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Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego należy do podstawowych funkcji
państwa. Jedną z instytucji realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa
wewnętrznego jest Policja. Zgodnie z Ustawą o Policji jednym z jej podstawowych
zadań jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia przed bezprawnym
zamachami naruszającymi te dobra, jak i również wykrywanie przestępstw i ściganie
ich

sprawców.

Zapewnienie

obywatelom

bezpieczeństwa

wymaga

działań

systemowych, opartych o współpracę wszystkich instytucji, organizacji i podmiotów
uczestniczących w zapewnieniu bezpieczeństwa, w szczególności samorządów
terytorialnych, społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, Prokuratury
i Sądów. Policja, jako instytucja realizująca ustawowe zadania mając na celu przede
wszystkim ochronę obywateli, ich troski i postulaty szeroko współpracuje
z instytucjami i organizacjami powiatu bydgoskiego. W 2017 roku wzorem lat
poprzednich

policjanci

Komendy

Miejskiej

Policji

w

Bydgoszczy

aktywnie

uczestniczyli w kreowaniu właściwego wizerunku tej instytucji w wielu kluczowych
płaszczyznach realizując zadania z przyjętych priorytetów wewnętrznych, ale przede
wszystkim oczekiwań mieszkańców Bydgoszczy
W dalszym ciągu 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 2017 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 2017 roku Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy odnotowała spadek
o 161 (tj.1,69%) wszczętych postępowań przy jednoczesnym wzroście ich
wykrywalności – o 3,95% (2016 r. – 62,46%, 2017 r. – 66,38%). W omawianym
okresie wszczętych zostało łącznie 9381 postępowania przygotowawcze (2016 r. –
9 542). W minionym roku na terenie działania KMP w Bydgoszczy odnotowano
również spadek o 409 (tj. 4,76%) przestępstw stwierdzonych (2016 r. – 8 593,
2017 r. – 8 184). Sprawcom zbrodni i występków udowodniono dokonanie łącznie
5 508 czynów przestępczych.
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W kategorii przestępstw kryminalnych ilość wszczęć zmalała o 2,5%, tj. 173
sprawy (2016 r. – 6 925, 2017 r. – 6 752), Odnotowano jednocześnie wzrost ich
wykrywalności o 4,39% (2016 r. – 55,02%, 2016 r. – 59,41%).
O poprawie bezpieczeństwa świadczy również wyraźny spadek – o 481
(tj. – 13,52%) – postępowań wszczętych (2016 r. – 3 559, 2017 r. – 3 078) oraz
o 432 (tj. – 12,22%) przestępstw stwierdzonych (2016 r. – 3 534, 2017 r. – 3 102)
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 6,03% (2016 r. –

37,01%, 2016 r. –

43,04%).
W poszczególnych kategoriach dane dotyczące przestępstw stwierdzonych
kształtują się następująco:


uszczerbek na zdrowiu – wzrost z 132 do 139 (o 7 więcej tj. o 5, 3%),
przy uzyskanym wskaźniku wykrywalności na poziomie 86,33% (2016 r. –
83,33 %);



bójka i pobicie – wzrost z 53 do 54 (o 1 więcej tj. o 1,89%), przy uzyskanym
wskaźniku wykrywalności na poziomie 87,04% (2016 r. – 86,79%);



kradzież cudzej rzeczy – spadek z 1 663 do 1 432 (o 171 mniej tj. o 10,67%),
przy uzyskanym wskaźniku wykrywalności na poziomie 37,97% (2016

r. –

36,7%);


kradzież samochodu – spadek z 96 do 78 (o 18 mniej tj. o 18,75%),
przy uzyskanym wskaźniku wykrywalności na poziomie 20% (2016 r. – 23,96%);



kradzież z włamaniem – spadek z 845 do 780 (o 65 mniej, tj. o 7,69%), przy
uzyskanym wskaźniku wykrywalności na poziomie 40,54% (2016 r. – 25,57%);



przestępstwa rozbójnicze – wzrost z 137 do 143 (o 6 więcej tj. o 4,38%), przy
uzyskanym wskaźniku wykrywalności na poziomie 71,53 (2016 r. – 77,54%);



uszkodzenie rzeczy – spadek z 704 do 569 (o 135 mniej tj. o 19,18%),
przy uzyskanym wskaźniku wykrywalności na poziomie 37,72% (2016 r. –
31,73%).
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Podsumowując można zauważyć, że w 2017 roku w 7 kategoriach wyżej
wymienionych przestępstw, odnotowano spadek przestępstw stwierdzonych o 12,
22%, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności o 6,03%
W roku 2017 na terenie działania KMP w Bydgoszczy odnotowano 15
zabójstw (2016 r. – 6) 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:

