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 To był kolejny dobry rok dla bydgoskiej Policji. Dzięki wytężonej pracy 

wszystkich funkcjonariuszy, podejmowanym przedsięwzięciom oraz współdziałaniu   

z innymi instytucjami, udało się zrealizować założenia, jakie postawiliśmy przed sobą 

na 2018 rok. Wzorem lat poprzednich policjanci Komendy Miejskiej Policji                  

w Bydgoszczy aktywnie uczestniczyli w kreowaniu właściwego wizerunku tej 

instytucji na wielu kluczowych płaszczyznach, realizując zadania z przyjętych 

priorytetów wewnętrznych, ale przede wszystkim oczekiwań mieszkańców 

Bydgoszczy, tak, aby zapewnić wysokie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców 

naszego miasta. 

Zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa wymaga działań systemowych, 

opartych o współpracę wszystkich instytucji, organizacji i podmiotów uczestniczących 

w życiu publicznym. My, jako Policja, swoje działania i przedsięwzięcia przede 

wszystkim staraliśmy się właściwie dostosować do oczekiwań mieszkańców. 

Przygotowane przez nas programy profilaktyczne i edukacyjne mające na celu 

uświadomienie mieszkańcom Bydgoszczy możliwości wystąpienia zagrożeń, a także 

umiejętności przeciwdziałania ich wystąpieniu, prezentowaliśmy na wszelkiego 

rodzaju festynach, lokalnie organizowanych spotkaniach i happeningach. 

 Wszystkie nasze działania profilaktyczne i wykrywcze staraliśmy się 

dostosować do urozmaicenia i specyfiki naszego regionu. Bydgoszcz jest 

atrakcyjnym centrum szkolnictwa przede wszystkim ponadgimnazjalnego i wyższego, 

na terenie miasta znajdują się liczne firmy i zakłady przemysłowe, jak i również przez 

miasto przebiegają trzy drogi krajowe, DK nr 5, DK nr 25 i DK nr 80. W tym zakresie 

duże znaczenie ma także kolejowy węzeł komunikacyjny łączący największe miasta 

w kraju. 
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I. OCENA ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ I WYNIKI PRACY WYKRYWCZEJ. 

 

 

W 2018 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy 

odnotowaliśmy większą ilość wszystkich wszczętych postępowań przygotowawczych 

niż w roku poprzednim. Ma to związek z nowelizacją przepisów Ustawy „Kodeks 

Karny” w zakresie czynu zabronionego stypizowanego w art. 209 kk. (Przestępstwo 

uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego). Zmiany te inaczej niż 

dotychczas konstruują odpowiedzialność sprawcy czynu. W całym 2018 roku 

wszczęto 2 644 postępowań z art. 209 kk. tj. o 2 251 więcej niż w 2017 roku ( 2017 r. 

– 393). Tak, więc z wyłączeniem postepowań z art. 209 kk. odnotowaliśmy, jako 

bydgoska Policja, spadek wszczęć postępowań w stosunku do roku ubiegłego.        

W tym zmniejszeniu uległa ilość stwierdzonych przestępstw w najbardziej 

uciążliwych dla społeczeństwa kategoriach. Natomiast wykrywalność tych 

przestępstw wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym. Równie skutecznie 

zwalczaliśmy przestępczość korupcyjną, gospodarczą i narkotykową. 

 

  W 2018 roku Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy odnotowała spadek        

o 701 (tj.7,8%) wszczętych postępowań (bez art. 209 kk.) przy jednoczesnym 

wzroście ich wykrywalności – o 2,23% (2017 r. – 65,85%, 2018 r. – 68,08%).           

W omawianym okresie wszczętych zostało łącznie 8 288 postępowań 

przygotowawczych (2017 r. – 8 989). W minionym roku na terenie działania KMP     

w Bydgoszczy odnotowano również spadek o 355 (tj. 4,41%) przestępstw 

stwierdzonych (2017 r. – 8 050, 2018 r. – 7 695). Sprawcom zbrodni i występków 

udowodniono dokonanie łącznie 5 269 czynów przestępczych.  

 

W kategorii przestępstw kryminalnych ( również bez art. 209 kk) ilość wszczęć 

zmalała o 12,85 %, tj. 816 spraw (2017 r. – 6 352, 2018 r. – 5 536). Odnotowano 

jednocześnie wzrost ich wykrywalności o 0,27 % (2017 r. – 58,54%, 2018 r. – 

58,81%).  
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O poprawie bezpieczeństwa świadczy również wyraźny spadek – o 542 (tj. – 

17,61%) – postępowań wszczętych (2017 r. – 3 078, 2018 r. – 2 536) oraz o 515 (tj. 

– 16,6%) przestępstw stwierdzonych (2017 r. – 3 102, 2018 r. – 2 587) w siedmiu 

kategoriach pospolitych przestępstw kryminalnych. Do grupy tych przestępstw, 

najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa, do momentu utworzenia programu 

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 2018 roku w stosunku do roku 

ubiegłego wzrosła o 0,64% (2017 r. – 43,04%, 2018 r. – 43,68%).  

