548 pojazdów oraz 991 bagaży, wystawiono 873 MKK , podjęto 1786 interwencji, 

przebadano 6578 kierujących na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu lub 

środków odurzających, zatrzymano 11 praw jazdy, zatrzymano 81 dowodów 

rejestracyjnych, zatrzymano 19 osób poszukiwanych, wystawiono 99 wniosków    

o ukaranie, sprawdzono 302 telefony komórkowe, doprowadzono do 

wytrzeźwienia 98 osób, zatrzymano 56 sprawców przestępstw oraz odnaleziono 1 

osobę zgłoszoną jako zaginioną.  

 

 Akcja "Blokers" w ramach działań mających 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 

wyeliminowanie zjawisk, w których młodzież często dokonuje dewastacji mienia, 

niszczy elewacje budynków, klatek schodowych, zakłóca ład i porządek publiczny. 

W ramach 5 działań w 2016 r.  legitymowano 384 osoby, 198 osób pouczono, 

wystawiono 61 MKK, skontrolowano 34 bagaże, skontrolowano 53 pojazdy, 

podjęto 22 interwencje w miejscu publicznym, skontrolowano 18 telefonów 

komórkowych oraz 125 miejsc sprzedaży alkoholu. 
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  „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony” oraz „Stop 18” – realizowano akcje 

mającą na celu ograniczanie osobom, które nie ukończyły 18 r.ż. dostępu do 

alkoholu oraz wyrobów tytoniowych. W ramach przedsięwzięcia policjanci 

kontrolowali miejsca sprzedaży alkoholu oraz papierosów oraz rozpowszechniali 

materiały edukacyjne związane z tym zjawiskiem.  

 

 

6. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii  

 

 „Narkotyki, dopalacze”- zrealizowano 70 spotkań z 2427 uczestnikami 

dotyczącymi odpowiedzialności prawnej nieletnich zgodnie z Ustawą „o 

przeciwdziałaniu narkomanii”. 

 

 „Kino na temat” - Helios, 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  2 spotkaniach 

wzięło udział 253 uczniów. 

 

 „Bezpieczna rodzina-dziecko wolne od agresji i uzależnień” – akcja 

realizowana przy współpracy z Strażą Miejską w Bydgoszczy oraz PTZN i 

Maltańską Służbą Medyczna w Bydgoszczy. Przedsięwzięcie kierowane było do 

rodziców, w celu edukacji w zakresie rozpoznawania problemów uzależnień 

dzieci i młodzieży, praw i obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej oraz 

konsekwencji prawnych demoralizacji i przestępczości nieletnich.   

 

 Konkurs „Żyj, nie ulegaj, walcz”-  18 maja 2016 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 całego przedsięwzięcia  było zwrócenie uwagi  młodzieży na różnorodne 

formy spędzania czasu wolnego bez alkoholu i narkotyków oraz na możliwości 

wykazania własnej aktywności w czasie wolnym. Adresowany był do uczniów ze 
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szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Bydgoszczy i okolic. Konkurs 

składał się z dwóch części. Pierwsza z nich obejmowała okres trzech miesięcy, w 

którym młodzież gimnazjalna i licealna przygotowywała prace w pięciu 

kategoriach:  konkursie plastycznym, fotograficznym, literackim, muzycznym i 

filmowym. Drugi etap to finał konkursu muzycznego z udziałem wszystkich 

wykonawców, występ niespodzianka  oraz  wręczenie  nagród  finałowych  w  

konkursach.  Jak co roku impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem. Na 

zakończenie uroczystej gali odbyło się forum profilaktyczne, w którym wziął udział 

policjant Wydziału Prewencji. Ponadto w ramach realizacji przedsięwzięcia 

zorganizowano spotkanie w formie wykładów dla 100 uczniów VII LO z tematyki 

uzależnień. 

 

  „Profilaktyka a Ty” – w ramach ogólnopolskiego głosu profilaktyki oraz zrywu 

wolnych serc przygotowano na Wyspie Młyńskiej z udziałem  300 uczniów z 

bydgoskich szkół ponadgimnazjalnych oraz bydgoską grupą „PaT” happening,  

podczas którego młodzież mówiła o idei profilaktyki „PaT”.   

 

 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. 09.12.2016 r. odbyło się szkolenie dla 10 funkcjonariuszy oraz 4 

pracowników KSC z podległych jednostek KMP w Bydgoszcz dotyczące idei 

programu i podejmowanych w ramach niego działań oraz nowości na rynku 

narkotykowym. W ramach zawartego porozumienia wysłano 64 małoletnich, 

którzy mieli po raz pierwszy kontakt z środkami odurzającymi lub alkoholem do 

udziału w warsztatach programu „Fred Goes net”.  

 

7.  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, 

 Pzeprowadzone zostały 27 spotkania dla 706 młodych ludzi ze szkół 

ponadgimnazjalnych z tematyki „Handlu ludźmi”.  
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8.  Inne - ciekawe inicjatywy, współpraca z organizacjami pozarządowymi          

-granty 

 

 Udział w seminariach przygotowanych przez instytucje zewnętrzne:  

- „Dopalacze - dlaczego są tak niebezpieczne”,  

- „Wczesne zagrożenia dla dzieci i młodzieży w obszarze uzależnień”. 