Postępowania wszczęte ogółem

Jednostka

Przestępstwa stwierdzone
ogółem

Wykrywalność
ogólna

Wykrywalność
kryminalna

2016

2017

WD

2016

2017

WD

2016

2017

2016

2017

KP
Śródmieście

2849

2541

89,2

2450

2044

83,4

56,8

60,4

50,3

53,9

KP
Szwederowo

1420

1613

113,6

1219

1259

103,3

58,1

65,1

53,6

62,5

KP Błonie

1222

1266

103,6

977

1076

110,1

61,1

71,8

55,3

66,6

KP Wyżyny

1475

1447

98,1

1418

1261

88,9

66,3

70,4

59,5

64,8

KP Fordon

1094

1075

98,3

931

977

104,9

65,0

70,2

57,9

61,9

KMP
Bydgoszcz

9542

9381

98,3

8593

8184

95,2

62,4

66,4

55,0

59,4

* WD – oznacza wskaźnik dynamiki

Najlepsze w tym zakresie efekty uzyskały następujące jednostki:
 Najwyższą wykrywalność ogólną uzyskały: Komisariat Policji Bydgoszcz – Błonie
– 71,8%, oraz Komisariat Policji Bydgoszcz – Wyżyny, który w tej kategorii
uzyskał wykrywalność na poziomie – 70,4%.
 W wykrywalności przestępstw o charakterze kryminalnym najwyższe wskaźniki
osiągnęły Komisariaty Policji; Bydgoszcz – Błonie – 66,6%, i Bydgoszcz –
Fordon – 64,8%.
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W ubiegłym roku policjanci z wszystkich Komisariatów Policji: na terenie
miasta Bydgoszczy uzyskali lepsze niż w roku poprzednim, wyniki w zakresie
zwalczania najbardziej uciążliwych dla mieszkańców miasta przestępstw pospolitych.
Przy średniej wykrywalności dla całego KMP - 43%. (2016 r. – 37%).
Funkcjonariusze KMP w Bydgoszczy ustalili o 87 podejrzanych więcej niż
w poprzednim roku (2016 r. – 3 523, 2017 r. – 3 610). Wobec 143 z nich na wniosek
prokuratury Sądy zastosowały środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztowania (2016 r. – 81).
Ustalono w tym 161 nieletnich (2016 r. – 185), którzy dokonali łącznie 506
czynów karalnych (2016 r. – 546).
W ramach codziennych kontroli oraz prowadzonych działań, policjanci
zatrzymali

464

osoby

poszukiwanych

listami

gończymi

(2016

r.

–

467).

W prowadzonych śledztwach i dochodzeniach funkcjonariusze 132 razy zajęli mienie
u osób podejrzanych (2016 r. – 86), przy czym wartość zajętego mienia znacząco
wzrosła do łącznej kwoty 7 mln 483 tyś. zł (2016 r. – 3 mln 465 tyś. zł).
W 2017 roku stwierdzono także 839 przestępstw z Ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku „o przeciwdziałaniu narkomanii”. Zatrzymano 324 podejrzanych, a z rynku
przejęto łącznie ponad 60 kilogramów różnego rodzaju narkotyków.
Ponadto policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej
ujawnili i zabezpieczyli przeszło 59 kilogramów tytoniu oraz ponad 1 mln 781 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 prawie 2 mln złotych.
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.
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II. OCENA PRACY PIONU PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO.
Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
W 2017 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. Odnotowano wzrost ilości osób,
które poniosły śmierć w wyniku tych zdarzeń z 21 w 2016 r. do 31 w 2017 r.
Odnotowano natomiast spadek osób rannych w wypadkach drogowych. W minionym
roku doszło łącznie do 7 374 zdarzeń drogowych, tj. o 108 więcej niż w roku
ubiegłym. Dane na przestrzeni lat 2016/2017 dla całej jednostki oraz dla miasta
Bydgoszczy kształtują się następująco:

WYPADKI

OFIARY
ŚMIERTELNE

KOLIZJE

RANNI

2016

2016

%

2016

2017

%

2016

2017

%

2016

2017

%

KMP
Bydgoszcz

261

188

-28%

7005

7186

+2%

21

31

+47%

320

237

-26%

Miasto
Bydgoszcz

182

130

-29%

5524

5654

+2%

11

16

+45%

223

150

-33%

W roku 2017 podobnie jak w latach ubiegłych, sprawcami 89, 80% wszystkich
zdarzeń drogowych byli kierujący pojazdami. Najczęstszymi przyczynami zdarzeń
drogowych pozostają nadal:


niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 45,8%.



nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 39,8%.



niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 10,6%.



nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu – 3,6%.
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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”, „Czerwone światło”, „Bezpieczna-10”, „Motocyklowy patrol”,
„Wideo

rejestrator”,

„Niechroniony uczestnik ruchu

drogowego”, „Prędkość”,

„Truck&Bus”, „Alkohol i narkotyki”, „Pasy”, „Smog”, „Bezpieczne drogi krajowe”,
„Bezpieczne drogi wojewódzkie”, „Bezpieczne główne ciągi komunikacyjne”, „Świeć
przykładem”, „Pieszy”, „Bezpieczny weekend”, „Trzeźwy poranek”, „Trzeźwy
kierujący”, „Ferie”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Znicz”.
Wydział Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy kontynuował, podobnie jak
w 2016 roku, współpracę z innymi służbami organizując wspólne patrole na drogach
powiatu bydgoskiego między innymi z Żandarmerią Wojskową (56 służb, 2016 r. –
68), Strażą Graniczną (11 służb, 2016 r. – 7), Inspekcją Transportu Drogowego
(30 służby, 2016 r. – 52), Służba Celna (37służb).
Na terenie Bydgoszczy (miasto i powiat) stwierdzono ogółem 388 przestępstw
z art. 178a KK (prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym). W tym na terenie
Bydgoszczy – 238.

W analizowanym okresie policjanci WRD KMP w Bydgoszczy przeprowadzili
20 0184 kontrole stanu trzeźwości kierowców tj. 2 120 (1,1%) więcej niż
w poprzednim roku (2016 r. – 198 064).
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 338 (w 2016 r. – 214) wnioski dotyczące poprawy bezpieczeństwa na drogach.
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Organizacja i realizacja służby patrolowo – interwencyjnej i obchodowej.
W 2017 roku ilość służb pionu prewencji wyniosła w liczbach bezwzględnych
51 142 (2016 r. – 52 299, spadek o -1 157), w służby te wliczono również patrole ze
służb ponadnormatywnych. Wskaźnik wykorzystania policjantów ogniw patrolowo –
interwencyjnych w służbie patrolowej wyniósł 38,93% (2016 r. – 41,55%), czyli
spadek o -2,62% oraz dzielnicowych w służbie obchodowej wyniósł odpowiednio:
44,38% w roku 2017, oraz 44,42% w 2016 roku, czyli mniej o -0,04 %.
Wskaźnik efektywności służby patrolowej w Komendzie Miejskiej Policji
w Bydgoszczy wyniósł w 2017 roku jednego zatrzymanego sprawcę na 30,5 służby.
Służby te dyslokowane były, 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 55 057
interwencji przy 59 138 w 2016 roku. Był to, więc spadek interwencji o 4081 (dane na
podstawie systemu SWD).
Mniejsza ilość patroli będących w dyspozycji dyżurnego wpłynęła na wzrost
średniego czasu reakcji na zdarzenie, który w 2017 roku wyniósł 16:01 min.,
natomiast w 2016 roku 14:38 min., co stanowi wzrost o 1,63 min.
W

