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Miniony 2019 rok bydgoska Policja zakończyła na bardzo dobrym poziomie. 

Podejmowane przez nas działania przyczyniły się do realizacji celów, jakie zostały 

nam nałożone przez naszych przełożonych jak i określone przez mieszkańców 

powiatu. Już od wielu lat wsłuchujemy się w oczekiwania mieszkańców i staramy się 

podejmowane przez nas przedsięwzięcia i programy profilaktyczne dostosowywać do 

tych potrzeb. Osiągnęliśmy to nie tylko dzięki wytężonej pracy wszystkich 

funkcjonariuszy, podejmowanym przedsięwzięciom, ale także poprzez właściwe, 

systematyczne i efektywne współdziałanie z innymi instytucjami odpowiedzialnymi 

także za bezpieczeństwo w naszym regionie. Również przez cały 2019 rok staraliśmy 

się poprzez podejmowane przez nas działania kreować właściwy wizerunek Policji. 

Jednak głównym i najważniejszym celem dla naszych działań było zapewnienie 

bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu bydgoskiego. Kwestią najbardziej aktualną, 

której nadaliśmy najważniejszy priorytet jest bezpieczeństwo, a co się z tym wiąże 

skuteczne zapobieganie wykroczeniom i przestępstwom oraz wykrywanie sprawców 

tych zdarzeń. 

Do podstawowych zadań Policji należy ochrona życia ludzi oraz mienia przed 

bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, a także ochrona bezpieczeństwa    

i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych,          

w środkach publicznego transportu, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych 

do powszechnego korzystania. Uświadomienie mieszkańcom powiatu bydgoskiego 

możliwości wystąpienia zagrożeń, a także umiejętności przeciwdziałania ich 

wystąpieniu.  W niniejszym sprawozdaniu chcę Państwu przedstawić nasze działania 

oraz efekty, jakie w wyniku podejmowanych czynności osiągnęliśmy. 

 Wszystkie nasze programy profilaktyczne i czynności wykrywcze staraliśmy 

się dostosować do urozmaicenia i specyfiki naszego regionu.                                           

 

 

 

 



 3 

 

 

 

I. OCENA ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ I WYNIKI PRACY WYKRYWCZEJ. 

 

 

W 2019 roku na terenie podległym służbowo Komendzie Miejskiej Policji 

w Bydgoszczy odnotowaliśmy mniejszą ilość wszystkich wszczętych postępowań 

przygotowawczych niż w roku poprzednim, a ich wykrywalność wzrosła                     

w porównaniu z rokiem poprzednim. Równie skutecznie zwalczaliśmy przestępczość 

korupcyjną, gospodarczą i narkotykową. 

 

  W 2019 roku Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy odnotowała spadek        

o 527 (tj. 4,82%) wszczętych postępowań przy jednoczesnym wzroście ich 

wykrywalności – o 2,58% (2018 r. – 70,76%, 2019 r. – 73,34%). W omawianym 

okresie wszczętych zostało łącznie 10 404 postępowań przygotowawczych (2018 r. – 

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

9 945 przestępstw stwierdzonych, a sprawcom zbrodni i występków udowodniono 

dokonanie łącznie 7 323 czyny przestępcze.  

 

W kategorii przestępstw kryminalnych ilość wszczęć zmalała o 9,59 %, tj. 783 

sprawy (2018 r. – 8 161, 2019 r. – 7 378). Odnotowano jednocześnie wzrost ich 

wykrywalności o 0,64 % (2018 r. – 63,76%, 2019 r. – 64,40%).  

 

W 2019 roku odnotowaliśmy jednak wzrost – o 215 (tj. – 8,48%) – postępowań 

wszczętych (2018 r. – 2 536, 2019 r. – 2 751) oraz o 340 (tj. – 13,14%) przestępstw 

stwierdzonych (2018 r. – 2 587, 2019 r. – 2 927) 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 2019 roku w stosunku do roku ubiegłego znacząco 

jednak wzrosła tj. o 3,49% (2018 r. – 43,68%, 2019 r. – 47,17%).  
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W poszczególnych kategoriach dane dotyczące przestępstw stwierdzonych 

kształtują się następująco: 

 uszczerbek na zdrowiu – wzrost z 87 do 95 (o 8 przestępstw więcej tj. o 9,20%), 

przy jednoczesnym wzroście wykrywalności do poziomu 93,68% (2018 r. – 

87,36%); 

 bójka i pobicie – wzrost z 33 do 42 (o 9 więcej, tj. o 27,27%), przy jednoczesnym 

wzroście wykrywalności do poziomu 92,86% (2018 r. –  88,24%); 

 kradzież cudzej rzeczy – wzrost z 1 105 do 1 397 (o 292 więcej, tj. o 26,43%), 

przy jednoczesnym wzroście wykrywalności do poziomu 40,38% (2018 r. – 

39,73%); 