 

 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 był 

realizowany drugi rok. W ramach realizacji zajęć funkcjonariusze przeprowadzili 

lekcje min. z tematyki przemocy w rodzinie, służby społeczeństwu, pracy służby 

prewencyjnej i środków przymusu bezpośredniego oraz treningu autogennego.   

 

 W ramach Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania 

Zakażeniom HIV, Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy zorganizowała 

szkolenia dla policjantów z podległych jednostek. Podstawowym celem 

organizacji szkolenia było zapoznanie funkcjonariuszy z Rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r. (Dz. U. nr 79, poz. 349).  

Szkoleniem zostali objęci funkcjonariusze, którzy mają bezpośredni kontakt z       

obywatelem oraz mogą być narażeni na zarażenie się wirusem HIV. Realizacji  

szkoleń podjęła się Wojewódzką Stacją Epidemiologiczną w Bydgoszczy.  

 Celem tego szkolenia było: 
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- uświadomienie środowiska policjantów o zagrożeniu zarażenia się wirusem  

  HIV wynikającym z specyfiki wykonywanego zawodu, 

- ukazanie efektywnych sposobów zachowania bezpieczeństwa w kontakcie z 

zakażonymi oraz elementy działań profilaktycznych jakie należy podjąć w 

przypadku bezpośredniego kontaktu z krwią, 

- obalenie mitów - drogi zakażenia wirusem,  

- właściwe zachowanie policjanta w kontakcie z osobą zarażoną, 

- prawa osób zarażonych,  

- zaznajomienie z instytucjami realizującymi pomoc, wsparcie psychologiczne 

osobom zarażonym.  

 

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

organizowane były przez policjantów KMP w Bydgoszczy akcje znakowania 

rowerów we wszystkich komisariatach. Każdy komisariat posiada swój engrawer. 

Znakowanie i ewidencjowanie rowerów ma służyć zapobieganiu 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. W 2016 r. zarejestrowano 709 

rowerów. 

  

 „Bezpieczny Ogród” - do najbardziej popularnych form edukacyjnych 

przeprowadzonych podczas działań profilaktycznych pt. „Bezpieczny ogród” 

należy zaliczyć: 

- opracowywanie i umieszczanie ulotek propagandowych zawierających dane 

personalne i telefony kontaktowe dzielnicowych, 

- spotkania i rozmowy z dzielnicowymi,  

       - informowanie o nowoczesnych, technicznych formach zabezpieczenia mienia. 

W każdej z jednostek znajdowały się aktualne wykazy ogrodów działkowych 

znajdujących się na terenie działania jednostek z podaniem nazwisk, adresów i 

numerów telefonów prezesów ogrodów i członków zarządów.  
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       Głównym celem przeprowadzonych działań prewencyjnych było wyuczenie   

    bezpiecznych zachowań takich jak: 

-   zamykanie bram ogrodów i ograniczenie ich liczby,  

-   zawieszanie regulaminów ogrodów działkowych, wywieszanie informacji  

    zawierających aktualne numery telefonów kontaktowych z dzielnicowymi, 

-   wyznaczanie chronionych, oświetlonych wspólnych parkingów, 

-   informowanie o nowoczesnych, technicznych formach zabezpieczenia mienia, 

    współdziałania z lokalnymi mediami w zakresie przekazywania informacji dot.  

    właściwego zabezpieczenia mienia. 

W 2016 roku odbyły się 104  spotkania z prezesami i przedstawicielami 

ogródków działkowych, przeprowadzono 34 szkolenia instruktażowe dla osób 

dyżurujących na terenie POD, uczestniczono w 39 zebraniach, dokonano 396 

kontroli stanu zabezpieczenia ogródków, stwierdzono 16 włamań oraz zatrzymano 4 

sprawców włamań.  

 

W  2016 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: 

 195 000,00 zł. dodatkowe służby na terenie miasta program „ Alkohol i 

narkotyki – brak biletów powrotnych  (1062 służby) 

 23 000,00 zł. dodatkowe służby w ramach programu „Przyjazny Patrol”   (92 

służby) 

 12 000,00 zł. koszty utrzymania dodatkowych patroli służb prewencyjnych, 

 

Ponadto  otrzymano 9 zestawów komputerowych od Miejskiej Pracowni 

Urbanistycznej  w Bydgoszczy, o wartości 2250,00zł 
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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. Taki poziom stanu 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, to efekt bardzo dobrej pracy policjantów i 

pracowników Komendy, ale i również zasługa wszystkich instytucji i służb z którymi 

współpracujemy.  Bydgoska Policja uzyskała dobre wyniki w pracy pionu prewencji 

oraz w zwalczaniu przestępczości 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 kadrowych, zrealizowano większość zakładanych planów 

mających odzwierciedlenie w nałożonych na Policję ustawowych zadaniach. 

 

 

 

                                                                    Komendant Miejski Policji  

                                                                             w Bydgoszczy 

 

                                                                      insp. Sławomir Kosiński   
                                                           (podpis na oryginale) 