2017

roku

odnotowano

wzrost

ilości

osób

doprowadzonych

do

„Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych”, z 3 485 w 2016 roku do 3 596 osób
w 2017 roku, co stanowi wzrost o 110 osób. Ponadto, w związku z likwidacją w 2010
roku Izby Wytrzeźwień w Bydgoszczy, w 2017 roku 905 osób osadzono w policyjnym
„Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych” celem wytrzeźwienia. Jest to wzrost o 60
osób w porównaniu do roku ubiegłego (845). 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.
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Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy w minionym roku nałożyli
na osoby popełniające wykroczenia o 5 582 mandaty więcej, na łączną kwotę
większą o 380 tys. złotych niż w roku 2016. W 2017 roku były to 52 842 mandaty
karne, na kwotę 8, 01 miliona złotych, natomiast w roku 2016 nałożyli 47 260
mandatów karnych na łączną kwotę 7,63 miliona złotych.
W analizowanym okresie wobec osób popełniających wykroczenia skierowano
4 710 wnioski o ukaranie do sądu (2016 r. – 4 829) . Wnioski te dotyczyły najczęściej
wykroczeń przeciwko: porządkowi i bezpieczeństwu w komunikacji – 2 292, mieniu
936 (w tym m.in. 748 z art. 119 kw. – kradzież i 139 z art. 124 kw. – uszkodzenie
mienia) oraz porządkowi i spokojowi publicznemu – 381 (w tym 321 z art. 51 kw. –
zakłócanie porządku w tym ciszy nocnej).
Na terenie Bydgoszczy z przekazanych przez Urząd Miasta środków
finansowych zrealizowano 1 292 służb ponadnormatywnych, 285 służb aplikantów
Szkoły Policji w Pile oraz 88 służby w ramach programu „Przyjazny patrol”.

PROFILAKTYKA

SPOŁECZNA

(Działania

w

zakresie

rozpoznawania

i profilaktycznej pracy Policji na rzecz zapobiegania demoralizacji oraz patologii
społecznej).

Ruch Drogowy


„Bezpieczna droga do szkoły” – zrealizowano 361 spotkań dla 10 813 dzieci klas
I-III SP oraz przedszkoli, podczas których przekazywane były wiadomości
dotyczące

podstawowych

zagadnień

związanych

z

bezpiecznym

przechodzeniem przez ulicę. W ramach spotkań na temat bezpieczeństwa na
drodze realizowano również ćwiczenia praktyczne, które odbywały się na
przejściach dla pieszych. Realizowano również w ramach w/w tematyki
kampanie pn. „Świeć przykładem” w ramach, której omawiano z dziećmi
potrzebę noszenia elementów odblaskowych.
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We wrześniu realizowano akcję pn. „Bezpieczna droga do szkoły z Polfinkiem”
inaugurującą rozpoczęcie roku szkolnego. W ramach akcji wraz z policjantami
WRD KMP w Bydgoszczy przeprowadzono ćwiczenia praktyczne na przejściach
dla pieszych celem wyuczenia dzieci bezpiecznego przechodzenia przez ulicę.
W ramach akcji zrealizowano 9 spotkań z 225 dziećmi klas I SP. Partnerem
działań był WORD Bydgoszcz, który przekazał dzieciom elementy odblaskowe.


„Bądź bezpieczny” – w ramach spotkań z dziećmi pod tym tematem
przeprowadzono 3 spotkania z 145 dziećmi.



„Bądź widoczny, Bądź bezpieczny” – w ramach akcji przeprowadzono 9 spotkań
dla 451 przedszkolaków.



„Dzień odblasków” – zajęcia dot. tematyki bezpiecznego poruszania się na
drogach. W ramach akcji zrealizowano 2 spotkania dla 50 uczniów.



„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 ramach współpracy ze Strażą Miejską w Bydgoszczy wspólnie
zorganizowano rajd rowerowy dla 140 uczniów klas IV-VI szkół
podstawowych z terenu Bydgoszczy, podczas którego również zostały
omówione najważniejsze zasady bezpiecznego poruszania się na rowerze
oraz przeprowadzono egzamin na kartę rowerową.

-

Przeprowadzono 21 spotkań dla 790 uczniów z tematyki przepisów RD
dotyczących jazdy na rowerze oraz bezpiecznym poruszaniu się
jednośladem.

-

Przeprowadzono 5 egzaminów na kartę rowerową dla 147 uczniów klas IV.

-

Przeprowadzono spotkanie w ramach akcji szkolnej w Zespołu Szkół
Budowlanych w Bydgoszczy pn. „Rusz się i wsiądź na rower”. Podczas
spotkania omówione zostały przepisy dla rowerzystów. W spotkaniu wzięło
udział 75 uczniów.

12



„Bezpieczni w ruchu”- program Zespołu Szkół Samochodowych realizowany
w ramach współpracy przez Wydział Prewencji KMP w Bydgoszczy oraz
Bydgoskim Ośrodkiem Rehabilitacji, Profilaktyki i Terapii Uzależnień „BORPA”.
Funkcjonariusze realizując program przeprowadzili 8 spotkań z 168 uczniami
z szkół gimnazjalnych. Podczas spotkań młodzież nabyła wiedzę na temat
zdobywania uprawnień, kompetencjach niezbędnych do kierowania pojazdem, ale
również o niebezpieczeństwach na drodze, w tym o widoczności niechronionego
uczestnika ruchu drogowego. Realizowany projekt doskonale wpisał się w cykl
inicjatyw pn. "Kręci mnie bezpieczeństwo". W ramach zajęć młodzież m in.
doskonaliła wiedzę z zakresu bezpiecznego poruszania się na rowerze. Po
spotkaniu teoretycznym gimnazjaliści uczestniczyli w zajęciach praktycznych
w pracowni ruchu drogowego. W tych zajęć za pomocą alkogogli oraz narkogogli
młodzież mogła doświadczyć na własnej skórze jak organizm reaguje na alkohol
oraz środki psychoaktywne.

