
 
 
 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI  

STRAŻY MIEJSKIEJ W TORUNIU  

ZA 2018 ROK 

 

 

 
 

 

 

 
 

TORUŃ, styczeń 2019 r. 



Straż Miejska w Toruniu                                       www.strazmiejska.torun.pl 

 1 

 
I. WSTĘP 

 
Straż Miejska w Toruniu jako samorządowa, umundurowana formacja powołana do ochrony spokoju  

i porządku publicznego działa na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych oraz innych 

przepisów ustaw i aktów prawa miejscowego. W roku 2018 jednostka liczyła 142 ¼ etatu, a w szczególności: 

- 123 etaty strażników, 

- 5 ¼ etatu cywilnego, 

- 14 stanowisk do obsługi monitoringu miejskiego (w tym 5 etatów obsadzonych przez osoby 

niepełnosprawne),  

Działania podejmowane przez Straż Miejską w 2018 roku wynikały z funkcji, jakie pełni wśród lokalnej 
społeczności oraz z realizacji misji pod nazwą „RAZEM Z MIESZKAŃCAMI”: 

- ochronnej - zapewnienie bezpieczeństwa i spokoju na terenie gminy; 

- porządkowej - egzekwowanie przestrzegania przez społeczność lokalną przepisów prawa w zakresie 
czystości i porządku publicznego; 

- kontrolnej - patrolowanie ulic i osiedli oraz realizacja zgłaszanych interwencji; 

- prewencyjnej - zapobieganie przestępstwom, wykroczeniom i zjawiskom kryminogennym; 

- edukacyjno-profilaktycznej - prowadzenie profilaktyki wychowawczej wśród dzieci i młodzieży; 

- społeczno-administracyjnej - współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego  
z zainteresowanymi organami samorządowymi i organizacjami społecznymi; 

- integrującej lokalną społeczność - poprzez udział w imprezach sportowych, kulturalnych, charytatywnych 
organizowanych przez gminę, organizacje społeczne, szkoły, itp. 

Przyjęte do realizacji założenia miały przede wszystkim na celu: 

- poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów; 

- odpowiednie zabezpieczenie imprez odbywających się w Toruniu; 

- podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy spokoju i porządku publicznego; 

- zintensyfikowanie działań prewencyjnych, przy jednoczesnym zaostrzeniu restrykcji w obszarze 
wykroczeń najbardziej uciążliwych z punktu widzenia mieszkańców; 

- otwartość na potrzeby mieszkańców; 

- podniesienie jakości realizowanych zadań, wprowadzenie odpowiedniej motywacji do służby oraz 
zapewnienie odpowiednich warunków do pracy; 

- organizacyjne dostosowanie do potrzeb wynikających z funkcjonowania miasta, w tym potrzeb lokalnych 
społeczności, odpowiednia dyslokacja służb patrolowych; 

- skierowanie uwagi strażników na obszary działań, w których istnieje największe zapotrzebowanie ze strony 
społeczności lokalnej. 

Toruńska Straż Miejska legitymuje się certyfikatem w rządowym 

Programie certyfikacji i standaryzacji straży miejskich 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który uzyskała w dniu  

09 maja 2018 r. Certyfikatem nadawanym przez wojewodę na okres  

2 lat honorowane są Straże, które spełniły podstawowe  

i obligatoryjne wymagania standardu.  
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Przyznanie straży certyfikatu oznacza, że jednostka, w ocenie wojewody, właściwie wypełnia powierzone jej 

obowiązki, angażuje się w działania profilaktyczne, współpracuje z mieszkańcami i policją, kompleksowo dba 

o porządek publiczny w zakresie powierzonych jej uprawnień, nie koncentrując się na ujawnianiu i ściganiu jedynie 

wybranych rodzajów wykroczeń. Ponadto, spełnia wymagania formalno-prawne, np. związane z prawem pracy, 

szkoleniami, umundurowaniem, wyposażeniem czy prowadzoną dokumentacją w sprawach o wykroczenia.  

II. SŁUŻBY PATROLOWE  

Do ochrony spokoju i porządku publicznego na terenie miasta Torunia w 2018 roku zostało wystawionych 

do służby 7.851 samodzielnych patroli strażników miejskich (8.604 w roku 2017), 805 patroli wspólnych  

z funkcjonariuszami Policji, Żandarmerii Wojskowej (w tym 767 z Policją, 38 z Żandarmerią Wojskową). Razem 

stanowi to 8.656 patroli (9.537 w roku 2017), czyli około 24 patrole dziennie na przestrzeni całego roku. 

 

Wykres 1. Służby patrolowe w latach 2014 – 2018. 
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W roku 2018, Straż Miejska w Toruniu realizowała konsekwentnie swoje działania oparte na programie 

poprawy ładu i porządku publicznego na terenie Gminy Miasta Toruń, zgodnie z przesłaniem zawartym w misji 

jednostki Straży Miejskiej w Toruniu  „RAZEM Z MIESZKAŃCAMI”. Program ten oparty jest na założeniach 

filozofii tworzenia tzw. Wspólnot Społecznościowych (Community policing). Realizacja filozofii Wspólnot 

Społecznościowych zakłada przewartościowanie roli strażnika miejskiego w środowisku lokalnym  

z funkcjonariusza wyłącznie egzekwującego prawo, sięgającego częstokroć do środków oddziaływania 

restrykcyjnego na strażnika przyjaznego oraz otwartego na rozwiązywanie problemów społecznych. Zadanie to jest 

realizowane przez kadrę zarządzającą, służbę dyżurną, a docelowo, przez strażników – dzielnicowych. Głównym 

założeniem programu jest propagowanie strategii systematycznego rozwiązywania problemów społecznościowych. 

Realizowana inicjatywa stawia przed Strażą Miejską obowiązek wspierania działań lokalnych społeczności tak, aby 

brały one aktywny udział w rozwiązywaniu problemów związanych z naruszaniem porządku publicznego oraz 

przestępczością. Zadanie to jest realizowane, między innymi, poprzez pomoc w budowie wspólnot 

społecznościowych oraz wspólne prowadzenie programów prewencyjnych. Główny ciężar działań spoczywa na 

prewencyjnym przeciwdziałaniu wykroczeniom, najbardziej dokuczliwym z punktu widzenia mieszkańców Torunia 

(np. parkowaniu pojazdów w niedozwolonym miejscu, zanieczyszczaniu publicznej przestrzeni przez psie odchody), 

ale także na szukaniu wspólnie z mieszkańcami rozwiązań dla uciążliwych problemów (np. poszukiwaniu nowych 

miejsc parkingowych). Należy zaznaczyć, że niezmiennie, prowadzone są zdecydowane działania restrykcyjne 

względem sprawców naruszających prawo, których zachowanie bezpośrednio może zagrażać bezpieczeństwu 

mieszkańców Torunia, a także utrudniać, bądź pogarszać codzienne funkcjonowanie społeczeństwa (grupy 

chuliganów, spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych, niszczenie mienia). 

 

W trakcie pełnienia służb prewencyjno – interwencyjnych, przeprowadzania systematycznych kontroli 

miejsc zagrożonych i realizacji powierzonych zadań strażnicy miejscy dokonali legitymowania 30.348 osób (34.870 

w roku 2017) oraz przeprowadzili 28.110 interwencji (32.438 w roku 2017).  

W omawianym okresie funkcjonariusze w szczególności przeprowadzili na zasadzie powtarzalności kontrole: 

- rejonów placówek oświatowych; 

- miejsc gromadzenia się nieformalnych grup młodzieżowych; 

- rejonów wokół lokali gastronomicznych, rozrywkowych oraz punktów sprzedaży napojów alkoholowych; 

- nieruchomości, pod względem utrzymania czystości i porządku; 

- targowisk miejskich; 

- cmentarzy; 

- miejsc pobytu osób bezdomnych. 
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Wykres 2. Sposoby zakończenia podjętych interwencji przez strażników miejskich w 2018 roku.                             
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Niezmiennie, znaczącą rolę w działalności Straży odgrywają dzielnicowi. Jako strażnicy pierwszego 

kontaktu, identyfikują oni problemy mieszkańców, na przykład w zakresie utrzymania w czystości miejsc 

publicznych, czy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dostarczają ponadto ważnych informacji wynikających  

z rozpoznania rejonu, wdrażają partnerską współpracę z mieszkańcami. Prowadzą stałą obserwację otoczenia, 

poszukując informacji o zachodzących w nim zmianach oraz identyfikują nowe zagrożenia i zgłaszają przełożonym 

swoje spostrzeżenia. Wspomniane formy przekazu mają na celu określanie nowych zadań oraz dokonywanie 

niezbędnych zmian w stosowanych już procedurach, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami otoczenia. 

Działania służb patrolowych były, jak co roku, wspierane przez strażników Grupy Interwencyjnej, 

podejmujących w systemie alarmowym interwencje wobec grup chuliganów, bądź nieformalnych grup 

młodzieżowych, które częstokroć na terenie Zespołu Staromiejskiego, w tym na szlakach turystycznych, 

dopuszczają się zakłócania spokoju i porządku publicznego, niszczenia mienia, aktów agresji i napaści na 

mieszkańców lub osób przebywających turystycznie w naszym mieście itp. 

Straż Miejska w Toruniu, od kilku lat dysponuje zmienioną stroną internetową, pod adresem internetowym: 

www.strazmiejska.torun.pl. Zgodnie z wymogami polskiego ustawodawstwa, strona internetowa wyposażona jest 



Straż Miejska w Toruniu                                       www.strazmiejska.torun.pl 

 5 

w Biuletyn Informacji Publicznej, łącze do platformy elektronicznej „epuap”, narzędzia pozwalające na 

dostosowanie obsługi do potrzeb osób słabo widzących, jak również moduł multimedialny, pozwalający na 

oglądanie umieszczonych filmów. Oczywiście, tak jak to miało miejsce przed wprowadzeniem zmian, za 

pośrednictwem nowej strony można zapoznać się z pełnymi informacjami dotyczącymi zakresu uprawnień oraz 

realizowanych przez Straż obowiązków, z informacjami o dzielnicowych i ich rejonach służbowych, 

wykonywanych przez nich zadaniach, o działaniach prowadzonych przez Eko – patrol, odnośnie funkcjonowania 

Zespołu ds. wykroczeń, jak również z ogłoszeniami i aktualnościami wynikającymi z bieżących działań 

prowadzonych przez strażników miejskich. 

 

Wykres 3. Struktura podejmowanych interwencji przez strażników miejskich. 
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Powyższy wykres obrazuje pewną tendencję w działaniach Straży. W stosunku do roku poprzedniego, utrwaliły się 

proporcje podziału w podejmowanych przez strażników miejskich interwencjach. Jest to, w znacznej mierze, 

spowodowane odpowiadaniem Straży na bieżące potrzeby mieszkańców. W konsekwencji, można zauważyć, że 

zwiększył się udział interwencji podejmowanych w związku z wykroczeniami przeciwko bezpieczeństwu  

i porządkowi w komunikacji (53,4% w roku 2017), co w pewnym stopniu wynika z prowadzonej przez gminę 

polityki organizacji ruchu na Starówce, jak również minimalnie udział interwencji podejmowanych w związku z 

wykroczeniami przeciwko zdrowiu (4,4 w roku 2017). Jednocześnie, zmniejszył nieznacznie udział interwencji 

związanych z wykroczeniami przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu (27,5% w roku 2017), przeciwko 

urządzeniom użytku publicznego (10,1% w roku 2017), oraz przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia  

(0,4% w roku 2017). Tendencja taka wynika ze znacznej ilości zgłoszeń od mieszkańców w zakresie naruszeń 

przepisów ruchu drogowego oraz oczywistych uciążliwości, jakie obecnie w przestrzeni publicznej stanowi rosnąca 

ilość pojazdów w miastach.   
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IV. PRZYJĘTE ZGŁOSZENIA  

Dyżurny Straży Miejskiej przyjął 22.406 zgłoszeń od mieszkańców, bądź instytucji z prośbami o podjęcie 

interwencji (22.158 w roku 2017), co w przeliczeniu daje średnią na poziomie ponad 61 zgłoszeń dziennie na 

przestrzeni całego roku. Dodatkowo 829 spośród tych zgłoszeń zostało przekazanych za pośrednictwem funkcji 

SMS (1093 w roku 2017). Jak widać na przykładzie podanej statystyki, ta forma kierowania zgłoszeń do dyżurnego 

jednostki cieszy się stałym zainteresowaniem ze strony obywateli. Niezmiennie, zapotrzebowanie na 

funkcjonowanie Straży Miejskiej w lokalnej społeczności oraz jej integralna rola i przydatność w realizacji zadań 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego na terenie miasta utrzymuje się na 

wysokim poziomie, z wyraźnym wzrostem w stosunku do roku poprzedniego. Strażnicy są widoczni w 

wyznaczonych rejonach służbowych i w sposób rzetelny i zaangażowany realizują swoje zadania, o czym świadczy 

także wysoka liczba podjętych interwencji. 

Patrole prowadzą intensywne działania prewencyjne we wszystkich częściach miasta, wzmożone kontrole 

miejsc zagrożonych oraz utrzymują bezpośredni, bieżący kontakt z mieszkańcami i mediami.  

 

Wykres 4. Liczba przyjętych zgłoszeń o podjęcie interwencji przez dyżurnego Straży w latach 2014- 2018. 
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Zgodnie z przyjętymi standardami, szczególny nacisk kładziony był na profesjonalne przyjmowanie przez 

dyżurnych zawiadomień o wykroczeniach, naruszeniach porządku publicznego, zachowaniach i czynach 

patologicznych. Dyżurni, tak jak i inni funkcjonariusze, mieli możliwość uczestniczenia w różnych szkoleniach 

podnoszących ich kwalifikacje i umiejętności. Systematycznie usprawniany jest schemat reakcji na każde 

zawiadomienie (m.in. udzielenie porady, interwencja). W celu profesjonalizacji, strażnicy dyżurni stosują jednolity 

algorytm postępowania dyżurnego jednostki przy przyjmowaniu i realizacji zgłoszeń.  



Straż Miejska w Toruniu                                       www.strazmiejska.torun.pl 

 7 

Należy podkreślić, że już od czterech lat strażnicy dyżurni posługują się nowoczesnym systemem 

informatycznym pn. „Systemu Wspomagania Dowodzenia” stanowiącym kompleksowe narzędzie pozwalające  

w prosty sposób uzyskiwać wiele przydatnych informacji. Posiada on funkcje, które usprawniają obsługę od chwili 

przyjęcia zgłoszenia do czasu zakończenia sprawy przez strażników, jak również ułatwiają uzyskiwanie 

wymaganych danych sprawozdawczych. Wskazane narzędzie informatyczne umożliwia również bardziej 

przejrzyste i efektywne zarządzanie siłami i środkami oraz koordynowanie pracy patroli w poszczególnych 

obszarach naszego miasta, co jest możliwe dzięki lokalizowaniu patroli bezpośrednio na mapie.  

