KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz 31.01.2011 r.

Sprawozdanie z zakresu rozpoznania i profilaktycznej pracy Policji
na rzecz zapobiegania demoralizacji nieletnich oraz patologii społecznej
w 2010 roku na terenie woj. kujawsko-pomorskiego

I. Zjawiska patologii społecznej.
1. Informacja w formie opisowej, obejmująca analizę zjawisk, podejmowane działania
profilaktyczne oraz ewentualne wnioski, ze szczególnym uwzględnieniem udziału
nieletnich w poniższych zjawiskach patologicznych:
1) alkoholizm,
a) Krótka charakterystyka lokalnych uwarunkowań zjawiska alkoholizmu na terenie
podległym KWP.
Do zjawisk patologicznych będących źródłem rosnącego zaniepokojenia należy
alkoholizm. Nadużywanie napojów alkoholowych dotyczy już nie tylko dorosłych ale coraz
częściej młodzieży, a nawet dzieci. Inicjacji alkoholowej sprzyja spożywanie alkoholu
w domu rodzinnym, grupie rówieśniczej, a także w miejscach publicznych. Pod jego
wpływem ujawnia się agresja, zanika krytycyzm i maleje możliwość obiektywnej oceny
swojego zachowania. Należy również odnieść się do osób dorosłych będących świadkami
sprzedaży alkoholu nieletnim we wszelkiego rodzaju placówkach handlowych bądź
gastronomicznych. W wielu środowiskach zarówno dorosłych jak i nieletnich osoba pijąca
alkohol jest „autorytetem”, pokazując w ten sposób swą „wysoką” pozycję na tle grupy.
Konsekwencje alkoholizmu mają swoje przełożenie w sferze zjawisk społecznych,
w postaci popełnionych przestępstw i wykroczeń. Często jest to również motywem,
dla którego przestępstwo zostało popełnione.
Coraz częstszym negatywnym zjawiskiem jest sięganie przez młodzież po alkohol
przy okazji imprez rozrywkowych. Niepokojącym jest stwierdzenie (bardzo popularne
w środowisku nastolatków), że „dobra impreza nie może się odbyć bez alkoholu”.
Szczególnie niepokojącym jest fakt obniżającego się rok rocznie wieku osób sięgających
po alkohol.
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Znaczący wpływ na zjawisko alkoholizmu mają:
 bezrobocie i wiążące się z tym ubóstwo rodzin,
 brak perspektyw tworzenia nowych miejsc pracy, szczególnie dla absolwentów
szkół,
 zbyt duża liczba placówek handlujących alkoholem i nieprzestrzeganie zasad
jego sprzedaży,
 niska świadomość społeczna dotycząca szkodliwości spożywania alkoholu
i brak podstawowej wiedzy o uzależnieniach.
Mając na uwadze złożoność poruszanych problemów, które coraz częściej dotykają
osoby poniżej 18 roku życia oraz ważną rolę Policji w ograniczeniu zjawiska alkoholizmu
dodatkowo należałoby poddać analizie, czy realizowane działania prewencji kryminalnej
skierowane na przeciwdziałanie temu zjawisku rzeczywiście spełniają swoje założenia
i zaplanowane cele.
b) Podejmowane przedsięwzięcia i uzyskane wyniki.
Ilość nietrzeźwych podejrzanych (dorosłych) i nietrzeźwych
nieletnich sprawców czynów karalnych w kategoriach przestępstw,
w których badany jest stan trzeźwości, na tle wszystkich
podejrzanych w tych kategoriach

- 9.764

w liczbach bezwzględnych ogółem i procentowo (Temida: T - 857: Podejrzani wg stanu trzeźwości)



ogólna liczba dorosłych podejrzanych w w/w kategoriach
- 15.722
w tym nietrzeźwi
- 9.647
co stanowi 61,4 %
ogólna liczba nieletnich sprawców
w nietrzeźwi



- 1.922
- 117
co stanowi 6,1 %.

w tym w niżej wymienionych kategoriach przestępstw:
zabójstwo
dorośli podejrzani ogółem
w tym nietrzeźwi

30
15
co stanowi 50,0 %

nieletni sprawcy ogółem
w tym nietrzeźwi

co stanowi 0,0 %

0
0

uszczerbek na zdrowiu
dorośli podejrzani ogółem
w tym nietrzeźwi

- 275
75
co stanowi 27,3 %

nieletni sprawcy ogółem
w tym nietrzeźwi

- 188
2
co stanowi 1,1 %
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udział w bójce lub pobiciu
dorośli podejrzani ogółem
w tym nietrzeźwi

- 532
- 184
co stanowi 34,6 %

nieletni sprawcy ogółem
w tym nietrzeźwi

- 329
7
co stanowi 2,1 %

zgwałcenie
dorośli podejrzani ogółem
w tym nietrzeźwi

- 36
- 10
co stanowi 27,8 %

nieletni sprawcy ogółem
w tym nietrzeźwi

- 16
8
co stanowi 50,0 %

kradzież cudzej rzeczy
dorośli podejrzani ogółem
w tym nietrzeźwi

- 2.227
- 339
co stanowi 15,2 %

nieletni sprawcy ogółem
w tym nietrzeźwi

- 414
- 13
co stanowi 3,1 %

kradzież z włamaniem
dorośli podejrzani ogółem
w tym nietrzeźwi

- 1.173
- 273
co stanowi 23,3 %

nieletni sprawcy ogółem
w tym nietrzeźwi

- 233
- 19
co stanowi 8,2 %

rozbój, kradzież i wymuszenie rozbójnicze
dorośli podejrzani ogółem
w tym nietrzeźwi

- 487
- 129
co stanowi 26,5 %

nieletni sprawcy ogółem
w tym nietrzeźwi

- 193
5
co stanowi 2,6 %;
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uszkodzenie rzeczy
dorośli podejrzani ogółem
w tym nietrzeźwi

- 745
- 364
co stanowi 48,9 %

nieletni sprawcy ogółem
w tym nietrzeźwi

- 165
12
co stanowi 7,3 %

przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu
dorośli podejrzani ogółem
w tym nietrzeźwi

- 417
- 298
co stanowi 71,4 %

nieletni sprawcy ogółem
w tym nietrzeźwi

co stanowi 6,2 %

Ujawniono nietrzeźwych nieletnich

64
4

- 557

Izolowano nietrzeźwych z miejsc publicznych:
w tym doprowadzono:
do PDOZ ogółem1
w tym mężczyzn
w tym kobiet
w tym nieletni ogółem
z czego:
chłopcy
dziewczęta

- 5.153
- 4.733
- 410
-

10

-

10
0

c) Inicjatywy oraz współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi (GKRPA, CPR, MOPS,
ZOZ, UKS, itp.) na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi.
W miejskich/gminnych komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych zasiada
około 120 policjantów z województwa kujawsko-pomorskiego.
Stałymi elementami współpracy Policji z podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie
przeciwdziałania alkoholizmowi są wspólne kontrole miejsc sprzedaży napojów
alkoholowych pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Policjanci uczestniczą również w realizacji przedsięwzięć
o charakterze profilaktycznym w zakresie edukacji dzieci i młodzieży szkolnej.
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Formularz III/3 stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 254 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 marca
2010 r. w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji
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d) Przykłady działalności kujawsko-pomorskiej Policji w tym zakresie.
Policjanci KPP w Mogilnie wspólnie ze Strażą Miejską pod egidą Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilnie, w dniu 20 marca 2010 r.
przeprowadzili akcję pod hasłem „Trzeźwe miasto – bezpieczne miasto”. Funkcjonariusze
podzieleni na kilka patroli kontrolowali ulice miasta szczególnie pod kątem osób
nietrzeźwych naruszających porządek i bezpieczeństwo publiczne, sprawdzali też czy
młodzież nie opuszczała samowolnie zajęć szkolnych. Mundurowi w pierwszej części akcji
odwiedzili większość mogileńskich lokali gastronomicznych, pubów i barów, kontrolowali
dworce i park sprawdzając czy nie przesiadują w tych miejscach uczniowie, którzy zamiast
do szkoły poszli na wagary.
W ramach akcji „Alkohol - nieletnim dostęp wzbroniony” policjanci KMP
w Bydgoszczy wykonywali kontrolę miejsc sprzedaży alkoholu wręczając ulotki dotyczące
odpowiedzialnej sprzedaży oraz konsekwencji karnych.
Ponadto w ramach akcji „Odpowiedzialna sprzedaż alkoholu – Alkohol nieletnim
dostęp wzbroniony” policjanci KMP wspólnie z Radą Osiedla Wyżyny oraz Kujawsko
-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy uczestniczyli w spotkaniach
z właścicielami sklepów w których między innymi jest sprzedawany alkohol. Poruszano
problematykę konsekwencji karnych z tytułu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim
jak i również konsekwencji prawnych z tytułu spożywania alkoholu przez osoby
niepełnoletnie. W tych szkoleniach wykorzystywane były materiały ogólnopolskiej kampanii
„Pozory mylą - dowód nie”.
Podobne spotkanie zostało zorganizowane w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy
dla właścicieli bydgoskich klubów i restauracji. Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
realizuje również program „Alkohol, narkotyki - brak biletów powrotnych!”, który ma na celu
ujawnianie oraz przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom z Ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
W ramach programu podjęto działania wzmożone podczas których zrealizowano 323
dodatkowe służby wspólnie ze: Strażą Miejską, Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną,
Strażą Celną. Wylegitymowano 1302 osoby, pouczono 455 osób, skontrolowano 710
pojazdów, zatrzymano 17 dowodów rejestracyjnych i 4 prawa jazdy, przebadano 266
kierujących na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, wystawiono 30 mandatów
kredytowanych za wykroczenia przeciwko przepisom porządkowym oraz 56 mandatów
kredytowanych za wykroczenia przeciwko przepisom o ruchu drogowym, ujawniono 15
sprawców wykroczeń oraz 38 sprawców przestępstw.
Podjęto również działania w ramach corocznej akcji „Czerwona- zielona kartka”.
Akcja organizowana jest wspólnie z MKRPA, ZHRP oraz PTZN w Bydgoszczy. Podczas
działań na terenie Bydgoszczy przeprowadzono 260 kontroli miejsc sprzedaży alkoholu,
wręczono 43 czerwone kartki oraz 195 zielonych. Kartki zielone wręczane są sprzedawcom,
którzy znają przepisy dotyczące zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i są odpowiedzialnymi
sprzedawcami. Natomiast czerwone kartki są wręczane tym, którzy nie byli gotowi
na przestrzeganie przepisów o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych osobom
niepełnoletnim.
ulotki

Policjanci KPP w Radziejowie dzięki ścisłej współpracy z MOPS pozyskali broszury,
informujące o miejscach uzyskania pomocy w przypadku uzależnienia
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jak i w przypadku stania się ofiarą przemocy domowej. Wszystkie materiały były
rozpropagowane przez dzielnicowych na terenie całego powiatu radziejowskiego. Policjanci
włączyli się w ogólnopolską akcję „STOP 18”, której głównym celem było przypominanie
sprzedawcom o odpowiedzialnej sprzedaży papierosów oraz alkoholu. Ponadto
przeprowadzano indywidualne spotkania z właścicielami sklepów prowadzących sprzedaż
wyrobów alkoholowych i tytoniowych, w czasie których informowano o odpowiedzialności
karnej za sprzedaż nieletnim takich artykułów. Efektem tych działań jest fakt,
iż w 2010 roku nie odnotowano przypadków sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim.
W celu zobrazowania ilości przestępstw popełnianych pod wpływem alkoholu analizie
poddano ilość stwierdzonych przestępstw z art. 178a kodeksu karnego w ruchu drogowym.
Kwalifikacja prawna

2009

2010

Wskaźnik
dynamiki

art. 178a § 1 kk – prowadzenie pojazdu mechanicznego
przez osobę w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środka
odurzającego w ruchu drogowym

4527

4143

91,5 %

art. 178a § 2 kk – prowadzenie na drodze publicznej lub w
strefie zamieszkania innego pojazdu niż wymienionego w §
1, przez osobę w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem
środka odurzającego.

3696

3523

95,3 %

Sporządzono na podstawie danych policyjnego sytemu statystyki przestępczości „TEMIDA”.

Powyższe dane wskazują, że w roku 2010 zmalała ilość stwierdzonych przestępstw
polegających na kierowaniu w stanie nietrzeźwości pojazdami, zarówno mechanicznymi jak
i innymi niż mechaniczne.
Analizie poddano również dane zgromadzone w statystyce Stp-3, wobec sprawców
przestępstw w dziale „stan świadomości”, które obrazuje tabela.
2009

2010

stan świadomości sprawcy

nietrzeźwy
pod wpływem środka odurzającego lub
substancji psychotropowej

ogółem

w tym
nieletni

ogółem

w tym
nieletni

10416

316

9764

117

29

2

25

1

Sporządzono na podstawie statystyki T-857 policyjnego sytemu statystyki przestępczości „TEMIDA”.