 Szkolenie w jednostce NATO. W spotkaniu uczestniczyli 22 pracowników jednostki
JFTC. Tematem było bezpieczeństwo na drodze oraz zapoznanie z przepisami
prawa Ruchu Drogowego na terenie RP.
 Policjanci wzięli udział w Targach motoryzacyjnych, gdzie odpowiadano na
zapytania uczestników dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach oraz
obowiązujących przepisów.
 „Bezpieczni w ruchu drogowym” – zrealizowano 2 spotkania dla 67 uczniów
Liceum Plastycznego w Bydgoszczy na temat obowiązujących przepisów oraz
przyczyn i konsekwencji wypadków drogowych. Omówiono również zasady
dotyczące zabezpieczenia miejsca zdarzenia drogowego.
 1 spotkanie dla 14 uczniów z Zespołu Szkół Samochodowych dotyczące zmian
w przepisach ruchu drogowego oraz najważniejszych zasad bezpiecznego
poruszania się po drogach w tym z algorytmów zabezpieczenia miejsca wypadku.
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 W ramach prowadzonej akcji „Bezpiecznie chce się żyć” z Krajowym Centrum
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przeprowadzono 2 prelekcje dla 600 osób na
temat bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz
przyczyn wypadków. Omówiono również statystykę zdarzeń drogowych na terenie
powiatu bydgoskiego.
 W ramach podjętej współpracy z Aresztem Śledczym w Bydgoszczy w realizacji
programu „Prosta Droga”, przeprowadzono 5 spotkań z 27 osadzonymi z zakresu
bezpieczeństwa na drogach.
 Przeprowadzono zajęcia z tematyki bezpiecznego poruszania się po drodze osób
jedzących na rolkach w ramach warsztatów „rolkarskich” zorganizowanych przez
Stowarzyszenie Klub sportowy „Jastrzębie”. Udział w spotkaniu wzięło 80 dzieci
i dorosłych.
 W ramach zawartego porozumienia z XII LO w Bydgoszczy dot. realizacji
programu lekcyjnego w klasach o profilu policyjnym, przeprowadzono zajęcia
lekcyjne dotyczące różnych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Ponadto realizowano takie zagadnienia jak: musztra, ceremoniał
policyjny, omówienie Ustawy o Policji, podstawy legitymowania, przepisy
związanych z pracą i funkcjonowaniem Policji.


„Konkurs BRD” policjanci wzięli udział, jako eksperci w 4 eliminacjach BRD
przygotowanych dla rowerzystów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu
powiatu bydgoskiego. Była to również inauguracja kampanii „Kręci mnie
bezpieczeństwo”.

 „Moda

na

odblaski”-

funkcjonariusze

Wydziału

Prewencji,

wraz

z przedstawicielami Krajowego Centrum BRD 07 grudnia w Kino teatrze ADRIA
przygotowali finał konkursu „Moda na odblaski” dla dzieci z 6 placówek
oświatowych z Bydgoszczy i powiatu. W spotkaniu wzięło udział 350 dzieci.
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Podczas spotkania policjant rozmawiał z dziećmi na temat poruszania się po
drodze. Odbyły się też konkursy „zagadkowe” oraz przedstawienia teatralne
dotyczące bezpieczeństwa na drodze. Dzieci zostały wyposażone w elementy
odblaskowe. Spotkanie zakończył koncert grupy pn. Centrum Uśmiechu.


Konkurs plastyczny pn. „Bezpieczna droga do szkoły” – zorganizowany wspólnie
z Strażą Miejska w Bydgoszczy oraz LPKiW „Myślęcinek” konkurs plastyczny dla
szkół, które wzięły udział w akcji pn. ”Akademia bezpieczeństwa”. Do konkursu
przystąpiło 10 szkół z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. Nagrodzono 5
laureatów.



Przeprowadzono akcję informacyjno-edukacyjną w ramach współpracy z Circle K
dla mieszkańców Bydgoszczy na temat niechronionych uczestników ruchu
drogowego.



Zorganizowano dla mieszkańców Bydgoszczy akcje pn. „Dzień odblasków” przy
współpracy z lokalnymi mediami. Policjanci Wydziału Prewencji i Ruchu
Drogowego propagując bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu
drogowego wspólnie rozdali 120 elementów odblaskowych bydgoszczanom.



Nakręcono spot profilaktyczny pn. „Świeć przykładem” w ramach ogólnopolskiej
kampanii „Świeć przykładem” przy współpracy z Stowarzyszeniem Oponeo
Motorsport oraz telewizją TVB.



Przeprowadzono akcje informacyjno-edukacyjna przy współpracy z PZMot
w Bydgoszczy w ramach „Światowego dnia ofiar wypadków drogowych”.



Finał konkursu “Bądź widoczny-Bądź bezpieczny” realizowany przy współpracy
z Wydziałem Edukacji UM Bydgoszcz oraz firmą HORUS w Pałacu Młodzieży –
udział w finale wzięło 150 dzieci z 6 przedszkoli. Podczas finału dzieci
uczestniczyły w quizach przygotowanych przez WP KMP w Bydgoszczy. Firma
Horus przekazała przedszkolom 300 kamizelek odblaskowych.
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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, 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 partnerów: Bydgoski Ośrodek
Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA, Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego, Stowarzyszenie Oponeo Motorsport. W ramach realizacji
programu w 2017 r. przeprowadzono 9 edycji w bydgoskich placówkach
oświatowych, w których łącznie wzięło udział 947 młodych ludzi.
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży


Zrealizowano 617 „Patroli Przyszkolnych”, wystawiono 27 tzw. „czerwonych
kartek”.