V. WYKROCZENIA PRZECIWKO PORZ ĄDKOWI I SPOKOJOWI PUBLICZNEMU  
 

1. Zapewnienie spokoju i porządku publicznego wokół placówek oświatowych oraz 
przeciwdziałanie naruszeniom prawa przez nieformalne grupy młodzieżowe. 

 
Problemy: 
a) opuszczanie budynków szkolnych przez młodzież w czasie przerw 

pomiędzy lekcjami;  
b) wymuszenia, pobicia, bójki i rozboje, dewastacje mienia; 
c) działalność dealerów narkotykowych; 
d) palenie papierosów w najbliższym otoczeniu szkół, w klatkach 

schodowych, na zapleczach pawilonów; 
e) systematyczne zanieczyszczanie tych miejsc; 
f) zakłócanie spokoju, naganne zachowania, używanie słów 

wulgarnych, arogancja młodzieży, czyny które są bardzo uciążliwe 
dla lokatorów budynków wielorodzinnych. 

Realizowane działania. 
W ramach realizacji zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa  
i porządku oraz zmniejszenia skali zagrożeń w rejonach placówek 
oświatowych funkcjonariusze Straży prowadzili na zasadzie 
powtarzalności:  
a) kontrole rejonów placówek oświatowych i kulturalno – 

oświatowych, których przeprowadzono w sumie 5.178 w ciągu 
roku (7.515 w roku 2017),  

b) kontrole miejsc gromadzenia się nieformalnych grup 
młodzieżowych, których przeprowadzono w sumie 36.257  
w ciągu roku (42.138 w roku 2017). 

W wyniku przeprowadzonych działań strażnicy miejscy ujęli 19 
nieletnich kupujących lub spożywających alkohol (15 w roku 2017). 
Ponadto, funkcjonariusze nałożyli 115 mandatów karnych na osoby 
palące wyroby tytoniowe na terenach placówek oświatowych (165  
w roku 2017) przy łącznie 245 interwencjach wobec osób palących 
wyroby tytoniowe w miejscach zabronionych. Wylegitymowano  
10 osób podejrzanych o sprzedaż papierosów na sztuki, z tego tytułu 
nałożono 3 mandaty karne, skierowano 3 wnioski o ukaranie do sądu. 
Należy zauważyć, że znaczny odsetek czynności kontrolnych w obrębie 
szkół realizowany jest w ramach dodatkowego patrolu strażników 
miejskich, wyznaczonego w szczególności do prowadzenia kontroli na 
terenach placówek oświatowych. 
 

2. Egzekwowanie przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. 

Problemy: 
a) spożywanie alkoholu w miejscach publicznych;  

b) zakłócanie porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe; 

c) sprzedaż alkoholu osobom nieletnim;  

d) spożywanie alkoholu przez osoby nieletnie,  
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e) nie przestrzeganie godzin otwarcia lokali zgodnie z warunkami 

określonymi w zezwoleniu. 

 
Realizowane działania. 
W ramach podejmowanych działań strażnicy miejscy: 
a) przeprowadzili 35.506 kontroli rejonów wokół lokali 

gastronomicznych, rozrywkowych oraz punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych, 

b) wylegitymowali 4.533 osoby spożywające alkohol w miejscach 
publicznych, w tym: 

- pouczyli 3.667 osób (3.624 w roku 2017), 
- nałożyli 738 mandatów karnych za spożywanie napojów 

alkoholowych w miejscach zabronionych, 
- sporządzili 128 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego  

(82 sporządzone wnioski w roku 2017), 

- ujawnili 1 przestępstwo polegające na udostępnieniu alkoholu 
osobie nieletniej przez osobę dorosłą – sprawca został 
przekazany Policji (zdarzenie miało miejsce na terenie 
Zespołu Staromiejskiego).   

c) przewieźli do Izby Wytrzeźwień 727 osób (w tym jedna osoba 
przekazana Żandarmerii Wojskowej) oraz 43 osoby do miejsca ich 
zamieszkania (odpowiednio 870 i 48 osób w roku 2017),  

d) dokonali ujęcia 19 nieletnich spożywających alkohol w miejscach 
publicznych – nieletni przekazani zostali funkcjonariuszom Policji 
lub rodzicom (15 – w roku 2017). 

Najwięcej działań w opisanym zakresie strażnicy przeprowadzili  
w obrębie Zespołu Staromiejskiego – 14.824 kontrole, w związku  
z którymi podjęli 2.869 interwencji, co stanowi 63,3 % wszystkich 
podjętych z tego tytułu interwencji.  
 

W roku 2018 dzięki udzieleniu wsparcia finansowego przez 
Urząd Miasta Torunia w ramach środków przewidzianych na 
przeciwdziałanie alkoholizmowi, Straż Miejska mogła wystawić 
dodatkowe patrole strażników miejskich, poza normatywnym czasem 
pracy, opłacone z tytułu przepracowanych nadgodzin. Służby te były 
realizowane na terenie całego miasta, w okresie od miesiąca maja do 
września 2018 r., w szczególności w pobliżu placówek handlowych, 
lokali gastronomicznych, w większości w godzinach popołudniowych, 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykroczenia popełniane  
w zakresie spożywania alkoholu w miejscach zabronionych oraz 
związanego z tym, zakłócania spokoju i porządku w miejscach 
publicznych, jak również załatwiania potrzeb fizjologicznych  
i zaśmiecania miejsc publicznych.  

W toku realizacji wymienionych zadań strażnicy przepracowali 
łącznie 1.286,5 godziny, co w przeliczeniu daje ilość  161 służb 
patrolowych (liczone każda średnio po 8 godzin).  
W wyniku zrealizowanych patroli strażnicy dokonali kontroli 551 
posesji, wylegitymowali 311 osób, w tym zastosowali 244 pouczenia,  
w 53 przypadkach nałożyli grzywnę w drodze mandatu karnego,  
sporządzili 4 wnioski o ukaranie do sądu i dokonali ujęcia 9 osób.  

Ponadto w ramach wymienionych powyżej służb dodatkowych, 
Straż Miejska w Toruniu zrealizowała zadania z zakresu profilaktyki 
uzależnień. Zadania te były przeprowadzone w toku odbywających się 
w miesiącach: od czerwca do sierpnia 2018 r. festynów z udziałem 
mieszkańców Torunia i polegały, między innymi, na przeprowadzeniu 
pokazów z użyciem tzw. „alkogogli”, podczas których można było 
osobiście uzyskać wyobrażenie o sposobie zmiany percepcji otoczenia, 
występującej u osoby pod wpływem alkoholu. Ponadto, strażnicy 
miejscy udzielali informacji odnośnie konsekwencji zażywania 
alkoholu oraz miejsc, w których osoby uzależnione oraz 
współuzależnione od alkoholu mogą uzyskać pomoc i profesjonalne 
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wsparcie. W toku w/w działań strażnicy Zespołu ds. Profilaktyki  
i Komunikacji Społecznej zrealizowali 108 godz. służb.   

Z uwagi na znaczną ilość ujawnionych wykroczeń związanych z 
naruszeniami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, w roku 2019 będą ponownie realizowane dodatkowe 
kontrole z wykorzystaniem wsparcia finansowego udzielonego przez 
Gminę Miasta Toruń. 

3. Realizacja uchwał Rady Miasta Torunia. 

W ramach wykonywanych zadań strażnicy egzekwują przepisy prawne 
określone w niżej wymienionych aktach prawa miejscowego: 
URMT  
a) URMT nr 211/07 w sprawie ustalenia „stref wolnych od dymu 

tytoniowego” oraz ograniczenia rozpowszechniania reklamy 
tytoniowej - przepisy w/w uchwały stanowią jeden z aktów prawa, 
zakazujących palenia papierosów w określonych miejscach.  
W roku 2018 działania w tym zakresie strażnicy prowadzili  
w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zdrowia przed 
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, jako aktu 
prawa wyższego rzędu. W sumie, w związku z paleniem 
papierosów w miejscach zabronionych oraz sprzedażą papierosów 
na sztuki wylegitymowanych zostało 245 osób (335 osób w roku 
2017), z czego mandatami ukarano 127 sprawców wykroczeń oraz 
skierowano 8 wniosków o ukaranie do sądu. 

b) URMT nr 123/99 w sprawie przepisów porządkowych związanych  
z przewozem osób i bagażu taksówkami na obszarze Gminy 
Miasta Torunia;  
W toku prowadzonych działań funkcjonariusze: 
• dokonali 32 kontrole pojazdów taxi w patrolach 

samodzielnych (96 kontroli w roku 2017),  
• dokonali 78 kontroli pojazdów taxi wspólnie z pracownikami 

Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego  
w Bydgoszczy (23 kontrole w roku 2017),  

• zrealizowali 22 kontrole pojazdów taxi wspólnie  
z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Toruniu, 

• w wyniku realizacji powyższych działań wylegitymowali  
125 osób (96 osób w roku 2017), 

• nałożyli 23 grzywny w drodze mandatu karnego, 
• pouczyli 100 sprawców wykroczeń (84 pouczeń w roku 2017), 
• skierowali 2 wnioski o ukaranie do sądu. 

c) URMT nr 81/94 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia 
porządkowego nr 1/94 Zarządu Miasta Torunia z dnia 5 grudnia 
1994 r. w sprawie ograniczenia używania materiałów 
pirotechnicznych na terenie miasta Torunia. 
W toku realizowanych działań funkcjonariusze przeprowadzili  
5 kontroli punktów sprzedaży petard wspólnie z przedstawicielami 
Państwowej Straży Pożarnej, na terenie wielkopowierzchniowych 
placówek handlowych – przedstawiciele skontrolowanych 
placówek otrzymali od strażników ulotki informujące o zakazie 
sprzedaży materiałów pirotechnicznych osobom nieletnim, 
Ponadto, realizując działania o charakterze prewencyjnym,  
strażnicy wylegitymowali 1 osobę i ukarali grzywną w drodze 
mandatu karnego za używanie materiałów pirotechnicznych 
w sposób niezgodny z zasadami wynikającymi z w/w uchwały.  

 
Realizacja pozostałych uchwał RMT będzie omówiona w dalszej części 
opracowania, przy okazji analizy działań Straży dotyczących innego 
charakteru popełnianych wykroczeń.  
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4. Inne działania Straży Miejskiej.  
 Funkcjonariusze Straży Miejskiej podejmowali 1.124 razy 

interwencje związane z zakłócaniem spokoju i porządku 
publicznego (art. 51 § 1 KW). Także w tym przypadku wartym 
podkreślenia jest fakt, że aż 775 spośród tych interwencji miało 
miejsce na terenie Zespołu Staromiejskiego, co stanowi 68,9% 
wszystkich interwencji z tego tytułu. 
W ramach realizowanych służb patrolowych, samodzielnych lub 
wspólnych z Policją, strażnicy dokonali ujęcia 1.194 osób (1.453  
w roku 2017), w tym: 41 sprawców kradzieży, 22 sprawców 
pobicia, 29 sprawców chuligańskich wybryków oraz 14 osób 
poszukiwanych przez organy ścigania (szczegółowe dane zawarte 
zostały w tabeli nr 1, umieszczonej w ostatniej części 
sprawozdania). 

 Strażnicy prowadzili działania w zakresie wykroczeń dotyczących 
handlu poza miejscami wyznaczonymi, co w szczególności 
stanowi czyn zabroniony określony przepisami art. 603 Kodeksu 
wykroczeń. W związku z prowadzeniem handlu poza miejscami 
wyznaczonymi, strażnicy podjęli interwencje w stosunku do 179 
osób (353 w roku 2017), ukarali mandatami 103 spośród nich (224 
w roku 2017), w 6 przypadkach skierowali wniosek o ukaranie do 
sądu (25 wniosków w roku 2017). W toku podjętych interwencji 
nie zaistniała konieczność konfiskaty towaru (taką możliwość 
przewidział ustawodawca przy opracowywaniu wymienionego 
przepisu prawa). Zawarto umowę z Caritas na przechowywanie 
zajętego towaru, jak również z MPO na przechowanie towaru 
porzuconego przez sprzedawcę. 

 Mając na uwadze występujące na cmentarzach komunalnych 
dewastacje nagrobków, kradzieże, rozboje przeprowadzono na 
zasadzie powtarzalności 1.652 kontrole prewencyjne tych terenów 
(1.851 kontrole w roku 2017). Ilość dokonanych kontroli 
spowodowana była, w znacznej mierze, zapotrzebowaniem na 
prowadzenie tego rodzaju działań, co przełożyło się niewątpliwie 
na zminimalizowanie ilości incydentów i zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa wśród osób odwiedzających groby swoich 
bliskich. W toku kontroli prowadzonych w okresie Święta 
Wszystkich Świętych funkcjonariusze zwracali również baczną 
uwagę na legalność działalności handlowej prowadzonej 
w zakresie sprzedaży zniczy oraz kwiatów i gałązek iglastych. 
Dodatkowo, w celu przeciwdziałania zjawisku dewastacji 
nagrobków oraz kradzieży z terenów cmentarzy kwiatów i zniczy 
strażnicy prowadzili działania kontrolne z użyciem noktowizorów, 
co umożliwiło obserwację terenów cmentarzy nawet przy 
całkowitej ciemności oraz przy znikomym oświetleniu. 
Prowadzone działania przyczyniły z pewnością do 
zminimalizowania czynów zabronionych na obszarach toruńskich 
nekropolii.  

 Działając na podstawie przepisów ustawy o odpadach, strażnicy 
wspólnie z funkcjonariuszami Policji oraz samodzielnie 
przeprowadzili na zasadzie powtarzalności 57 kontroli 
w 20 punktach skupu złomu od ludności. W toku prowadzonych 
kontroli zwracano szczególną uwagę na legalność przyjmowanych 
odpadów, prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej  
z ich przyjmowaniem, jak również na legalizację urządzeń 
pomiarowych wykorzystywanych w tych punktach.  
W 5 przypadkach zastosowano pouczenie w zakresie obowiązku 
utrzymania czystości i porządku na terenie punktu skupu. 
Funkcjonariusze zobowiązali również właścicieli punktów skupu 
do składowania odpadów w kontenerach. Systematyczne działania 
w omawianym zakresie miały na celu nie dopuszczenie do 
nielegalnego pozyskiwania złomu z metalowych elementów 
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ogrodzeniowych, przewodów elektrycznych, infrastruktury 
drogowej, czy też trakcji kolejowej, co każdego roku stanowi 
istotny problem. Warto nadmienić, że składowanie złomu metali 
prowadzone jest w specjalistycznych kontenerach, co ma wpływ 
na poprawę estetyki punktów skupu oraz usprawnia system 
przekazywania odpadów do podmiotów prowadzących ich 
przetwarzanie.  