W poszczególnych kategoriach dane dotyczące przestępstw stwierdzonych 

kształtują się następująco: 

 uszczerbek na zdrowiu – spadek z 139 do 87 (o 52 przestępstwa mniej tj.             

o 37,41%), przy jednoczesnym wzroście wykrywalności do poziomu 87,36% 

(2017 r. –    86,33 %); 

 bójka i pobicie – spadek z 54 do 33 (o 21 mniej, tj. o 38,89%), przy jednoczesnym 

wzroście wykrywalności do poziomu 88,24% (2017 r. –  87,04%); 

 kradzież cudzej rzeczy – spadek z 1 417 do 1 105 (o 312 mniej, tj. o 22,02%), 

przy jednoczesnym wzroście wykrywalności do poziomu 39,73% (2017 r. – 

37,97%); 

 kradzież samochodu – spadek z 78 do 51 (o 27 mniej, tj. o 34,62%), 

przy jednoczesnym wzroście wykrywalności do poziomu 30,19% (2017 r. – 

20,0%); 

 kradzież z włamaniem – spadek z 780 do 744 (o 36 mniej, tj. o 4,62%), 

przy jednoczesnym wzroście wykrywalności do poziomu 46,73% (2017 r. – 

40,54%); 

 przestępstwa rozbójnicze – spadek z 143 do 109 (o 34 mniej, tj. o 23,78%), 

przy jednoczesnym wzroście wykrywalności do poziomu 79,82% (2017 r. – 

71,53%); 

 uszkodzenie rzeczy – spadek z 569 do 509 (o 60 mniej, tj. o 10,54%), 

przy uzyskanym wskaźniku wykrywalności na poziomie 29,8% (2017 r. – 

37,72%). 
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Podsumowując można zauważyć, że 2018 rok jest kolejnym rokiem, w którym 

odnotowano spadek ilości przestępstw stwierdzonych.  

Na poniższym wykazie przedstawiono ilość przestępstw stwierdzonych na 

terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy w latach 2014 – 2018. 
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W roku 2018 na terenie działania KMP w Bydgoszczy odnotowano 6 zabójstw 

(2017 r. – 15) 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 

2017 2018 WD 2017 2018 WD 2017 2018 2017 2018 

KP 
Śródmieście 

2 541 2 947 115,98 2 044 2 438 119,28 60,42 67,95 53,86 58,21 

KP 
Szwederowo 

1 613 1 787 110,79 1 259 1 125 89,36 65,08 69,46 62,49 64,85 

KP Błonie 1 266 1 641 129,62 1 076 1 209 112,36 71,76 76,38 66,63 71,43 

KP Wyżyny 1 447 1 611 111,33 1 261 1 115 88,42 70,38 70,78 64,77 65,45 

KP Fordon 1 075 1 264 117,58 977 962 98,46 70,20 71,77 61,87 66,33 

   KMP 
Bydgoszcz 

(wszystkie 
jednostki i 
komórki 

organizacyjne) 

9 382 10 932 116,52 8 184 8 403 102,58 66,38 70,76 59,41 63,75 

* WD – oznacza wskaźnik dynamiki, w tabeli uwzględniono wszystkie kategorie przestępstw- w tym przestępstwa z art. 209 kk 

 

 

 

 

 

 W ubiegłym roku policjanci z wszystkich Komisariatów Policji na terenie 

Bydgoszczy uzyskali lepsze niż w roku poprzednim wyniki w zakresie zwalczania 

najbardziej uciążliwych dla mieszkańców miasta przestępstw pospolitych, przy 

średniej wykrywalności dla całego KMP na poziomie – 43,68%. (2017 r. – 43,04%). 
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     Na poniższych wykazach przedstawiono wykrywalność w latach 2014 – 2018. 
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Funkcjonariusze KMP w Bydgoszczy ustalili o 142 podejrzanych więcej niż    

w roku  poprzednim (2017 r. – 3 610, 2018 r. – 3 752). Wobec 143 z nich, na wniosek 

Prokuratury, Sądy zastosowały środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego 

aresztowania (2017 r. – również wobec 143). 

          Ustalono 132 nieletnich (2017 r. – 161), którzy dokonali łącznie 317 czynów 

karalnych (2017 r. – 506).  

 

           W ramach codziennych kontroli oraz prowadzonych działań, policjanci  

zatrzymali 377 osób poszukiwanych listami gończymi . 

 

 W 2018 roku bydgoscy policjanci odzyskali mienie utracone przez 

pokrzywdzonych w wyniku przestępstw na łączną kwotę 1 561 624 złote.  

 

 W ubiegłym roku stwierdzono także 693 przestępstwa z Ustawy  z dnia 29 

lipca 2005 roku „o przeciwdziałaniu narkomanii”. Zatrzymano 333 podejrzanych,       

a z rynku przejęto łącznie ponad 31 kilogramów różnego rodzaju narkotyków. 

  

Ponadto policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej 

ujawnili i zabezpieczyli prawie 200 kilogramów tytoniu, ponad 286 tys. sztuk 

papierosów, a także 2 782 litrów alkoholu, które nielegalnie usiłowano wprowadzić do 

sprzedaży, co mogło narazić Skarb Państwa na uszczuplenia z tytułu 

nieodprowadzonego podatku VAT, akcyzy i cła  na kwotę ponad 578 tys.  złotych. 

 

Chciałbym zwrócić uwagę nie tylko na duże zaangażowanie wszystkich 

policjantów i pracowników Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, ale również 

utrzymującą się od wielu lat bardzo dobrą współpracę ze wszystkimi podmiotami 

poza policyjnymi, 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 2018 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy 

odnotowano wzrost zdarzeń drogowych. Zmniejszyła się natomiast liczba wypadków 

drogowych, w których były ofiary śmiertelne. Odnotowano spadek ilości osób, które 

poniosły śmierć w wyniku tych zdarzeń z 29 w 2017 r. do 19 w 2018 r. Zwiększyła się 

jednak ilość osób rannych w wypadkach.     