Powyższe dane wskazują, że najczęstszą, ustaloną w toku postępowania, przyczyną
zaburzenia stanu świadomości sprawcy była nietrzeźwość. Nietrzeźwi stanowili 55,3 %
(w 2009 r. stanowili oni 57 % ) ogółu sprawców przestępstw uwzględnionych w tej statystyce
(w liczbie 17.644, w tym 1922 nieletnich).
Ilość odnotowanych nietrzeźwych nieletnich sprawców czynów karalnych zmalała
(w 2009 r. odnotowano 316 nietrzeźwych sprawców czynów karalnych) o 63 %, co wskazuje
na fakt, iż używanie alkoholu było coraz rzadziej okolicznością towarzyszącą popełnieniu
czynu karalnego.
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2) narkomania,
Tabela obrazująca ilość przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Procentowy
udział
czynów
karalnych

Procentowy
udział
czynów
karalnych

2009

2010

176,3

20,4

29,2

92

270,6

12,1

19,3

156

149

95,5

41,9

42,9

197

22

59

268,2

16,9

29,9

36

96

1

10

1000,0

2,8

10,4

Brodnicki

38

144

3

24

800,0

7,9

16,7

Chełmiński

45

44

6

15

250,0

13,3

34,1

Golubsko-Dobrzyński

98

138

38

37

97,4

38,8

26,8

Inowrocławski

167

370

66

72

109,1

39,5

19,5

Lipnowski

71

73

3

14

466,7

4,2

19,2

Mogileński

30

82

1

7

700,0

3,3

8,5

Nakielski

112

338

74

275

371,6

66,1

81,4

Radziejowski

30

36

9

23

255,6

30,0

63,9

Rypiński

16

114

3

3

100,0

18,8

2,6

Sępoleński

29

29

7

15

214,3

24,1

51,7

Świecki

124

127

3

22

733,3

2,4

17,3

Tucholski

35

29

4

2

50,0

11,4

6,9

Wąbrzeski

50

54

25

21

84,0

50,0

38,9

Żniński

38

93

0

17

----

0,0

18,3

2158

3350

548

1021

186,3

25,4

30,5

Stwierdzone
przestępstwa

Stwierdzone
czyny karalne

2009

2010

2009

2010

Bydgoski

457

562

93

164

Toruński

280

477

34

Włocławski

372

347

Grudziądzki

130

Aleksandrowski

Powiat

Województwo

Wskaźnik
dynamiki
czynów
karalnych

Sporządzono na podstawie danych policyjnego sytemu statystyki przestępczości „TEMIDA”.

Jak wskazują dane przedstawione w powyższej tabeli, w 2010 r. po raz kolejny
odnotowano wzrost liczby stwierdzonych czynów karalnych z ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii i to aż o 86,3 % (w 2009 r. odnotowano wzrost ilości przestępstw narkotykowych
o 37,7 %).
Zjawisku temu towarzyszył wzrost dynamiki ogółu przestępstw stwierdzonych
w tej kategorii przestępstw o 55,2 % (w 2009 r. odnotowano spadek ilości przestępstw
narkotykowych o 28 %).
W trzynastu powiatach odnotowano wzrost dynamiki ujawnionych czynów karalnych
w tej kategorii:


aleksandrowskim

o 900,0 %,
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brodnickim
świeckim
mogileńskim
lipnowskim
nakielskim
toruńskim
grudziądzkim
radziejowskim
chełmińskim
sępoleńskim
bydgoskim
inowrocławskim

o 700,0 %,
o 633,3 %,
o 600,0 %,
o 366,7 %,
o 271,6 %,
o 170,6 %,
o 168,2 %,
o 155,6 %,
o 150,0 %,
o 114,3 %,
o 76,3 %,
o 9,1 %.

W powiecie żnińskim odnotowano 17 czynów karalnych z ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii, podczas gdy w 2009 r. nie odnotowano czynów karalnych w tej kategorii,
co skutkowało niemożnością obliczenia wskaźnika dynamiki ilości czynów karalnych.
W powiecie rypińskim ilość czynów karalnych z ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii utrzymała się na poziomie z 2009 r.
W czterech powiatach odnotowano spadek dynamiki:
 golubsko-dobrzyńskim
o 2,6 %,
 włocławskim
o 4,5 %,
 wąbrzeskim
o 16,0 %,
 tucholskim
o 50,0 %.
Przykładem działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania narkomanii może być
współpraca KWP w Bydgoszczy i bydgoskiego stowarzyszenia Bezpieczeństwo Dziecka
oraz bydgoskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w kontynuacji
przedsięwzięcia pod nazwą „W kręgu schematów”:
W dniu 31 maja 2010 r. w Kinoteatrze Pomorskiego Okręgu Wojskowego policjanci
KWP w Bydgoszczy oraz KMP w Bydgoszczy wystawili przedstawienie pt. „W kręgu
schematów”, które mogli obejrzeć uczniowie bydgoskich gimnazjów. Autorem scenariusza
był Robert Rejniak specjalista terapii uzależnień. Reżyserem został Robert Lubrant Prezes
Stowarzyszenia „Bezpieczeństwo Dziecka”. W role aktorów wcielili się uczniowie
gimnazjów nr 9 i 35 w Bydgoszczy oraz policjanci z KMP i KWP w Bydgoszczy.
Sztuka ukazała schematy wchodzenia młodego człowieka w uzależnienie. Ojciec
głównego bohatera to zapracowany biznesmen, dla którego jedyną formą spędzania wolnego
czasu jest oglądanie telewizji. Matka to zapatrzona w siebie histeryczka. W tym świecie
młody człowiek niepostrzeżenie wplątuje się w sytuacje, które niosą ze sobą poważne
konsekwencje.
Spektakl zakończyła debata, do udziału w której zaproszono sędziego, pedagoga,
specjalistę w zakresie poradnictwa rodzinnego oraz psychoterapeutę.
Na widowni nie zabrakło również zaproszonych gości, wśród których
znaleźli się przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta
w Bydgoszczy, Straży Miejskiej w Bydgoszczy, a także pedagogów i psychologów. Patronat
nad przedstawieniem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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3) prostytucja i wykorzystanie seksualne,
W roku 2010 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego odnotowano
3 przypadki prostytuowania się wśród nieletnich dziewcząt (2 na terenie działania KMP
w Bydgoszczy i 1 w KMP w Toruniu). W roku 2009 nie odnotowano żadnego przypadku
prostytucji wśród nieletnich.
Zadania związane z zapobieganiem prostytucji nieletnich i zwalczaniem wszystkich
innych przejawów prostytucji, były stałym elementem oddziaływań służb prewencji i ruchu
drogowego. Szczególnie intensywne działania zapobiegawcze prowadzone były w ramach
ogólnopolskiej akcji prewencyjnej pn. „Bezpieczne Wakacje”.
W 2010 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego stwierdzone zostały
182 przestępstwa w kategorii przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (w 2009 r.
odnotowano 228 takich przestępstw). Ilość przestępstw w tej kategorii zmalała zatem
o 20,2 %.
Odnotowano przy tym spadek liczby ogółu pokrzywdzonych o 21,5 % (z 200 do 157).
Natomiast ilość pokrzywdzonych małoletnich spadła o 19,3 % (ze 135 do 109).
W 2010 r. znacząco spadła, bo aż o 61,7 % ilość czynów karalnych nieletnich w tej
kategorii przestępstw. Przy czym ilość nieletnich sprawców czynów karalnych spadła tylko
o 21,2 %.
Tabela prezentuje skalę przestępstw w kategorii przeciwko obyczajności i wolności
seksualnej w latach 2009 i 2010.
2009

2010

Wskaźnik
dynamiki

228

182

79,8

Ilość czynów karalnych

60

23

38,3

Ilość nieletnich sprawców

33

26

78,8

200

157

78,5

135

109

80,7

Ilość przestępstw stwierdzonych

Ilość pokrzywdzonych ogółem:
W tym małoletnich

Sporządzono na podstawie danych policyjnego sytemu statystyki przestępczości „TEMIDA”
oraz druku statystycznego T-865 oraz T-873.

Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych przestępstw w kategorii przeciwko
obyczajności i wolności seksualnej w 2010 r. obrazuje tabela.
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W tym
małoletnich

199 - molestowanie seksualne z nadużyciem stosunku zależności

Ilość
pokrzywdzonych

197 § 3 i 4 - zgwałcenie wspólnie z inną osobą lub ze szczególnym
okrucieństwem
198 - obcowanie płciowe lub inne czynności seksualne z osobą
pozbawioną zdolności rozpoznania znaczenia czynu

Ilość nieletnich
sprawców

197 § 3 – zgwałcenie osoby małoletniej poniżej 15 roku życia

W tym czyny
nieletnich

197 § 1 i 2 - zgwałcenie.

Przestępstwa
stwierdzone

Artykuł KK

46

5

6

43

11

1

0

0

1

1

13

4

10

10

4

7

0

0

6

1

3

1

5

200 - obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszczanie
się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadzanie jej
do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania

65

12

8

66

66

201 - kazirodztwo.

2

0

0

1

0

202 § 1 - publiczne prezentowanie treści pornograficznych

0

0

0

0

0

10

1

1

18

18

4

0

0

1

0

16

1

1

4

3

203 - przymuszanie do uprawiania prostytucji

1

0

0

0

0

204 § 1 i 2 - stręczycielstwo, kuplerstwo, sutenerstwo.

8

0

0

0

0

204 § 3 - stręczycielstwo, kuplerstwo, sutenerstwo z udziałem osoby
małoletniej.

4

0

0

4

4

204 § 4 - uprowadzenie w celu uprawiania prostytucji za granicą.

0

0

0

0

0

182

14

10

157

109

202 § 2 - prezentowanie treści pornograficznych lub udostępnianie
przedmiotów o charakterze pornograficznym albo rozpowszechnianie
treści pornograficznych małoletniemu poniżej lat 15
202 § 3 - produkowanie, utrwalanie lub sprowadzanie w celu
rozpowszechniania, przechowywanie lub posiadanie albo
rozpowszechnianie lub publiczne prezentowanie treści pornograficznych
z udziałem małoletniego albo treści pornograficznych związanych z
prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem
202 § 4 i 4a - utrwalanie treści pornograficznych z udziałem
małoletniego poniżej lat 15, sprowadzanie, przechowywanie
lub posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego poniżej
lat 15

Razem

Sporządzono na podstawie danych policyjnego sytemu statystyki przestępczości „TEMIDA”
oraz druku statystycznego T-865.

W tej kategorii przestępstw małoletni pokrzywdzeni występują najczęściej w czynach
z art. 200 § 1 kk. Pokrzywdzeni małoletni tym przestępstwem stanowili 60,6 % ogółu
małoletnich pokrzywdzonych w kategorii przestępstw przeciwko obyczajności i wolności
seksualnej.
W okresie sprawozdawczym pokrzywdzeni małoletni stanowili 69,4 % ogółu
pokrzywdzonych w kategorii przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
Pozytywnym zjawiskiem, towarzyszącym przestępczości w kategorii przeciwko
obyczajności i wolności seksualnej, jest z pewnością zmalenie udziału czynów karalnych
w ogólnej liczbie przestępstw stwierdzonych. W 2010 r. czyny karalne nieletnich stanowiły
10