 kradzież samochodu – wzrost z 51 do 61 (o 10 więcej, tj. o 19,61%), 

przy jednoczesnym wzroście wykrywalności do poziomu 30,65% (2018 r. – 

30,19%); 

 kradzież z włamaniem – spadek z 744 do 724 (o 20 mniej, tj. o 2,69%), 

przy jednoczesnym wzroście wykrywalności do poziomu 51,97% (2018 r. – 

46,73%); 

 przestępstwa rozbójnicze – wzrost z 109 do 114 (o 5 więcej, tj. o 4,59%), 

przy jednoczesnym wzroście wykrywalności do poziomu 89,47% (2018 r. – 

79,82%); 

 uszkodzenie rzeczy – wzrost z 509 do 555 (o 46 więcej, tj. o 9,04%), 

przy jednoczesnym wzroście wykrywalności do poziomu 38,02% (2018 r. – 

29,80%); 

 

 

Podsumowując można zauważyć, że 2019 rok jest kolejnym rokiem, w którym 

odnotowano wzrost wykrywalności we wszystkich kategoriach przestępstw z grupy 

najbardziej uciążliwych.  

Na poniższym wykazie przedstawiono ilość przestępstw stwierdzonych na 

terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy w latach 2015 – 2019. 

 

 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

W roku 2019 w KMP w Bydgoszczy wszczęto 8 postępowań 

przygotowawczych o czyn z art. 148 kk - zabójstwo.  Przestępstw stwierdzonych nie 

odnotowaliśmy. W kategorii przestępstwo zgwałcenia - art. 197 kk., zostało 

wszczętych 37 postępowań przygotowawczych, z czego stwierdzono 18 przestępstw, 

a wykrywalność KMP osiągnęła na poziomie 88,89%, co stanowi wzrost w stosunku 

do roku poprzedniego o 4,58%. 

   

Na skuteczność w wykrywaniu przestępstw zasadniczy wpływ miała bardzo 

dobra praca policjantów z podległych KMP komisariatów. Wyniki te przedstawia 

poniższa tabela:  

 

 

 

Jednostka 

Postępowania wszczęte ogółem 
Przestępstwa stwierdzone 

ogółem 

 

Wykrywalność 

ogólna 

 

Wykrywalność 

kryminalna 

2018 2019 WD 2018 2019 WD 2018 2019 2018 2019 

KP Koronowo 678 624 92,04 590 538 91,19 76,22 72,68 70,74 65,78 

KP Solec Kuj. 386 371 96,11 209 264 126,32 83,33 83,33 80,13 84,13 

KP Śródmieście 2 947 2 965 100,61 2 438 2 749 112,76 67,95 67,32 58,21 59,71 

KP Wyżyny 1 611 1 376 85,41 1 115 1 109 99,46 70,78 71,59 65,45 68,19 

KP Fordon 1 264 1 222 96,68 962 1 003 104,26 71,77 70,36 66,33 65,76 

KP Białe Błota 333 363 106,01 257 298 115,95 69,65 76,17 59,38 66,05 

KP Szwederowo 1 787 1 676 93,79 1 125 1 288 114,49 69,46 71,21 64,85 69,08 

KP Błonie 1 641 1 569 95,61 1 209 1 083 89,58 76,38 69,46 71,43 67,23 

KMP Bydgoszcz  
(wszystkie jednostki i 

komórki organizacyjne) 
10 932 10 405 95,18 8 403 9 945 118,35 70,76 73,34 63,76 64,40 

* WD – oznacza wskaźnik dynamiki, w tabeli uwzględniono wszystkie kategorie przestępstw. 

 

W 2019 roku policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy uzyskali 

lepsze niż w roku poprzednim wyniki w zakresie zwalczania najbardziej uciążliwych 

dla mieszkańców powiatu przestępstw pospolitych, tj. na poziomie – 47,17%. (2018 r. 

– 43,68%). 
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     Na poniższych wykazach przedstawiono wykrywalność w latach 2015 – 2019. 
 

 

 

  

       

  

           

Natomiast z podziałem na poszczególne kategorie przestępstw i podziałem na 

poszczególne gminy - miejsce zaistnienia przestępstwa (bez zdarzeń zaistniałych na 

terenie miast Bydgoszcz), kształtuje się to następująco: 
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Rejon 
 
 