 W minionym roku doszło łącznie do 7 902 zdarzeń drogowych, tj. o 530 więcej 

niż w roku ubiegłym. Dane na przełomie lat 2017/2018 dla całej jednostki kształtują 

się następująco: 

 

 
WYPADKI KOLIZJE 

OFIARY 
ŚMIERTELNE 

RANNI 

2017 2018 % 2017 2018 % 2017 2018 % 2017 2018 % 

KMP 
Bydgoszcz 
(miasto i powiat) 

188 234 +24 7186 7668 +6,7 29 19 -34 237 173 -27 

Miasto 
Bydgoszcz 

130 158 +21,5 5654 5858 +3,6 16 8 -50 150 269 +79 

 

 

W roku 2018, podobnie jak w latach ubiegłych, sprawcami 92,5% wszystkich 

zdarzeń drogowych byli kierujący pojazdami. Najczęstszymi przyczynami zdarzeń 

drogowych pozostają nadal: 

 

 niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 25,6%; 

 nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 20,9%; 

 niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 5,3%; 

 nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu – 2%; 
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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”, „Bezpieczna-10”, „Motocyklowy patrol”, „Wideo rejestrator”, 

„Niechroniony uczestnik ruchu drogowego”, „Prędkość”, „Kaskadowy Pomiar 

Prędkości”, „Truck&Bus”, „Alkohol i narkotyki”, „Pasy”, „Smog”, „Bezpieczne drogi 

krajowe”, „Bezpieczne drogi wojewódzkie”, „Bezpieczne drogi powiatowe”, 

„Bezpieczna gmina”, „Świeć przykładem”, „Pieszy”, „Bezpieczny weekend”, „Trzeźwy 

poranek”, „Trzeźwy kierujący”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczny Rower”, „Ferie”, 

„Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczny autobus”, „Znicz”.   

Wydział Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy kontynuował, podobnie jak     

w 2017 roku, współpracę z innymi służbami organizując wspólne patrole na drogach 

całego powiatu bydgoskiego między innymi z Żandarmerią Wojskową (166 służb, 

2017 r. – 56), Strażą Graniczną (47 służb, 2017 r. – 37), Inspekcją Transportu 

Drogowego (55 służb, 2017 r. – 52), Służbą Celną a także Służbą Leśną. 

 

Na terenie Bydgoszczy (miasto i powiat) stwierdzono ogółem 345 przestępstw 

z art. 178a KK (prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym), w tym na terenie 

Bydgoszczy (tylko miasto) – 218. 

 

W analizowanym okresie policjanci WRD KMP w Bydgoszczy przeprowadzili 

191 807 kontroli stanu trzeźwości kierowców tj. o 6 745 (3,1%) mniej, niż                  

w poprzednim roku (2017 r. –  198 552).   

 

Na bieżąco opiniowano także wnioski dotyczące zmian organizacji ruchu        

w związku z organizowanymi imprezami i prowadzonymi robotami drogowymi           

w obrębie pasa drogowego. W 2018 roku policjanci WRD skierowali do zarządców 

dróg 494 (w 2017 r. – 338) wnioski dotyczące poprawy bezpieczeństwa na drogach. 

Ponadto należy wspomnieć o Krajowej Mapie Zagrożeń, gdzie w ramach tego 

programu dodatkowo skierowano 169 wniosków związanych z infrastrukturą 

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

 

W 2018 roku policjanci pionu prewencji wykonali 47 839 służb patrolowych 

(2017 r. – 51 142). W służby te wliczono również patrole ze służb 

ponadnormatywnych. Wskaźnik wykorzystania policjantów ogniw patrolowo – 

interwencyjnych w służbie patrolowej wyniósł 35,53% (2017 r. – 38,93%), oraz 

dzielnicowych w służbie obchodowej wyniósł odpowiednio: 46,08% w roku 2018, 

oraz  44,38% w 2017 roku.   

W minionym roku policjanci z KMP w Bydgoszczy przeprowadzili 50 013 

interwencji przy 55 057 w 2017 roku.  

 Mniejsza ilość patroli, będących w dyspozycji dyżurnego, wpłynęła na wzrost 

średniego czasu reakcji na zdarzenie, który w 2018 roku wyniósł 19:34, natomiast     

w 2017 roku 16: 01, co stanowi wzrost o 3:33 min. 

W 2018 roku odnotowano również spadek ilości osób doprowadzonych do 

„Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych”. W całym 2018 roku doprowadzono 3 196 

osób, natomiast w 2017 roku 3 596.  Ponadto w 2018 roku 806 osób osadzono        

w policyjnym „Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych” celem wytrzeźwienia. 

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 30 502 mandatów karnych na kwotę 5,7 

miliona złotych, natomiast w roku 2017 nałożyli 52 842 mandatów karnych na łączną 

kwotę 8,01 miliona złotych.  

W analizowanym okresie wobec osób popełniających wykroczenia skierowano 

3 905 wniosków o ukaranie do sądu (2017r. – 4 710). Wnioski te dotyczyły 

najczęściej wykroczeń przeciwko: porządkowi i bezpieczeństwu w komunikacji –       

1 966, mieniu 825 (w tym m.in. 678 z art. 119 kw – kradzież i 118 z art. 124 kw – 

uszkodzenie mienia) oraz porządkowi i spokojowi publicznemu – 255 (w tym 215       

z art. 51 kw – zakłócanie porządku w tym ciszy nocnej). 
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Na terenie Bydgoszczy, z przekazanych przez Urząd Miasta środków 

finansowych, zrealizowano 1 592 służby ponadnormatywne, 305 służb aplikantów 

Szkoły Policji   w Pile oraz 88 służb w ramach programu „Przyjazny patrol”. 

 

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA (Działania w zakresie rozpoznawania                        

i profilaktycznej pracy Policji na rzecz zapobiegania demoralizacji oraz patologii 

społecznej).  

 

Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym 

 

 „Bezpieczna droga do szkoły” – zrealizowano 335 spotkań z 7 984 dziećmi ze 

szkół podstawowych oraz przedszkoli, podczas których przekazywane były 

wiadomości dotyczące podstawowych zagadnień związanych z bezpiecznym 

przechodzeniem przez ulicę. W ramach spotkań na temat bezpieczeństwa na 

drodze oraz wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu poprawę 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym realizowano również ćwiczenia praktyczne, 

które odbywały się na przejściach dla pieszych.  