12,6 % ogółu przestępstw w tej kategorii. W 2009 r. odsetek ten wynosił on 26,6 % (w roku
2008 wyniósł 13,7 %).
Policjanci województwa kujawsko-pomorskiego podejmują działania w celu niesienia
skutecznej pomocy małoletnim ofiarom przestępstw seksualnych. Z inicjatywy policjantów
powstają lokalne koalicje na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykorzystywania seksualnego
małoletnich. Uczestniczą oni aktywnie w kampaniach i szkoleniach organizowanych w celu
skutecznego zapobiegania temu zjawisku.
Przykładem działań podejmowanych przez kujawsko-pomorską Policję w obszarze
przeciwdziałania prostytucji i wykorzystaniu seksualnemu nieletnich są przedsięwzięcia
realizowane przez KMP w Włocławku, KPP Nakle nad Notecią i KPP w Brodnicy.
 W powiece włocławskim działania skupiają się na systematycznym patrolowaniu
osiedli i tras szybkiego ruchu, prowadzenie rozpoznania kryminalnego
i prewencyjnego środowisk zagrożonych prostytucją oraz innych miejsc (parkingów,
zajazdów, stacji benzynowych, dworców PKP, parków, dyskotek), kontrolowaniu
miejsc, w których mogą gromadzić się nieletni przebywający na ucieczkach
z domów rodzicielskich, czy placówek.
 W powiecie nakielskim na rzecz przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu
małoletnich policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią
podejmowali działania w zakresie ujawniania i zapobiegania przestępstw
o charakterze seksualnym wobec dzieci. Działania ukierunkowane były przede
wszystkim na: informowanie w trakcie spotkań z dziećmi, rodzicami i nauczycielami
o skali zagrożenia i sposobach zapobiegania i ujawniania powyższych zagrożeń,
prowadzenie rozpoznania w środowisku rodzin dysfunkcyjnych, współdziałanie
z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom
krzywdzonym. W dniach 24-26 maja 2010 roku Komenda Powiatowa Policji
w Nakle nad Notecią, przy współudziale Gminnych Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych z powiatu nakielskiego, w Ośrodku Doskonalenia Kadr
Służby Więziennej w Suchej gm. Lubiewo, zorganizowała konferencję „Narkotyki
i szkoła” oraz „Dzieci w sieci”, dotyczącą uzależnień współczesnej młodzieży.
Konferencja obejmowała wykłady i warsztaty o tematyce: „Wykorzystywanie
seksualne a prawo", „Wykorzystywanie seksualne nieletnich - jak rozpoznać?".
W konferencji uczestniczyły 53 osoby zajmujące się powyższą problematyką
na terenie powiatu nakielskiego, między innymi: policjanci, Burmistrz Miasta
i Gminy Nakło, pedagodzy szkolni, psycholodzy, terapeuci, radni gmin, kuratorzy
sądowi, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
pracownicy socjalni Miejsko-Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.
 Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy działania
podejmowane przez policjantów w celu podniesienia skuteczności ujawniania
prostytuujących się nieletnich polegają na: systematycznej kontroli dworców PKP
i PKS, kontroli głównych tras komunikacyjnych, kontroli agencji towarzyskich.
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4) przemoc w rodzinie,
W 2010 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego stwierdzonych zostało
1561 przestępstw w kategorii przeciwko rodzinie i opiece. W poprzednim okresie
sprawozdawczym odnotowano 1669 takich przestępstw. Nastąpił więc spadek dynamiki ilości
przestępstw w tej kategorii o 4,7 %. Jest to pozytywny wskaźnik po wzroście o 21,1 %
odnotowanym w 2009 roku.
Rozkład ilości stwierdzonych przestępstw w kategorii przeciwko rodzinie i opiece
w poszczególnych kwalifikacjach obrazuje tabela.
2009

2010

Wskaźnik
dynamiki

915

872

95,3 %

4

6

150,0 %

733

672

91,6 %

1

0

--------

11

9

81,8 %

Art. 210 § 1 kk – porzucenie osoby w wieku poniżej 15 lat.

3

1

33,3 %

Art. 210 § 1 kk – porzucenie osoby nieporadnej.

0

0

--------

Art. 210 § 2 kk – spowodowanie śmierci w wyniku porzucenia osoby.

0

0

--------

Art. 211 kk uprowadzenie spod opieki, zatrzymanie.

2

1

50,0 %

1669

1561

93,5 %

Kwalifikacja prawna
Art. 207 § 1 kk – znęcanie się nad rodziną
Art. 207 § 2 kk – znęcanie się nad rodziną ze szczególnym
okrucieństwem.
Art. 209 § 1 kk – uchylanie się od alimentacji.
Art. 206 kk – bigamia.
Art. 208 kk – rozpijanie małoletniego.

Razem

Sporządzono na podstawie danych policyjnego sytemu statystyki przestępczości „TEMIDA”.

Powyższe dane wskazują, że wzrost ilości przestępstw w tej kategorii został
odnotowany tylko w przypadku art. 207 § 2 kk – znęcania się nad rodziną ze szczególnym
okrucieństwem.
W tej kategorii dominuje przestępstwo znęcania się nad rodziną. Przestępstwa
z art. 207 § 1 i 2 kk stanowiły 56,2 % ogółu czynów w kategorii przestępstw przeciwko
rodzinie i opiece.
Dla zobrazowania skali tego zjawiska w poszczególnych powiatach sporządzone
zostało zestawienie liczbowe.
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Powiat

Stwierdzone przestępstwa
z art. 207 § 1 i 2 kk

Wskaźnik
dynamiki

Ilość
mieszkańców

Wskaźnik
zagrożenia
na 100.000
mieszkańców

2009

2010

1. BYDGOSKI

226

221

97,8

460.660

48,0

2. TORUŃSKI

91

77

84,6

300.905

25,6

3. WŁOCŁAWSKI

72

57

79,2

202.770

28,1

4. GRUDZIĄDZKI

22

17

77,3

137.782

12,3

5. ALEKSANDROWSKI

51

29

56,9

55.336

52,4

9

14

155,6

75.579

18,5

20

28

140,0

51.456

54,4

9

5

55,6

45.281

11,0

122

118

96,7

164.112

71,9

10. LIPNOWSKI

43

61

141,9

66.162

92,2

11. MOGILEŃSKI

15

24

160,0

46.877

51,2

12. NAKIELSKI

67

55

82,1

85.397

64,4

13. RADZIEJOWSKI

23

21

91,3

41.793

50,2

14. RYPIŃSKI

23

20

87,0

43.902

45,6

15. SĘPOLEŃSKI

32

26

81,3

41.045

63,3

16. ŚWIECKI

27

38

140,7

97.642

38,9

17. TUCHOLSKI

15

18

120,0

47.622

37,8

18. WĄBRZESKI

9

8

88,9

34.777

23,0

43

41

95,3

69.985

58,6

919

878

95,5

2.069.083

42,4

6. BRODNICKI
7. CHEŁMIŃSKI
8. GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI
9. INOWROCŁAWSKI

19. ŻNIŃSKI
WOJEWÓDZTWO

Sporządzono na podstawie danych policyjnego sytemu statystyki przestępczości „TEMIDA”.

Dane zebrane w powyższej tabeli wskazują na to, że tylko w sześciu powiatach
odnotowany został wzrost dynamiki przestępstw stwierdzonych z art. 207 §1 i 2 kk.
Na poziomie województwa odnotowano spadek dynamiki przestępstw znęcania się nad
rodziną o 4,5 %. Wskaźnik zagrożenia tymi przestępstwami na 100 tyś. mieszkańców,
na poziomie województwa wyniósł 42,4.
W analizowaniu skali zjawiska przemocy domowej istotne są dane dotyczące
realizacji procedury „Niebieskie Karty”.
Dane dotyczące ilości interwencji domowych, zrealizowanych w ramach procedury
przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez kujawsko-pomorską Policję wobec przemocy
w rodzinie, obrazuje tabela.
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W tym ilość
interwencji
w ramach NK
2009

2010

Wskaźnik
dynamiki
ilości
interwencji
w trybie NK

1. BYDGOSKI

697

690

99,0

2. TORUŃSKI

478

463

96,9

3. WŁOCŁAWSKI

609

389

63,9

4. GRUDZIĄDZKI

407

397

97,5

5. ALEKSANDROWSKI

246

222

90,2

6. BRODNICKI

311

286

92,0

7. CHEŁMIŃSKI

197

137

69,5

8. GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI

93

66

71,0

9. INOWROCŁAWSKI

388

366

94,3

10. LIPNOWSKI

245

229

93,5

11. MOGILEŃSKI

123

148

120,3

12. NAKIELSKI

223

198

88,8

13. RADZIEJOWSKI

149

87

58,4

14. RYPIŃSKI

179

173

96,6

15. SĘPOLEŃSKI

503

441

87,7

16. ŚWIECKI

276

164

59,4

17. TUCHOLSKI

239

211

88,3

18. WĄBRZESKI

66

42

63,6

19. ŻNIŃSKI

415

381

91,8

WOJEWÓDZTWO

5844

5090

87,1

Powiat

Sporządzono na podstawie sprawozdania z przeprowadzonych interwencji domowych przemocy w rodzinie
drukowanego na podstawie danych KSIP.

Dane z powyższej tabeli wskazują, iż w 2010 r., w porównaniu z poprzednim rokiem
odnotowano spadek ilości interwencji przeprowadzonych w ramach procedury
przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 12,9 %.
Podczas 5090 interwencji przeprowadzonych w ramach procedury „Niebieskie Karty”
odnotowano 7329 pokrzywdzonych. Ilość pokrzywdzonych ujawnionych w toku tych
interwencji, w porównaniu z rokiem 2009, spadła o 13,8 %.
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Rozkład ilości ofiar przemocy w poszczególnych grupach przedstawia poniższa tabela.

Liczba ofiar przemocy
w poszczególnych grupach

Odsetek danej
kategorii ofiar
w stosunku
do ogółu
pokrzywdzonych
w 2009 r.
68,6

Odsetek danej
kategorii ofiar
w stosunku
do ogółu
pokrzywdzonych
w 2010 r.
69,3

2009

2010

ogółem

8500

7329

kobiety

5835

5086

770

700

9,1

9,5

1211

961

14,2

13,1

684

582

8,0

7,9

mężczyźni
małoletni do ukończenia lat 13
małoletni od 13 do 18 lat

Sporządzono na podstawie danych ze sprawozdań z realizacji procedury „Niebieskie Karty”.

Dane zawarte w powyższej tabeli jednoznacznie wskazują na fakt, iż nieznacznie
wzrósł odsetek mężczyzn i kobiet pokrzywdzonych aktami przemocy domowej. Natomiast
spadł odsetek dzieci doświadczających przemocy domowej w ogólnej liczbie ofiar przemocy
domowej.
Analizie poddano również ilość sprawców przemocy w poszczególnych kategoriach
i zostały one przedstawione w poniższej tabeli:
Liczba sprawców przemocy
w poszczególnych grupach

Odsetek danej
kategorii sprawców
w stosunku
do ogółu
w 2009r.
5,0

Odsetek danej
kategorii sprawców
w stosunku
do ogółu
w 2010 r.
4,6

2009

2010

ogółem

5912

5168

kobiety

294

237

5600

4904

94,7

94,9

18

27

0,3

0,5

mężczyźni
nieletni

Sporządzono na podstawie danych ze sprawozdań z realizacji procedury „Niebieskie Karty”.

Powyższe dane wskazują na fakt, iż w 2010 r. nieznacznie zmalał odsetek kobiet
będących sprawcami przemocy domowej. Jednocześnie nastąpił wzrost procentowy udziału
mężczyzn i nieletnich w ogólnej liczbie sprawców przemocy domowej.
Wśród 5168 sprawców przemocy domowej 3704 znajdowało się pod wpływem
alkoholu, co stanowiło 71,7 % (w roku 2009 odsetek ten wyniósł 71 %).
Spośród nich 1068, a więc 28,8 % umieszczono w izbach wytrzeźwień (w 2009 r. odsetek ten
wyniósł 32 %). Natomiast 1009 osób, to jest 27,2 % umieszczono w policyjnych
pomieszczeniach dla osób zatrzymanych (w roku 2009 w PDOZ umieszczono 22% spośród
będących pod wpływem alkoholu sprawców przemocy domowej).
Spośród 5168 sprawców przemocy domowej 2205 zostało zatrzymanych, co stanowiło
42,6 % ogółu sprawców (w roku 2009 odsetek ten wyniósł odpowiednio 39 %).
Podczas realizacji procedury „Niebieskie Karty”, w 2010 r. policjanci przesłali 5090
informacji do podmiotów pozapolicyjnych, zajmujących się udzielaniem pomocy ofiarom
przemocy domowej. Stosunek procentowy ilości wysłanych informacji do ogółu
15

sporządzonych „Niebieskich Kart” wyniósł 100 % i uległ poprawie w porównaniu z rokiem
2009, kiedy odsetek ten wynosił 99,2 %.
Przykładem działań podejmowanych przez kujawsko-pomorską Policję w obszarze
przeciwdziałania mogą być przedsięwzięcia realizowane przez KPP Nakle nad Notecią i KPP
w Radziejowie:
 Na terenie powiatu nakielskiego, w ramach Rządowego programu ograniczenia
przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”, przy współudziale
instytucji pozarządowych tworzących interdyscyplinarny zespół pomocowy
na poziomie lokalnym, do dnia 31 grudnia 2010 roku prowadzone były działania
prewencyjne pod hasłem „SOS DLA RODZINY”. Celem głównym działań było
wspieranie ochrony dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych przed wszystkimi
formami przemocy. Podczas spotkań zespołu interdyscyplinarnego rozwiązywano
pojawiające się problemy dotyczące interwencji domowych w rodzinach, w których
występuje przemoc oraz omawiano procedury i sposoby umieszczania małoletnich
w placówkach interwencyjnych. Ustalono zasady współpracy międzyinstytucjonalnej
i uaktualniono wykaz placówek pomocowych na terenie miasta. Dzięki współpracy
międzyinstytucjonalnej kontynuowano działalność „Punktu Pomocy Dzieciom
i Rodzinom”. Pełnili tam dyżury policjanci Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej
Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Nakle nad Notecią. Ponadto,
w ramach pomocy dla ofiar przemocy domowej, funkcjonowały również dwa
„Punkty przyjęć interesantów przez dzielnicowych”.
 Policjanci KPP w Radziejowie zorganizowali konferencję „Przemoc i ja”
poświęconą problematyce przemocy w rodzinie oraz agresji w szkole. Odbyła się
ona w dniu 12 maja 2010 roku w Radziejowie, pod patronatem Starosty
Radziejowskiego. W spotkaniu wzięło udział ponad 60 zaproszonych gości. Byli
to dyrektorzy szkół, pedagodzy, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej,
centrum pomocy rodzinie, kuratorzy sądowi.
5) subkultury,
W województwie kujawsko-pomorskim policjanci odnotowali działalność dwóch grup
subkulturowych są to: szalikowcy i blokersi.
Na terenie działania KMP w Grudziądzu monitorowana jest działalność subkultury
pseudokibiców. Obecnie około 250 jej członków sympatyków lokalnych klubów
GKS Olimpia, GTŻ oraz zamiejscowego RTS Widzew pozostaje objętych zainteresowaniem
Policji w ramach prowadzonych kart kibica.
W wyniku prowadzonego na bieżąco rozpoznania przez KMP w Toruniu ujawniono
przypadki zakłócania ładu i porządku przez tzw. szalikowców. Sztab Policji w Toruniu
posiada dane około 400 osób monitorowanych jako tzw. pseudokibiców. W stosunku
do najbardziej agresywnych 71 osób sąd orzekł tzw. „zakaz stadionowy”. Z informacji
uzyskanych przez policjantów KMP w Toruniu wynika, iż aktywnymi grupami
młodzieżowymi są kibice Elany Toruń, Unibaxu , jak również Legii Chełmża. W roku 2010
doszło do 3 przypadków zbiorowego naruszenia prawa na imprezach sportowych ze strony
kibiców Elany Toruń.
W ciągłym zainteresowaniu policjantów województwa kujawsko-pomorskiego
pozostaje problem ,,Blokersów”, których aktywność skupia się w głównej mierze
na negatywnych zjawiskach jak: spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, niszczenie
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mienia, zakłócanie spoczynku nocnego, kradzieże itp.