Kradzieże Kradzieże z włamaniem Uszkodzenie rzeczy Kradzież samochodu 

Przestępst. 
stwierdzone 

Wykrywa 
lność % 

Przestępst. 
stwierdzone 

Wykrywa 
lność % 

Przestępst. 
stwierdzone 

Wykrywa 
lność % 

Przestępst. 
stwierdzone 

Wykrywa 
lność % 

 
Dobrcz 

 
21 36,36 16 75,00 7 71,43 0/1(2018) 100 

Dąbrowa 
Chełmińska 

18 22,22 4 0,00 7 28,57 1 100 

Koronowo 
Gmina 

14 28,57 6 16,67 13 38,46 2 50,00 

Koronowo 
Miasto 

20 28,57 8 0,00 12 50,00 0/1(2018) 100 

 
Nowa Wieś 

Wielka 
27 14,81 8 12,50 5 40,00 2 50,00 

 
Osielsko 

 
47 17,02 27 33,33 17 17,65 1 0,00 

 
Sicienko 

 
29 24,14 14 7,14 8 50,00 2 50,00 

Solec 
Kujawski 

Gmina 
6 66,67 1 0,00 1 100 --- --- 

Solec 
Kujawski 

Miasto 
24 66,67 22 12 13 76,92 --- --- 

 
Białe Błota 

 
46 31,25 15 20,00 4 50,00 5 50,00 

 

 

Rejon 
 
 

Rozboje Bójka i pobicie Uszczerbek na zdrowiu 
Pełen katalog 
przestępstw 

Przestępst. 
stwierdzone 

Wykrywa 
lność % 

Przestępst. 
stwierdzone 

Wykrywa 
lność % 

Przestępst. 
stwierdzone 

Wykrywa 
lność % 

Przestępst. 
stwierdzone 

Wykrywa 
lność % 

 
Dobrcz 

 
--- --- --- --- 2 100 116 75,21 

Dąbrowa 
Chełmińska 

--- --- 1 100 --- --- 96 63,54 

 
Koronowo 

Gmina 
1 100 1 100 3 100 133 77,44 

 
Koronowo 

Miasto 
--- --- --- --- 5 100 173 71,26 

 
Nowa Wieś 

Wielka 
--- --- --- --- 2 100 170 74,12 

 
Osielsko 

 
2 0,00 --- --- --- --- 210 53,33 

 
Sicienko 

 
--- --- 1 100 --- --- 162 73,46 

 
Solec 

Kujawski 
Gmina 

--- --- ---- --- --- --- 22 81,82 

 
Solec 

Kujawski 
Miasto 

2 100 1 100 7 100 290 83,45 

 
Białe Błota 

 
5 100 1 100 1 100 328 75,76 
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Funkcjonariusze KMP w Bydgoszczy ustalili o 416 podejrzanych więcej niż    

w roku  poprzednim (2018 r. – 3 752, 2019 r. – 4 168). Wobec 158 z nich, na wniosek 

Prokuratury, Sądy zastosowały środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego 

aresztowania (2018 r. – 143). 

          Ustalono 135 nieletnich (2018 r. – 132), którzy dokonali łącznie 271 czynów 

karalnych (2018 r. – 317).  

 

           W ramach codziennych kontroli oraz prowadzonych działań, policjanci  

zatrzymali 306 osób poszukiwanych listami gończymi. 

 

 W 2019 roku bydgoscy policjanci odzyskali mienie utracone przez 

pokrzywdzonych w wyniku przestępstw na łączną kwotę 3 852 244 złote.  

 

 W ubiegłym roku stwierdzono także 708 (2018 r. - 693) przestępstw z Ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 roku „o przeciwdziałaniu narkomanii”. Zatrzymano 385 (2018 r. - 

333) podejrzanych, a z rynku przejęto łącznie ponad 40 kilogramów różnego rodzaju 

narkotyków (2018 r. - ponad 31 kilogramów). 

  

Ponadto policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej 

ujawnili i zabezpieczyli prawie 662 kilogramy tytoniu, ponad 125 tys. sztuk 

papierosów, a także 650 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 851 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 powiatu bydgoskiego. 
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           II. OCENA PRACY PIONU PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO. 

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
 

 
W 2019 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy 

zwiększyła się ogólna ilość zdarzeń drogowych. Zmniejszyła się natomiast sama 

liczba wypadków drogowych. Niepokojącą jednak informacją jest to, że odnotowano 

większą niż w roku poprzednim ilość ofiar śmiertelnych. Natomiast zmniejszyła się 

liczba osób rannych. Wzrost w ilości ofiar śmiertelnych odnotowano zarówno na 

terenie miasta Bydgoszczy (2018 - 8, 2019 - 14)  jak i na terenie powiatu 

bydgoskiego, w gminach Koronowo, Białe Błota, Nowa Wieś Wielka, Dobrcz, Solec 

Kujawski, Sicienko , Dąbrowa Chełmińska.   

W minionym 2019 roku doszło łącznie do 8 108 zdarzeń drogowych, 

tj. o 353 więcej niż w roku 2018.  