 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 38 spotkań z 924 dziećmi. Partnerem działań był 

WORD Bydgoszcz, który przekazał dzieciom elementy odblaskowe. 

  Zrealizowano 1 pogadankę na temat: „Twoje światła - Twoje bezpieczeństwo”,   

w której wzięło udział 100 uczniów szkoły podstawowej z terenu Wyżyn.  

 „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” - tematyka ta została poruszona na          

21 spotkaniach dla 478 uczestników. 

 „Dla każdego jest miejsce na drodze” - tematyka ta została poruszona na             

4 spotkaniach dla 123 uczestników. 

 „Niechroniony uczestnik ruchu drogowego” – zrealizowano 3 spotkania dla         

49 mieszkańców Bydgoszczy na temat bezpiecznego przechodzenia przez ulicę.  
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 „Patrz i słuchaj” - tematyka ta została poruszona na 1 spotkaniu dla                    

20 uczestników. 

 „Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków” – Wydział Prewencji KMP                   

w Bydgoszczy wraz z kierowcą rajdowym Marcinem Gagackim ze 

Stowarzyszenia Oponeo Motorsport rozdawali mieszkańcom Bydgoszczy 

elementy odblaskowe przekazane w ramach akcji przez Wojewódzki Ośrodek 

Ruchu Drogowego w Bydgoszczy. 

 W ramach współpracy z marketem DECATHLON zorganizowano piknik 

rowerowy, podczas którego znakowano rowery i przeprowadzano rozmowy 

profilaktyczne z użytkownikami jednośladów, zachęcając do kreowania 

życzliwych i odpowiedzialnych postaw w ruchu drogowym. 

 „Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków drogowych” funkcjonariusze 

WP Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy wspólnie z przedstawicielem  

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Bydgoszczy 

przeprowadzili działania profilaktyczno-edukacyjne, podczas których rozmawiali  

z kierującymi o szeroko rozumianym bezpieczeństwie w ruchu drogowym.         

W ramach obchodów Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach wypadków 

Drogowych oraz propagując kampanię "NIE ZABIJAJ" funkcjonariusze wydziału 

Prewencji KMP w Bydgoszczy wraz z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego  Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy poprowadzili  prelekcję dla 

80 uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Przedstawiciele 

Urzędu Wojewódzkiego z kolei rozmawiali z młodzieżą o numerze 112 

przekazując bezcenne informacje, dotyczące zawiadamiania służb ratunkowych 

w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. 

  „Jednośladem 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 250 uczniów klas IV-VI szkół 

podstawowych z terenu Bydgoszczy;  
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- Przeprowadzono 4 spotkania wśród 75 uczniów klas IV Szkół 

Podstawowych oraz zajęcia edukacyjne z zakresu bezpiecznego 

poruszania się na rowerze, przypominając najważniejsze przepisy RD;  

- Policjanci wzięli udział w 3 egzaminach na kartę rowerową. W spotkaniach 

z policjantami uczestniczyło 220 uczniów; 

- „Dzień bezpiecznej jazdy na rowerze”, w którym wzięło udział 145 

przedszkolaków z jednośladami;  

- Przeprowadzono przy współpracy z SP nr 66 w Bydgoszczy konkurs         

z wiedzy bezpieczeństwie w ruchu drogowym. 

 „Bezpieczni w ruchu” - program realizowany drugi rok przez Zespołu Szkół 

Samochodowych w ramach współpracy z Wydziałem Prewencji KMP                    

w Bydgoszczy oraz Bydgoskim Ośrodkiem Rehabilitacji, Profilaktyki i Terapii 

Uzależnień „BORPA”. Funkcjonariusze realizując program przeprowadzili              

3 spotkania z 94 uczniami z szkół gimnazjalnych. 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 trakcie tych zajęć za pomocą 

alkogogli oraz narkogogli młodzież mogła doświadczyć na własnej skórze, jak 

organizm reaguje na alkohol oraz środki psychoaktywne.  

  „Bezpieczni w ruchu drogowym – zabezpieczenie miejsca wypadku” – 

zrealizowano 2 spotkania dla 95 uczniów Liceum Plastycznego w Bydgoszczy na 

temat obowiązujących przepisów oraz przyczyn i konsekwencji wypadków 

drogowych. Z zakresu Bezpieczeństwa w RD zrealizowano również spotkanie      

w Technikum Kolejowym, w którym uczestniczyło 80 uczniów oraz spotkanie dla 

35 uczniów klasy mundurowej z Zespołu Szkół dla Dorosłych w Bydgoszczy.  
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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.  

 W ramach podjętej współpracy z Aresztem Śledczym w Bydgoszczy zrealizowano 

program „Prosta Droga”, w którym przeprowadzono 4 spotkania z 34 osadzonymi 

z zakresu bezpieczeństwa na drogach. 

  „Moda na odblaski” - funkcjonariusze Wydziału Prewencji, wraz                             

z przedstawicielami Krajowego Centrum BRD, 13 grudnia w Kinoteatrze ADRIA 

przygotowali finał konkursu „Moda na odblaski” dla dzieci z 6 placówek 

oświatowych z Bydgoszczy i powiatu. W spotkaniu wzięło udział 285 dzieci. 

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.  

 Konkurs plastyczny pn. „Bezpieczna droga do szkoły” – zorganizowany wspólnie 

ze Strażą Miejską w Bydgoszczy oraz LPKiW „Myślęcinek” dla szkół, które wzięły 

udział w akcji pn. ”Akademia bezpieczeństwa”. Do konkursu przystąpiło 6 szkół   

z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.  

 „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. Program realizowany był przy współpracy 

partnerów tj.: Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki 

BORPA, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Stowarzyszenie Oponeo 

Motorsport. W ramach realizacji programu w 2018 r. przeprowadzono 3 edycje     

w placówkach oświatowych na terenie Bydgoszczy, w których łącznie wzięło 

udział 280 młodych ludzi.  
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 Zrealizowano 2 spotkania dla rodziców i pedagogów w ZS nr 29 w Bydgoszczy     

z tematyki zmian w przepisach RD oraz udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 

 Uczestniczono w konferencji organizowanej przez UM Bydgoszcz nt.  