6) sekty i nowe ruchy religijne,
Na terenie województwa kujawsko- pomorskiego w roku 2010 nie odnotowano
przypadków świadczących o działalności sekt i nowych ruchów religijnych.
Tematyka zagrożeń ze strony sekt i grup psychomanipulacynych była jednak
elementem oddziaływań profilaktycznych wobec młodzieży w ramach współpracy Policji
ze szkołami.
7) inne formy patologii,
Przemoc wobec dzieci
W celu zbadania skali zjawiska przemocy wobec dzieci i młodzieży, analizie poddano
dane zgromadzone przez Wydział Wywiadu Kryminalnego KWP w Bydgoszczy w statystyce
T-865.
Poniższa tabela prezentuje ilość małoletnich pokrzywdzonych w przestępstwach
z art. 207, 208 i 210 kk.

Art. 208 kk – rozpijanie małoletniego

W tym małoletnich

Art. 207 § 2 kk – znęcanie się nad
rodziną ze szczególnym okrucieństwem.

Ilość
pokrzywdzonych
ogółem

Art. 207 § 1 kk – znęcanie się nad
rodziną

W tym małoletnich

Kwalifikacja prawna

2010

Ilość
pokrzywdzonych
ogółem

2009

1124

174

1075

193

110,9

18,0 %

4

1

11

8

800,0

72,7 %

13

13

15

15

115,4

100,0 %

Wskaźnik
Odsetek ilości
dynamiki ilości
małoletnich
pokrzywdzonych w ogólnej liczbie
małoletnich
pokrzywdzonych

Art. 210 § 1 kk – porzucenie osoby
9
9
1
1
11,1
100,0 %
w wieku poniżej 15 lat.
Sporządzono na podstawie danych policyjnego sytemu statystyki przestępczości „TEMIDA”.

Dane z powyższego zestawienia wskazują, iż w okresie 2010 r. wzrosła ilość
małoletnich pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa znęcania się nad rodziną, zwłaszcza
znęcania się ze szczególnym okrucieństwem. Odnotowano także wzrost przypadków
rozpijania małoletnich. Dane powyższe wskazują na fakt, iż w działaniach podejmowanych
na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie policjanci powinni szczególną uwagę zwracać
na sytuację dzieci wychowujących się w rodzinach dotkniętych problemem przemocy
domowej.
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Stosunkowo duży odsetek pokrzywdzonych małoletnich, występuje również
w przestępstwach w kategoriach uszczerbek na zdrowiu, rozbój, kradzież rozbójnicza,
wymuszenie rozbójnicze oraz w przestępstwach przeciwko obyczajności i wolności
seksualnej.

W tym
małoletnich

Ilość
pokrzywdzonych
ogółem

W tym
małoletnich

2010

Ilość
pokrzywdzonych
ogółem

2009

Uszczerbek na zdrowiu.

480

119

541

142

119,3

26,2 %

Udział w bójce lub pobiciu

588

119

513

148

124,4

28,8 %

1133

228

920

208

91,2

22,6 %

Kategoria przestępstw

Rozbój, kradzież rozbójnicza,
wymuszenie rozbójnicze.

Wskaźnik
Odsetek ilości
dynamiki ilości
małoletnich
pokrzywdzonych w ogólnej liczbie
małoletnich
pokrzywdzonych

Przeciwko obyczajności i wolności
200
135
157
109
80,7
69,4 %
seksualnej.
Sporządzono na podstawie danych policyjnego sytemu statystyki przestępczości „TEMIDA”.

Jak wskazują dane zgromadzone w powyższej tabeli, małoletni są najczęściej
pokrzywdzonymi w przestępstwach w kategorii p-ko obyczajności i wolności seksualnej.
Na uwagę zasługuje fakt, iż pomimo tego, że spadła ogólna ilość osób
pokrzywdzonych w wyniku przestępstw w kategorii udział w bójce lub pobiciu to ilość
małoletnich pokrzywdzonych uległa znaczącemu wzrostowi w pobliżu 25%. W tej kategorii
bardzo znaczący jest udział czynów karalnych nieletnich. Tak więc okazuje się, że małoletni
pokrzywdzeni są często ofiarami nieletnich sprawców czynów karalnych.
Wyżej wymienione kategorie przestępstw wskazują na kierunki działań, jakie powinny
być podejmowane w celu obniżenia udziału dzieci w ogólnej liczbie osób pokrzywdzonych.
Dane te wskazują, iż szczególny nacisk w działaniach edukacyjnych prowadzonych wobec
dzieci, jak również rodziców i nauczycieli winien być kładziony w obszarze profilaktyki
przestępstw seksualnych, jak również innych przestępstw związanych z użyciem przemocy,
w których dzieci szczególnie często występują w roli pokrzywdzonych.

2. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów profilaktycznych.
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem
Bezpieczniej”.
KWP w Bydgoszczy
 W dniu 5 stycznia 2010 r., o godz. 16:00 na „Hali Sportowo-Widowiskowej
Łuczniczka” w Bydgoszczy odbyła się II edycja świąteczno-noworocznej akcji pod
hasłem „Bezpieczeństwo z Mikołajem”, przygotowanej dla dzieci z całego
województwa ze środowisk najuboższych i patologicznych oraz tych pod opieką
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Caritas. Ideą było zapewnienie dzieciom dotkniętym różnego rodzaju dysfunkcjami
niecodziennej rozrywki, połączonej z edukacją na temat bezpieczeństwa.
Akcję objął honorowym patronatem Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz Prezydent Bydgoszczy.
W imprezie uczestniczyło około 4 tysiące dzieci. Poprowadził ją, w asyście
funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Michał
Juszczakiewicz znany dzieciom jako prowadzący program „Od przedszkola do Opola”.
Tematem imprezy była ważna problematyka niebezpieczeństw w cyberprzestrzeni,
a także zagrożenia w ruchu drogowym. Za pomocą konwencji bajkowej bohaterzy
przekazów edukacyjnych, w których wcielili się policjanci i pracownicy Komendy
Miejskiej Policji w Bydgoszczy, przestrzegali dzieci przed zagrożeniami nie tylko
wirtualnymi, występującymi w Internecie, ale także tymi realnymi, na drodze do szkoły.
W świąteczne nastroje wprowadził gości zespół muzyczny „Raut” z wokalistkami
z Gimnazjum nr 2 w Bydgoszczy, a ponadto na scenie pojawiły się liczne gwiazdy:
bydgoscy mistrzowie break dance ze Szkoły Tańca Braterstwo Stylu Dance Studio
w Bydgoszczy i Nakle nad Notecią, pasjonaci trialu rowerowego oraz dwie grupy
z Bydgoskiego Klubu Sportów Gimnastycznych „Zawisza”. Akrobatyczne popisy grupy
dziecięcej oraz medalistów wywołały na hali burzę oklasków. Ponadto Caritas Diecezji
Bydgoskiej, Toruńskiej i Włocławskiej przygotował dla wszystkich uczestników
świąteczny prezent w postaci występu zespołu „Los Amigos”, który zaprosił dzieci
do wspólnego kolędowania. Nie zabrakło również Św. Mikołaja, który pojawił
się na scenie w asyście antyterrorystów. Dzięki uprzejmości współorganizatorów
i sponsorów każde dziecko otrzymało okolicznościowe upominki, które zapakowali
i wręczyli wolontariusze ze Szkolnych Kół Caritas.
 W dniu 24 kwietnia 2010 roku przedstawiciel Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy
wziął udział w szkoleniu odbywającym się w ramach Harcerskiej Akcji Letniej
organizowanym przez Chorągiew Kujawsko-Pomorską. Tematem spotkania było
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, które będą wypoczywać na obozach, koloniach
i biwakach na terenie całej Polski. W szkoleniu wzięło udział 36 Komendantów obozów
harcerskich. Omawiane zagadnienia dotyczyły przede wszystkim:
 bezpieczeństwa najmłodszych w czasie korzystania z kąpieliska;
 algorytmów postępowania w sytuacji znalezienia substancji niewiadomego
pochodzenia;
 algorytmów postępowania w sytuacji, gdy uczestnik obozu znajduje się pod
wpływem alkoholu;
 przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na obozach letnich;
 odpowiedzialność karna - odpowiedzialność młodzieży i opiekunów.
 W dniu 30 maja 2010 r. na polanie Różopole w bydgoskim Myślęcinku odbył się Dzień
Dziecka pod hasłem: „Bądźmy razem”. Patronat honorowy nad imprezą objął Biskup
Diecezji Bydgoskiej Jan Tyrawa i Prezydent Miasta Bydgoszczy Konstanty
Dombrowicz. Organizatorami przedsięwzięcia dla dzieci z całego województwa
kujawsko-pomorskiego byli: Caritas Diecezji Bydgoskiej, Urząd Miasta Bydgoszczy,
Leśny Park Kultury i Wypoczynku, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy,
Straż Miejska oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
Polana Różopole od godz. 14:00 zapełniła się dziećmi z przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych oraz tych pod
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opieką Caritas z terenu całej Diecezji Bydgoskiej. Dla uczestników przygotowano moc
atrakcji, konkursy z nagrodami, pokazy, warsztaty i występy lokalnych zespołów.
Dzięki sponsorom każde dziecko otrzymało upominki oraz darmowy poczęstunek
podczas zabawy. Kujawsko-pomorscy policjanci przygotowali dla uczestników Dnia
Dziecka liczne atrakcje. Wydział Prewencji oraz Ruchu Wydział Drogowego komendy
wojewódzkiej i miejskiej w Bydgoszczy przez cały czas trwania imprezy
przeprowadzali policyjne konkursy z nagrodami. O godz. 16:30 odbył się pokaz tresury
psów służbowych przygotowany przez przewodników z Wydziału Patrolowego i Ruchu
Drogowego KMP w Bydgoszczy. Ponadto duże zainteresowanie wzbudził dynamiczny
pokaz sportów walki, samoobrony i technik interwencji, zaprezentowany przez
funkcjonariuszy z Wydziału Kadr i Szkolenia, Wydziału Konwojowego z KWP
w Bydgoszczy oraz z KMP w Bydgoszczy. W ramach działań profilaktycznych
policjanci przypomnieli dzieciom przepisy ruchu drogowego i zasady bezpiecznego
poruszania się rowerem. Ponadto uczestnicy mieli okazję z bliska zobaczyć sprzęt
specjalistyczny m.in. motocykle, radiowozy i ambulans kryminalistyczny.
Dzień Dziecka był doskonałą okazją, aby przekazać treści prewencyjne najmłodszym
mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego.
 Z okazji Dnia Dziecka w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła
się Wojewódzka Konferencja Dzieci pt. Kujawsko-Pomorskie – mój mały świat.
Konferencja odbyła się z inicjatywy wojewody kujawsko-pomorskiego Rafała
Bruskiego oraz kurator oświaty Pani Iwony Waszkiewicz.
Konferencja składała się z trzech paneli dyskusyjnych:
 Wizja mojej małej ojczyzny panel poprowadził wojewoda Rafał Bruski;
 Moje bezpieczeństwo w szkole i poza nią moderowała podkom. Joanna Dunisławska;
 Czy zabawa jest ważna? panel poprowadziła kurator oświaty Iwona Waszkiewicz.
W konferencji udział wzięło ponad stu uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych
z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Zadaniem najmłodszych było
przygotowanie prezentacji dotyczącej powyższej tematyki. Spośród wszystkich
nadesłanych prezentacji komisja powołana przez organizatorów wybrała najciekawsze,
które zostały zaprezentowane w czasie spotkania.
W każdym temacie poprzez głosowanie dzieci wybrały tę najciekawszą. Najwięcej
głosów zebrały prezentacje:
 W panelu pierwszym – Szkoła Podstawowa w Przysiersku,
 W panelu drugim – Szkoła Podstawowa w Paterku,
 W panelu trzecim – Zespół Szkół nr 34 w Bydgoszczy.
Zwycięscy otrzymali z rąk wojewody piękne nagrody, wśród których nie zabrakło
POLFINKA maskotki kujawsko-pomorskiej Policji. Wszyscy prezentujący otrzymali
także albumy z przepięknymi zdjęciami województwa kujawsko-pomorskiego, a dzieci
biorące udział w konferencji z okazji dnia dziecka otrzymały upominki oraz
odblaskowe opaski, aby były zawsze widoczne i bezpieczne.
 W dniu 17 lipca w Golubiu-Dobrzyniu, w ramach Święta Policji, odbyło
się rozstrzygnięcie siódmej edycji plebiscytu na „Najpopularniejszego Dzielnicowego”
organizowanego przez Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy. Tegorocznym
zwycięzcą został mł. asp. Wojciech Osiński z KPP w Brodnicy.
Po zakończeniu oficjalnych uroczystości na Rynku w Golubiu-Dobrzyniu
dla mieszkańców przygotowano liczne atrakcje. W programie nie zabrakło występów
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muzycznych oraz konkursów z atrakcyjnymi nagrodami. Policyjne święto umilił
lokalny zespół „Nie wiem”, a gwiazdą wieczoru były „Żuki”. Ponadto Dom Kultury
w Golubiu-Dobrzyniu przygotował dla mieszańców wybuchową niespodziankę
– koncert zespołu „Garmonbozia”, podczas którego odbył się niezwykły pokaz grupy
fireshow „Cerber”. Ponadto odbyła się parada Klubu Motocyklowego „Stalowe tłoki”
oraz widowiskowe walki rycerskie przygotowane przez Golubsko-Toruńskie Bractwo
Rycerskie i Drużynę Wojów Słowiańskich „Dąb Pomorza”. Jak co roku obchody
Święta Policji były okazją do zobaczenia z bliska pracy kujawsko-pomorskich
funkcjonariuszy. Pokaz tresury psów służbowych przygotowali przewodnicy z komend
miejskich i powiatowych województwa kujawsko-pomorskiego, a ponadto odbył się
pokaz sportów walki, samoobrony i technik interwencji Wydziału Kadr i Szkolenia
KWP w Bydgoszczy, Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy wraz z zawodnikami
z Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Muaythai. Ponadto przez cały czas trwania
imprezy był prezentowany sprzęt znajdujący się na wyposażeniu Policji oraz
tematyczne stoiska: Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, Laboratorium
Kryminalistycznego, Wydziału Prewencji, Wydziału Ruchu Drogowego KWP
w Bydgoszczy i KPP w Golubiu-Dobrzyniu, a także Sekcji Antyterrorystycznej KWP
w Bydgoszczy. Dla najmłodszych Dom Kultury przygotował również liczne gry
i zabawy.
 W dniu 20 listopada 2010 roku przedstawiciel Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wziął udział w spotkaniu
organizowanym przez Urząd Gminy Sadki, pt. ”Jak być kobietą ze wsi i nie zwariować
w wielkim mieście”. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego
Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Bydgoszczy. Realizowany projekt
obejmował działania o charakterze integracyjnym, aktywizującym i edukacyjnym.
W projekcie uczestniczyły 24 kobiety zamieszkujące obszary wiejskie. Intencją
projektodawcy było przybliżenie struktury i zasad działania Policji oraz zakresu spraw
leżących w jej kompetencji.
Podczas spotkania uczestniczkom przekazano również informacje dotyczące
następującej tematyki:
 Przemoc domowa - prawa ofiary przemocy;
 Procedura Niebieskiej Karty;
 Co to jest syndrom sztokholmski?;
 Procedury postępowania w sytuacji kiedy staniemy się ofiarą przestępstwa;
 Jak uchronić się przed kradzieżą uliczną?;
 Jak zachować się w czasie wypłacania pieniędzy z bankomatu?;
 Podstawowe zasady udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.
Spotkanie to miało na celu uświadomienie, że bezpieczeństwo zależy nie tylko
od sprawności działania służb powołanych do niesienia pomocy, ale również
od postawy każdego człowieka.
 W dniu 27 listopada 2010 r. odbyła się III edycja imprezy pod hasłem „Bezpieczeństwo
z Mikołajem”. Tym razem Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy wspólnie
z Caritas Diecezji Toruńskiej, Bydgoskiej i Włocławskiej przygotowała mikołajkową
niespodziankę dla dzieci na Lodowisku Tor-Tor w Toruniu. Pomimo zimowej scenerii
atmosfera była gorąca. Wszystko za sprawą licznej widowni. Tegoroczna impreza
zgromadziła ponad 3 tysiące dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjów
z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Gościliśmy również grupę uczestników
z terenu warmińsko-mazurskiego. Organizatorzy zadbali nie tylko o ciekawy program
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artystyczny, ale również o okolicznościowe upominki. Oprócz słodyczy wszystkie
dzieci otrzymały kamizelki odblaskowe.
Toruńska edycja „Bezpieczeństwa z Mikołajem” wyjątkowo rozpoczęła cykliczną akcję
Caritas pod hasłem „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Uroczystą inaugurację,
podczas której zapalono świecę Caritas, poprowadził ks. Daniel Adamowicz. Następnie
Św. Mikołaj, w którego rolę wcielił się funkcjonariusz Wydziału Prewencji KWP
w Bydgoszczy asp. szt. Tomasz Trybuszewski zaprosił wszystkich uczestników
na program edukacyjny przygotowany przez kujawsko-pomorską policję. Imprezę
poprowadzili policjanci z Wydziału Prewencji i Wydziału Prezydialnego KWP
w Bydgoszczy.
Policjanci przestrzegali dzieci przed zagrożeniami w ruchu drogowym oraz przed
zażywaniem substancji niewiadomego pochodzenia. W prewencyjnych lekcjach pod
tytułem „Uważaj na jezdni” oraz „Dopalacze to wypalacze” wzięli udział uczniowie
z Zespołu Szkół nr 16 w Toruniu. Przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego KWP
w Bydgoszczy omówił zasady bezpiecznego poruszania się na drodze, a elementy
pierwszej pomocy przypomnieli członkowie Toruńskiej Grupy Ratowniczej PCK.
Bogaty program „Bezpieczeństwa z Mikołajem” zagwarantowały również liczne
występy i pokazy grup sportowych, które zachęcały dzieci do aktywnego
i bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Uczestnicy mieli okazję podziwiać
akrobatyczne popisy akademii łyżwiarstwa z MKS „Axel” oraz Klubu Start-Wisła.
Sportowe ewolucje na lodzie zaprezentowali również młodzi hokeiści z MKS „Sokoły”.
Ponadto swoje umiejętności pokazali także: grupa „Oyama Karate” Janusza
Brodackiego, zespół tańca hip - hop „Fix” oraz grupa gimnastyczna z Zespołu Szkół nr
8 w Toruniu. Nad oprawą muzyczną mikołajkowego spotkania czuwał artysta i pedagog
Jacek Beszczyński, doskonale znany autor piosenek dla dzieci.
 Policjanci Wydziału Prewencji wspólnie z przedstawicielami Wydziału Ruchu
Drogowego KWP w Bydgoszczy realizowali przedsięwzięcie z myślą o niechronionych
uczestnikach ruchu drogowego pn. „Widoczna Gmina”. Uczestnikami tego
przedsięwzięcia były dzieci, głównie z terenów wiejskich i małych miasteczek.
Działania realizowane były wspólnie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Akcja promocyjnoedukacyjna na obszarze województwa dotyczyła potrzeby noszenia elementów
odblaskowych, zwłaszcza przez najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Wyżej
wymieniona inicjatywa została objęta honorowym patronatem Wojewody KujawskoPomorskiego. Miała ona na celu zachęcenie władz samorządowych z naszego
województwa do przeznaczania środków finansowych na wyposażanie dzieci w
elementy odblaskowe. W 2010 roku przeprowadzono 12 spotkań na terenie całego
województwa w których około 1500 dzieci otrzymało kamizelki odblaskowe.
KMP we Włocławku
 Z inicjatywy włocławskiej Policji, na temat zabezpieczeń mienia oraz sklepów
i innych palcówek, zrealizowano:
 rozmowy z właścicielami sklepów na temat zabezpieczeń i ochrony mienia, a także
zachowania podczas napadu,
 wysłano wystąpienia do placówek handlowo-usługowych na temat odpowiedniego
zabezpieczenia mienia oraz korzyści wynikających z zainstalowania systemów
alarmowych i monitoringu wizyjnego,
 spotkanie z Prezesem MPK na temat dewastacji mienia,
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 spotkanie z Dyrektorem Technicznym CH Wzorcownia oraz Kierownikiem Ochrony
na temat zabezpieczeń mechanicznych i elektronicznych w obiekcie oraz sklepach
dzierżawionych na terenie centrum handlowego.
 Zorganizowano na terenie KMP we Włocławku spotkania z:
 Prezesami Spółdzielni Mieszkaniowych z terenu miasta, podczas którego omówiono
metody zabezpieczeń mienia, rozważenie zainstalowania monitoringu,
 przedstawicielami stacji paliw na temat skutecznych zabezpieczeń mienia oraz
zachowania się podczas napadu,
 przedstawicielami firm ochroniarskich z terenu miasta Włocławek na temat
prawidłowego reagowania przez patrole na zdarzenia, a także informowania
właścicieli o prawidłowym zabezpieczeniu mienia i propagowaniu instalowania
systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego,
 przedstawicielami placówek handlowo-usługowych z terenu miasta Włocławek,
dotyczące prawidłowego zabezpieczenia placówek, korzyści z instalowania
systemów alarmowych oraz wizyjnych, prawidłowego zachowania się podczas
napadu.
KMP w Bydgoszczy
 „Bezpieczna droga dziecka do szkoły” – podczas 400 spotkań z dziećmi i młodzieżą
przekazywane były wiadomości dotyczące zagrożeń w trakcie drogi do oraz ze szkoły.
Podczas wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu poprawę bezpieczeństwa
w ruchu drogowym uczestniczyło około 11.547 dzieci i młodzieży.
 „Bezpieczna rodzina na drodze” - spotkania były adresowane do osób dorosłych oraz
pełnoletniej młodzieży. Podczas spotkań był prezentowany film z zakresu
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, omówiono zasady bezpiecznego poruszania
się po drogach oraz przyczyny i skutki zdarzeń drogowych.
 „Akademia Bezpieczeństwa”- Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy i Straż Miejska
w Bydgoszczy w ramach Miejskiego Programu Prewencyjno-Profilaktycznego
„Bezpieczna Szkoła” zorganizowały w dniach od 28 września do 1 października 2010
r., w Centrum Edukacji Ekologicznej na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku
„Myślęcinek” w Bydgoszczy, akcję „Akademia Bezpieczeństwa – bezpieczna droga
do szkoły”.
Udział w niej wzięło 675 uczniów z klas I – III szkół podstawowych. W realizację
przedsięwzięcia włączyły się: Oddział Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy, Związek
Harcerstwa Polskiego Hufiec Bydgoszcz-Miasto, Maltańska Służba Medyczna Oddział
w Bydgoszczy, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Komenda
Regionalna Straży Ochrony Kolei w Bydgoszczy oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta
w Bydgoszczy.
Celem tego przedsięwzięcia była edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego poruszania
się po drogach publicznych, właściwego zachowania w kontakcie ze zwierzętami,
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpiecznego korzystania z Internetu.
Dzieci oprócz zajęć, które odbyły się w plenerze (pod namiotami) miały możliwość
zapoznania się ze sprzętem będącym na wyposażeniu wymienionych służb
mundurowych. Natomiast Harcerze dla wszystkich uczestników spotkania przygotowali
ognisko.
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 „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 spotkaniach z funkcjonariuszami uczestniczyło 406 dzieci,
które otrzymały opaski odblaskowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe
w Bydgoszczy.
 “Bezpieczne wakacje” oraz “Bezpieczne ferie zimowe” – w ramach spotkań z dziećmi
i młodzieżą prezentowany był film na temat bezpiecznych zachowań oraz
niebezpieczeństw jakie mogą spotkać dzieci podczas spędzania wakacji. Ponadto
omówiono podczas tych spotkań tematy związane z bezpiecznym zachowaniem wobec
agresywnego psa oraz bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą. Zrealizowano
250 spotkań, w których uczestniczyło 8.076 dzieci.
 “Jestem odpowiedzialny i czuję się bezpiecznie” - Komisariat Policji Bydgoszcz
Wyżyny prowadził wspólnie z ROPS-em, Strażą Miejską, Spółdzielnią Mieszkaniową
“Budowlani” oraz Kujawsko – Pomorskim Urzędem Wojewódzkim działania mające
na celu poprawę bezpieczeństwa na osiedlu Wyżyny. W ramach programu
organizowane były liczne spotkania z mieszkańcami, festyny, konkursy dla dzieci,
których celem było zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
 “Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” – Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
przeprowadziła szkolenie w jednostce NATO. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy
jednostki JFTC oraz ich rodziny. Tematem było bezpieczeństwo na drodze oraz
zapoznanie z przepisami prawa ruchu drogowego.
 „Algorytmy postępowania w sytuacjach zagrożenia – Bezpieczeństwo w ruchu
drogowym” przeszkolono 75 kierowców i 11 dysponentów Miejskich Zakładów
Komunikacji w Bydgoszczy.
 „Jeżdżę fair” - Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy wspólnie z Radiem Gra
w miesiącu październiku przygotowała akcję „Jeżdżę Fair”. Jej głównym celem było
podniesienie poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz
zwrócenie uwagi na bezpieczne a także kulturalne zachowania kierowców na drogach.
W ramach akcji Radio Gra przygotowało programy dotyczące: kultury jazdy, kobiety
czy mężczyźni – kto jest lepszym kierowcą, miejsca niebezpieczne w Bydgoszczy.
We wszystkich audycjach wzięli udział również funkcjonariusze z KMP w Bydgoszczy.
Dodatkowo reporterzy radia Gra uczestniczyli w patrolu policyjnym kontrolującym
bezpieczeństwo na terenie Bydgoszczy, a także nadawali program z Centrum
Monitoringu mieszczącego się w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
Ukoronowaniem akcji był pokaz sprzętu będącego na wyposażeniu Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy oraz pokazy pomocy przedmedycznej
przygotowane przez Maltańską Służbę Medyczną.
KPP w Lipnie
 Współdziałano z przedstawicielami Linii Kolejowych i SOK w Toruniu w ramach
ogólnopolskiej kampanii „Bezpieczny przejazd – Zatrzymaj się i żyj!”.
Działania mające na celu uświadamianie kierowców, jak ważne jest zachowanie
szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych, nawet tych z sygnalizacją
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i rogatkami przeprowadzono na terenie Lipna i Skępego.
Gdy na zamknięty na chwilę przejazd wjeżdżała drezyna z banerem promującym
kampanię, wtedy uczniowie w towarzystwie policjantów podchodzili do kierowców.
Informowali i przekonywali, że zatrzymanie się na kilka sekund w codziennym
pośpiechu nic nie kosztuje, a może uratować cenne życie. Dzieci wręczały kierowcom
i pasażerom edukacyjne ulotki i gadżety, a dla podkreślenia życzliwego klimatu garść
słodyczy.
Wszyscy uczniowie biorący udział w akcji otrzymali od policjantów odblaskowe
opaski, a od organizatorów okolicznościowe gadżety i słodycze. Ponadto mieli
niecodzienną okazję przejazdu kolejową drezyną i poznania tajników pracy na kolei.
 Z firmą Statoil Poland współpracowano w ramach ogólnopolskiej kampanii
„Bezpieczeństwo Dziecka na Drodze”, w której brała udział Szkoła Podstawowa
nr 3 w Lipnie.
Celem akcji było zapoznanie najmłodszych uczniów z przepisami i zasadami
bezpiecznego poruszania się po drodze.
Tym zagadnieniom poświęcone były interaktywne zajęcia z dziećmi prowadzone przez
policjantów. Integralną częścią przedsięwzięcia było rozstrzygnięcie wcześniej
ogłoszonego konkursu plastycznego o tematyce bezpieczeństwa. Nagrodą główną dla
zwycięzcy tej konkurencji był rower z pełnym wyposażeniem, który ufundowała firma
Statoil. Autorzy wyróżnionych prac otrzymali nagrody rzeczowe i kamizelki
odblaskowe, natomiast wszyscy uczniowie gry planszowe – „Bezpieczna droga
do szkoły”.
Przy tej okazji policjanci propagowali założenia społecznej kampanii edukacyjnej
„Bezpieczna Droga z Radami SpongeBoba”. Wychowawcy otrzymali od policjantów
filmy i plakaty, a dzieci naklejki z „bajkowym” bohaterem kampanii.
 Doskonałą okazją do promowania bezpiecznej i „trzeźwej jazdy” oraz pożytecznego
zagospodarowania wolnego czasu dzieciom i młodzieży była współpraca z Voyager
Klub Polska.
Udział policjantów w plenerowych zlotach organizowanych przez posiadaczy aut
chrysler voyager i dodge caravan był okazją do spotkań z całymi rodzinami. Gdy dzieci
słuchały opowieści przewodnika policyjnego psa patrolowo-tropiącego, jak właściwie
zachowywać się w kontakcie z nieznanym czworonogiem, ich rodzice rozmawiali
z policjantami, jak ustrzec dzieci i młodzież przed kontaktem z używkami.
KPP w Nakle nad Notecią
 W dalszym ciągu w ramach Rządowego programu ograniczenia przestępczości
i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” przy współudziale instytucji
pozarządowych tworzących interdyscyplinarny zespół pomocowy na poziomie
lokalnym, do dnia 31 grudnia 2010 roku prowadzone były działania prewencyjne pod
hasłem „SOS DLA RODZINY”.
Celem głównym działań było wspieranie ochrony dzieci, młodzieży oraz osób
dorosłych przed wszystkimi formami przemocy.
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Celem pośrednim realizacji tego przedsięwzięcia było wspieranie zapobieganie i walka
ze wszystkimi formami przemocy wobec dzieci młodzieży i osób dorosłych poprzez
stosowanie środków profilaktycznych, a także zapewnienie wsparcia i ochrony ofiarom
przemocy oraz praca ze sprawcami.
Przedsięwzięcie to było adresowane do dzieci i młodzieży szkół Miasta i Gminy Nakło
nad Notecią oraz rodzin dotkniętych aktami przemocy.
Ustalono zasady współpracy międzyinstytucjonalnej i uaktualniono wykaz placówek