Dane dotyczące relacji zdarzeń drogowych na przestrzeni lat 2017 – 2019 dla 

całej KMP w Bydgoszczy oraz dla jednostek i komórek organizacyjnych powiatu 

bydgoskiego kształtują się następująco: 

Gmina 

KOLIZJE WYPADKI OFIARY ŚMIERTELNE RANNI 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Białe Błota 238 344 374 4 10 8 0 2 3 5 13 5 

Dąbrowa 
Chełmińska 

97 107 111 5 6 5 2 4 2 3 6 3 

Dobrcz 163 208 167 1 8 10 0 0 4 1 11 10 

Koronowo 271 317 305 10 18 17 1 3 2 15 18 21 

Nowa Wieś 
Wielka 

207 210 232 14 5 10 4 1 2 17 5 15 

Osielsko 220 244 255 11 6 10 3 0 0 20 12 12 

Sicienko 192 225 202 6 11 9 1 1 2 15 15 12 

Solec 
Kujawski 

142 155 178 7 12 14 4 0 4 11 16 17 

RAZEM 
Gminy 

1530 1810 1824 58 76 83 15 11 19 87 96 95 

MIASTO 
Bydgoszcz 

5654 5858 6045 130 158 155 16 8 14 150 173 157 

POWIAT 
Bydgoszcz 

7184 7668 7869 188 234 238 31 19 33 237 269 252 
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W roku 2019, podobnie jak w latach ubiegłych, sprawcami 88,85% wszystkich 

zdarzeń drogowych byli kierujący pojazdami. Najczęstszymi przyczynami zdarzeń 

drogowych pozostają nadal : 

 

 niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 24,33%; 

 nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 22,13%;  

 nieustąpienie pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu– 8,57%; 

 nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – 1,94%; 

 

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”, „Kaskadowy Pomiar Prędkości”, „Motocyklowy 

patrol”, „Videorejestrator”, „Niechroniony uczestnik ruchu drogowego”, „Prędkość”, 

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

„Bezpieczne drogi wojewódzkie”, „Bezpieczne drogi powiatowe”, „Bezpieczna 

gmina”, Bezpieczny rower,”, Bezpieczny autobus” (szkolny), „Bezpieczne główne 

ciągi komunikacyjne”, Świeć przykładem”, „Pieszy”, „Bezpieczny weekend”, „Trzeźwy 

poranek”, „Trzeźwy kierujący”, „Ferie”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna droga do 

szkoły”, „Znicz”.   

Wydział Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy kontynuował w roku 2019, 

podobnie jak w 2018 roku, współpracę z innymi służbami organizując wspólne 

patrole na drogach powiatu bydgoskiego między innymi z Żandarmerią Wojskową, 

Inspekcją Transportu Drogowego, a także z Służbą Celno - Skarbową, Służbą Leśną, 

Straż Graniczną. 

Na terenie powiatu bydgoskiego (z wyłączeniem miasta Bydgoszczy) 

stwierdzono ogółem 165 (2018 - 127) przestępstw z art. 178a KK (prowadzenie 

pojazdu w stanie nietrzeźwości). W tym na terenie gminy; 
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-  Białe Błota    -   50 

-  Dobrcz   -   11  

-  Dąbrowa Chełmińska -   7 

-  Koronowo    -   25 

-  Nowa Wieś Wielka  -   21 

-  Osielsko    -   13 

-  Sicienko    -   13  

-  Solec Kujawski   -   25 

 

W analizowanym okresie policjanci WRD KMP w Bydgoszczy przeprowadzili 

191 849 kontroli stanu trzeźwości kierowców tj. o 42 (0,02%) więcej, niż w 

poprzednim roku (2018 r. –  191 807).   

 

Na bieżąco opiniowano także wnioski dotyczące zmian organizacji ruchu w 

związku z organizowanymi imprezami i prowadzonymi robotami drogowymi w 

obrębie pasa drogowego. W 2019 roku policjanci WRD skierowali do zarządców dróg 

462 (2018 r. – 494) wnioski dotyczące poprawy bezpieczeństwa na drogach. 

 

      Organizacja i realizacja służby patrolowo – interwencyjnej i obchodowej. 

 

W 2019 roku policjanci pionu prewencji wykonali 48 734 służby patrolowe 

(2018 r. – 47839). W służby te wliczono również patrole ze służb 

ponadnormatywnych. Wskaźnik wykorzystania policjantów ogniw patrolowo – 

interwencyjnych w służbie patrolowej wyniósł 32,07% (2018 r. – 35,53%), oraz 

dzielnicowych w służbie obchodowej wyniósł odpowiednio: 51,06% w roku 2019, 

oraz  46,08% w 2018 roku.   

W minionym roku policjanci z KMP w Bydgoszczy przeprowadzili 51 483 

interwencji przy 50 013 w 2018 roku.  

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

średniego czasu reakcji na zdarzenie, który w 2019 roku wyniósł 23:41, natomiast w 

2018 roku 19:34, co stanowi wzrost o 4:07 min. 
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W 2019 roku odnotowano wzrost ilości osób doprowadzonych do 

„Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych”. W całym 2019 roku doprowadzono 3 422 

osoby, natomiast w 2018 roku 3 196.  Ponadto w 2019 roku 802 osoby 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 ubiegłym roku nałożyli 

na osoby popełniające wykroczenia łącznie 42 526 mandatów karnych na kwotę 7,8 

miliona złotych, natomiast w roku 2018 nałożyli 30 502 mandaty karne na łączną 

kwotę 5,7 miliona złotych.  