”Bezpieczeństwo pieszych”.  

 

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 

 

 

 Zrealizowano 286 tzw. „Patroli przyszkolnych” w rejonach placówek oświatowych 

na terenie Bydgoszczy.  

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

Miejska w Bydgoszczy w ramach Miejskiego Programu Prewencyjno - 

Profilaktycznego Bezpieczna Szkoła zorganizowały w dniach od 18 września do 

21 września 2018 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 

1 224 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, Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Bydgoszczy, Straż 

Pożarna w Bydgoszczy, Straż Graniczna w Bydgoszczy, Wydział 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UW Bydgoszcz oraz Wydział 

Edukacji Urzędu Miasta w Bydgoszczy. Jednym z celów spotkań była edukacja 

dzieci w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych.  

 Spotkania dla młodzieży z tematyki „Odpowiedzialność prawna nieletnich” –

zrealizowano 229 spotkań, a udział w nich wzięło 5 435 osób. Dodatkowo 

podczas wielu spotkań omówiono zagadnienia, tj. handel ludźmi, przestępstwa                   

z nienawiści, cyberzagrożenia oraz ogólne zasady bezpieczeństwa. Ponadto z tej 

tematyki zrealizowano 3 spotkania z 64 rodzicami na terenie szkół.  
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 „Bezpieczne otoczenie” – w ramach współpracy z kołem psychologii UKW           

w Bydgoszczy 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       

4 spotkania, w których wzięło udział 80 dzieci.  

 „Bezpieczny przedszkolak” – przeprowadzono 33 spotkania z 956 

przedszkolakami dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci, tj.        

w domu, przedszkolu, na ulicy.  

 „Bezpieczeństwo w życiu codziennym” – zrealizowano 23 spotkania wśród 419 

dzieci na temat bezpiecznych zabaw, nie ufania obcym oraz bezpieczeństwa 

podczas przechodzenia przez ulicę, a także z tej samej tematyki przeprowadzono 

3 spotkania dla 47 uczniów pn. „Bądź bezpieczny”.  

 „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, udzielanie 

pierwszej pomocy, umiejętność właściwej reakcji, powiadomienia służb 

ratunkowych. Udział w nim wzięło 15 szkół podstawowych z terenu miasta 

Bydgoszczy i 12 szkół podstawowych z powiatu bydgoskiego. Finaliści 

uczestniczyli w biwaku w dniach 17 – 18 maja 2018 r. zorganizowanym               

w ośrodku Związku Harcerstwa Polskiego w Krówce Leśnej. 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 oraz wójtowie, burmistrzowie powiatu bydgoskiego.  

 „Agresja, przemoc rówieśnicza” – zrealizowano 203 spotkania z 4 507 uczniami 

na temat agresji rówieśniczej, przeciwdziałania jej oraz konsekwencji prawnych. 

W tym odbyły się 2 spotkania w ramach „Kina na temat” przy współpracy z Kinem 

Helios.  Ponadto zrealizowano 2 spotkania na temat „Bezpieczeństwo w szkole, 

agresja, przemoc, cyberprzemoc” wśród 50 uczniów.  
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 „Obcy niebezpieczny” – przeprowadzono wśród 114 przedszkolaków 5 spotkań 

dotyczących nie ufania obcym osobom.  

 Policjanci wzięli udział w konferencji pn. „Nie-rzeczywisty świat, czyli dziecko 

dręczone przez rówieśników” zorganizowane przez poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną nr 2 w Bydgoszczy.  

 „Praca policjanta” - ogólne zasady bezpieczeństwa – spotkania wpisujące się       

w kampanię „Zostań kimś wyjątkowym” – przeprowadzono 43 spotkania wśród        

1 469 uczniów dotyczące pracy policji, struktury oraz zadań wynikających            

z Ustawy o Policji. W ramach spotkań wielokrotnie prezentowano sprzęt będący 

na wyposażeniu Policji.  

 „Bezpieczne zachowania w kontakcie z psem” – zrealizowano 57 spotkań             

z dziećmi o tematyce bezpiecznego kontaktu z psem oraz pracy psa policyjnego, 

w których wzięło udział ok. 2 952 dzieci.  

 „Dajemy dzieciom MOC” – festyn zorganizowany przy współpracy z Ośrodkiem 

Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej    

im. Braille’a w Bydgoszczy oraz z wszystkimi służbami mundurowymi, tj. SM 

Bydgoszcz, SOK Bydgoszcz, ŻW Bydgoszcz, SG Bydgoszcz, Inspekcja 

Transportu Drogowego w Bydgoszczy, a także z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu 

Drogowego w Bydgoszczy, Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu 

Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Bydgoskim Ośrodkiem Rehabilitacji Terapii 

Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w Bydgoszczy. W przedsięwzięciu wzięło 

udział 800 dzieci. W ramach festynu policjanci realizowali zajęcia dot. 

bezpieczeństwa nad wodą.  

 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.  
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PATOLOGIE SPOŁECZNE 

 

Profilaktyka uzależnień 

 

 W ramach zawartego porozumienia z Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii 

dotyczącego programu “FreD Goes Net” w kwestii wcześniejszych interwencji 

wobec młodych osób, które zostały odnotowane w związku z używaniem 

alkoholu i narkotyków w roku 2018 ujawniono 30 osób nieletnich, będących pod 

wpływem środków odurzających oraz 114 nieletnich pod wpływem alkoholu.  

 Konkurs „Żyj, nie ulegaj, walcz”- organizowany po raz jedenasty przez 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.  