 Mając na względzie przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie 
zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 
tytoniowych oraz demoralizacyjny charakter czynu, podczas 
realizacji codziennej służby patrolowej, strażnicy zwracali 
szczególną uwagę na proceder sprzedaży wyrobów nikotynowych 
luzem, lub osobom nieletnim. W wyniku tych działań ujawniono 
10 wykroczeń – z tego tytułu strażnicy pouczyli 4 osoby, nałożyli  
3 mandaty karne oraz skierowali 3 wnioski o ukaranie do sądu.   

 Ponadto, w ramach rutynowych działań kontrolnych, toruńscy 
strażnicy miejscy kontrolowali w sposób wyrywkowy korzystanie 
przez sprzedawców z legalizowanych wag. Na przestrzeni całego 
roku 2018 strażnicy miejscy ujawnili ogółem 3 wykroczenia w tym 
zakresie – 3 osoby zostały ukarane poprzez nałożenie mandatów 
karnych.  

 W okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia 
realizowaliśmy wspólne kontrole z pracownikami Straży Leśnej na 
terenach targowisk, pod kątem osób sprzedających choinki oraz 
gałązki iglaste. Podczas przeprowadzanych kontroli 15 punktów 
sprzedaży funkcjonariusze sprawdzali przede wszystkim legalność 
pochodzenia drzewek. W 2 przypadkach zaistniały uzasadnione 
wątpliwości, co do legalności pochodzenia oferowanych drzewek. 
Czynności wyjaśniające w tej sprawie przeprowadziła Straż Leśna  
w Toruniu. W zakresie prawidłowości prowadzonej działalności 
nałożono 1 mandat karny oraz pouczono 1 osobę. 

 Ekopatrol toruńskiej Straży Miejskiej, wyposażony 
w przystosowany do specyficznych działań pojazd służbowy oraz 
specjalistyczne urządzenia służące do bezpiecznego chwytania 
zwierząt, jak również tzw. „fotopułapki” (służące do 
automatycznego wykonywania zdjęć oraz filmowania przypadków 
popełniania wykroczeń przez obywateli usiłujących pozbyć się 
odpadów komunalnych w sposób nielegalny, lub np. dokonujących 
dewastacji, bądź zuchwałej kradzieży w miejscach publicznych) 
realizował swoje zadania w obszarze szeroko pojętej ekologii. 
Dzięki zastosowaniu fotopułapek, udało się stwierdzić  
5 przypadków wyrzucania różnego rodzaju odpadów na terenach 
należących do Gminy Miasta Toruń. Z tego tytułu nałożono 
5 mandatów karnych na łączną kwotę 1.900 zł. W 2018 r. 
kontynuowano współpracę Kliniką Weterynaryjną, w ramach 
umowy o świadczenie usług polegających na diagnozowaniu 
rannych zwierząt i ptaków dowiezionych przez strażników do 
Kliniki, udzielaniu pierwszej pomocy lub humanitarnej eutanazji, 
w medycznie uzasadnionych przypadkach. Na przestrzeni całego 
roku 2018, Ekopatrol zrealizował 669 interwencji w stosunku do 
zwierząt (637 w roku 2017) Obserwuje się rokrocznie wzrost ilości 
działań w tym zakresie, co wynika w dużej mierze ze 
zwiększającej się ilości osób, które zgłaszają dyżurnemu przypadki 
zwierząt potrzebujących udzielenia pomocy.  
W ramach prowadzonych przez Straż Miejską działań 
edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska w roku 2018  
strażnicy Ekopatrolu i dzielnicowi Straży Miejskiej realizowali 
następujące zadania: 

• Realizacja programu profilaktyczno – edukacyjnego „Czyste 
środowisko – ABC segregacji odpadów” 
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Strażnicy z Ekopatrolu, jak co roku, w listopadzie realizowali 
program edukacyjno – profilaktyczny „Czyste środowisko – ABC 
segregacji odpadów”. Program skierowany jest do uczniów szkół 
podstawowych. W trakcie zajęć poruszana jest również kwestia 
związana ze szkodliwością spalania odpadów w paleniskach 
domowych. Podczas zajęć dzieci z wykorzystaniem specjalnych 
chwytaków uczą się prawidłowej segregacji poprzez wrzucanie 
odpadów do odpowiednich kolorystycznie pojemników. Poprzez 
zabawę najmłodsze dzieci zapoznawane są z zasadami właściwej 
segregacji oraz normami obowiązującymi w gospodarce odpadami. 
Na zakończenie uczestnicy zajęć otrzymali od strażników plany 
lekcji z opisem prowadzenia selektywnej zbiórki lub plany lekcji  
z zasadami dot. zakazu spalania odpadów.  
W zajęciach udział wzięło 1.122 uczniów z 17 placówek 
oświatowych (w roku 2017 – 1.081 uczniów z 16 placówek). 

• Ulotki na temat szkodliwości spalania odpadów 

Straż Miejska w Toruniu, realizowała działania kontrolne, nie 
zapominając o znaczeniu edukacji ekologiczno – zdrowotnej 
wśród dorosłych mieszkańców Torunia. W ramach prowadzonej 
akcji na przestrzeni 2018 r., dzielnicowi Straży Miejskiej w 
Toruniu prowadzili dystrybucję ulotki: „Palisz? Trujesz? 
Ryzykujesz!”. Celem akcji było zwrócenie uwagi na szkodliwość 
spalania, zarówno w aspekcie zdrowotnym, jak i konsekwencjach  
prawnych takiego zachowania. 

 Strażnicy Ekopatrolu uczestniczyli ponadto w następujących 
przedsięwzięciach: 

• W miesiącu wrześniu, uczestniczyli na Placu Sceny Plenerowej 
przy CKK Jordanki w seminarium pn. „Dni Energii”, gdzie 
prowadzona była prezentacja pojazdu specjalistycznego oraz drona 
z aparaturą pomiarową, 

• W miesiącu maju, na publicznym wybiegu dla psów przy ulicy 
Przybyszewskiego uczestniczyli w kolejnej edycji psiego pikniku 
pn. „Przyjaciele Schroniska”. Przy stoisku przygotowanym przez 
municypalnych najmłodsi mieli okazję uczestniczyć w grach i 
zabawach dla dzieci oraz młodzieży, a nieco starsi uczestnicy 
imprezy z zainteresowaniem przyglądali się sprzętom, jakimi w 
codziennej służbie posługują się strażnicy z eko-patrolu w trakcie 
pomagania zwierzętom, 

• W miesiącu wrześniu, ponownie na publicznym wybiegu dla 
psów przy ulicy Przybyszewskiego wzięli udział w pikniku pn. 
„Piknik na 4 łapach”. Przygotowane zostały zabawy dla dzieci  
i młodzieży oraz prezentacja wyposażenia, jakim w codziennej 
służbie posługują się strażnicy z eko-patrolu w trakcie pomagania 
zwierzętom, 

 W roku 2018, strażnicy Ekopatrolu wykorzystywali do 
prowadzonych działań pojazd wyposażony w część biurową, 
umożliwiającą mobilną realizację działań kontroli czystości 
powietrza atmosferycznego na terenie naszego miasta. Bardzo 
pomocny w realizacji tych działań okazał się również dron, wraz z 
dostosowaną do niej jednostką pomiarową służącą do 
wykonywania pomiarów czystości powietrza atmosferycznego. 
Dwóch strażników posiada uprawnienia dające możliwość 
używania jednostki latającej na terenie Torunia wraz  
z dołączoną jednostką pomiarową. Na przestrzeni roku 2018 
przeszkoleni strażnicy zrealizowali 72 pomiary jakości powietrza 
atmosferycznego za pomocą w/w urządzenia pomiarowego typu 
DR1000. 
Pod koniec roku 2018, Straż Miejska w Toruniu zrealizowała 
zamówienie polegające na doposażeniu pojazdu o specjalistyczne 
systemy zarządzające energią elektryczną oraz mobilny system 
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monitoringu wizyjnego, który będzie wykorzystywany na terenie 
miasta Torunia w sytuacjach wymagających prowadzenia działań 
związanych z różnego rodzaju akcjami, czy ważniejszymi 
przedsięwzięciami na terenie naszego miasta.   
Działania Eko – patrolu zostały również omówione w rozdziale 
XIII pkt.7 niniejszego sprawozdania. 

 Ponadto, strażnicy w ramach realizacji codziennych służb 
patrolowych: 
a) zabezpieczali spokojny przebieg 727 imprez artystycznych, 

rozrywkowych, sportowych, religijnych i rocznicowych oraz 
zgromadzeń publicznych (820 imprez w roku 2017) – przy 
okazji wskazanych imprez Straż Miejska wystawiła 31 razy 
poczty sztandarowe z udziałem strażników, 

b) 26 razy zabezpieczali miejsca zdarzeń,  
c) 20 razy zabezpieczali miejsca znalezienia niewybuchów lub 

niewypałów. 

 W roku 2018, przewodnicy psów służbowych kontynuowali 
realizację ustawowych zadań z użyciem psa patrolowego oraz psa 
służącego do rozpoznawania zapachów substancji narkotycznych. 
Wymienione patrole zrealizowały 231 służb z użyciem psów 
służbowych (220 w roku 2017). Strażniczka z psem służbowym  
zrealizowała, między innymi: 21 działań w Areszcie Śledczym  
w Toruniu, 2 szkolenia wspólnie z przedstawicielami Żandarmerii 
Wojskowej i Izby Celno-Skarbowej, 8 działań prewencyjnych w 
klatkach schodowych budynków mieszkalnych, 25 pokazów 
wyszukiwania zapachów narkotycznych oraz posłuszeństwa w 
placówkach oświatowych (w tym 6 w przedszkolach) i na 
festynach, jak również 12 kontroli terenów placówek 
oświatowych. Ponadto, zrealizowano 7 dyżurów na psich 
wybiegach, gdzie funkcjonariuszka z psem służbowym o imieniu 
„Luna” zaoferowała zainteresowanym właścicielom psów 
skorzystanie ze swojej wiedzy i doświadczenia m.in.: przy  
ul. Uniwersyteckiej, Gregorkiewicza, Waryńskiego oraz przy  
ul. Niesiołowskiego w Toruniu. Porady dotyczyły opieki  
i pielęgnacji  czworonoga, jak również przypominały o zasadach 
bezpieczeństwa i właściwego panowania nad zwierzęciem. 
Strażnik z psem patrolowym „Rys” brał ponadto udział w 
pokazach poziomu wyszkolenia i umiejętności zespołowych, 
zrealizowanych na terenie Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz  
w ramach dni otwartych Instytutu Historii Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika. Działania o charakterze edukacyjnym zrealizowane  
w roku 2018 z wykorzystaniem psa „Luna” zostały szerzej 
omówione w rozdziale XIII pkt. 3, 4 i 6 niniejszego sprawozdania.  

 W ramach działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na 
drogach, wzorem lat poprzednich, Straż Miejska w Toruniu   
udostępniała urządzenie typu „alkotest”, które było nieodpłatnie do 
dyspozycji osób chcących dokonać badania stanu trzeźwości 
(przede wszystkim były to osoby mające zamiar kierowania 
pojazdem na drogach publicznych). Działania w omawianym 
zakresie były prowadzone na przestrzeni całego roku przez 
dyżurnych Straży – w siedzibie Toruńskiego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego przy ul. Legionów, gdzie do sprawdzenia stanu 
trzeźwości zgłosiło się łącznie 20 osób. W ramach wszystkich 20 
zrealizowanych na przestrzeni roku 2018 kontroli w omawianym 
zakresie, 4 pomiary wykazały zawartość alkoholu w wydychanym 
powietrzu, 16 pomiarów potwierdziło stan trzeźwości. Planowana 
jest kontynuacja opisanych działań również na rok 2019. 

 W okresie realizacji akcji pn. „Bezpieczna Strefa Turystyczna”  
tj. od miesiąca maja do końca września 2018 r., funkcjonował  
w Toruniu ratowniczy patrol rowerowy, stanowiący niezmiernie 
istotny element realizowanych działań – zrealizowano 30 takich 
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patroli. Tworzyli go strażnicy miejscy przeszkoleni  
z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, posiadający tytuł ratownika. 
W okresie letnim funkcjonariusze  poruszali się na rowerach, co  
z uwagi na specyfikę miejsca służby, pozwalało im najłatwiej  
i najszybciej dotrzeć na miejsce zdarzenia. Strażnicy – ratownicy 
są wyposażeni w profesjonalne urządzenia ratownicze: m.in. sprzęt 
do resuscytacji krążeniowo–oddechowej i defibrylator oraz 
komplet środków opatrunkowych. Patrole ratownicze, ze względu 
na duży ruch turystyczny, są obecne przede wszystkim w obszarze 
Zespołu Staromiejskiego oraz na Bulwarze Filadelfijskim. 
Zarówno w sezonie, jak i poza sezonem turystycznym, ratownicy 
toruńskiej Straży Miejskiej zabierali ze sobą sprzęt ratowniczy do 
realizacji codziennych działań, jak również przy okazji 
zabezpieczania różnego rodzaju imprez o charakter masowym, 
wykorzystując przy tym samochód służbowy. Realizowali również 
szereg szkoleń i pokazów z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, które zostały omówione w rozdziale XIII pkt. 9 
niniejszego Sprawozdania.  

 Od końca roku 2017, Straż Miejska w Toruniu dysponuje 2 szt. 
nowej generacji paralizatorów elektrycznych typu „TASER X2” 
(wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i akcesoriami), które są 
używane przez strażników Grupy Interwencyjnej, jako wysoce 
skuteczny i bezpieczny środek przymusu bezpośredniego. 
Paralizatory są wydawane do służby wyłącznie strażnikom, którzy 
ukończyli z wynikiem pozytywnym certyfikowane szkolenie dla 
użytkowników paralizatorów elektrycznych typu „TASER X2”. 
Istotnym jest, że paralizatory zostały zakupione w zestawie  
z kamerami, które w sposób automatyczny nagrywają przebieg 
interwencji z użyciem paralizatora. Takie rozwiązanie stanowi 
ważne zabezpieczenie zarówno dla strażnika realizującego 
czynności służbowe, jak i dla osoby, wobec której może być użyty 
środek przymusu bezpośredniego. Do chwili sporządzania 
niniejszego sprawozdania, nie zaistniała potrzeba użycia w/w 
paralizatorów w czasie prowadzonych interwencji.  