pomocowych na terenie miasta. Dzięki współpracy międzyinstytucjonalnej
kontynuowano działalność „Punktu Pomocy Dzieciom i Rodzinom”. Pełnili tam dyżury
policjanci Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego
KPP w Nakle nad Notecią. Ponadto, w ramach pomocy dla ofiar przemocy domowej,
funkcjonowały również dwa „Punkty przyjęć interesantów przez dzielnicowych”.
 12 maja 2010 roku zorganizowano w Nakielskim Ośrodku Kultury VII Powiatowy
Przegląd Teatrzyków Szkolnych szkół podstawowych. Tematem przewodnim konkursu
było hasło „Jesteśmy wrogami alkoholu i narkotyków”. Zwycięskie drużyny otrzymały
nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminną Komisje Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Nakle i Kcyni.
 W dniu 18 maja 2010 roku, wspólnie z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Nakle oraz z Zespołem Szkół w Potulicach
zorganizowano i przeprowadzono III Międzyszkolny Konkurs Profilaktyczny „Nałogi
droga donikąd”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz
ponadgimnazjalnych.
 W dniu 9 czerwca 2010 roku zorganizowano VI Powiatowy Konkurs Wiedzy
o Profilaktyce Uzależnień dla uczniów klas I do III gimnazjum z terenu powiatu
nakielskiego. Główne cele konkursu to: promowanie zdrowego stylu życia wśród
młodzieży szkolnej, pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń związanych
z uzależnieniami oraz kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań
prozdrowotnych. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez
Gminne Komisje Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nakle
i Kcyni.
Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości
wśród Dzieci i Młodzieży.
KMP w Bydgoszczy
 Jestem bezpieczny – umiem pomagać innym” - program skierowany do uczniów szkoły
podstawowej klas V-VI w wieku 11-13 lat. Ma na celu wyposażenie uczniów
w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach (wypadki komunikacyjne, zabawy
w domu, w szkole, nad wodą, w lesie itp.), udzielanie pierwszej pomocy, umiejętność
właściwej reakcji, powiadamianie służb ratunkowych.
Przedsięwzięcie rozpoczęło się od eliminacji szkolnych, podczas których
przeprowadzany został test z wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa. Udział w nim wzięło
12 szkół podstawowych z terenu miasta Bydgoszcz i 18 szkół podstawowych z powiatu
bydgoskiego. Eliminacje wyłoniły 90 finalistów konkursu. W drugim etapie, w dniach
20 i 21 maja 2010 r., wzięli oni udział w biwaku zorganizowanym w ośrodku Związku
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Harcerstwa Polskiego w Krówce Leśnej. Podczas biwaku uczniowie 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 ufundował Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Bydgoszczy, Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy,
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy oraz wójtowie i burmistrzowie powiatu
bydgoskiego.
 „Bezpieczna Kafejka” - działania realizowane przez Komisariat Policji Bydgoszcz
Wyżyny, mające na celu ograniczenie zjawiska wagarowania i utworzenia
“bezpiecznych” stanowisk komputerowych dla małoletnich w kafejkach internetowych.
 Zespół Konsultacyjno – Interwencyjny” zorganizowany przez policjantów Zespołu
ds. Nieletnich i Patologii Komisariatu Bydgoszcz Błonie, gdzie cyklicznie odbywają się
spotkania z przedstawicielami pedagogów szkolnych, kuratorów, Straży Miejskiej
pracowników pomocy społecznej, których celem jest wspólne rozwiązywanie
problemów, w tym wychowawczych, jakie pojawiają się na terenie podległym KP
Błonie.
 „Punkt Konsultacyjny” zorganizowany przez policjantów Zespołu ds. Nieletnich
i Patologii Komisariatu Policji Bydgoszcz Śródmieście, który w każdy trzeci wtorek
miesiąca pełni dyżur w budynku Rady Osiedla Bartodzieje w godzinach 15:00-17:00,
gdzie każdy mieszkaniec może przyjść zasięgnąć porady prawnej oraz porozmawiać
o problemach opiekuńczo - wychowawczych.
KMP w Grudziądzu
 W maju 2010 roku w Centrum Kultury TEATR odbyła się premiera trzeciej edycji
przedstawienia teatralnego pt. „Czy to musiało się tak skończyć?”. Spektakl został
przygotowany według autorskiego scenariusza reżysera Centrum Kultury Teatr Pana
Zbigniewa Kulwickiego, a poświęcony był uzależnieniom od alkoholu i narkotyków.
Spektakle tego rodzaju to jeden z pomysłów, aby w ciekawy i niekonwencjonalny
sposób poruszać ważne problemy, prowokować dyskusje.
Spektakle profilaktyczne, poprzez wzbudzanie emocji, pokazują młodym ludziom,
do jakich konsekwencji mogą prowadzić ryzykowne zachowania oraz brak wyobraźni.
Organizatorami premiery byli: Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu,
Komenda Miejska Policji w Grudziądzu, Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu,
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Grudziądzu oraz Centrum Kultury Teatr.
W imprezie wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy
grudziądzkich szkół, wizytatorzy Kuratorium Oświaty, przedstawiciele instytucji
i organizacji zajmujących się działalnością profilaktyczną oraz młodzież
z grudziądzkich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Przygotowanie tegorocznej
premiery odbyło się w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poza pokazem premierowym odbyło
się jeszcze 15 spektakli dla uczniów wszystkich grudziądzkich szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
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KPP w Inowrocławiu
 W dniu 23 kwietnia 2010 r. w Inowrocławiu w Młodzieżowym Domu Kultury
im. Janusza Korczaka odbył się finał powiatowego konkursu plastycznego pt.: „Poznaj
numery alarmowe” i konkursu literackiego pt.:„Kto i w jaki sposób odpowiada
za bezpieczeństwo?”.
Konkursy organizowała KPP w Inowrocławiu wspólnie ze Starostwem Powiatowym.
Konkurs plastyczny skierowany był do dzieci klas od I do III szkół podstawowych.
Adresatami konkursu literackiego byli gimnazjaliści powiatu inowrocławskiego.
Pomysł na zorganizowanie konkursów o takiej tematyce miał pokazać jak ważne
dla każdego z nas jest bezpieczeństwo. Opracowany przez policjantów z Wydziału
Prewencji KPP w Inowrocławiu regulamin wraz z listem do dzieci i młodzieży, trafił
do 53 szkół podstawowych i 18 gimnazjów na terenie powiatu. Akces przystąpienia
do konkursu zgłosiło 40 szkół podstawowych i 7 gimnazjów. Wstępna weryfikacja prac
odbyła się w szkołach.
Każda ze szkół przesłała do oceny Policji po 10 prac. Komisja spośród nadesłanych
prac wyłoniła 3 zwycięzców i przyznała wyróżnienia. Laureaci otrzymali:
okolicznościowe dyplomy, zestawy plastyczne, piśmiennicze, maskotki kujawsko
-pomorskiej Policji Polfin, książeczki edukacyjne z zasadami bezpieczeństwa, policyjne
gadżety, ufundowane przez Starostwo ze środków finansowych na działania
profilaktyczne prowadzone przez Policję. Ponadto dzieci i młodzież wyposażono
w kamizelki, elementy odblaskowe i książki ufundowane przez inowrocławską
drukarnię Druk-Intro. Uroczystość finałowa została uatrakcyjniona występami
z udziałem dzieci i młodzieży grup wokalno-tanecznych z MDK w Inowrocławiu.
Podkreślić należy, że doceniono również nauczycieli, którzy w swoich szkołach wśród
dzieci i młodzieży rozpropagowali ideę konkursów. Dziękując im za zaangażowanie
w działania profilaktyczne Komendant Powiatowy Policji w Inowrocławiu
i V-ce Starosta wręczyli przybyłym nauczycielom upominki.
Prace laureatów zostały opublikowane w specjalnym albumie profilaktycznym, który
zawierał również informacje o instytucjach pomocowych powiatu inowrocławskiego.
Publikacje trafiły m.in. do rąk laureatów oraz nauczycieli.
W sierpniu 2010 roku współpraca inowrocławskich policjantów wraz z jednym
z wydawnictw zakończyła się wydaniem książeczki dla dzieci pt.: „Bezpieczne
maluchy”. Książeczka zawierała prace samych dzieci, zagadki, rebusy, wiersze,
wszystkie dotyczące zasad bezpieczeństwa. Publikacja ta przekazywana jest dzieciom
podczas spotkań w przedszkolach i szkołach.
 W czerwcu 2010 roku zorganizowano Drugi Profilaktyczny Festiwal Teatralny
„poPaTrz”. Celami festiwalu było:
 ostrzeganie młodzieży o mogących wystąpić zagrożeniach,
 wskazywanie sposobu spędzania czasu wolnego,
 inspirowanie do poszukiwania nowych form pracy artystycznej,
 pokazanie skutków patologii społecznej,
 rozwijanie talentów.
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 W dniu 28 października 2010 r. policjanci KPP w Inowrocławiu zorganizowali
Powiatową Konferencję pod nazwą „Chrońmy prawa dziecka – nieletni jako sprawca,
nieletni jako ofiara”. Inicjatywa spotkała się z aprobatą pedagogów szkolnych szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu inowrocławskiego.
Uczestniczyło w niej około 100 osób. Omówiono procedury postępowania z nieletnimi
oraz wypracowano jeszcze lepszą formę przepływu informacji. W konferencji udział
wzięli policjanci, Sędzia Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Inowrocławiu,
kuratorzy, pedagodzy, pracownicy MOPS, pracownicy Terenowego Komitetu Ochrony
Praw Dziecka i Rodziny oraz Ośrodka Profilaktyki Uzależnień.
 W dniu 18 listopada odbył się w Inowrocławiu finał kolejnego konkursu, tym razem
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu inowrocławskiego. Dwanaście
trzyosobowych reprezentacji szkół ponadgimnazjalnych powiatu inowrocławskiego
przystąpiło do konkursu wiedzy.
Konkurs miał dwa etapy, a celem jego było edukowanie młodzieży w zakresie
przepisów i zasad bezpieczeństwa, ostrzeganie i uświadamianie o konsekwencjach
łamania prawa.
W pierwszym etapie, który odbył się w październiku, wszystkie zespoły pisały test
wiedzy o bezpieczeństwie. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 6 szkół. Miały one
za zadanie przygotować jedną z wybranych form (plakat, folder-ulotkę, film,
prezentację) na temat bezpieczeństwa.
Jury przyznało I miejsce uczniom z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
w Inowrocławiu. Wykonali oni plakat dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Zostali oni nagrodzeni rowerami. Miejsce II za film profilaktyczny o zagrożeniu
narkotykowym i pigułce gwałtu, zajęli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu. Nagrodami były wieże stereo. Miejsce III
za film instruktażowy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przypadło
w udziale uczniom z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego
w Kruszwicy. Nagrodami dla nich były odtwarzacze DVD. Uczestnicy konkursu wraz
z opiekunami otrzymali z rąk Starosty i Komendanta Powiatowego Policji
w Inowrocławiu paczki z policyjnymi gadżetami, polfinkami oraz kamizelkami
odblaskowymi. Prace uczniów biorących udział w konkursie zostaną wykorzystane
w dalszej pracy profilaktycznej.
W 2011 roku plakat trafi do drukarni, a następnie będzie rozklejany na terenie powiatu
inowrocławskiego. Filmy, sonda i prezentacja będą pokazywane w szkołach podczas
spotkań policjantów z młodzieżą. Fundatorem wszystkich nagród było Starostwo
Powiatowe, które wspiera tego rodzaju inicjatywy prowadzone przez Policję.
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
KMP w Bydgoszczy
 Przyjazny Patrol” - Realizacja programu “Przyjazny Patrol” rozpoczęła się w dniu
19 lutego 2010 r. i funkcjonowała do 18 grudnia 2010 r. W tym okresie odbyło się
86 dyżurów.
Policjanci wraz z pracownikami socjalnymi, w ramach pełnionych dyżurów,
interweniowali 35 razy, sporządzili 25 powiadomień do Miejskiego Ośrodka Pomocy
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Społecznej, wręczyli 17 zaproszeń oraz powiadomień do Bydgoskiego Ośrodka
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Terapii „BORPA” oraz wysłali
5 powiadomień do Sądu Rejonowego Rodzinnego i Nieletnich w Bydgoszczy.
Podczas 35 interwencji “Przyjaznego Patrolu”, podjęto rozmowy z 58 dorosłymi
oraz rozpoznano sytuację opiekuńczo-wychowawczą 72 małoletnich dzieci
doświadczających przemocy w rodzinie, którym wręczono 16 maskotek.
 W związku z nowelizacją Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie policjanci
uczestniczyli w szkoleniach zorganizowanych przez: Bydgoskie Centrum Wspierania
Rodziny w Bydgoszczy, a także w cyklu szkoleń przygotowanych przez Wydział
Zdrowia Urzędu Miasta w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie „Bezpieczeństwo Dziecka”
dla pracowników ROPS, policjantów, pedagogów szkolnych dotyczących zmian
w ustawie, współpracy międzyinstytucjonalnej oraz budowy grup interdyscyplinarnych.
 Tworzenie koalicji dla przeciwdziałania przemocy domowej” - Komisariat Policji
Bydgoszcz Fordon podjął współpracę z ROPS Fordon oraz przedstawicielami innych
instytucji pomocowych działających na terenie Fordonu. Inicjatywa powstała w ramach
omówienia strategii zminimalizowania zjawiska przemocy na terenie osiedla Fordon.
Na spotkaniu omówiono zakres oraz możliwości pomocy ofiarom przemocy.
 Spotkanie z kierownikami Kuratorskiej Służby Sądowej, w ramach podpisanego
porozumienia
przez
Ministra
Sprawiedliwości,
Dyrektora
Państwowej
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Komendanta Głównego
Policji dotyczącego
funkcjonowania telefonu interwencyjno-informacyjnego
dla pokrzywdzonych przemocą w rodzinie stosowaną przez osoby uprzednio skazane
za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członka
rodziny działającego w ramach ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy
w rodzinie „Niebieska Linia” oraz Porozumienia w sprawie Procedury współpracy
służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób, wobec których
wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych
polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej, Komenda Miejska
Policji w Bydgoszczy zorganizowała spotkanie z przedstawicielami Kuratorskiej Służby
Sądowej aby uściślić i wypracować model przedmiotowej współpracy w oparciu
o lokalne uwarunkowania i potrzeby.
KMP w Grudziądzu
 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu we wrześniu i październiku 2010 r.
realizował projekt „Nie jesteś sama – wspólnie przeciw przemocy” we współpracy
z Komendą Miejską Policji w Grudziądzu oraz Poradnią Terapii Uzależnień
od Alkoholu i Innych Uzależnień w Grudziądzu.
Program skierowany był do kobiet doznających przemocy w rodzinie. Ten pilotażowy
projekt miał za zadnie uzupełnić system wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem
przemocy oraz dostarczyć ofiarom podstawowych informacji na temat zjawiska
przemocy oraz instytucji działających na terenie miasta Grudziądza zajmujących
się udzielaniem pomocy i wsparcia w tym zakresie.
Spotkania edukacyjne prowadzone przez pracowników socjalnych, Kierowników
Rewirów Dzielnicowych i terapeutę ds. uzależnień odbywały się w Miejskim Ośrodku
Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.
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KPP w Radziejowie
 W dniu 12 maja 2010 roku radziejowscy policjanci zorganizowali konferencję
poświęconą problematyce przemocy w rodzinie oraz agresji w szkole pod nazwą
„Przemoc i ja” Współorganizatorem konferencji był Powiatowy Zespół
ds Przeciwdziałania Patologiom Społecznym w Radziejowie, pod patronatem Starosty
Radziejowskiego.
W spotkaniu zorganizowanym w sali Zespołu Szkół i Placówek, wzięło udział ponad
60 zaproszonych gości. Byli to dyrektorzy szkół, pedagodzy, przedstawiciele ośrodków
pomocy społecznej, centrum pomocy rodzinie, kuratorzy sądowi.
Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata
2006-2010.
KMP w Bydgoszczy
 W ramach realizacji programu funkcjonariusze uczestniczyli w akcji „Alkohol
nieletnim dostęp wzbroniony”, której celem jest informowanie właścicieli sklepów
o konsekwencjach karnych sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz kontrola miejsc
sprzedaży.
 „Alkohol, narkotyki – brak biletów powrotnych” program został zrealizowany w 2010 r.
w ramach działań mających na celu ujawnianie oraz przeciwdziałanie przestępstwom
i wykroczeniom z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Nadużywanie alkoholu stało się główną przyczyną dysfunkcji rodzin. Ponadto alkohol
i narkotyki stały się popularnymi używkami wśród młodzieży. Liczba nadużywających
środki odurzające oraz uzależnionych od alkoholu z roku na rok wzrasta, głównie
z uwagi na brak świadomości konsekwencji prawnych. Osoby odurzone narkotykami
oraz pod wpływem alkoholu często siadają za kierownice nie zdając sobie sprawy
ze śmiertelnego zagrożenia jakie stanowią dla innych.
W ramach programu podjęto działania wzmożone, podczas których zrealizowano 323
dodatkowe służby wspólnie ze: Strażą Miejską, Żandarmerią Wojskową, Strażą
Graniczną, Strażą Celną. Wylegitymowano 1302 osoby, pouczono 455 osób,
skontrolowano 710 pojazdów, zatrzymano 17 dowodów rejestracyjnych i 4 prawa
jazdy, przebadano 266 kierujących na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu,
wystawiono 86 mandatów, ujawniono 15 sprawców wykroczeń oraz 38 sprawców
przestępstw.
 „Czerwona - zielona kartka” - akcja organizowana wspólnie z MKRPA, ZHRP oraz
PTZN w Bydgoszczy. Podczas działań na terenie Bydgoszczy przeprowadzono 260
kontroli miejsc sprzedaży alkoholu, wręczono 43 czerwone kartek oraz 195 zielonych.
Kartki zielone wręczane są sprzedawcom, którzy znają przepisy dotyczące zakazu
sprzedaży alkoholu nieletnim i są odpowiedzialnymi sprzedawcami. Natomiast
czerwone kartki są wręczane tym, którzy nie byli gotowi na przestrzeganie przepisów
o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim.
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KMP w Grudziądzu
 Rok 2010 był czwartym rokiem działań grudziądzkiej Policji, które zostały wpisane
w „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii”. Jest to wspólny program ukierunkowany na profilaktykę
alkoholową i narkotykową, który obejmuje działania wszystkich lokalnych podmiotów
zaangażowanych w tego typu działalność profilaktyczną.
Rola Policji, poza działaniami kontrolnymi i represyjnymi, polega na przekazywaniu
wiedzy z zakresu prawnych aspektów uzależnień oraz wspieraniu profilaktycznej
działalności szkół w tym zakresie. Profilaktyczne działania ukierunkowane
na ograniczenie zdrowotnych i społecznych szkód spowodowanych uzależnieniami,
realizowane są przez Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży.
W okresie kwietnia i maja przeprowadzono kampanię pod nazwą „Grudziądzkie Dni
Trzeźwości”. Głównym organizatorem kampanii była Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, a do współpracy włączyły się Policja, Straż Miejska,
Centrum Profilaktyki i Terapii, placówki oświaty i wychowania oraz dwa Domy
Pomocy Społecznej.
W szkołach odbywały się różnego rodzaju konkursy o tematyce antyalkoholowej
i antynarkotykowej, młodzieżowe debaty, spotkania z przedstawicielami służb
porządkowych i specjalistami ds. uzależnień. Domy Pomocy Społecznej
przeprowadziły cykl zajęć dla swoich pensjonariuszy oraz wspólnymi siłami
zorganizowały festyn integracyjny dla wszystkich zaangażowanych w realizację tej
kampanii.
Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010.
KWP w Bydgoszczy
 W dniu 5 listopada 2010 roku w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła
się konferencja pt. „Substancjom psychoaktywnym – nie”. Skierowana była ona
do dyrektorów szkół, pedagogów, przewodniczących rad rodziców i samorządów
uczniowskich. Konferencję otworzył wojewoda kujawsko-pomorski Pan Rafał Bruski.
Podczas jej trwania omówiono następujące tematy:
 Konsekwencje prawne używania substancji psychoaktywnych oraz projekcja filmu
zatytułowanego „Dopalacze”, przygotowanego przez policjantów KWP
w Bydgoszczy;
 Powody dla których dzieci i młodzież sięgają po środki psychoaktywne;
 Skutki stosowania substancji psychoaktywnych;
 Profilaktyka jako wyzwanie dla placówek oświatowych.
 Przedsięwzięcie to zainaugurowało cykl spotkań, które zrealizowano w roku 2010
we wszystkich powiatach województwa kujawsko-pomorskiego. W trakcie konferencji
Daniel Włodarski uczeń Gimnazjum nr 32 w Bydgoszczy odczytał APEL MŁODEGO
POKOLENIA STOP DLA DOPALACZY. Spotkanie zakończyło się projekcją filmu
„Wbrew stereotypom-uzależnieni od pasji”. Podczas każdego z tych spotkań policjanci
Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy prezentowali film „Dopalacze”
oraz prowadzili wykłady na temat charakterystyki przestępczości narkotykowej
w województwie kujawsko-pomorskim oraz prawnych uwarunkowań przeciwdziałania
narkomanii.
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KMP w Bydgoszczy
 W ramach programu wczesnej interwencji wobec młodych osób, które zostały
odnotowane w związku z używaniem alkoholu i narkotyków „Fred Goes Net”,
przy współpracy z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy
zrealizowano spotkania z gronem pedagogicznym oraz młodzieżą, podczas których
omawiana była tematyka profilaktyki uzależnień oraz rozpoznawania zachowań
świadczących o zażyciu substancji odurzających. W 2010 r. odbyły się 293 spotkania,
w których wzięło udział 8.803 uczestników.
 „Liberalizacja środków odurzających” – debata zorganizowana przez Polskie
Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oraz Komendę Miejską Policji w Bydgoszczy
w Gimnazjum nr 38. Funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy wcielił
się w rolę przedstawiciela Ministerstwa, który przybył z Warszawy aby przedstawić
młodzieży nowy projekt ustawy umożliwiający osobom powyżej 12 roku życia legalny
dostęp do środków odurzających.
Biorąca udział w debacie młodzież oraz zaproszeni goście nie wiedzieli, że projekt jest
fikcją. Wizja wprowadzenia w życie takiego prawa wywołała zdecydowany sprzeciw
i ciekawą dyskusję. Uczestnicy debaty powiedzieli liberalizacji dostępu do środków
odurzających zdecydowane „NIE”. Wszyscy odetchnęli z ulgą, że przedstawiony
projekt to tylko fikcja stworzona dla potrzeb dyskusji.
 „Dopalacze”- Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy wspólnie z Polskim
Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii przygotowała szkolenie dla policjantów oraz
pracowników cywilnych pt. „Dopalacze - niebezpieczna alternatywa substancji
nielegalnych”.
 Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy uczestniczyła wraz z Strażą Miejską
w przygotowanej przez Radę Osiedla Szwederowo, Błonie, Górzyskowo w Gimnazjum
nr 23 debacie dotyczącej „dopalaczy”. W spotkania wziął udział również Prezydent
Miasta Bydgoszcz Pan Konstanty Dombrowicz.
KMP we Włocławku
 Wspólnie z Radiem dla Ciebie, po raz kolejny zrealizowano akcję pn. „Niećpa”.
W trakcie spotkania zorganizowanego w hali sportowej uczestnicy wysłuchali
informacji z zakresu odpowiedzialności karnej wynikającej z naruszania ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii, a następnie obejrzeli koncert. W trakcie imprezy
uczestnicy mieli możliwość bezpośrednich rozmów z policjantem oraz zapoznania się
z tzw. „Teczką poglądową dotyczącą narkotyków”. W zorganizowanym
przedsięwzięciu uczestniczyło 1000 osób.
KPP w Lipnie
 W Gimnazjum im. Kościeleckich w Skępem, podczas obchodów dnia profilaktyki
szkolnej prezentowano uczniom filmy edukacyjne, pogadanki i multimedialne
prezentacje. Dużym zainteresowaniem uczestników spotkania cieszyła się projekcja
policyjnego filmu „Dopalacze”.
Jednym z punktów spotkania był zaprezentowany przez gimnazjalistów spektakl, oparty
na motywach znanej bajki o „Czerwonym Kapturku”. W pełnym humoru
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przedstawieniu, główna bohaterka asertywnie poradziła sobie z podstępnym wilkiem,
który nie zdołał namówić jej na papierosy, piwo ani narkotyki. W rezultacie dobro
zwyciężyło zło, a skuteczna policjantka poskromiła wilka i przywróciła ogólny spokój
i porządek.