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

w

Bydgoszczy

w

ramach

Miejskiego

Programu

Prewencyjno-

Profilaktycznego „Bezpieczna Szkoła” zorganizowały w dniach od 19 do 22
września 2017 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 994
uczniów z klas I – III szkół podstawowych z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.
W realizację przedsięwzięcia włączyły się: Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec
Bydgoszcz - Miasto, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy,
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Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Bydgoszczy, Straż Pożarna
w Bydgoszczy, Inspekcja Transportu Drogowego w Bydgoszczy, Straż Graniczna
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,

bezpiecznych zachowań nad wodą oraz bezpieczeństwa na kolei. Ponadto
uczestnicy zapoznały się z pracą wielu służb. Wydział Prewencji w ramach
przedsięwzięcia zrealizował 17 spotkań na temat bezpiecznych zachowań
w kontakcie z zwierzętami oraz 22 spotkania dotyczące bezpieczeństwa nad
wodą oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.


Spotkania dla młodzieży z tematyki „Odpowiedzialność prawna nieletnich” - 357
spotkań a udział w nich wzięło 8 830 dzieci i młodzieży. Dodatkowo podczas
2 spotkań w Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy omówiono
zagadnienia handlu ludźmi oraz przestępstw z nienawiści.



Zrealizowano 3 spotkania dla rodziców dot. odpowiedzialności prawnej nieletnich
w ramach, których omówiono zagadnienie cyberprzemocy, oraz wykonywania
władzy rodzicielskiej. W spotkaniach wzięło udział 60 rodziców.



„Bezpieczne otoczenie” – w ramach współpracy z kołem psychologii UKW
Bydgoszcz zrealizowano projekt adresowany do dzieci w wieku 6-9 lat na terenie
placówek oświatowych z tematyki złego, dobrego dotyku, czyli wykorzystywania
seksualnego małoletnich. W ramach projektu zrealizowano 40 spotkań, w których
wzięło

udział

973

dzieci.

Ponadto

przeprowadzono

z

tematyki

„Obcy

niebezpieczny” 5 spotkań dla 194 uczniów.


„Jestem bezpieczny – umiem pomagać innym” - projekt 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 16 szkół podstawowych z terenu miasta Bydgoszcz i 13 szkół
podstawowych z powiatu bydgoskiego. Osiemdziesięciu siedmiu finalistów
konkursu podczas drugiego etapu, wzięło udział w dwudniowym biwaku w dniach
18 – 19 maja 2017 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,

Bank

Spółdzielczy w Koronowie, Kino Helios oraz wójtowie, burmistrzowie powiatu
bydgoskiego.


„Bezpieczna zachowania w kontakcie z psem” – zrealizowano 51 spotkań
z dziećmi o tematyce bezpiecznego kontaktu z psem oraz pracy psa policyjnego,
w których wzięło udział 2 686 dzieci.



„Potrafię, reaguje, pomagam” – przeprowadzono w ramach akcji zajęcia dla 50
uczniów SP nr 31 w Bydgoszczy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.



„Turniej o bezpieczeństwie” – w ramach działań profilaktycznych przy współpracy
z SP nr 41 w Bydgoszczy przeprowadzono turniej międzyszkolny z wiedzy
o bezpieczeństwie.



„Młodzież w obliczu pułapek współczesnej rzeczywistości” - konferencja
zorganizowana przy współpracy z Zespołem Szkół dla Dorosłych. Udział w niej
wzięło 35 pedagogów.
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„Bezpieczna i przyjazna szkoła” – zrealizowano spotkanie w ramach debaty z 250
uczniami Zespołu Szkół nr 19 w Bydgoszczy wraz z Strażą Miejską
w Bydgoszczy na temat bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz zachowań
narażających życie i zdrowie uczniów.



„Bezpieczna zachowania w kontakcie z psem” – zrealizowano 49 spotkań
z dziećmi o tematyce bezpiecznego kontaktu z psem oraz pracy psa policyjnego,
w których wzięło udział ok. 2 526 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, WE UM Bydgoszcz.



„Bezpieczeństwo w domu, w przedszkolu i szkole, na ulicy”” – przeprowadzono
4 spotkania dla dzieci dotyczące bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach.
W spotkaniach wzięło udział 200 dzieci.



„Bezpieczny

przedszkolak”

–

przeprowadzono

25

spotkań

wśród

785

przedszkolaków na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.


Funkcjonariusze wzięli udział w szkoleniu pn. „Podniesienie kompetencji
i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną przez
oglądanie pornografii” zorganizowanej przez Fundacje „Żyjmy zdrowo”.



Przeprowadzono 3 szkolenia dla 190 pracowników grona pedagogicznego
z szkół rejonu KP Wyżyny z tematyki „Algorytmy postępowania w sytuacji
zagrożenia dzieci i młodzieży”



Przeprowadzono szkolenie dla 22 pedagogów na terenie KP Błonie „Zagrożenia
i konsekwencje rozwojowe i zdrowotne u dzieci i młodzieży oglądającej
pornografię”
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PATOLOGIE SPOŁECZNE
Profilaktyka 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 wzięła udział w konkursach z wiedzy o profilaktyce
oraz zabawach, które ukazują pozytywne spędzanie czasu wolnego.



Konkurs „Żyj, nie ulegaj, walcz” - 8.06.2017 r. w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy
odbył się finał konkursu dla młodzieży "Żyj, nie ulegaj, walcz". Konkurs
organizowało po raz dziesiąty - 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

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 przygotowuje 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. W forum profilaktycznym wzięło udział 170 osób. Ponadto
w ramach realizacji przedsięwzięcia odbył się koncert profilaktyczny oraz
spotkanie w formie warsztatów dla 100 uczniów z tematyki uzależnień oraz
„hejtowania”.
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„Kino na temat” - po projekcji filmu „Najlepszy” prowadzono debaty z młodzieżą
na temat uzależnienia, konsekwencji prawnych z Ustawy „o przeciwdziałaniu
narkomanii” oraz na temat instytucji, w których można szukać pomocy a także
alternatywnych sposobów radzenia sobie z problemami. W 6 spotkaniach wzięło
udział 798 uczniów.



Przeprowadzono 233 spotkania z 5 663 uczniami na temat konsekwencji
prawnych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz działań
w ramach profilaktyki uzależnień.