 

W analizowanym okresie wobec osób popełniających wykroczenia skierowano 

3 606 wniosków o ukaranie do Sądu (2018 r. – 3 905). Wnioski te dotyczyły 

najczęściej wykroczeń przeciwko: porządkowi i bezpieczeństwu w komunikacji –       

1 895, mieniu 716 (w tym m.in. 559 z art. 119 kw. – kradzież i 116 z art. 124 kw. – 

uszkodzenie mienia) oraz porządkowi i spokojowi publicznemu – 283 (w tym 205 z 

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

 

W 2019 roku, tak jak i w latach poprzednich, znaczący wkład w utrzymanie na 

dobrym poziomie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu 

bydgoskiego, miało wsparcie finansowe władz samorządowych. Przekazane środki 

zostały przeznaczone na dodatkowe służby patrolowe, pełnione przez policjantów w 

poszczególnych gminach. Wkład samorządów w tym zakresie kształtował się 

następująco: 
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 Starostwo Powiatowe    10.000,00 zł         

 Gmina Białe Błota      50.000,00 zł 

 Gmina Sicienko                6.000,00 zł        

 Gmina Dobrcz       6.000,00 zł        

 Miasto i Gmina Koronowo      6.000,00 zł  

 Gmina Solec Kujawski    20.000,00 zł        

 Gmina Nowa Wieś Wielka    15.000,00 zł  

Na terenie powiatu bydgoskiego zrealizowano 565 służb ponadnormatywnych 

z przekazanych przez samorząd środków finansowych. W tym poszczególne gminy 

sfinansowały następując ilość służb:  

 Solec Kujawski   - 100 

 Nowa Wieś Wielka  - 75 

 Koronowo   - 30 

 Dobrcz   - 30 

 Sicienko   - 30 

 Białe Błota   - 250 

Ponadto ze środków przekazanych przez Starostwo Powiatowe zrealizowano 

dodatkowo 50 takich służb. 

 

Policjanci w ramach patroli ponadnormatywnych pełnili służby na terenie 

poszczególnych gmin. Działania policjantów ukierunkowane były na ujawnianie 

wykroczeń oraz przestępstw, takich jak; bójki, kradzieże, włamania, rozboje, 

przestępstwa narkotykowe, prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub 

środków odurzających, oraz egzekwowania przestrzegania zakazów spożywania 

alkoholu w miejscach niedozwolonych. Ponadto służba pełniona była pod kątem 

zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie kąpielisk i miejsc 

wypoczynku osób. Policjanci uczestniczyli również w zabezpieczeniu imprez 

odbywających się na podległym terenie. 
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 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 27 spotkań z 342 dziećmi i 

młodzieżą szkolną, podczas których przekazywane były wiadomości dotyczące 

podstawowych zagadnień związanych z bezpiecznym przechodzeniem przez 

ulicę. Zrealizowano również w ramach tych spotkań kampanię pn. „Świeć 

przykładem”, podczas której omawiano z dziećmi potrzebę noszenia elementów 

odblaskowych.  

 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 17 spotkań z 398 dziećmi w szkołach podstawowych 

na terenie powiatu bydgoskiego. 

 „Ogólne zasady bezpieczeństwa w RD” – przeprowadzono 44 spotkania wśród    

1 662 uczniów na temat bezpiecznego poruszania się na drogach, przechodzenia 

przez jezdnię oraz zasady bezpieczeństwa i noszenia elementów odblaskowych. 

Ponadto podczas udziału policjantów w festynach poruszano i zwracano uwagę 

na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz 

kierowców, którzy poruszają się m.in. na rowerze, rolkach i hulajnogach. 

Powyższa tematyka realizowana jest zgodnie z kalendarzem ogólnopolskich 

kampanii tj. „Twoje światła - nasze bezpieczeństwo”, „Bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym”, „Dla każdego jest miejsce na drodze”, „Niechroniony uczestnik ruchu 

drogowego”, „Patrz i słuchaj”, „Bezpieczny pasażer”, „Świeć przykładem”.  
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 „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 Szkole Podstawowej w Łochowie policjanci uczestniczyli w dwóch 

egzaminach na kartę rowerową, w których wzięło udział 180 uczniów, 

dodatkowo zorganizowano w Szkole Podstawowej w Przyłękach konkurs 

dla uczniów pt. „Szalony Znak Drogowy”, w którym wzięło udział 30 

uczniów. 

- w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Rowerowym oraz Bankiem 

Spółdzielczym w Koronowie zorganizowano 2 rajdy rowerowe, w których 

wzięło udział łącznie ok. 300 osób. W ramach rajdów dla dzieci 

zorganizowano konkursy oraz pogadanki na temat bezpiecznego 

poruszania się na rowerze.  