 

 

VI. WYKROCZENIA PRZECIWKO BEZPIECZE ŃSTWU OSÓB I MIENIA  
 
Podejmowane przez strażników działania w tym zakresie opierają 

się na zapisach określonych w art. 77 Kodeksu wykroczeń oraz  
w uchwale RMT nr 300/2016 - w sprawie ustalenia szczegółowych 
zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń. 
Problemy: 
- wyprowadzanie psów bez smyczy i nie sprzątanie po nich, 
- naruszanie zakazu wprowadzania psów na tereny lub obiekty, 

gdzie jest to zabronione,  
- niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności 

przy trzymaniu zwierzęcia. 
Realizowane zadania: 
- zminimalizowanie zjawiska „wałęsających” się, bezpańskich 

zwierząt oraz zagrożeń jakie stanowią dla zdrowia ludzkiego  
i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, 

- podniesienie świadomości właścicieli zwierząt o ich obowiązkach 
w związku z trzymaniem zwierząt. 
Mając na uwadze liczne zgłoszenia mieszkańców oraz 

wskazywanie, między innymi na spotkaniach, że działania wobec 
właścicieli zwierząt winny zostać zintensyfikowane, 
przeprowadzonych zostało szereg kontroli w wszystkich rejonach 
naszego miasta, które przyniosły wymierne efekty w postaci: 
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- 243 interwencji i legitymowania sprawców omawianych 
wykroczeń (w tym 8 interwencji wobec właścicieli, którzy nie 
dopełnili obowiązku w zakresie obowiązkowego szczepienia psa 
przeciwko wściekliźnie – w tej sprawie zastosowano 4 pouczenia, 
nałożono 3 grzywny w postaci mandatów karnych oraz skierowano 
1 wniosek o ukaranie do sądu), 

- ukarania mandatami 102 właścicieli zwierząt nie przestrzegających 
zasad ich utrzymania, 

- sporządzenia 8 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego,  
- wyłapania 26 bezpańskich psów we wspólnych działaniach  

z pracownikami Miejskiego Schroniska dla Zwierząt.  

VII. WYKROCZENIA PRZECIWKO BEZPIECZE ŃSTWU  

I PORZĄDKOWI W KOMUNIKACJI  

Ogólna liczba podjętych interwencji przez funkcjonariuszy Straży 
Miejskiej w związku z egzekwowaniem bezpieczeństwa i porządku  
w komunikacji wyniosła 15.781 (17.336 w roku 2017). 
W wyniku podjętych działań: 
a) ukarano mandatami karnymi 4.139 sprawców wykroczeń  

(6.168 w roku 2017),  
b) pouczono 11.312 kierowców (10.867 w roku 2017), 
c) sporządzono 330 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego (301 

wniosków w roku 2017), 
d) 1.911 razy założone zostały blokady na koła pojazdów  

(1.604 blokady w roku 2017),  
e) Wystawiono 20.411 wezwań za wycieraczkę szyby pojazdu 
(18.551 wezwań w roku 2017), w sytuacji gdy na miejscu wykroczenia 
nie zastano kierowcy. Spośród wezwanych kierowców: 2.035 zostało 
ukaranych (2.500 w roku 2017), 16.775 – pouczonych (13.972 w roku 
2017), skierowano 288 wniosków o ukaranie do sądu (177 w roku 
2017), w 390 przypadkach odstąpiono od kierowania wniosku  
o ukaranie (243 odstąpienia w roku 2017). W 1.092 przypadkach 
czynności wyjaśniające są w dalszym ciągu prowadzone. 

Niezmiennie, w pierwszej kolejności, strażnicy starają się stosować 
wezwania wykładane za wycieraczki szyb nieprawidłowo 
zaparkowanych pojazdów. Takie rozwiązanie niejednokrotnie wydłuża 
czas prowadzenia czynności w sprawie o wykroczenie, nie mniej 
jednak, decyzja o założeniu blokady na koło – jako działanie bardziej 
uciążliwe dla kierowcy – jest podejmowana w ostateczności. Również  
i w tym miejscu wartym podkreślenia jest fakt, iż 8.642 spośród 
interwencji w omawianym zakresie zostały podjęte na terenie Zespołu 
Staromiejskiego (8.902 interwencji w roku 2017), co stanowi obecnie 
aż 54,8% wszystkich interwencji z tego tytułu.  

Wśród wszystkich ukaranych na terenie całego miasta znajduje się 
również 68 pieszych (166 w roku 2017) oraz 2 rowerzystów  
(33 w roku 2017), niestosujących się do przepisów ruchu drogowego.  
 

W trakcie przeprowadzonych w ramach swoich uprawnień kontroli  
w ruchu drogowym strażnicy ujęli:  
a) 16 kierowców prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości  

(12 w roku 2017), 
b) 5 sprawców kolizji lub potrąceń osób (17 w roku 2017), 
 
 W roku 2018 dzielnicowi Straży Miejskiej w Toruniu podejmowali 
działania w stosunku do 10 pojazdów wskazanych jako wraki  
(47 pojazdów w roku 2017). W toku prowadzonych przez strażników 
czynności ustalono, że część spośród pojazdów opisanych jako wraki 
nie spełniało przesłanek wskazywanych przez osoby zgłaszające. 
Większość ze wskazanych jako wraki pojazdów, dzięki działaniom 
zrealizowanym przez strażników dzielnicowych, została przywrócona 
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do stanu używalności, bądź zabrana z miejsca parkowania przez 
właścicieli.  
 
 W celu przeciwdziałania wykroczeniom drogowym popełnianym 
na terenie Zespołu Staromiejskiego, a także zjawiskom o charakterze 
kryminogennym, strażnicy kontynuowali wręczanie w szczególności 
zmotoryzowanym, ale również w miarę zapotrzebowania, pieszym 
turystom ulotki opracowanej wspólnie z Biurem Toruńskiego Centrum 
Miasta. Tekst ulotki napisany jest w trzech językach (polskim, 
niemieckim i angielskim). Zawiera ona podstawowe informacje  
o toruńskiej Starówce, o tym jak poruszać się bezpiecznie po mieście, 
 a także wykaz najważniejszych telefonów alarmowych. Dodatkowo, są 
w niej zawarte informacje z zakresu lokalizacji parkingów strzeżonych 
i niestrzeżonych oraz zasad pozostawiania pojazdu w Strefie Płatnego 
Parkowania. Na mapce widnieją ponadto miejsca przeznaczone do 
parkowania pojazdów dla osób niepełnosprawnych. W roku 2019 będą 
kontynuowane działania w zakresie wydawania ulotek do wyczerpania 
zapasów. 

VIII. WYKROCZENIA PRZECIWKO ZDROWIU  

W trakcie pełnienia służb patrolowych na terenie Torunia, w celu 
poprawienia stanu sanitarno – porządkowego miasta, strażnicy 
przeprowadzili na zasadzie powtarzalności 9.764 kontrole posesji. 
 
3.179 posesji funkcjonariusze sprawdzili w toku kontroli 
prowadzonych w miesiącach kwiecień i październik 2018 roku pod 
kątem realizacji wymogów określonych w uchwale Rady Miasta 
Torunia nr 300/2016 odnoszącej się do obowiązku deratyzacji 
nieruchomości na terenie Gminy Miasta Torunia (4.023 kontroli  
w roku 2017). W wyniku powyższych działań strażnicy ujawnili  
47 wykroczeń w tym zakresie (53 w roku 2017), w tym pouczyli  
11 osób (27 w roku 2017) i nałożyli 35 mandatów karnych  
(26 mandatów w roku 2017) oraz skierowali 1 wniosek o ukaranie do 
sądu.  
 
Pozostałe kontrole prowadzone były w zakresie egzekwowania od 
właścicieli, zarządców nieruchomości zarówno prywatnych jak  
i należących do spółdzielni mieszkaniowych i zrzeszeń, instytucji pod 
względem wykonywania obowiązków wynikających z Ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwały Rady 
Miasta Torunia nr 300/2016 tzn. obowiązków związanych  
z usuwaniem z chodników położonych wzdłuż nieruchomości błota, 
śniegu oraz posypywania chodników materiałami szorstkimi, 
posiadania zawartych umów na wywóz nieczystości oraz wyposażenia 
nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne, jak również 
mających na celu sprawdzenie ogólnego stanu sanitarno – 
porządkowego terenu posesji, egzekwowanie wyposażenia 
nieruchomości w numery porządkowe. W wyniku kontroli, 
ujawnionych zostało 531 wykroczeń, mandatami karnymi ukarano  
58 sprawców, skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu. 
 

Kontynuowane były kontrole w zakresie przestrzegania  
i stosowania przepisów o ochronie środowiska, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na respektowanie zakazu termicznego 
przekształcania odpadów poza przeznaczonymi do tego urządzeniami, 
tzn. poprzez ich spalanie w przydomowych instalacjach grzewczych, 
piecach, kominkach lub po prostu na powierzchni ziemi.  
W omawianym zakresie, strażnicy dzielnicowi zrealizowali 1.589 
kontroli nieruchomości pod kątem procederu spalania odpadów  
w piecach grzewczych (1.120 w roku 2017), spośród których 293 
zakończyło się interwencjami (246 interwencje w roku 2017), przy 
czym w 240 przypadkach zastosowano grzywnę w drodze mandatu 
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karnego (143 mandatów w roku 2017), w 50 przypadkach – pouczenie 
(100 w roku 2017) oraz sporządzono 3 wnioski o ukaranie do sądu.  
W przypadku pozostałych 1.002 kontroli nie stwierdzono 
nieprawidłowości w omawianym zakresie. Prowadzone działania 
znacząco wpływają na poprawę świadomości wśród mieszkańców 
naszego miasta oraz większej dyscypliny w zakresie potrzeby 
poszanowania środowiska i stosowania zachowań proekologicznych.  
W roku 2018 strażnicy kontynuowali kolportaż ulotek o charakterze 
edukacyjnym pn. „Palisz?, Trujesz?, Ryzykujesz!”, w zmodyfikowanej 
wersji. Widoczna jest poprawa świadomości mieszkańców naszego 
miasta zarówno w zakresie przepisów ustawy o ochronie środowiska,  
i konsekwencjach wynikających z postępowania niezgodnego  
z określonymi normami, czego rezultatem jest większa ilość zgłoszeń 
przekazanych dyżurnemu Straży w odniesieniu do zauważonych 
przypadków nieprawidłowości. Oczywiście, w celu uzyskania 
pożądanych efektów, jak również utrwalenia pozytywnej tendencji, 
działania należy kontynuować w kolejnych latach.  

 
 Ponadto, strażnicy miejscy w trakcie swoich rutynowych działań 
patrolowych przeprowadzili 89 kontroli terenów wokół targowisk 
miejskich, gdzie w szczególności zwracali uwagę na przestrzeganie 
wymagań sanitarnych w obrocie artykułami spożywczymi w handlu 
okrężnym. 

IX. WYKROCZENIA PRZECIWKO OBYCZAJNO ŚCI PUBLICZNEJ  

 W stosunku do osób dopuszczających się w miejscach publicznych 
nieobyczajnych wybryków lub używających słów wulgarnych 
funkcjonariusze podjęli 1.166 interwencji (1.343 w roku 2017).  
Podejmowane przez strażników miejskich działania mają przede 
wszystkim charakter prewencyjny i zmierzają do przeciwdziałania 
występowania tego rodzaju wykroczeń, szczególnie w obrębie Zespołu 
Staromiejskiego, gdzie koncentruje się ruch turystyczny oraz życie 
kulturalne i rozrywkowe miasta. Nie mniej jednak, aż 745 interwencje 
z tego tytułu zostało podjętych na terenie Zespołu Staromiejskiego, co 
stanowi 63,9% wszystkich interwencji w omawianym zakresie. 

Należy zauważyć, że większość wykroczeń związanych  
z nieobyczajnymi wybrykami jest popełniana przez osoby nietrzeźwe 
lub w okolicach punktów sprzedaży napojów alkoholowych i lokali 
rozrywkowych, dlatego też prowadzone przez strażników kontrole i ich 
częsta obecność w tych miejscach działa prewencyjnie, skutecznie 
zapobiegając dopuszczaniu się tego rodzaju naruszeń prawa na szerszą 
skalę. 

W związku z popełnianiem wykroczeń przeciwko obyczajności 
publicznej, strażnicy miejscy ukarali 20 sprawców tych wykroczeń,  
a w 9 przypadkach zostały skierowane wnioski o ukaranie do Sądu 
Rejonowego. 

X. WYKROCZENIA PRZECIWKO URZ ĄDZENIOM U ŻYTKU PUBLICZNEGO  

W trakcie patrolowania miasta i prowadzonych kontroli, strażnicy 
miejscy ujawnili 344 przypadki niszczenia i uszkadzania zieleni, 2.293 
przypadki zanieczyszczania i zaśmiecania miejsc publicznych lub 
nielegalnego wywozu odpadów komunalnych i tworzenia „dzikich 
wysypisk śmieci” (w 2017 roku ujawniono 2.783 wykroczenia) i 146 
przypadki (63 w roku 2017) uszkodzenia urządzeń użytku publicznego 
(w tym 2 grzywny w postaci mandatu karnego i 144 pouczeń). Aż 127 
przypadków dotyczyło zanieczyszczania miejsc publicznych poprzez 
załatwianie potrzeby fizjologicznej (231 w roku 2017),  
106 z nich zakończyło się ukaraniem sprawcy wykroczenia mandatem 
oraz w 7 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do sądu. W 
pozostałych 14 przypadkach zastosowano pouczenia. 
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W sumie, ukarano grzywną 406 sprawców wykroczeń (809 w roku 
2017), a wobec 10 osób skierowano wnioski o ukaranie do sądu.  

We wspólnych działaniach prowadzonych z pracownikami 
Wydziału Gospodarki Komunalnej UMT doprowadzono do likwidacji 
180 zaśmieconych miejsc publicznych, co objętościowo stanowiło 
1469,8 m³ odpadów (w roku 2017 wywieziono w takim samym trybie 
2.074 m³ odpadów), które zostały zakwalifikowane jako nielegalne 
wysypiska odpadów komunalnych. Jak widać na podstawie 
przytoczonych danych, mimo kilku już lat funkcjonowania przepisów 
nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
świadomość obywateli i poczucie wspólnej odpowiedzialności za 
czyste środowisko wymagają nadal prowadzenia intensywnych działań 
zarówno profilaktycznych, jak i kontrolnych. Będą one z dużym 
nasileniem realizowane na przestrzeni najbliższych lat przez strażników 
Straży Miejskiej w Toruniu.  

 
 

XI. REALIZACJA PLANU DZIAŁA Ń DOTYCZĄCYCH PODNIESIENIA POZIOMU 
BEZPIECZEŃSTWA W REJONIE ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W ZWI ĄZKU  

Z RUCHEM TURYSTYCZNYM, W RAMACH PROGRAMU  
„BEZPIECZNA STREFA TURYSTYCZNA”  

 
1. Program, przygotowany przez Straż Miejską i Komendę Miejską 

Policji oraz Komisariat Policji Toruń – Śródmieście, realizowany 
był od maja do 30 września 2018 roku. 