 Przeprowadzono 171 spotkań z 4 527 uczniami na temat konsekwencji prawnych 

wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, odpowiedzialności prawnej 

nieletnich oraz działań w ramach profilaktyki uzależnień.  

 Zorganizowano dwie debaty profilaktyczne połączone z wystawą prac 

plastycznych uczniów klas VII i VIII SP 27 w Bydgoszczy, dotyczące zgubnego 

wpływu substancji psychoaktywnych. Działania realizowane były w ramach 

Grantu Profilaktycznego Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018. 

 Przeprowadzono wykład dla 45 osób z rady pedagogicznej Pałacu Młodzieży      

w Bydgoszczy z tematyki pt.„ Środki psychoaktywne – postępowanie w przypadku 

ich ujawnienia lub ucznia pod ich wpływem” 

 Przy współpracy ze SM Bydgoszcz, BORPA i ZS Mechanicznych w Bydgoszczy 

zorganizowano konferencje pn. ”Młodzież a zachowania ryzykowne – wpływ 

środków odurzających na zdrowie i życie człowieka”. W ramach spotkania             

z ramienia policji zrealizowano tematykę odpowiedzialności prawnej z ustawy        

o przeciwdziałaniu narkomanii oraz działań policji w tym zakresie.  
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 Przedstawiciele KMP w Bydgoszczy wzięli udział w: 

- forum pn. „Bydgoszcz zdrowa wolna od nałogów” zorganizowanym dla uczniów 

szkół ponadpodstawowych w Bydgoszczy przez Powiatowego Inspektora Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy; 

- w zlocie Kujawsko - Pomorskich Chorągwi ZHP i zorganizowanej akcji 

„Bezpieczne wakacje”;  

- w kongresie „Ku trzeźwości Narodu” w ramach narodowego programu 

trzeźwości zorganizowanego przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy i Episkopat 

Polski;  

- w spotkaniu dla rodziców uczniów ZS Spożywczych na temat środków 

odurzających, uzależnień i odpowiedzialności prawnej;  

- w szkoleniach dla 69 pedagogów szkolnych z tematyki środków odurzających.   

 

 

PRZEMOC W RODZINIE 

 

 

 „Przyjazny Patrol” - Służba pełniona w ramach „Przyjaznego Patrolu” rozpoczęła 

się z dniem 11 maja 2018 r. i trwała do dnia 15 grudnia 2018 r. W tym czasie 

zrealizowano 88 patroli. Policjanci wraz z pracownikami socjalnymi interweniowali 

w ramach realizacji programu, podczas pełnionych dyżurów, sporządzili            

255 informacji do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz informacji do 

Komisariatów Policji w Bydgoszczy, a w 5 przypadkach powiadomiono Sąd 

Rodzinny i Nieletnich w Bydgoszczy. Podczas 255 interwencji „Przyjaznego 

Patrolu”, przeprowadzono rozmowy z 250 osobami dorosłymi oraz rozpoznano 

sytuację opiekuńczo - wychowawczą 263 małoletnich. 

 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, Realizacja procedury Niebieskiej Karty – 

„Kwestionariusz szacowania ryzyka” przeprowadzono 11 szkoleń dla policjantów 

OPI, WRD z podległych jednostek KMP w Bydgoszczy. 
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 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. 

 Forum profilaktyczne pn. „Wyśpiewajmy sprzeciw” zorganizowane przez ZS 

Administracyjno - Ekonomicznych w Bydgoszczy dla młodzieży 

ponadgimnazjalnej. W ramach przedsięwzięcia bydgoscy policjanci, „BORPA” 

oraz Straż Miejska przeprowadzili prelekcję na temat uzależnień oraz 

odpowiedzialności prawnej. Policjanci w ramach spotkania podjęli dyskusje          

z młodzieżą na temat przemocy w rodzinie oraz omówili procedurę „Niebieska 

Karta”. Dodatkowo odbył się konkurs piosenki profilaktycznej.  

 „Zły dobry dotyk” – przeprowadzono 4 spotkania wśród 71 dzieci nt. przemocy 

oraz tematyki molestowania seksualnego.   

 „Przemoc i agresja” - przeprowadzono 22 spotkania z tej tematyki wśród           

451 osób poruszając zagadnienie przemocy domowej.  

 „Mediacje” – przeprowadzono 1 spotkanie wśród 35 uczniów.  

 „Przemoc w rodzinie” – przeprowadzono 1 szkolenie dla 18 pedagogów z zakresu 

procedury „Niebieska karta”. 

 „Przemoc w rodzinie” - przeprowadzono warsztaty dla 17 kobiet, które są 

podopiecznymi ROPS Błonie na temat procedury „Niebieskiej Karty” oraz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

 „Wpływ przemocy na rozwój dzieci” – przeprowadzono 1 warsztaty dla 10 kobiet, 

które są podopiecznymi ROPS Błonie.  
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Bezpieczeństwo osób starszych 

 

 

 „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 

percepcję postrzegania zagrożeń, wykrycie problemów tzw. kierowcy z dużym 

stażem i uświadomienie odpowiedzialności za siebie i innych, nawiązanie do 

spożywania alkoholu lub innych środków działających podobnie. Partnerami 

programu byli: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Grupa Ratownictwa 

AUXILIUM-Med Koronowo, Stowarzyszenie Oponeo Motorsport.  

 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 +”.   

  „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 m.in. w: siedzibach Rad Osiedli, parafiach, “Klubach Seniora”, 

Stowarzyszeniach dla seniorów, Uniwersytetach III wieku. Spotkania miały na 

celu: 

- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ludzi starszych; 

- rozpoznanie zagrożeń oraz omówienie sytuacji; 

- przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych; 

- zapobieganie przestępstwom, w których ofiarami są ludzie starsi, min. na 

tzw. „wnuczka”, na „policjanta” itp. 

- nabycie umiejętności oraz wiedzy radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia. 