- w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Rowerowa Brzoza” policjanci 

wzięli udział w rajdzie rowerowym zorganizowanym w ramach obchodów 

101-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestnicy podczas 

przejazdu zatrzymywali się w miejscach pamięci oddając hołd. W rajdzie 

brało udział ok 500 osób.  

 

 „Konkurs BRD” – policjanci wzięli udział, jako eksperci, w 4 eliminacjach 

konkursu przygotowanego dla 113 rowerzystów ze szkół z terenu powiatu 

bydgoskiego. Była to również inauguracja kampanii pn. „Jednośladem 

bezpiecznie do celu”. 

 

 „Moda na odblaski” - funkcjonariusze Wydziału Prewencji, wraz z 

przedstawicielami Krajowego Centrum Biura Ruchu Drogowego, 17 grudnia w 

Kino Teatrze ADRIA przygotowali finał konkursu „Moda na odblaski” dla 320 

dzieci z 6 placówek oświatowych z Bydgoszczy i powiatu. 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. 
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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 i zmian 

w przepisach. 

 

 Policjanci z KMP w Bydgoszczy wzięli udział w akcji charytatywnej na rzecz 

dzieci z chorobami nowotworowymi, zorganizowanej przez MGOK i MGOSIR  w 

Koronowie oraz Stowarzyszenie Łatwo Pomagać - udział w 1 spotkaniu nt. 

bezpieczeństwa na drodze wzięło udział ok 200 uczestników. 

 

Bezpieczny wypoczynek 

 

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

dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych oraz na półkoloniach i koloniach 

prezentowane były zagadnienia dot. bezpiecznych zachowań oraz 

niebezpieczeństw, jakie mogą spotkać dzieci podczas spędzania ferii zimowych i 

wakacji letnich: 

 - zrealizowano 38 spotkań w ramach akcji „Bezpieczne ferie zimowe”, w których 

wzięło udział ok. 2 174 uczestników,  

 - zrealizowano 44 spotkania w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna 

woda”, w których udział wzięło ok. 3 223 dzieci i młodzieży. W wakacyjne 

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

– nad wodą”, w ramach, której propagowano bezpieczne zabawy oraz zasady 

bezpiecznego korzystania z wodnego wypoczynku, 
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 - kilkuset młodych ludzi uczestniczyło w akcji zorganizowanej na plaży w 

podbydgoskim Borównie, którą zorganizowały podmioty działające na rzecz 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym. Z inicjatywy Wójta 

Gminy Dobrcz oraz Dyrektora Zespołu Administracyjnego Placówek 

Oświatowych Urzędu Gminy Dobrcz, przy współpracy z Wydziałem Prewencji 

Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem 

Ratunkowym, Ochotniczą Strażą Pożarną w Dobrczu oraz Wydziałem 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Bydgoszczy, 

 - Policyjni "wodniacy" realizując wspólne patrole ze Strażą Leśną na terenach 

przywodnych dokonali również sprawdzenia ośrodków wypoczynkowych w 

powiecie pod kątem bezpieczeństwa przebywających w nich dzieci i młodzieży. 

Policjanci nawiązując bezpośredni kontakt z dziećmi i młodzieżą rozmawiali o 

zasadach i procedurach postępowania w sytuacjach kryzysowych związanych z 

gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, zagrażającymi życiu i zdrowiu osób 

wypoczywających nad wodą,  

 - Policjanci z Wydziału Prewencji KMP w Bydgoszczy brali udział w pokazie 

ratownictwa wodnego na plaży w Pieczyskach, podczas którego zaprezentowali 

sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie i przeprowadzili pokaz czynności 

ratowniczych oraz omówili zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą, a także 

skutki nieprzemyślanych niebezpiecznych zachowań. 
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Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 

  

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

Miejska w Bydgoszczy w ramach Miejskiego Programu Prewencyjno - 

Profilaktycznego „Bezpieczna Szkoła” zorganizowały w dniach od 24 do 27 

września 2019 r. na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w 

Bydgoszczy akcję pn.: „Akademia Bezpieczeństwa – bezpieczna droga do 

szkoły”. Udział w niej wzięło 1 050 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 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, bezpiecznego zachowania nad wodą 

oraz bezpieczeństwa na kolei. 

 

 Spotkania dla młodzieży z tematyki „Odpowiedzialność prawna nieletnich” oraz 

„Agresja i przemoc rówieśnicza”.  Na terenie powiatu bydgoskiego zrealizowano 

73 spotkania, a udział w nich wzięły 2 104 osoby. Dodatkowo podczas wielu 

spotkań omówiono zagadnienia, tj. handel ludźmi, przestępstwa z nienawiści, 

cyberzagrożenia oraz ogólne zasady bezpieczeństwa.  