Forum profilaktyczne pn. „Wyśpiewajmy sprzeciw” zorganizowane przez Zespół
Szkól

Administracyjno

-

Ekonomicznych

w

Bydgoszczy

dla

młodzieży

ponadgimnazjalnej. W ramach przedsięwzięcia bydgoscy policjanci, PTZN oraz
Straż

Miejska

odpowiedzialności

przeprowadziła
prawnej.

prelekcję

Dodatkowo

na

temat

odbył

się

uzależnień
konkurs

oraz

piosenki

profilaktycznej. W forum wzięło udział 200 uczniów.


Przedstawiciele KMP w Bydgoszczy wzięli udział w:
- forum pn. Bydgoszcz zdrowa wolna od nałogów” zorganizowana dla uczniów
szkół ponadpodstawowych w Bydgoszczy przez Powiatowego Inspektora Stacji
Sanitarno Epidemiologicznej w Bydgoszczy,
- koncercie pn. „Hejtujemy Dopalacze” zorganizowanego przez Bydgoski Ośrodek
Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA. Udział w nim wzięło ok.
1500 uczniów z szkół ponadpodstawowych.
- 1 spotkanie dla 50 uczniów w ramach projektu ZS Budowlanych pn. „Bezpieczna
młodość rola szkoły” przy współpracy z PTZN Bydgoszcz.

Przemoc w rodzinie


”Bezpieczna rodzina - dziecko wolne od agresji i uzależnień” to akcja
zrealizowana przez Komendę Miejską Policji w Bydgoszczy przy współpracy ze
Strażą Miejską w Bydgoszczy oraz Polskim Towarzystwem Zapobiegania
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Narkomanii Oddział w Bydgoszczy i Maltańską Służbą Medyczną Oddział
w Bydgoszczy. „Bezpieczna Rodzina – dzieci wolne od agresji i uzależnień” to
przedsięwzięcie skierowane do rodziców (opiekunów prawnych), które ma na
celu edukowanie w zakresie rozpoznawania problemu uzależnień dzieci
i młodzieży, praw i obowiązków wynikających z wykonywania władzy
rodzicielskiej oraz konsekwencji prawnych demoralizacji i przestępczości
nieletnich. Policjanci KP Bydgoszcz Błonie w pogadankach i rozmowach
z rodzicami i opiekunami nieletnich zwracali uwagę na problemy uzależnień,
wskazywali instytucje pomocowe, uwrażliwiali na problemy nieletnich.


„Przyjazny Patrol” - służba pełniona w ramach „Przyjaznego Patrolu” rozpoczęła
się z dniem 14 kwietnia 2017 r. i trwała do dnia 16 grudnia 2017 r. W tym czasie
zrealizowano

88

patroli.

Policjanci

wraz

z

pracownikami

socjalnymi

interweniowali w ramach realizacji programu, podczas pełnionych dyżurów 325
razy, sporządzili 267 informacji do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
informacji do Komisariatów Policji w Bydgoszczy. Podczas 325 interwencji
„Przyjaznego Patrolu”, przeprowadzono rozmowy ze 315 osobami dorosłymi oraz
rozpoznano sytuację opiekuńczo - wychowawczą 311 małoletnich.


Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, Realizacja procedury „Niebieska Karta” przeprowadzono 15 szkoleń dla policjantów OPI z podległych jednostek KMP
w Bydgoszczy.



20 lutego 2017 r. Urząd Marszałkowski zorganizował szkolenie dla 30
funkcjonariuszy KMP w Bydgoszczy dot. procedury „Niebieska Karta”.



W dniach 27-28 listopada 2017 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Wiktorowo” 14
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.
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Przeprowadzono 1 spotkanie dla 15 Pań (ofiar przemocy w rodzinie), które są
pod opieką MOPS Bydgoszcz. W ramach spotkania zapoznano uczestniczki
z realizacją procedury „Niebieska karta”.



Funkcjonariusze KMP w Bydgoszczy wzięli udział w konferencji naukowej
organizowanej przez KPSW w Bydgoszczy nt. „Prawo karne w ochronie dziecka”.

Bezpieczeństwo osób starszych


„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
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 2 edycje,
w których wzięły udział 43 osoby.


Funkcjonariusze wzięli udział w radzie seniorów działającej przy UM Bydgoszcz w
ramach rozmów na temat działań na rzecz niechronionych uczestników ruchu
drogowego kierowanych do osób „50 +”



Przeprowadzono spotkanie dla seniorów na spotkaniu Rady Osiedla Wyżyny na
temat bezpieczeństwa użytkowników 2 kółek oraz przepisów dla rowerzystów.
W spotkaniu wzięło udział 30 osób.
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„Aktywnie w trosce o III wiek”, „Bezpieczny senior” – spotkania adresowane do
osób w podeszłym wieku, niezależnie od posiadanej przez nich sprawności
fizycznej, korzystających z placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
spotykających się w m.in.: siedzibach Rad Osiedli, parafiach, “Klubach Seniora”,
Stowarzyszeniach dla seniorów, Uniwersytetach III wieku. Celami spotkań było:
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ludzi starszych,
- rozpoznanie zagrożeń oraz omówienie sytuacji,
- zapobieganie przestępstwom, w których ofiarami są ludzie starsi, min. na
„wnuczka”, „policjanta” itp.,
- nabycie umiejętności oraz wiedzy radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia,
itp.,
W 2017 r. odbyło się 8 spotkań, w których uczestniczyło 367 seniorów.