KPP w Nakle nad Notecią
 W dniach 24-26 maja 2010 roku Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią
zorganizowała, w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej gm.
Lubiewo, konferencję „Narkotyki w szkołach” i „Dzieci w sieci”, dotyczącą uzależnień
współczesnej młodzieży. Konferencja skierowana była dla osób zajmujących się
powyższą problematyką na terenie powiatu nakielskiego. Konferencja obejmowała
wykłady i warsztaty o tematyce:
 „Przestępczość narkotykowa i szkolna w powiecie nakielskim” – asystent Zespołu
ds. Prewencji Kryminalnej Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Nakle
nad Notecią - asp. Dariusz Koniec;
 „Bezpiecznie, skutecznie, zgodnie z przepisami prawa – przeciwdziałanie,
interweniowanie w związku z używaniem środków psychoaktywnych przez dzieci
i młodzież” – edukator Polskiego Towarzystwa Przeciwdziałania Narkomanii,
wykładowca Studium Terapii Uzależnień na KUL i Instytucie Psychologii Zdrowia
- Lidia Woć;
 „Gra komputerowa – rozrywka czy nałóg? – ekspert Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii –Robert Rejniak;
 „Przestępczość internetowa – rzeczywistość wirtualna” – wykładowca Zakładu
Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Słupsku - Henryk Grzywny;
 „Wykorzystywanie seksualne a prawo” – prezes Stowarzyszenia „Bezpieczeństwo
Dziecka” w Bydgoszczy Pan Robert Lubrant;
 „Moje zadanie – przeciwdziałanie, rozpoznanie, interwencja. Chcę czy muszę?
Jak robić to skutecznie, odpowiedzialnie, bezpiecznie?” - Lidia Woć;
 „Nieletni w Internecie – sprawca i ofiara” - Henryk Grzywny;
 „Wykorzystywanie seksualne nieletnich - jak rozpoznać?” –Robert Lubrant.
W konferencji uczestniczyły 53 osoby zajmujące się powyższą problematyką na terenie
powiatu nakielskiego, miedzy innymi: policjanci, Burmistrz MiG Nakło, pedagodzy
szkolni, psycholodzy, terapeuci, radni gmin, kuratorzy sądowi, członkowie gminnych
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy socjalni Miejsko
Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.
 W dniu 12 maja 2010 roku zorganizowano w Nakielskim Ośrodku Kultury VII
Powiatowy Przegląd Teatrzyków Szkolnych szkół podstawowych pod hasłem
„Jesteśmy wrogami alkoholu i narkotyków”. Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody
rzeczowe ufundowane przez Gminną.
 W dniu 18 maja 2010 roku, wspólnie z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Nakle oraz z Zespołem Szkół w Potulicach
zorganizowano i przeprowadzono III Międzyszkolny Konkurs Profilaktyczny „ Nałogi
droga donikąd”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół gimnazjalnych
oraz ponadgimnazjalnych.
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 W dniu 9 czerwca 2010 roku zorganizowano VI Powiatowy Konkurs Wiedzy
o Profilaktyce Uzależnień dla uczniów klas I – III gimnazjum z terenu powiatu
nakielskiego.
Główne cele konkursu to: promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej,
pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami oraz
kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych. Zwycięzcy konkursu
otrzymali nagrody rzeczowe w postaci książek, ufundowane przez Gminne Komisje
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nakle i Kcynii.
Narodowy Plan Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży 2004-2012 „Polska dla Dzieci”.
KMP w Grudziądzu
 Od 2007 roku realizowany jest program „Opiekun Dziecka – ofiary przestępstwa”
wprowadzony do realizacji na terenie miasta i powiatu grudziądzkiego z inicjatywy
policjantów Zespołu ds. Nieletnich i Patologii KMP w Grudziądzu. Celem programu
jest wsparcie psychologiczne i prawne dziecka i jego opiekunów przed i w trakcie
toczącej się procedury karnej oraz przygotowanie ich do uczestniczenia w rozprawie
sądowej czy przesłuchaniu.
W Grudziądzu uruchomiony jest punkt przyjęć, w którym przeszkolone przez Fundację
Dzieci Niczyje osoby pełnią dyżury. Wśród tych osób są policjanci KMP
w Grudziądzu. Rolą opiekuna dziecka – ofiary przestępstwa jest dostarczenie wiedzy
rodzicom, opiekunom dziecka w zakresie:
 istniejących przepisów prawnych, kompetencji instytucji zaangażowanych
w procedury prawne policji, prokuratury, sądu;
 możliwych form pomocy rodzinie: pomoc socjalna, medyczna i psychologiczna,
udzielania wsparcia psychicznego rodzinie w sytuacji kryzysu;
 zapoznania rodziny z procedurą przesłuchania dziecka.
Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007
-2011.
KMP w Bydgoszczy
 W ramach Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV,
Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy zorganizowała szkolenia dla policjantów
podległych jednostek. Podstawowym celem organizacji szkolenia było zapoznanie
funkcjonariuszy z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie
właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw
Wewnętrznych.
Szkoleniem zostali objęci funkcjonariusze, którzy mają bezpośredni kontakt
z obywatelem oraz mogą być narażeni na zarażenie się wirusem HIV. Realizacji
szkoleń podjęła się Wojewódzka oraz Powiatowa Stacja Epidemiologiczna
w Bydgoszczy. Celem tego szkolenia było:
 Uświadomienie środowiska policjantów o zagrożeniu zarażenia się wirusem HIV
wynikającym z specyfiki wykonywanego zawodu;
 Ukazanie efektywnych sposobów zachowania bezpieczeństwa w kontakcie
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z zakażonymi oraz elementy działań profilaktycznych jakie należy podjąć
w przypadku bezpośredniego kontaktu z krwią;
Obalenie mitów na temat dróg zakażenia wirusem HIV;
Właściwe zachowanie policjanta w kontakcie z osobą zarażoną;
Prawa osób zarażonych;
Zaznajomienie z instytucjami realizującymi pomoc, udzielającymi wsparcia
psychologicznego osobom zarażonym.