2. Do realizacji w/w Planu, Straż Miejska na terenie Zespołu 
Staromiejskiego wystawiła do pełnienia służb patrolowych na dobę 
około 10 patroli. W ramach patroli, służbę pełnili funkcjonariusze 
Grupy Interwencyjnej, gotowi natychmiast podjąć skuteczne  
i zdecydowane działania wobec większych grup chuliganów 
dopuszczających się niszczenia mienia i zakłócania porządku 
publicznego. 

3. W obszarze działania Toruńskiego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego istnieje ścisła współpraca Straży Miejskiej z Policją 
w zakresie podejmowania reakcji w związku z zaobserwowanymi 
przez pracownika Straży Miejskiej, poprzez system monitoringu 
miejskiego, naruszeniami prawa występującymi na terenie Zespołu 
Staromiejskiego. Na podstawie zgłoszeń z monitoringu strażnicy 
podjęli na przestrzeni 2018 roku na terenie całego miasta 2.502 
interwencje (2.095 w roku 2017), przy 3.098 wszystkich 
zdarzeniach wykrytych przez monitoring w 2018 roku. Potwierdza 
to przydatność i skuteczność działania omawianego systemu 
monitoringu na rzecz bezpieczeństwa i spokoju mieszkańców oraz 
turystów.  

4.   Kontrole miejsc przyjazdu zorganizowanych grup turystycznych 
celem zapobiegania popełnianiu przestępstw, wykroczeń oraz 
innych naruszeń prawa względem osób odwiedzających 
turystycznie nasze miasto: 
a) dworce PKP Toruń – Miasto i Toruń - Główny, 
b) parking przy moście drogowym ul. Bulwar Filadelfijski,  
c) dworzec autobusowy przy ul. Dąbrowskiego.  

5. Kontrole zorganizowanych miejsc pobytu, wypoczynku  
i kwaterunku turystów: 
a) kamping MOSiR „Tramp” ul. Kujawska 14, 
b) trasy turystyczne i tereny parków miejskich,  
c) teren rekreacyjny z plażą na Bulwarze Filadelfijskim. 

6. Celem zapewnienia bezpieczeństwa na Bulwarze Filadelfijskim  
i na całej linii brzegowej rzeki Wisły leżącej w granicach 
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administracyjnych miasta Torunia od maja do końca września 
zrealizowane zostały 79 wspólnych patroli wodnych strażników 
miejskich z funkcjonariuszami Policji (61 w roku 2017). Należy 
zaznaczyć, że funkcjonariusze patrolujący rzekę Wisłę 
współdziałali z patrolem rowerowym Straży Miejskiej pełniącym 
służbę na obszarze Bulwaru Filadelfijskiego. Zadanie to 
zrealizowało w czasie trwania „Bezpiecznej strefy turystycznej” 
160 patroli rowerowych (w tym 30 patroli tzw. „ratowników 
rowerowych”). 

7. Strażnicy miejscy prowadzą również działania zmierzające do 
wyeliminowania na terenie Zespołu Staromiejskiego, bardzo 
uciążliwego dla turystów i mieszkańców, zjawiska osób 
natarczywie żebrzących lub proponujących w sposób nachalny 
pilnowanie pojazdów na parkingach w zamian za drobną opłatę. 
Na wskazanym obszarze, strażnicy podjęli ł ącznie 182 interwencji  
w omawianym zakresie – w 1 przypadku nałożono grzywnę  
w drodze mandatu karnego (przy wszystkich 249 interwencjach  
z tego tytułu). 

8. W skali całego 2018 roku, na terenie Zespołu Staromiejskiego, 
strażnicy miejscy podjęli ł ącznie 14.893 różnego rodzaju 
interwencje (16.347 interwencji w roku 2017), w tym: 

a) 2.869 razy interweniowali wobec osób spożywających alkohol 
w miejscach zabronionych (3.088 w roku 2017), 

b) 182 razy interweniowali wobec osób żebrzących w sposób 
natarczywy (241 w roku 2017), 

c) podjęli 775 interwencji w stosunku do osób zakłócających 
porządek publiczny lub ciszę nocną (877 w roku 2017),  

d) w 21 przypadkach podjęli działania wobec osób, które nie 
zastosowały się do przepisów określających obowiązki 
właścicieli psów (19 interwencji w roku 2017), 

e) dokonali legitymowania 8.642 uczestników ruchu na drogach 
nie stosujących się do przepisów drogowych (8.902 w roku 
2017), 

f) podjęli interwencję wobec 745 osób dopuszczających się 
nieobyczajnych wybryków bądź używających słów 
nieprzyzwoitych w miejscu publicznym (792 w roku 2017),  

g) podjęli 736 interwencji wobec osób zaśmiecających bądź 
zanieczyszczających miejsca publiczne (1.201 w roku 2017).  

XII. POMOC OSOBOM BEZDOMNYM 

Od miesiąca stycznia do końca kwietnia oraz od października 
poprzez cały okres zimowy, gdy warunki atmosferyczne ulegają 
pogorszeniu i występują znaczne spadki temperatury, Straż Miejska 
samodzielnie oraz we współpracy z pracownikami Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie prowadzi działania ukierunkowane na udzielenie 
możliwie największej pomocy w przetrwaniu tego trudnego okresu 
osobom bezdomnym, przebywającym w swoich siedliskach 
rozlokowanych w różnych częściach Torunia. W 2018 roku regularnie, 
w różnych porach doby, na zasadzie powtarzalności, strażnicy miejscy 
1.041 razy (711 w roku 2017) kontrolowali miejsca wcześniej 
zlokalizowane jako punkty częstego przebywania osób bezdomnych 
celem sprawdzenia, czy ze względu na panujące, złe warunki 
atmosferyczne, osoby te nie znajdują się w stanie zagrażającym ich 
życiu lub zdrowiu i czy sytuacja nie stwarza konieczności udzielenia 
pomocy. Należy podkreślić, że częstotliwość realizowanych kontroli  
w omawianym zakresie jest ściśle związana z uciążliwością panujących 
warunków atmosferycznych, dlatego podczas występowania temperatur 
znacznie poniżej zera kontrole są dokonywane w danym miejscu nawet 
kilka razy w ciągu jednego dnia. 
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W trakcie prowadzanych działań funkcjonariusze informują osoby 
bezdomne o możliwościach uzyskania pomocy w utworzonych przez 
instytucje miejskie oraz organizacje charytatywne miejscach,  
w których – między innymi - można zjeść ciepły posiłek, otrzymać 
czystą i ciepłą odzież oraz, co najistotniejsze, przenocować.  
Biorąc pod uwagę dane zgromadzone w grudniu 2018 roku, Straż 
Miejska zlokalizowała łącznie 23 stałych miejsc przebywania osób 
bezdomnych, przy czym miejsca te były rozlokowane w różnych 
częściach miasta Torunia. Należy mieć na uwadze, że podczas 
znacznych spadków temperatury zewnętrznej często uaktywniają się 
dodatkowe miejsca, w których osoby bezdomne poszukują schronienia. 
Z tego powodu, sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Straż 
Miejską, a nowe dane są wprowadzane do tzw. „informatora 
dotyczącego miejsc przebywania osób bezdomnych na terenie Torunia” 
(opracowanie własne jednostki). 
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XIII. DZIAŁANIA PREWENCYJNE ORAZ EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNE 

 

W roku 2018 zgodnie z Programem Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli  

i Porządku Publicznego dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego Straż Miejska zrealizowała ponad  

30 programów edukacyjno – profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa, a także mających na celu ograniczenie 

przestępczości wśród dzieci i młodzieży. Ponadto w ramach 4 spotkań zrealizowano 2 programy multimedialne dla 

nauczycieli m. in. z procedur postępowania nauczycieli w sytuacji zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością  

i demoralizacją, mediacji w szkole, a także programu – „Dopalacze – jakie niosą zagrożenia” oraz 13 szkoleń dla 

rodziców z 5 bloków tematycznych m.in. z zakresu profilaktyki uzależnień (narkotyki, dopalacze) oraz 

bezpieczeństwa w Internecie. Zadania te były realizowane przez strażników ds. profilaktyki Straży Miejskiej w 

Toruniu, którzy posiadają wyższe wykształcenie z uprawnieniami pedagogicznymi, ukończony minimum jeden 

fakultet oraz odpowiednie predyspozycje do pracy z dziećmi.  

W chwili obecnej Straż Miejska współpracuje z blisko 90 toruńskimi placówkami oświatowymi.  

W realizacji naszych programów profilaktyczno – edukacyjnych wzięło udział ponad 30 tysięcy osób, w tym 30.333 

uczniów z toruńskich placówek oświatowych oraz 1.032 rodziców i nauczycieli (rok 2017 - 29.148 uczniów oraz 

1.088 rodziców i nauczycieli). 

 
W 2018 roku Straż Miejska realizowała następujące programy edukacyjno –profilaktyczne. 

 

1. Akcja „Bezpieczne wakacje” 

 

W ramach akcji „Bezpieczne wakacje” Straż Miejska podjęła 

szereg działań prewencyjnych i edukacyjno - profilaktycznych 

zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w okresie 

trwania letniego wypoczynku. 

  

 Strażnicy ds. profilaktyki Straży Miejskiej w Toruniu w okresie od 

czerwca do końca sierpnia 2018 roku przeprowadzili kontrolę placówek 

prowadzących kolonie i półkolonie na terenie miasta. Celem 

przeprowadzonych wizyt było ustalenie osoby odpowiedzialnej za 

bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w trakcie trwania zajęć, a także 

w jakim przedziale wiekowym są podopieczni. Funkcjonariusze dotarli 

łącznie do 31 placówek oświatowo – kulturalnych, w których 

zrealizowali 34 spotkania dotyczące bezpiecznych zabaw w okresie 

wakacji. W zajęciach uczestniczyło 1.341 dzieci ( w 2017 roku odbyło 

się 29 spotkań, w których uczestniczyło 1.103 dzieci).  

  

  Wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej UMT 

zorganizowaliśmy konkurs plastyczny pod hasłem „Bezpieczne wakacje 

na rowerze”. Jego celem było propagowanie zasad bezpiecznego 

poruszania się jednośladami. Łącznie napłynęły 120 prace plastyczne, z 

których wyłoniono i nagrodzono 10 laureatów. Główną nagrodą dla 

wszystkich uczestników konkursu był seans ufundowany przez Gminę 

Miasta Toruń w kinie Cinema City pt.: „Fernando”. 

 

 Wspólnie z toruńskim Planetarium zrealizowaliśmy program 

prewencyjny pod nazwą „Bezpieczny Turysta”, którego celem było 

zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym turystom odwiedzającym 

nasze miasto. W trakcie 20 spotkań zostały omówione zasady 

prawidłowego zwiedzania miasta, przechowywania przedmiotów 

wartościowych, czy też kontaktu z osobą obcą. W spotkaniach wzięło 

udział łącznie 2.514 dzieci i dorosłych odwiedzających nasze miasto. 
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2. Akcja „Białe ferie zimowe” 

W ramach akcji „Białe ferie zimowe” zorganizowanej przez toruńskie 

placówki oświatowo – kulturalne oraz kluby osiedlowe strażnicy  

ds. profilaktyki dotarli łącznie do 13 placówek oświatowych, w których 

przeprowadzili pogadanki profilaktyczne na temat „Bezpiecznych zabaw 

w okresie zimowym”. W spotkaniach wzięło udział 430 dzieci (w 2017 

roku odbyło się 10 spotkań, w których uczestniczyło 254 dzieci). 

 

 Wspólnie z Wydziałem Edukacji UMT oraz toruńskim Planetarium 

zorganizowaliśmy konkurs plastyczny pod hasłem „Bezpieczne ferie”. 

Jego celem było propagowanie zasad bezpiecznego spędzania wolnego 

czasu podczas zimowego wypoczynku. Łącznie nadesłano 67 prac 

konkursowych, z których wyłoniono i nagrodzono 10 laureatów.  

W ufundowanym seansie pt. „Astropies Łajka” udział wzięło około 130 

osób. 

 

 W ramach programu „Bezpieczny Turysta” wspólnie z toruńskim 

Planetarium, zrealizowano 14 pogadanek, w których łącznie udział wzięło 

2086 osób odwiedzających nasze miasto (w 2017 roku odbyły się 4 

pogadanki, w których uczestniczyło 536 dzieci). 

 

 

3. Działania profilaktyczno – informacyjne 

W trakcie roku szkolnego realizowaliśmy w placówkach oświatowych 

następujące programy edukacyjno - profilaktyczne: 

 

 Program edukacyjno – profilaktyczny „Wiem, jak bezpiecznie bawić się 

zimą” 

Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. 

Dzieci kolorując specjalnie przygotowane przez strażników kolorowanki 

pod nazwą „Straż Miejska dzieciom – jak bezpiecznie bawić się zimą” 

poznają sytuacje, jakie są niebezpieczne podczas zimowych zabaw. 

Następnie dzięki wykorzystaniu przez strażnika tablic poglądowych 

omawiają wspólnie, jak bezpiecznie bawić się podczas zimy oraz co 

robić w sytuacji zagrożenia. W zajęciach udział wzięło 2.275 uczniów  

z 22 placówek (w 2017 roku 2.165 uczniów z 17 placówek 

oświatowych). 

 

 Program edukacyjno – profilaktyczny „Uwaga obcy” 

Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jego 

celem jest przedstawienie dzieciom faktycznych niebezpieczeństw 

wynikających z kontaktów z osobami obcymi. W zajęciach udział wzięło 

1.944 dzieci z 22 placówek oświatowych (w 2017 roku 1.155 uczniów z 

12 placówek oświatowych).  

 

 Program edukacyjno – profilaktyczny „Pies przyjaciel czy wróg” 

Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. 

Ważnym elementem programu jest zdobycie podstawowej wiedzy na 

temat zachowania się czworonogów, a także utrwalenie obowiązków, 

jakie ciążą na każdym właścicielu psa dotyczących m.in. kwestii 

sprzątania po swoim pupilu. W tym programie oprócz pogadanki ze 

strażnikiem ds. profilaktyki ważną formą przekazu wiadomości dla dzieci 

jest film edukacyjny, przedstawiający, w jakich sytuacjach dzieci 

powinny być ostrożne oraz jakie postawy przyjmować w przypadku 

ataku ze strony czworonoga. Gościem specjalnym na zajęciach jest pies 

służbowy Straży Miejskiej o imieniu Luna. W zajęciach udział wzięło 

998 dzieci z 16 placówek oświatowych.  

 

 Program edukacyjno – profilaktyczny „Baw się bezpiecznie – 

bezpieczne wakacje” 
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Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jego 

celem jest przybliżenie najmłodszym, na jakie niebezpieczeństwa mogą 

być narażeni podczas wakacyjnych wypraw. W zajęciach udział wzięło 

817 uczniów z 14 placówek oświatowych. 

 

 Program edukacyjno – profilaktyczny „Bezpieczeństwo w drodze do 

szkoły” 

Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. 