Ponadto

zrealizowano

spotkania

w

zakresie

„Podejmowania

działań

zmierzających do ograniczania oszustw metodą „na wnuczka” – policjanci
z jednostek podległych na terenie Bydgoszczy zrealizowali 1 279 spotkań
edukacyjnych z ponad 5 811 potencjalnymi ofiarami oszustw. Policjanci
przekazali również ulotki do parafii, instytucji, banków oraz zamieścili informacje
dotyczące przestępstw i ich metod w lokalnych spółdzielniach mieszkaniowych,
radach osiedli, gazetkach oraz telewizjach kablowych.
Również policjanci wzięli udział w „Dniu Seniora” zorganizowanym przez UM
Bydgoszcz,

UKW

Bydgoszcz,

podczas

którego

rozmawiano

również

o bezpieczeństwie osób starszych.
Cyberprzestępczość


„Bezpieczny Internet” – „Cyberprzemoc”, cyberprzestępczość” – w ramach
spotkań dotyczących zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z Internetu
oraz zjawiska cyberprzemocy oraz cyberprzestępczości przeprowadzono 263
spotkania dla 6 763 uczniów. Zagadnienia dotyczące bezpiecznego Internetu,
cyberprzemocy realizowano m. in. w ramach spotkań we współpracy z Kinem
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Helios i Multikinem w projekcie „Kino na temat”. W ramach tematyki rozszerzano
często zagadnienie o tematykę przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży.
Dodatkowo przeprowadzono 2 spotkania dla 133 uczniów dot. tematyki gier
Internetowym w tym min. dot. gry „Niebieski Wieloryb”.


Zrealizowano debatę dot. „Bezpieczny Internet” w Zespole Szkół nr 20
w Bydgoszczy. Udział w przedsięwzięciu wzięło 100 uczniów.

Handel ludźmi


Wyposażone zostały punkty recepcyjne w ulotki dotyczące handlu ludźmi.



Współpraca z instytucjami pomocowymi realizującymi zadania związane
z ochroną praw człowieka.



Przeprowadzono 135 spotkania z dla 5 653 młodych ludzi oraz grona
pedagogicznego z szkół ponadgimnazjalnych z tematyki „Handlu ludźmi”.
Podczas spotkań zaprezentowano liczne filmy profilaktyczne z kampanii
przeciwdziałania handlu ludźmi. Rozdano również na terenie Bydgoszczy
i powiatu bydgoskiego broszury pn. „Nie jestem na sprzedaż” wydane przez
MSW w ramach grantu z Funduszy Norweskich.



Policjanci KMP w Bydgoszczy pełniący funkcję koordynatorów zagadnienia
„Handlu ludźmi” z ramienia służby prewencyjnej i kryminalnej uczestniczyli
w szkoleniu dot. zapobiegania i zwalczania przestępstw handlu ludźmi oraz
przestępstw z nimi związanych zorganizowanych przez KWP w Bydgoszczy.



W październiku policjanci realizujący działania profilaktyczne na terenie
Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego wzięli udział w konferencji zorganizowanej
przez UKW Bydgoszcz oraz KWP Bydgoszcz dot. min. tematyki handlu ludźmi.
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Bezdomność i żebractwo


Zagadnienia dotyczące bezdomności poruszane są podczas odpraw służbowych
w okresie jesienno-zimowym, każda podległa jednostka KMP w Bydgoszczy
otrzymała plakaty i ulotki z informacją o schroniskach i jadłodajniach działających
na terenie Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.



W listopadzie odbyło się w Bydgoszczy seminarium pn. „Bezdomność –
diagnoza i ścieżki wyjścia” zorganizowane w ramach XXXVI Tygodnia Kultury
Chrześcijańskiej, w którym wzięli udział funkcjonariusze KMP w Bydgoszczy.

Bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej


„Zabiegaj - Przetrwaj” – program realizowany od 2009 r. przez powołany Zespół
do spraw Koordynacji Bezpieczeństwa na Terenie Placówek Oświatowych, który
skład wchodzi m. in. przedstawiciel Wydziału Prewencji KMP w Bydgoszczy.
Podstawowym zadaniem Zespołu jest tworzenie i doskonalenie systemu
bezpieczeństwa placówek oświatowych na terenie Bydgoszczy. Opracowano
założenia programu „ZAPOBIEGAJ – PRZETRWAJ”, w ramach, którego
wdrażano:
- standaryzację procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych,
- standaryzację technicznych systemów bezpieczeństwa.
Obecnie Zespół koncentruje się na weryfikacji rozwiązań przyjętych w czasie
ćwiczeń prowadzonych w placówkach oświatowych (głownie sprawdzana jest
procedura „AZYL”, czyli barykady w klasie oraz algorytmy postępowania
w

przypadku

wtargnięcia

napastnika

na

teren

placówki).

W

2017

r.

przeprowadzono:
- 1 ćwiczenie antynapadowe dla 50 uczniów XII LO w Bydgoszczy z klas o profilu
policyjnym z algorytmów postępowania w przypadku wtargnięcia napastnika do
szkoły. Przygotowano również 1 szkolenie antyterrorystyczne dla studentów
Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz 1 szkolenie dla pracowników Banku
Spółdzielczego w Koronowie.
- 2 spotkania dla młodzieży dot. tematyki „Terroryzmu”, w których wzięło udział
127 osób.
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„Praca policjantów” – zrealizowano 42 spotkania, podczas których podjęto
tematykę dotyczącą zakresu pracy policjantów.

W przedsięwzięciach wzięło

udział blisko 1 900 osób. Zaprezentowano również sprzęt będący na
wyposażeniu Policji.


W ramach konferencji organizowanej przez Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Biziela
w Bydgoszczy przeprowadzono wykład dla 70 słuchaczy na temat działań
podejmowanych przez policje podczas akcji antyterrorystycznej oraz zachowania
podczas sytuacji kryzysowych pn. „Oko w Oko z terrorystą”.



Przeprowadzono 5 szkoleń dla 102 pracowników ZDMiKP w Bydgoszczy pn.
„Bezpieczeństwo w kontakcie z petentami”.



„Bezpieczna kobieta” - jest akcją skierowaną do kobiet mającym na celu
wyuczenia

zachowań

obronnych

przed

wszelkimi

formami

przemocy.

Przeznaczony jest dla każdej pełnoletniej kobiety. W 2017 r. odbyły się 2 edycje
spotkań, w których łącznie wzięło udział 50 pań.


„Bezpieczeństwo kobiet” – przeprowadzono wykład dla 300 studentek, UKW
w Bydgoszczy na temat bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych oraz
samoobrony.



„Samoobrona” przeprowadzono 2 spotkania praktyczne z technik samoobrony
dla 55 pracowników Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.