 

W 2018 r. zrealizowano w tym zakresie 1 211 spotkań, w których uczestniczyło 

ok. 5 058 seniorów.  
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 Ponadto policjanci uczestniczyli w „Dniu seniora” zorganizowanym przez ZUS     

w ramach porozumienia ZUS z KGP o współpracy w zakresie przeciwdziałania 

zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli. Akcja realizowana była pod hasłem 

"Aktywnie i bezpiecznie" i miała na celu aktywizację osób starszych oraz 

popularyzację wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Temat, jaki poruszyli 

policjanci podczas spotkania dotyczył metody działania sprawców przestępstw 

na tzw. "wnuczka" i na "policjanta" oraz sposobach ich unikania.  

 W ramach współpracy z Krajowym Centrum BRD oraz Ministerstwem 

Infrastruktury zorganizowana została akcja pn. „Bezpieczny senior na drodze – 

Jestem świadomy, będę bezpieczny”. W ramach realizowanego spotkania WP 

KMP w Bydgoszczy przeprowadził prelekcję dla 20 uczestników z przepisów dot. 

rowerzystów oraz bezpieczeństwa na drodze. 

   

 Zorganizowano spotkanie w ramach Uniwersytetu III Wieku w Fundacji „Wiatrak” 

połączone z pogadanką i projekcją filmu dot. najczęstszych schematów 

dokonywanych oszustw na osobach starszych oraz modelu postępowania          

w sytuacji potencjalnego zagrożenia. Na w/w wydarzenie zaproszono również 

przedstawicieli Urzędu Komunikacji Elektronicznej przestrzegający przed 

podpisywaniem umów o usługi telekomunikacyjne. 

 
 

Cyberprzestępczość 

 

 

 Zrealizowano debatę dot. „Cyberprzestępczość” w LO nr VI w Bydgoszczy przy 

współpracy ze Strażą Miejską w Bydgoszczy.  
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 Bydgoscy policjanci realizując kampanię z ramienia MSWiA "Kręci mnie 

bezpieczeństwo - przez cały rok szkolny" zrealizowali zajęcia pn. "Bezpieczny 

Internet – kultura szacunku w sieci" w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową 

nr 32 przy ul. Bałtyckiej w Bydgoszczy. „Dzień bezpiecznego Internetu” - 

podsumowano zdobytą już wcześniej wiedzę przez młodzież z zakresu 

przeciwdziałania cyberprzemocy. Policjant omówił tematykę tzw. "hejtowania",      

a przede wszystkim odróżnienia go od konstruktywnej krytyki. „Bezpieczny 

Internet”, „Cyberprzemoc”, Cyberprzestępstwa” – o tej tematyce przeprowadzono 

249 spotkań wśród 5 497 młodych ludzi. Policjanci zwracali uwagę na 

bezpieczeństwo w sieci oraz konsekwencje prawne wynikające z popełnionych 

przestępstw za pośrednictwem Internetu. 

 „Niebezpieczne gry internetowe” – przeprowadzono 2 spotkania dla 40 uczniów 

szkoły średniej dotyczące tzw. gier challenge.   

 We współpracy z uczniami Szkoły Podstawowej nr 4 w Bydgoszczy przy ul. 

Wyzwolenia zorganizowano Dzień Bezpiecznego Internetu, w której wzięło udział 

około 100 uczniów. 

 Działania podnoszące poziom świadomości bezpieczeństwa w sieci 

przeprowadzono również z grupą plastyczną Młodzieżowego Domu Kultury nr 5 

przy ul. Krysiewiczowej, gdzie po wstępnej pogadance nt. cyberprzemocy, 

młodzież stworzyła prace plastyczne - plakaty przedstawiające przestrogi przed 

nadmiernym i nieodpowiedzialnym korzystaniem z Internetu.  

 

 

Handel ludźmi 

 

 

 Przeprowadzono 132 spotkania dla 3 827 młodych ludzi szkół 

ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych z tematyki „Handlu ludźmi”. Podczas 

spotkań zaprezentowano liczne filmy profilaktyczne z kampanii                             

o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi.  
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Bezdomność i żebractwo 

 

 

 Zagadnienia dotyczące bezdomności poruszane były 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.  

 

 

Bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej 

 

 

 „Zapobiegaj - Przetrwaj” – program realizowany od 2009 r. przez powołany 

Zespół do spraw Koordynacji Bezpieczeństwa na Terenie Placówek 

Oświatowych. W 2011 r. program został wdrożony do „Miejskiego Programu 

Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli                

i Porządku Publicznego”. Podstawowym zadaniem Zespołu jest tworzenie            

i doskonalenie systemu bezpieczeństwa placówek oświatowych na terenie 

Bydgoszczy.  

W ramach realizacji działań prewencyjnych wdrażających „zasady postępowania 

w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym” zrealizowano   

1 spotkanie dla 40 uczniów ZS Katolickich wyjeżdzających za granicę kraju oraz 

szkolenie dla pracowników obiektu handlowego RONDO, w którym uczestniczyło 

25 osób.  

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

wyuczenie zachowań obronnych przed wszelkimi formami przemocy. 

Przeznaczony jest dla każdej pełnoletniej kobiety. W 2018 r. odbyły się 2 edycje 

spotkań, w których łącznie wzięło udział 50 pań.  

  „Samoobrona” przeprowadzono 2 spotkania praktyczne z technik samoobrony 

dla 30 pracowników Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. 
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 W grudniu w ramach I Ogólnopolskiego Dnia Praw Człowieka przeprowadzono 

spotkanie dla studentów UTP w Bydgoszczy na temat „Przestępstw z nienawiści” 

oraz „Bezpieczeństwa”, a także omówiono narzędzie „Moja Komenda”.  

 Zrealizowano trzy debaty społeczne zgodne ze standardem KGP pn. 