Celem programu jest przekazanie uczniom podstawowej wiedzy na temat 

zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Dla uatrakcyjnienia zajęć, 

jako materiał dydaktyczny wykorzystywany jest film animowany pod 

nazwą „Bolek i Lolek na drodze”. W ramach spotkania każdy 

pierwszoklasista otrzymał światełko odblaskowe. W zajęciach udział 

wzięło 1.770 uczniów z 19 placówek oświatowych.  

 

 Program edukacyjno – profilaktyczny „Niebezpieczne cukierki” 

Program ten skierowany jest do uczniów klas I-II szkół podstawowych  

z uwagi na specjalnie dobraną formę przekazu. Za pomocą form 

zabawowych, prac plastycznych, opowiadania bajki, czy też ilustracji 

mechanizmu uzależnienia najmłodsi poznają podstawowe informacje  

o środkach uzależniających. W zajęciach udział wzięło 1.173 uczniów z 

13 placówek oświatowych (w 2017 roku 905 uczniów z 16 szkół). 

 

 Program edukacyjno – profilaktyczny „Dobre i złe sekrety” 

Program edukacyjny skierowany do uczniów klas II szkoły podstawowej. 

Jego głównym celem jest uświadomienie uczniom, że czasami 

dochowywanie tajemnicy może być dla nich niebezpieczne. Czasem 

dzieje się coś złego, a dzieci nie wiedzą, co zrobić, bo się boją lub nie 

znajdują słów, aby poprosić kogoś o pomoc.  Strażnicy podczas zajęć 

wyjaśniają, jaka jest różnica między dobrym a złym sekretem oraz uczą  

o jakich zdarzeniach koniecznie trzeba poinformować dorosłych. 

Program stanowi wstęp do tematyki dotyczącej zjawiska przemocy  

w szkole. Scenariusz został opracowany na podstawie książki „Dobre  

i złe sekrety” Elżbiety Zubrzyckiej. W zajęciach udział wzięło 205 

uczniów z 5 placówek oświatowych.  

 

 Program edukacyjno – profilaktyczny „Jak powstrzymać szkolnego 

dręczyciela” 

Program skierowany do uczniów kl. III szkoły podstawowej, stanowi 

kontynuację lekcji o sekretach. Głównym celem zajęć jest uświadomienie 

uczniom jak obronić się przed szkolną przemocą oraz jak powstrzymać 

klasowego dręczyciela. Uczestnicy programu dowiadują się, jakie 

zachowania świadczą o dręczeniu, czy można się przed nim obronić, 

a także kogo poinformować, aby uzyskać pomoc. Realizowana tematyka 

ukazuje problem przemocy z dwóch perspektyw: ofiary dręczyciela oraz 

biernych obserwatorów. Dzieci dowiadują się, że bierna postawa tylko 

wspiera szkolnego dręczyciela i pozwala mu działać dalej. 

Podsumowując strażnicy wyjaśniają, że osoby, które informują  

o przemocy nie są skarżypytami, tylko rozsądnymi uczniami, którzy 

właściwie reagują na zjawisko dręczenia w szkole.  

W zajęciach udział wzięło 145 uczniów z 5 szkół. 

 

 Program edukacyjno – profilaktyczny „Bezpieczeństwo  

a materiały pirotechniczne” 

Jak korzystać z petard, kiedy można ich używać i o czym pamiętać przy 

ich kupowaniu. Tych wszystkich informacji dowiadują się dzieci podczas 

spotkań ze strażnikami. Dodatkowo w ramach spotkania nauczyciele 

otrzymują specjalnie przygotowaną ulotkę na temat bezpieczeństwa 

dotyczącego używania petard i fajerwerków, która dla utrwalenia 

przekazanych treści przez strażnika ds. profilaktyki umieszczana jest na 

klasowej tablicy ogłoszeń. W zajęciach udział wzięło 316 uczniów klas  

I - III z 4 placówek oświatowych oraz 630 uczniów klas IV - VI z 5 szkół 

podstawowych. 
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 Program edukacyjno – profilaktyczny „Agresja i przemoc  

w szkole” 

Program skierowany jest do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych 

Celem programu jest przedstawienie uczniom problematyki związanej  

z pojęciem agresji i przemocy w szkole. W trakcie zajęć uczniowie 

definiują pojęcie agresji i przemocy oraz mówią, z jakimi przejawami 

agresji można się spotkać na terenie szkoły, co może ją powodować oraz 

jak można jej przeciwdziałać. W zajęciach udział wzięło 1.119 uczniów  

z 12 szkół. 

 
 Program edukacyjno – profilaktyczny „Bezpieczny Internet” 

Program ten skierowany jest do uczniów klas IV – VI szkół 

podstawowych. Jego celem jest przedstawienie uczniom zarówno 

pozytywów jak i negatywów związanych z codziennym użytkowaniem 

Internetu. Ponadto dzieci dowiadują się jak reagować na próby kontaktu z 

nieznajomymi. Istotnym elementem realizowanych treści jest 

przedstawienie słuchaczom stron internetowych, które zawierają 

informacje nt. bezpiecznego korzystania z sieci. W zajęciach udział 

wzięło 1.695 osób z 20 placówek oświatowych (w roku 2017 – 1.564 

uczniów z 14 szkół podstawowych).   

 

 Program edukacyjno – profilaktyczny „Nie palę” 

Program edukacyjno – profilaktyczny adresowany do uczniów  

kl. VI szkół podstawowych. Jego głównym celem jest ochrona uczniów 

przed inicjacją palenia papierosów oraz rozwijanie umiejętności radzenia 

sobie z okolicznościami zwiększającymi ryzyko palenia tytoniu.  

W trakcie zajęć strażnicy ds. profilaktyki rozmawiają z uczniami  

o szkodliwości dymu papierosowego, a także uświadamiają ryzyko 

uzależnienia. Ponadto omawiane są konsekwencje prawne, zdrowotne  

i społeczne wynikające z palenia nikotyny. Celem zajęć jest również 

nauka asertywnych zachowań, które mogą być wykorzystywane  

w momentach wywierana presji przez grupę rówieśniczą w sytuacjach, 

gdy ktoś znajomy namawia do palenia papierosów. Tematem zostało 

objętych 852 osób z 10 placówek (w roku 2017 - 359 uczniów z 8 szkół 

podstawowych).  

 

 Program edukacyjno – profilaktyczny „Bezpieczny użytkownik ruchu 

drogowego” 

Program skierowany jest do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych. 

Celem zajęć jest uświadomienie dzieciom, jakie należy posiadać 

dokumenty, uprawniające do kierowania rowerami, motorowerami  

i quadami, a także omówienie aspektów prawnych oraz konsekwencji 

wynikających z nieuprawnionego wykorzystywania w/w środków 

lokomocji. W zajęciach udział wzięło 2.191 dzieci z 20 placówek 

oświatowych (w roku 2017 – 1.325 uczniów z 13 szkół podstawowych).   

 

 Program edukacyjno – profilaktyczny „Płytka wyobraźnia  

to kalectwo” 

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 

oraz placówek ponadgimnazjalnych. Celem programu jest promowanie, 

wśród dzieci i młodzieży bezpiecznego zachowania podczas skoków do 

wody, poprzez: przypomnienie uczniom zasad bezpieczeństwa nad wodą, 

kształtowanie nawyków dbania o bezpieczeństwo swoje i innych podczas 

pobytu nad wodą, uwrażliwienie uczniów na obowiązek niesienia 

pomocy ofiarom wypadków, w tym także brawurowych skoków do wody 

oraz zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami pomocy ofiarom 

wypadku.  

W zajęciach udział wzięło 305 uczniów klas VI z 6 szkół podstawowych 

oraz 85 uczniów z 3 placówek gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

 

 Program edukacyjno – profilaktyczny „Odpowiedzialność prawna 

nieletnich” 
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Program skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych. Ważnym aspektem realizowanych treści jest 

przedstawienie młodzieży konsekwencji prawnych za popełnianie 

niektórych czynów zabronionych zarówno na terenie szkoły jak  

i w miejscu zamieszkania. Uczestnicy dowiadują się, jakie  

konsekwencje grożą im za udział w bójce, pobiciu, kradzieży, obrażaniu, 

czy też używaniu wulgarnych, nieprzyzwoitych słów. W zajęciach udział 

wzięło 801 uczniów z 14 gimnazjów oraz 885 uczniów z 11 szkół 

ponadgimnazjalnych. 

 

 Program edukacyjno – profilaktyczny „Jak ustrzec się od GHB” 

Program skierowany jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Treści 

zawarte w programie dotyczą przede wszystkim zagrożeń związanych  

z substancją psychoaktywną GHB tzw. pigułką gwałtu, która powoduje 

utratę świadomości i obojętność ofiary. W zajęciach udział wzięło 885 

uczniów z 8 placówek oświatowych.  

 

 Program edukacyjno – profilaktyczny „Uzależnieniom - Nie” 

Program skierowany jest do uczniów kl. VII i szkół gimnazjalnych. Jego 

celem jest przede wszystkim zwrócenie uwagi młodych osób na zjawisko 

społeczne, jakim jest uzależnienie od używek (alkohol, papierosy) oraz 

różnego rodzaju środków psychoaktywnych. W zajęciach udział wzięło 

łącznie 1.315 uczniów z 16 placówek oświatowych ( w 2017 roku 1.007 

uczniów z 23 placówek oświatowych).  

 

 Program edukacyjno – profilaktyczny „STOP Dopalaczom!”  

Programu profilaktyczno – edukacyjny pn. „Stop dopalaczom!” 

adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Jego głównym celem jest wyposażenie młodych ludzi w wiedzę na temat 

środków zastępczych potocznie nazywanych dopalaczami oraz 

uświadomienie, jakie zagrożenia wynikają z ich zażywania. Udział  

w zajęciach ma na celu uświadomienie uczniom, iż zażywanie tych 

substancji niesie za sobą szereg niebezpieczeństw. Podczas zajęć zostają 

omówione przede wszystkim konsekwencje zdrowotne oraz społeczne, 

które często ponoszą osoby zażywające dopalacze. Poszerzenie przez 

młodzież wiedzy w zakresie korzystania ze środków zastępczych ma za 

zadanie wpłynąć na zwiększenie ostrożności, a także przyczynić się do 

ograniczenia zachowań ryzykowanych, jakim jest otwartość na 

eksperymentowanie z tymi produktami. W zajęciach udział wzięło 361 

uczniów z 8 gimnazjów oraz 1.274 z 11 szkół ponadgimnazjalnych. 

 

 

 Program edukacyjno – profilaktyczny „Młodzież a alkohol” 

„Młodzież a alkohol” to program profilaktyczno - edukacyjny 

skierowany do uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych. Jego 

głównym celem jest zapobieganie zjawisku spożywania alkoholu przez 

młodzież poprzez dostarczanie informacji na temat skutków picia 

alkoholu, jego negatywnego wpływu na organizm młodego człowieka 

oraz zapoznanie z mechanizmem uzależnienia. Podczas zajęć uczniowie 

próbują ustalić główne motywy sięgania po alkohol przez młodzież,  

a także identyfikują stojące za nimi potrzeby. Celem zajęć jest przede 

wszystkim przekazanie informacji na temat konsekwencji, jakie niesie za 

sobą spożywanie alkoholu, jak również kształtowanie postaw 

abstynenckich wśród młodzieży, rozwijanie umiejętności asertywnej 

odmowy, a także pobudzenie do refleksji nad własnym podejściem do 

tematu alkoholu. W zajęciach uczestniczyło 865 uczniów z 6 szkół 

ponadgimnazjalnych (w roku 2017 - 232 uczniów z 4 szkół średnich).   

 

 Program edukacyjno – profilaktyczny „Bezpieczny kierowca” 

Program skierowany jest do pełnoletnich uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. Jego celem jest przede wszystkim zwrócenie uwagi 

przyszłym kierowcom na zagrożenia związane z prowadzeniem pojazdu 

pod wpływem alkoholu oraz różnego rodzaju środków psychoaktywnych. 
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Podczas zajęć strażnicy wykorzystują między innymi film edukacyjny 

„Eksperyment”, który pokazuje grupę młodych osób prowadzących auta 

w stanie trzeźwości, a następnie pod wpływem alkoholu oraz 

specjalistyczne alkogogle zniekształcające percepcję, jak alkohol. 

W zajęciach udział wzięło 887 uczniów z 11 szkół ponadgimnazjalnych 

(w roku 2017 - 201 uczniów z 6 szkół średnich).    

 

 Program edukacyjno – profilaktyczny „Zadania i uprawnienia Straży 

Miejskiej” nowy program 

„Zadania i uprawnienia Straży Miejskiej” To program adresowany do 

uczniów klas szkół podstawowych i średnich. Program ma na celu 

zaznajomić uczniów ze strukturą, zasadami i zakresem funkcjonowania 

straży miejskiej. Poprzez zaprezentowanie straży miejskiej, jako 

umundurowanej formacji dbającej o porządek publiczny, uczniowie są 

uświadomieni jaki wpływ na społeczność lokalną ma działalność tej 

formacji. W zajęciach udział wzięło 16 uczniów z 1 szkoły podstawowej 

i 164 uczniów z 2 szkół średnich. 

 

 Program edukacyjno – profilaktyczny „Handel ludźmi - mit czy 

rzeczywistość” nowy program  

Handel ludźmi – mit, czy rzeczywistość to program profilaktyczno – 

edukacyjny skierowany do uczniów drugich i trzecich klas 

ponadgimnazjalnych. Celem programu jest zaznajomienie uczestników z 

panującym zagrożeniem handlu ludźmi oraz uświadomienie takich pojęć 

jak: niewolnictwo, ofiara przestępstwa handlu ludźmi. Program obejmuje 

również informacje dotyczące form werbowania i wykorzystywania ludzi 

oraz sposoby jak się przed tym chronić. W zajęciach uczestniczyło 56 

uczniów z 1 szkoły średniej. 

 

 Program edukacyjno – profilaktyczny „Uzależnienia Internetowe” 

Program skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych. Zajęcia prowadzone są w formie prelekcji  

i dyskusji. Jego głównym celem jest uświadomienie młodzieży jak łatwo 

można się uzależnić od treści pochodzących z Internetu (hazard, gry, 

portale społecznościowe, zakupy) oraz jakie są tego konsekwencje. 

Strażnicy omawiają najczęstsze uzależnienia fizyczne i behawioralne 

oraz tłumaczą, jakie są różnice między nimi. Funkcjonariusze wyjaśniają 

jak powstaje mechanizm uzależnienia oraz w jaki sposób mogą się 

zachowywać osoby nadużywające komputera i Internetu. W zajęciach 

uczestniczyło 213 osób z 5 gimnazjów oraz 383 uczniów z 7 szkół 

średnich. 

 

4. Strażnicy w przedszkolach. 

Strażnicy ds. profilaktyki działaniami edukacyjnymi  

z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa objęli również dzieci  

z toruńskich przedszkoli oraz klas zerowych szkół podstawowych.  