Przeprowadzono szkolenie dla 24 doręczycieli UM Bydgoszcz z algorytmów
postępowania z agresywnym psem oraz zachowania się w sytuacji kryzysowej.



Zrealizowano jedną debatę społeczna zgodną ze standardem KGP pn.
„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ” na terenie KP
Szwederowo przy współpracy z Radą Osiedla Szwederowo.
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„Alkohol, narkotyki – brak biletów powrotnych” - Zgodnie z § 2 pkt. 4
Porozumienia z dnia 13 marca 2017 r. zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta
Bydgoszczy, a Komendantem Miejskim Policji w Bydgoszczy w sprawie
przekazania przez Miasto Bydgoszcz środków finansowych w wysokości 258 550
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
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, wykonano 1 290 służb płatnych po 200 zł brutto za każdą
8-godzinną służbę, a także 2 służby 10-godzinne płatne po 275 zł. brutto oraz
285 służb słuchaczy SP Piła. Patrole ponadnormatywne wykorzystane zostały
w ramach działań wzmożonych „Alkohol, narkotyki – brak biletów powrotnych”
ukierunkowanych na ujawnianie zwalczania wykroczeń i przestępstw takich jak
bójki,

kradzieże,

włamania,

rozboje

oraz

przestępstwa

narkotykowe

i 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 2017 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.

Bezpieczny wypoczynek
 “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 89 spotkań w ramach akcji „Bezpieczne ferie zimowe”,
w których wzięło udział 4 531 uczestników,
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- zrealizowano 162 spotkania w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”,
„Bezpieczna woda”, w których wzięło udział 1 833 dzieci i młodzieży. Ponadto
w ramach akcji „Stop wypalaniu traw” przeprowadzono 2 spotkania wśród 133
uczniów,
- w ramach jednego ze spotkań zimowych zorganizowano wraz ze Strażą
Pożarną w Bydgoszczy, WOPR w Bydgoszczy, Strażą Miejską w Bydgoszczy
oraz LPKiW „Myślęcienek” pokaz ratownictwa wodnego na lodzie, w którym
wzięło udział 80 dzieci.
 „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 oraz w ramach współpracy z WOPR Bydgoszcz. Podstawowym
celem

była

edukacja

młodzieży

w

kierunku

właściwych

zachowań

w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia podczas wypoczynku nad wodą.
Przeprowadzono 3 spotkania, w których wzięło udział 170 uczniów.

Inne


„Oznakuj rower - poznaj swojego dzielnicowego”- w ramach akcji „Oznakuj rower
poznaj swojego dzielnicowego” organizowane są przez policjantów KMP akcje
znakowania rowerów we wszystkich komisariatach. 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. W 2017 r. na terenie Bydgoszczy
zarejestrowano 573 rowery.
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„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 działkowcami,

-

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.
Głównym celem przeprowadzonych działań prewencyjnych było wyuczenie
bezpiecznych zachowań takich jak:
-

zamykanie bram ogrodów i ograniczenie ich liczby,

-

montaż tablic ogłoszeniowych,

-

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 2017 roku odbyły się 83 spotkania z prezesami i przedstawicielami ogródków
działkowych, przeprowadzono 34 szkolenia instruktażowe dla osób dyżurujących
na terenie POD, uczestniczono w 9 zebraniach, dokonano 371 kontroli stanu
zabezpieczenia ogródków, stwierdzono 23 włamania oraz zatrzymano 4
sprawców włamań.
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III. SYTUACJA KADROWA I LOGISTYCZNA.
Na dzień 01 stycznia 2017 roku stan etatowy Komendy Miejskiej Policji
w Bydgoszczy wynosił 1026 policjantów, w tym 39 wakatów. W całym 2017 roku do
służby w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy przyjęto 51 nowych
funkcjonariuszy, natomiast zwolniono 31. Szeregi bydgoskiej komendy zasiliło 17
policjantów przeniesionych z innych jednostek, a 40 zdecydowało się na
kontynuowanie służby poza jej strukturami. Ponadto w 2017 roku zmniejszono stan
zatrudnienia w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy o 13 etatów. W związku
powyższym na dzień 31 grudnia 2017 roku ilość etatów w KMP wynosi 1013 w tym
39 wakatów.

W

2017 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 355.000,00 zł. Ze
środków tych sfinansowano:
 258 550, 00 zł. na dodatkowe służby na terenie miasta w ramach programu
„Alkohol i narkotyki – brak biletów powrotnych” (1 292 służby)
 22 000, 00 zł. na dodatkowe służby w ramach programu „Przyjazny Patrol” (88
służby)
 9 450, 00 zł. na koszty utrzymania dodatkowych patroli służb prewencyjnych.
 65 000, 00 zł – modernizacja samochodu IVECO. Z uwagi jednak na
wydłużony termin realizacji prac modernizacyjnych na I kwartał 2018 roku
środki te zwrócono do Urzędu Miasta.

Ponadto

z

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego

otrzymano

darowiznę

rzeczową, o wartości 97 574, 00 zł, w postaci samochodu osobowego marki Ford
Mondeo.
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PODSUMOWANIE

Na podstawie przedstawionych powyżej danych można przyjąć, iż w 2017
roku stan porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Bydgoszczy,
utrzymany był na dobrym poziomie.
Ograniczono

przestępczości

w najbardziej

uciążliwych

dla mieszkańców

kategoriach przestępstw, a zarazem wzrosła ich wykrywalność. Jest to efekty min.
bardzo dobrej współpracy pomiędzy Komenda Miejską Policji w Bydgoszczy a innymi
podmiotami odpowiedzialnymi również za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku na
terenie Bydgoszczy. Jak i w ubiegłych latach nie bez znaczenia dla osiągania tak
dobrych wyników była pomoc i wsparcie udzielana przez władze miejskie w tym
zakresie.
W stały krajobraz Bydgoszczy wpisały się również programy prewencyjne
realizowane przez policjantów wspólnie z innymi podmiotami, mające na celu
zapobieganie i zwalczanie przestępczości.

Komendant Miejski Policji
w Bydgoszczy
insp. Sławomir Kosiński
(podpis na oryginale)