II. Tabela z zakresu rozpoznawania i profilaktycznej pracy Policji na rzecz zapobiegania
demoralizacji nieletnich.

Wyszczególnienie

Liczba

sądów rodzinnych
Wnioski,
zawiadomienia,
interwencje
skierowane
do instytucji
i organizacji

z tego do:

4.039

szkół i innych placówek oświaty i wychowania

663

służby zdrowia i opieki społecznej

838

poradni wszelkich typów

171

innych instytucji i organizacji

438

pod wpływem narkotyków

83

pod wpływem alkoholu

557

członkowie subkultur młodzieżowych

317

Ujawnieni nieletni:
uciekinierzy z:

domów rodzinnych

231

placówek opiek.- wychow., MOW, MOS

789

schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych
prostytuujący się:

66

dziewczęta

3

chłopcy

0

Spotkania z młodzieżą

5.231

Spotkania z pedagogami

5.015

Naczelnik
Wydziału Prewencji
KWP w Bydgoszczy
podkom. Joanna Dunisławska,
asp. szt. Tomasz Trybuszewski
asp. szt. Marek Kolinski (tel. 751 54 09)
(podpis na oryginale)

(stopień, imię i nazwisko, nr telefonu sporządzającego)

mł. insp. mgr Jarosław Świerczyński
(podpis na oryginale)

(stopień, imię i nazwisko kierownika jednostki
/komórki organizacyjnej Policji)
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