W grupach przedszkolaków zostały zrealizowane następujące tematy: 

 

 „Baw się bezpiecznie – bezpieczne ferie zimowe” 

Celem programu jest wskazanie dzieciom bezpiecznych sposobów na 

spędzanie wolnego czasu podczas zimy oraz zwrócenie uwagi na 

niebezpieczeństwa, jakie mogą przytrafić się w trakcie nieprzemyślanych 

zimowych szaleństw. Dodatkową atrakcją jest kolorowanka z obrazkami 

przedstawiającymi zimowe zabawy. W zajęciach uczestniczyło 1.054 

maluchów z 18 przedszkoli (w 2017 roku uczestniczyło 784 dzieci z 12 

przedszkoli). 

` 

 „Wiem jak zachować się w kontaktach z osobą nieznajomą” 

Zajęcia realizowane są na podstawie książki „Nie rozmawiaj  

z nieznajomymi Puchatku”. Przedszkolaki dowiadują się, dlaczego nie 

wolno ufać osobom nieznajomym oraz jak należy postępować w takich 

sytuacjach. W zajęciach uczestniczyło 312 dzieci z 6 toruńskich 

placówek (w roku 2017 - 233 uczniów z 4 przedszkoli).   
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 „Baw się bezpiecznie – bezpieczne wakacje” 

Głównym celem programu jest uświadomienie dzieciom niebezpiecznych 

sytuacji, jakie mogą się im przytrafić podczas wakacyjnego wypoczynku 

oraz jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia. W zajęciach 

uczestniczyła grupa 175 dzieci z 4 przedszkoli. 

 

 „Co zrobić, żeby się nie zgubić?” 

Spotkanie oparte jest na podstawie książki „Zgubiłam się  

i znalazłam”. Dzieci dowiadują się jak należy postępować, żeby się nie 

zgubić, a w sytuacji, gdy do tego dojdzie, co zrobić i kogo prosić  

o pomoc. Ponadto przedszkolaki biorą udział w scenkach, utrwalając 

informacje na swój temat tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania. Łącznie 

w zajęciach uczestniczyło 1.070 dzieci z 17 placówek oświatowych (w 

roku 2017 - 690 uczniów z 12 przedszkoli).   

 

 „Czy mogę bawić się z tym psem?” 

Celem programu jest nauka zasad bezpieczeństwa w kontakcie  

z psem. Podczas zajęć dzieci poprzez zabawę ustalają wygląd psa, 

zwracają uwagę na poszczególne części jego ciała i dowiadują się jak 

pies komunikuje się z nimi gdy jest przyjaźnie nastawiony oraz gdy jest 

zły.  Dzieci dowiadują się, że każdy pies ma swoje zwyczaje i nie 

wszystkie psy lubią dzieci. Ponad to w trakcie spotkania strażnicy 

wyjaśniają znaczenie słów: obroża, smycz, kaganiec wyraźnie wskazują 

na obowiązki każdego właściciela psa. W zajęciach wykorzystywane jest 

opowiadanie Ewy Zubrzyckiej „Czy mogę pogłaskać psa”. Szczególną 

atrakcją programu jest wizyta psa służbowego Straży Miejskiej o imieniu 

Luna. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 927 maluchów z 13 placówek. 

 

 „Przedszkolak bezpieczny na drodze” 

Od niedawna w toruńskich przedszkolach można spotkać 

funkcjonariuszy ze specjalnym zestawem symulującym ruch na drodze. 

Na zajęciach strażnicy przedstawiają i opisują podstawowe znaki 

drogowe, które można spotkać na ulicy. W rozstawionym mini 

miasteczku drogowym dzieci uczą się zasad przechodzenia przez jezdnie 

przy uruchomionych sygnalizatorach jak i bez nich. Każde dziecko może 

również spróbować swoich sił, jako kierowca poruszając się strażowym 

autochodzikiem. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 167 maluchów z 4 

placówek. 

 

 Przedszkolaki w siedzibie Straży Miejskiej w Toruniu 

W dniu 5 grudnia 2018 roku siedzibę Straży Miejskiej w Toruniu 

odwiedziła grupa 30 dzieci z Przedszkola Mikołajek w Toruniu. 

Przedszkolaki pomogły ustroić strażową choinkę własnoręcznie 

wykonanymi ozdobami świątecznymi. Na zakończenie na wszystkie 

dzieci czekała niespodzianka – przejażdżka służbowym samochodem 

oraz Św. Mikołaj, który dla każdego malucha miał słodki upominek. 

 

 

5. Akcje z zakresu poprawy bezpieczeństwa, porządku publicznego 

oraz zapobiegania patologiom społecznym. 

  

 Kujawsko – Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie 

„Bezpieczny i przyjazny region” 

Straż Miejska w Toruniu jest inicjatorem oraz koordynatorem kolejnych 

edycji Kujawsko – Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie 

Bezpieczny i przyjazny region.  

 

 

Finał VIII edycji Olimpiady 

W trakcie III etapu, który odbył się w dniu 23 marca 2018 roku   

14 finalistów musiało przedstawić przed Komisją analizę poziomu 

bezpieczeństwa dzielnicy, w której mieszkają, na co dzień, a także 
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wykazać się pomysłem na poprawę istniejącego stanu rzeczy. Zwycięzcą 

Olimpiady okazał się Michał Dondajewski z Zespółu Szkół 

Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy. Uczeń otrzymał indeks 

ufundowany przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu oraz laptopa. 

Pozostali finaliści otrzymali m.in. laptopy, notebooki, tablety, czytniki e-

booków oraz albumy. 

 

I etap IX edycji Olimpiady 

W dniu 8 grudnia 2018 roku odbył się pierwszy etap IX Kujawsko – 

Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczny  

i przyjazny region”. W wyznaczonych placówkach w Toruniu, 

Bydgoszczy, Świeciu, Grudziądzu, Rypinie, Nakle nad Notecią, 

Chełmnie, Brodnicy oraz Włocławku do intelektualnych zmagań 

przystąpiło łącznie 642 uczniów z naszego województwa. Uczestnicy  

I etapu musieli rozwiązać test jednokrotnego wyboru składający się z 20 

pytań zamkniętych.  Na rozwiązanie zadania uczniowie mieli 40 minut. 

Do drugiego etapu Komisja Konkursowa zakwalifikowała 125 osób, które 

uzyskały najwyższą ilość punktów. 

 

 

 Akcja Bezpieczne 2KÓŁKA 

 W związku z prowadzonym przez Gminę Miasto Toruń 

„Programem poprawy bezpieczeństwa rowerzystów”, 

przeprowadzona została akcja „Bezpieczne 2KÓLKA”. 

Głównym założeniem programu było ograniczenie 

niebezpiecznych zdarzeń na drodze, a także zwiększenie 

świadomości wśród rowerzystów oraz innych uczestników 

ruchu drogowego. Ponadto celem przedsięwzięcia było 

propagowanie bezpiecznego stylu rowerowej jazdy, a także 

promowanie mody na używanie odblasków i jazdę na rowerze w 

kasku. W ramach akcji przeprowadzono spotkania edukacyjne w 

szkołach i przedszkolach. Zrealizowano konkurs plastyczny pod 

nazwą „Bezpieczne wakacje na rowerze” dla uczniów klas 0-6 

szkół podstawowych.  

 Przeprowadzono dwie prelekcje dla rodziców i opiekunów dzieci 

w żłobkach pn. „Odblaskowy wózek”. Spotkania miały za 

zadanie uświadomić opiekunom koniczność wyposażenia w 

odblaski pojazd – wózek, którym przewożą malucha. 

 Przeprowadzono dwie prelekcje dla seniorów, („Bezpieczny 

senior na Chełmińskim Przedmieściu”, ”Seniorzy świecą 

przykładem”), w których przypomniano o zasadach poruszania 

się po drogach dla pieszych i rowerzystów oraz zachęcano do 

noszenia odblasków. W spotkaniach uczestniczyło łącznie 100 

seniorów.  

 W dniu 28 maja, w siedzibie głównej DDPS przy ulicy 

Rydygiera 30/32, podopieczni Dziennego Domu Pomocy 

Społecznej spotkali się z ze strażniczką z zespołu ds. 

profilaktyki. Funkcjonariuszka zwróciła uwagę na 

bezpieczeństwo w trakcie jazdy rowerem oraz przechodzenia 

przez oznakowane przejścia dla pieszych. W spotkaniu 

uczestniczyło 40 seniorów.  

  W ramach akcji „Bezpieczne 2KÓŁKA” Realizowane były  

autorskie programy profilaktyczno-edukacyjne „Bezpieczny 

użytkownik ruchu drogowego – quady, rowery, motorowery”, 

„Bezpieczeństwo w drodze do szkoły” opisane w dziale XIII 

punkcie 3 oraz „Przedszkolak bezpieczny na drodze” w punkcie 

4 tego działu. 

 

 

 Spotkania z ratownikami na wodzie 

W 2018 roku w przystani wodnej przy ulicy Popiełuszki w Toruniu 

odbyły się 3 spotkania uczniów szkół podstawowych ze służbami 
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zajmującymi się, na co dzień bezpieczeństwem nad wodą. 

Funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej oraz ratownik WOPR 

przedstawili dzieciom zasady bezpiecznego spędzania wolnego czasu nad 

wodą oraz zapoznali, w jaki sposób funkcjonują służby pracujące na 

wodzie. Uczniowie mieli możliwość wsiąść do łodzi oraz z bliska 

przyjrzeć się sprzętom ratowniczym, jakich, na co dzień używają służby 

ratownicze pracujące na wodzie. Łącznie w spotkaniach uczestniczyły 73 

osoby.   

 

 Międzyprzedszkolny Przegląd Scenek Dramowych „Jestem Bezpieczny” 

W celu przeciwdziałania zagrożeniom, na które narażeni są najmłodsi 

mieszkańcy naszego miasta Straż Miejska wspólnie  

z innymi podmiotami zorganizowała XVI Międzyprzedszkolny Przegląd 

Scenek Dramowych „Jestem Bezpieczny”. Celem konkursu było 

zaprezentowanie przez dzieci bezpiecznych zachowań w czasie 

poruszania się po drodze, jak również podczas zabaw na świeżym 

powietrzu. W przeglądzie uczestniczyło około 100 dzieci z placówek 

przedszkolnych z Torunia i okolic. 

 

 Wspólne działania z Caritas Diecezji Toruńskiej 

W ramach akcji „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”, której celem było 

propagowanie, wśród przedszkolaków oraz dzieci klas zerowych  

i pierwszych szkół podstawowych, noszenia na spacery kamizelek 

odblaskowych strażnicy przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla 451 dzieci 

z placówek oświatowych z terenu Diecezji Toruńskiej. Każdy  

z uczestników otrzymał kamizelkę odblaskową.  

 

 Europejski  Dzień Bez Samochodu 

W dniu 22 września 2018 roku na w ramach pikniku rodzinnego z okazji 

Dnia Bez Samochodu w zajezdni tramwajowej MZK przy ulicy 

Sienkiewicza eko - strażnicy przygotowali wiele atrakcji dla wszystkich 

mieszkańców grodu Kopernika. Przy specjalnie przygotowanym stoisku 

dzieci miały okazję uczestniczyć w ciekawych zabawach i konkursach 

związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Dla najmłodszych 

przygotowane zostały między innymi puzzle i kolorowanki. Na 

wszystkich mieszkańców zaangażowanych w nasze zabawy czekały 

drobne upominki w postaci różnych elementów odblaskowych. W 

festynie uczestniczyło około 500 osób. 

 

 Festyn ”Archipelag zabawy” 

W dniach 15-16 czerwca 2018 roku, odbył się festyn Toruńskiej Agencji 

Kulturalnej pt. ”Archipelag zabawy” przy hali Sportowej Arena Toruń 

przy ul. Bema. 

Podczas festynu na specjalnie przygotowanym stoisku uczyliśmy dzieci 

poprzez zabawę zasad bezpieczeństwa w czasie zbliżających się wakacji. 

Utrwalaliśmy znajomość numerów alarmowych oraz elementów 

charakterystycznych dla Straży Miejskiej. Najmłodsi poznawali też 

zasady kontaktu z osobą nieznajomą układając puzzle. Dorośli  mogli 

wykonać ćwiczenia w alkogoglach.  

Za poprawne odpowiedzi w prowadzonych grach i zabawach uczestnicy 

otrzymywali, upominek. W przygotowanych przez nas zabawach brało 

udział około 130 dzieci i dorosłych, natomiast w wydarzeniu ok 1000 

osób. 

 

 Spotkanie seniorów z psychologiem Straży Miejskiej w Toruniu 

Podopieczni Dziennego Domu Pomocy Społecznej spotkali się z 

psychologiem Straży Miejskiej w Toruniu. Spotkanie z seniorami odbyło 

się w dniu 28 maja w siedzibie głównej DDPS przy ulicy Rydygiera 

30/32. W trakcie prelekcji seniorzy zapoznali się z podstawowymi 

zasadami bezpieczeństwa w domu, środkach komunikacji miejskiej, w 

sklepie. Dowiedzieli się także jak zachować się w sytuacji utraty  

dokumentów, kluczy od domu, czy też bezpośredniego zagrożenia dla 

życia i zdrowia. W spotkaniu uczestniczyła 40 - to osoba grupa seniorów.   
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 Międzynarodowy Tydzień Mediacji 

W związku z Międzynarodowym Tygodniem Mediacji w dniu  

19 października 2018 roku strażniczki Straży Miejskiej w Toruniu – 

specjalistka ds. przemocy i koordynatorka Zespołu ds. Wykroczeń 

przeprowadziły szkolenie pt.: „Wykorzystanie mediacji w sytuacji 

konfliktów sąsiedzkich w czynnościach wyjaśniających zgodnie z Kpow”. 

Uczestnikami warsztatu byli oskarżyciele publiczni ze straży miejskich 

woj. kujawsko – pomorskiego, którzy w trakcie szkolenia poznali główne 

źródła powstawania konfliktów sąsiedzkich oraz formy rozwiązań 

ewentualnych sporów. Przede wszystkim zostały omówione zasady 

prowadzenia procedury mediacji w sprawach wykroczeń. W szkoleniu 

uczestniczyło 16 osób. 

        

 Kontrola sprzedaży przed Świętem Zmarłych 

Z uwagi na zbliżający się okres Święta Zmarłych Straż Miejska 

przeprowadziła w dniu 30 października 2018 roku wspólnie ze 

strażnikami z Nadleśnictwa Toruń kontrole targowisk pod kątem osób 

sprzedających gałązki z drzew iglastych. Podczas przeprowadzanych 

inspekcji funkcjonariusze sprawdzali przede wszystkim źródło 

pochodzenia gałęzi, które w okresie świątecznym wykorzystywane są 

jako surowiec do robienia wiązanek. Łącznie skontrolowano 10 punktów 

pod kątem legalności handlu stroiszami. Wszyscy sprzedawcy posiadali 

stosowane dokumenty do prowadzenia handlu. 