 

 „Bezpieczne otoczenie” – w ramach współpracy z kołem psychologii UKW w 

Bydgoszczy zrealizowano projekt adresowany do dzieci w wieku 6-9 lat na ternie 

placówek oświatowych z tematyki „złego, dobrego dotyku” czyli wykorzystywania 

seksualnego małoletnich. W ramach projektu zrealizowano w Szkole Podstawowej 

w Dobrczu 3 spotkania, w których wzięło udział 60 dzieci. 

 



 20 

 

 

 „Jestem bezpieczny – umiem pomagać innym” - projekt skierowany był do 

uczniów szkoły podstawowej klas V-VI w wieku 11-13 lat. Miał na celu 

wyposażenie uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 

udzielania pierwszej pomocy, umiejętności właściwej reakcji, powiadomienia służb 

ratunkowych. Przedsięwzięcie rozpoczęło się od eliminacji szkolnych, podczas 

których przeprowadzany został test z wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa. Udział w 

nim wzięło 10 szkół podstawowych z terenu Bydgoszczy i z powiatu bydgoskiego. 

Trzydziestu finalistów konkursu podczas drugiego etapu, wzięło udział w 

dwudniowym biwaku w dniach 16 – 17 maja 2019 r. zorganizowanym w ośrodku 

Związku Harcerstwa Polskiego w Pólko. Podczas konkursu uczestnicy sprawdzili 

swoją wiedzę i umiejętności w przeprowadzonym biegu patrolowym. 

Ukoronowaniem zmagań 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 oraz wójtowie, 

burmistrzowie powiatu bydgoskiego. 

 

 „Bezpieczne zachowania w kontakcie z psem” – zrealizowano ponad 27 spotkań 

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

w których wzięło udział ok. 3 390 dzieci.  

 

 „Obcy niebezpieczny” – wśród 374 przedszkolaków z rejonu powiatu bydgoskiego 

zorganizowano 7 spotkań, podczas których omówiono zagadnienie związane z 

zachowaniem ostrożności przy kontakcie z osobą obcą.  

 

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

kampanię „Zostań kimś wyjątkowym” – przeprowadzono 8 spotkań z  495 

uczniami na temat pracy policji, struktury oraz zadań wynikających z Ustawy o 

Policji. W ramach spotkań wielokrotnie również prezentowano sprzęt będący na 

wyposażeniu Policji.   
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PATOLOGIE SPOŁECZNE 

 

Profilaktyka uzależnień 

 

 W ramach Kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Narkotyki 

i dopalacze zabijają - Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” przeprowadzono 18 

spotkań wśród 393 uczniów w szkołach powiatu bydgoskiego na temat 

konsekwencji prawnych zażywania i posiadania narkotyków i dopalaczy, 

wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz działań w ramach 

profilaktyki uzależnień. 

  W ramach akcji „Bezpieczne wakacje” realizowano tematykę dotyczącą 

przeciwdziałania narkomanii, w ramach których omówiono wpływ środków 

odurzających na organizm człowieka. 

 

Cyberprzestępczość 

 

 „Bezpieczny Internet” – „Cyberprzemoc, cyberprzestępczość”. W ramach spotkań 

dotyczących zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z Internetu oraz 

zjawiska cyberprzemocy oraz cyberprzestępczości przeprowadzono 36 spotkań 

dla 1 368 uczniów z terenu gmin; Białe Błota, Koronowo i Solec Kujawski. 

 

Przemoc w rodzinie 

 

 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, Realizacja procedury Niebieskiej Karty – 

„Kwestionariusz szacowania ryzyka” przeprowadzono 7 szkoleń dla policjantów 

OPI, WRD z podległych jednostek KMP w Bydgoszczy. 

 Funkcjonariusze z jednostek policji z powiatu bydgoskiego uczestniczyli w 

spotkaniach grup roboczych oraz zespołów interdyscyplinarnych, omawiając 

tematykę związaną z przemocą w rodzinie oraz procedurą Niebieskie Karty. 
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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. W ramach 

realizacji programu przeprowadzono 2 edycje, w których wzięły udział 34 osoby z 

terenu Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. 

 „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. 
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W 2019 roku funkcjonariusze z Rewirów Dzielnicowych jednostek podległych 

KMP w Bydgoszczy oraz policjanci z Zespołów Profilaktyki Społecznej Nieletnich 

i Patologii z komisariatów z powiatu zrealizowali w tym zakresie 36 spotkań, w 

których uczestniczyło 1 368 seniorów.  

 

Również w miejscowości Przyłęki i Białe Błota zorganizowano w kościołach 2 

przedstawienia teatralne, wspólnie z uczniami ze szkół, pn. „Babciu, dziadku nie 

daj się oszukać”, w których wzięło udział ok. 180 osób. 

 

Handel ludźmi 

 

 Przeprowadzono na terenie powiatu bydgoskiego 10 spotkań z 481 młodymi 

ludźmi ze szkół średnich/ponadpodstawowych na temat „Handlu ludźmi”. 

Podczas spotkań zaprezentowano liczne filmy profilaktyczne z kampanii o 

przeciwdziałaniu handlowi ludźmi.  