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ” na terenie KP 

Szwederowo przy współpracy z Radą Osiedla Szwederowo, wsparciu Zarządu 

Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Urzędu Miasta w Bydgoszczy i Straży 

Miejskiej w Bydgoszczy.  

 

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 111 spotkań w ramach akcji „Bezpieczne ferie zimowe”, w których 

wzięło udział ok. 3 628 uczestników;  

- zrealizowano 155 spotkań w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna 

woda”, w których wzięło udział ok. 7 729 dzieci i młodzieży. W wakacyjne 

pogadanki w okresie letnim włączono kampanię pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo 

– nad wodą”.  

 „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 i rzecznikiem 

Prezydenta Miasta Bydgoszczy do spraw osób niepełnosprawnych. 

Podstawowym celem była edukacja młodzieży pod kątem właściwych 

zachowań w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia podczas wypoczynku nad 

wodą. 
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Inne 

 

 W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości oraz szerzenia historii   

i tradycji Policji zorganizowano 2 konkursy na piosenkę patriotyczną. 

 

 W ramach spotkania podczas Zlotu Harcerskiego w Ośrodku ZHP „Pólko”              

i przeprowadzanej akcji „Bezpieczne wakacje”, przy współpracy z grupą 

rekonstrukcyjną z Bydgoszczy, policjanci przedstawili historię i tradycję Policji 

omawiając min. różnicę pracy i przepisów oraz umundurowanie. 

 

 W ramach programu „Oznakuj rower poznaj swojego dzielnicowego” 

organizowane były przez policjantów KMP akcje znakowania rowerów we 

wszystkich komisariatach. Znakowanie i ewidencjonowanie rowerów ma służyć 

zapobieganiu ich kradzieżom. W 2018 r. na terenie Bydgoszczy zarejestrowano      

w systemie policyjnym 442 rowery. 

 „Bezpieczny Ogród” - do najbardziej popularnych form edukacyjnych 

przeprowadzonych podczas działań profilaktycznych należy zaliczyć: 

- opracowywanie i umieszczanie ulotek zawierających dane personalne        

i telefony kontaktowe dzielnicowych; 

- spotkania i rozmowy z działkowcami; 

- informowanie o nowoczesnych, technicznych formach zabezpieczenia 

mienia.  

Głównym celem przeprowadzonych działań prewencyjnych było wyuczenie 

bezpiecznych zachowań takich jak: 

- zamykanie bram ogrodów i ograniczenie ich liczby; 

- montaż tablic ogłoszeniowych;  

- wywieszanie informacji zawierających aktualne numery telefonów 

kontaktowych z dzielnicowymi;  

- współdziałania z lokalnymi mediami w zakresie przekazywania informacji 

dot. właściwego zabezpieczenia mienia; 

- wyznaczanie chronionych, oświetlonych wspólnych parkingów. 
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W 2018 r. w ramach realizacji działań odbyło się 75 spotkań z prezesami               

i przedstawicielami ogródków działkowych, uczestniczono w 55 zebraniach, 

przeprowadzono 36 szkoleń instruktażowych, dokonano 352 kontrole stanu 

zabezpieczenia ogródków. Podczas obchodów rejonu przez dzielnicowych, 

stwierdzono 11 włamań.  

 

 

 

 III. SYTUACJA KADROWA I LOGISTYCZNA. 

 

Na dzień 01 stycznia 2018 roku stan etatowy Komendy Miejskiej Policji 

w Bydgoszczy wynosił 1013 policjantów, w tym 39 wakatów. W całym 2018 roku do 

służby w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy przyjęto 44 nowych 

funkcjonariuszy, natomiast zwolniono 30. Szeregi bydgoskiej komendy zasiliło       

20 policjantów przeniesionych z innych jednostek, a 45 zdecydowało się na 

kontynuowanie służby poza jej strukturami. W związku z powyższym na dzień        

31 grudnia 2018 roku ilość etatów w KMP wynosi 1013, w tym 50 wakatów. 

W 2018 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 415.000,00 zł.                 

Ze środków tych sfinansowano: 

 318 550, 00 zł. na dodatkowe służby na terenie miasta w ramach programu 

„Alkohol i narkotyki – brak biletów powrotnych” (1 592 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. 

(305 służb) 

 65 000, 00 zł – modernizacja samochodu IVECO.   

 

Ponadto z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy otrzymano darowiznę 

rzeczową, o wartości 9 800, 00 zł, w postaci piętnastu zestawów komputerowych. 
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P O D S U M O W A N I E 

 

  

Już od wielu lat bydgoscy policjanci podejmowanymi przez siebie działaniami 

pokazują, że dbają o porządek prawny i zapewniają mieszkańcom naszego miasta 

bezpieczeństwo. Rok 2018 był kolejnym rokiem, gdzie wzrastała nasza skuteczność, 

ograniczono ilość przestępstw stwierdzonych w  najbardziej uciążliwych 

dla mieszkańców kategoriach przestępstw.  Jest to efekt nie tylko bardzo dobrej 

współpracy pomiędzy Komendą Miejską Policji w Bydgoszczy, a innymi podmiotami 

odpowiedzialnymi za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku na terenie Bydgoszczy, 

jak i profesjonalnej pracy policjantów i pracowników Komendy Miejskiej Policji          

w Bydgoszczy.  

W stały krajobraz Bydgoszczy wpisały się również programy prewencyjne 

realizowane przez policjantów wspólnie z innymi podmiotami, mające na celu 

zapobieganie i zwalczanie przestępczości.  

Dziękujemy za wsparcie udzielane przez władze miejskie nowym pomysłom    

i działaniom funkcjonariuszy, które pozwalają na dalszą poprawę bezpieczeństwa 

mieszkańców. 

 

 

 

                                                                    Komendant Miejski Policji  

                                                                             w Bydgoszczy 

 

                                                                      insp. Sławomir Kosiński   
                                                           (podpis na oryginale) 