 

 

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.  
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Inne 

 

 W ramach obchodów 101-lecia odzyskania niepodległości oraz szerzenia 

historii i tradycji Policji zorganizowano 2 konkursy na piosenkę patriotyczną 

Edwarda Stachury. 

 Zrealizowano debatę społeczną zgodne ze standardem KGP pn. 

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ” w Świetlicy 

Wiejskiej w Prądocinie, przy współpracy z wieloma instytucjami m.in. WOPR-

em, Strażą Pożarną, na temat wielu aspektów bezpieczeństwa: na wodzie, 

terenach przywodnych w ruchu drogowym, na obszarach leśnych. 

 

 W ramach realizacji działań prewencyjnych wdrażających „zasady 

postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze 

terrorystycznym” zrealizowano 7 szkoleń dla 172 osób odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo w placówkach oświatowych (nauczycieli, dyrektorów, 

obiektowych koordynatorów bezpieczeństwa) na terenie Bydgoszczy i powiatu 

bydgoskiego. 

 

 Zrealizowano debatę społeczną zgodne ze standardem KGP pn. „Wspólnie 

dla bezpieczeństwa” w Świetlicy Wiejskiej w Prądocinie, przy współpracy z 

wieloma instytucjami m.in. WOPR-em, Strażą Pożarną, na temat wielu 

aspektów bezpieczeństwa: na wodzie, terenach przywodnych w ruchu 

drogowym, na obszarach leśnych. 

 

 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 2019 r. na terenie powiatu 

bydgoskiego oznakowano 25 rowerów. 
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 „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;  

- zawieszanie regulaminów ogrodów działkowych; 

- 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; 

 

W 2019 r. w ramach realizacji działań odbyło się 36 spotkań z prezesami i 

przedstawicielami ogródków działkowych, uczestniczono w 16 zebraniach, 

przeprowadzono 175 kontroli stanu zabezpieczenia ogródków. Podczas 

obchodów rejonu przez dzielnicowych, ujawniono 5 włamań, a także zatrzymano 

2 sprawców.  
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III. SYTUACJA KADROWA I LOGISTYCZNA. 

 

Na dzień 01 stycznia 2019 roku stan etatowy Komendy Miejskiej Policji 

w Bydgoszczy wynosił 1013 policjantów, w tym 51 wakatów. W całym 2019 roku do 

służby w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy przyjęto 125 nowych 

funkcjonariuszy, natomiast zwolniono 63. Szeregi bydgoskiej komendy zasiliło 17 

policjantów przeniesionych z innych jednostek, a 37 zdecydowało się na 

kontynuowanie służby poza jej strukturami. W związku z powyższym na dzień 31 

grudnia 2019 roku ilość etatów w KMP wynosi 1008, w tym 4 wakaty. 

W 2019 roku znaczący wkład w utrzymanie na dobrym poziomie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu bydgoskiego miało 

wsparcie finansowe władz samorządowych. Przekazane środki zostały przeznaczone 

w dużej mierze na dodatkowe służby patrolowe pełnione przez policjantów w 

poszczególnych gminach.  Wkład samorządów w tym zakresie kształtował się 

następująco: 

 Starostwo Powiatowe  10.000,00  zł         

 Gmina Białe Błota   50.000,00 zł 

 Gmina Sicienko               6.000,00  zł        

 Gmina Dobrcz     6.000,00  zł         

 Miasto i Gmina Koronowo   6.000,00  zł  

 Gmina Solec Kujawski   20.000,00 zł        

 Gmina Nowa Wieś Wielka  15.000,00 zł  

Ponadto Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy otrzymała duże wsparcie 

finansowe od; 

 Banku Spółdzielczego w Koronowie w wysokości 5 000 złotych, jako 

dofinasowanie na zakup kostiumu „Polfinka”, torebek prezentowych 

oraz maskotki „Polfinki”. 

 Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II w postaci 10 sztuk kurtko - 

śpiworów z przeznaczeniem do wydania dla osób bezdomnych 

wartości łącznej 2 000 złotych. 
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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 powiatu bezpieczeństwo. Rok 2019 był kolejnym rokiem, gdzie wzrastała 

nasza skuteczność.  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 całego powiatu, jak i profesjonalnej 

pracy policjantów i pracowników Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.  

 

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, wspólnie z innymi 

podmiotami przeprowadzono szereg programów prewencyjnych, mających wpływ na 

zapobieganie i zwalczenie przestępczości. 

 

Dziękujemy za wsparcie udzielane przez władze powiatu nowym pomysłom     

i działaniom funkcjonariuszy, które pozwalają na dalszą poprawę bezpieczeństwa 

mieszkańców. 

  

 

                                                                    Komendant Miejski Policji  

                                                                             w Bydgoszczy 

 

                                                                     insp. Krzysztof Stefaniak  

                                                            (podpis na oryginale) 

 