 

 Kontrola sprzedaży choinek 

W okresie przedświątecznym 2018 roku Straż Miejska przeprowadziła 

wspólnie ze Strażą Leśną  z Nadleśnictwa Toruń kontrole na 

targowiskach z uwagi na sprzedaż choinek. Podczas przeprowadzonych 

inspekcji funkcjonariusze weryfikowali przede wszystkim źródło 

pochodzenia drzewek oraz zezwolenia na ich sprzedaż. Dwóch 

handlujących choinkami miało problem z udokumentowaniem 

pochodzenia sprzedawanych iglaków. W stosunku do tych osób dalsze 

czynności w tej sprawie prowadzi Nadleśnictwo Toruń. Kolejnych dwóch 

sprzedawców prowadziło handel bez zgody właściciela terenu. 

 

 Akcja fajerwerki 

W miesiącu grudniu przeprowadziliśmy wspólnie ze Strażą Pożarną 

kontrole punktów sprzedaży materiałów pirotechnicznych 

zlokalizowanych w dużych centrach handlowych i hurtowniach. 

Funkcjonariusze zwracali uwagę na zabezpieczenia przeciwpożarowe, 

wystarczającą odległość materiałów pirotechnicznych od różnego rodzaju 

ciepła np. grzejników. Sprawdzano również, czy stoiska z petardami nie 

są umieszczone na drogach przeciwpożarowych, a także czy są one 

monitorowane przez ochronę w celu zapobiegnięcia podpaleniu. 

Pozostawiono również ulotki informujące o zakazie sprzedaży 

materiałów pirotechnicznych osobom poniżej 18 roku życia. W wyniku 

przeprowadzonych kontroli sprawdzono 5 punktów.  

 

 
6. Działania z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania 

innym zagrożeniom. 

 

 Pies służbowy do wykrywania narkotyków 

Z uwagi na problem występowania narkotyków na terenie placówek 

oświatowych, a także wzrastające zjawisko zażywania substancji 

odurzających przez dzieci i młodzież Straż Miejska w Toruniu  

prowadziła, wzorem lat ubiegłych działania z wykorzystaniem psa 

służbowego do wykrywania narkotyków. Strażnicy ds. profilaktyki przy 

współpracy z dyrekcją placówek oświatowych realizowali działania 

profilaktyczne wśród uczniów szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych polegające na prowadzenie pokazów z 
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wykorzystaniem psa służbowego do wykrywania narkotyków. Pokaz 

umiejętności psa stanowi kontynuację programu profilaktyczno – 

edukacyjnego „Uzależnieniom Nie!”. Jego głównym celem jest 

zwiększenie świadomości wśród uczniów w zakresie konsekwencji 

prawnych wynikających z posiadania zabronionych środków 

psychoaktywnych, a także stanowi wsparcie działań szkoły  

w zakresie zapobiegania narkomanii. W zorganizowanych zajęciach 

wzięło udział 417 uczniów (w roku 2017 – łącznie 149 osób).  

 

 Szkolenia nauczycieli i rodziców 

W ramach szkoleń dla nauczycieli organizowanych przy okazji rad 

pedagogicznych Straż Miejska realizowała 3 programy multimedialne pn. 

-  „Procedury postępowania nauczycieli w sytuacji zagrożenia dzieci  

i młodzieży przestępczością i demoralizacją”. Zrealizowano 2 spotkania, 

podczas których łącznie uczestniczyło 69 dydaktyków. 

- „Mediacje w szkole”. Program zrealizowano dla grupy 51 nauczycieli z 1 

placówki oświatowej (w 2017 roku - 27 osób); 

- „Dopalacze–jakie niosą za sobą zagrożenia?”. Spotkanie zorganizowano 

dla 70 nauczycieli. 

 

W ramach szkolnych wywiadówek Straż Miejska zrealizowała spotkania 

dla rodziców z zakresu 5 tematów dotyczących bezpieczeństwa: 

-  „Narkotyki - nie moje dziecko”. W spotkaniu udział wzięło 45 osób; 

-  „Bezpieczny Internet”. W 2 szkoleniach uczestniczyło 200 osób; 

- „Dopalacze – jakie niosą za sobą zagrożenia?”. Program zrealizowano 

w 2 placówkach dla 75 osób; 

- „Czy Internet może uzależnić?” – zrealizowano w 3 szkołach dla grupy 

215 osób; 

-  „Child Grooming – współczesne internetowe zagrożenie dla Twojego 

dziecka”. Program dotyka tematu uwodzenia osób małoletnich przez 

dorosłych za pomocą Internetu, wzięło w nim udział łącznie 50 rodziców 

z 1 szkoły. 

 

 Festyn w ramach kampanii „Październik – miesiąc wolny od 

uzależnień” 

W dniu 06 października 2018r. odbył się festyn profilaktyczny w ramach 

kampanii pn. „Październik - miesiąc wolny od uzależnień”. 

Koordynatorem akcji był Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu 

Miasta Torunia oraz Oddział Miejski PTTK im. M. Sydowa w Toruniu. 

Impreza odbyła się na terenie błoń nadwiślańskich, przy Martówce w 

Toruniu. W trakcie festynu na specjalnie przygotowanym stoisku Straży 

Miejskiej, dzieci układały puzzle edukacyjne, zagadki i konkursy 

związane z bezpiecznymi zachowaniami na drodze, na rowerze, w szkole 

czy też w kontakcie z osobą nieznajomą. Dorośli wykonywali ćwiczenia 

w alkogoglach, poprzez, które mogli doświadczyć, w jaki sposób alkohol 

wpływa na postrzeganie i koordynację osoby kierującej pojazdami. W 

festynie uczestniczyło ok. 350 osób w tym ok. 80 osób odwiedziło nasze 

stoisko.    

 

 Bezpłatne badanie alkotestem 

Przez cały 2018 rok toruńska Straż Miejska udostępniała kierowcom 

możliwość pomiaru stanu trzeźwości za pomocą alkotestu. Realizowane 

działania mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na drogach, a także 

wspierać walkę z nietrzeźwymi kierowcami. Alkotest to urządzenie 

służące do analizy powietrza wydychanego z płuc, dlatego każda osoba, 

która wcześniej spożywała alkohol i miała wątpliwości, czy może już 

wsiąść za kierownicę mogła z takiego sprzętu skorzystać. Alkotestem 

dysponuje strażnik - dyżurny w Toruńskim Centrum Zarządzania 

Kryzysowego w Toruniu. Ponadto każdy kierowca, u którego pomiar nie 

wykazywał zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu otrzymywał 

breloczek do kluczy, z hasłem „Jestem Trzeźwy – Prowadzę”. Łącznie 

przeprowadzono 20 badań alkotestem, z czego w 4 przypadkach została 

potwierdzona obecność alkoholu w wydychanym powietrzu.  



Straż Miejska w Toruniu                                                               www.strazmiejska.torun.pl 

 32 

 

 
7. Kursy samoobrony 

 

 Seminarium z zakresu samoobrony dla zagranicznych studentów 

  Dla zagranicznych studentów odwiedzających nasze miasto w ramach 

programu Erasmus toruńska Straż Miejska zorganizowała dwudniowe 

seminaria z zakresu samoobrony. Zajęcia odbyły się 24-25 marca 2018 r. 

w siedzibie Straży Miejskiej w Toruniu. Zajęcia zrealizował instruktor 

samoobrony naszej jednostki. Głównym celem spotkań  było 

zaprezentowanie podstawowych technik i chwytów samoobrony. 

Uczestnicy dowiedzieli się jak zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom 

oraz jak postępować, gdy dojdzie do ewentualnej napaści. Ważnym 

elementem ćwiczeń było wykorzystanie manekina treningowego, a także 

specjalnego stroju ochronnego dla instruktora. W zajęciach uczestniczyli 

studenci z Chorwacji, Ukrainy, Rumunii oraz Turcji. 

 

8. Eko patrol 

W strukturze Wydziału Dzielnicowych funkcjonuje Patrol Ekologiczny. 

Jego głównym celem są działania w zakresie szeroko pojętej ekologii, 

właściwej gospodarki odpadami, a także ochrony środowiska oraz 

zwierząt. Działania profilaktyczno – edukacyjne oraz prewencyjne 

podjęte przez Eko - patrol: 

 

 Seminarium „Dni Energii” 

W dniu 22 września na Placu Sceny Plenerowej przy CKK Jordanki 

odbyła się część wystawiennicza, na której ustawiono stoiska 

informacyjno-edukacyjne. Eko Patrol zaprezentował pojazd służbowy 

wraz z dronem i jednostką laboratoryjną. Uczestnicy seminarium mogli 

wcielić się w rolę operatora drona na symulatorze lotów udostępnionym 

przez Straż Miejską w Toruniu. 

 

  „Czyste środowisko – ABC segregacji odpadów” 

Program edukacyjno – profilaktyczny „Czyste środowisko – ABC 

segregacji odpadów” skierowany jest do uczniów klas  

I – III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest wyjaśnienie 

pojęć związanych z segregacją odpadów i recyklingiem, wskazanie 

korzyści płynących z prowadzenia selektywnej zbiórki, a także 

uświadomienie, że dzięki segregacji możemy pozyskiwać surowce 

wtórne. Podczas zajęć dzieci wykonują ćwiczenia z wykorzystaniem 

specjalnych chwytaków polegające na wrzucaniu odpadów do 

odpowiednich kolorystycznie pojemników. Poprzez zabawę najmłodsi 

poznają zasady właściwej segregacji oraz utrwalają prawidłowe 

zachowania obowiązujące w gospodarce odpadami. Na zakończenie 

uczestnicy zajęć otrzymali plany lekcji z opisem prowadzenia 

selektywnej zbiórki. W zajęciach udział wzięło 1.122 uczniów z 17 

placówek oświatowych (W 2017 roku 1.081 z 16 szkół).   

 

 „Co robi dzik w mieście?” 

Program edukacyjno – profilaktyczny „Co robi dzik w mieście?” 

skierowany jest do uczniów klas I-III szkoł podstawowych. Na zajęciach 

strażnik patrolu eko tłumaczy dzieciom dlaczego dziki wchodzą na tereny 

miejskie oraz jak się zachować w kontakcie z tym zwierzęciem. 

W zajęciach wzięło udział 182 uczniów z dwóch placówek oświatowych. 

 

 Festyn „Przyjaciele Schroniska” 

Funkcjonariusze z Eko patrolu toruńskiej Straży Miejskiej po raz kolejny 

znaleźli się wśród przyjaciół schroniska dla zwierząt. W niedzielę, 13 

maja 2018 roku, w Psim Parku przy ulicy Przybyszewskiego w Toruniu 

odbyła się kolejna edycja psiego pikniku. Przy stoisku przygotowanym 

przez municypalnych najmłodsi mieli okazję uczestniczyć w grach i 

zabawach dla dzieci oraz młodzieży. Nieco starsi uczestnicy imprezy z 
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zainteresowaniem przyglądali się sprzętom, jakimi w codziennej służbie 

posługują się strażnicy z eko-patrolu w trakcie pomagania zwierzętom. 

Ponadto mieli okazję zapoznać się z przygotowanym przez naszych 

specjalistów poradnikiem pt. Co właściciel psa powinien wiedzieć o 

swoim czworonogu? Wydarzenie zostało zorganizowane 

przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu oraz grupę 

eventową Sauron Team. 

 

 Piknik „Na 4 łapach” 

W niedzielę 15 września 2018 roku, w Psim Parku przy ulicy 

Przybyszewskiego w Toruniu odbył się "Piknik na 4 łapach". Jednym  

z głównych punktów programu był pokaz psów nie-rasowych. Oprócz 

tego warsztaty, animacje dla dzieci oraz słodki poczęstunek. Na pikniku 

pojawił się gość specjalny - dr weterynarii Dorota Sumińska. Autorka 

książek dla dorosłych i dzieci oraz programów radiowych  

i telewizyjnych. W imprezie czynnie uczestniczyli również 

funkcjonariusze eko-patrolu toruńskiej straży miejskiej. Przy stoisku 

zorganizowanym przez strażników dzieci mogły uczestniczyć w eko-

zabawach dla dzieci i młodzieży oraz przyjrzeć się sprzętom jakimi 

posługuje się na co dzień strażnicy z eko-patrolu. W pikniku łącznie 

uczestniczyło ok. 300 osób w tym około 60 przy naszym stoisku. 

 

 

9. Strażnicy – ratownicy 

W strukturze Straży Miejskiej w Toruniu funkcjonuje zespół strażników-

ratowników z ukończonym Kursem Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, 

dodatkowo trzech z nich posiada również uprawnienia instruktorów 

ratownictwa medycznego EFR – Emergency First Response (BLS, FA, 

AED, ICA, Oxygen Provider). Funkcjonariusze – ratownicy, na co dzień 

pełnią służby patrolowe w Grupie Interwencyjnej. Dzięki posiadanym 

uprawnieniom, wiedzy i umiejętnościom, w sposób profesjonalny, 

udzielają pierwszej pomocy przedmedycznej uczestnikom różnego 

rodzaju zdarzeń. Ponadto przy wykorzystaniu szkoleniowej aparatury 

medycznej do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej, prowadzą 

nieodpłatne szkolenia i działania edukacyjne dla grup zawodowych  

o użyteczności społecznej, turystów oraz mieszkańców Torunia. 

  

 Sympozjum „Bezpiecznie chce się żyć” 

W dniu 15 marca 2018 roku, w auli UMK w Toruniu odbył się pokaz 

udzielania pierwszej pomocy dla uczestników sympozjum „Bezpiecznie 

chce się żyć”. Uczestnicy zostali zpoznani z aspektami prawnymi 

odnośnie pierwszej pomocy, zabezpieczenia miejsca zdarzenia 

drogowego oraz dostępu do osób poszkodowanych, algorytmami 

postępowania w sytuacji prowadzenia resusystacji krążeniowo-

oddechowej przy użyciu fantomów szkoleniowych oraz defibrylatora 

zewnętrznego. W spotkaniu wzięło udział około 30 osób.  

 

 Spotkanie z rodzicami i pracownikami żłobka „Mikołajek”  

W dniu 20 listopada w żłobku „Mikołajek” odbyło się spotkanie z 

rodzicami dzieci i pracownikami żłobka. Ratownicy Straży Miejskiej 

przedstawili sposoby udzielania pierwszej pomocy dzieciom. W 

spotkaniu wzięło udział 27 osób.  

 

 Pokaz dla studentów 

W dniu 21 marca 2018 roku odbył się pokaz udzielania pierwszej 

pomocy dla studentów UMK w Toruniu. Uczestnicy zostali zpoznani z 

aspektami prawnymi odnośnie pierwszej pomocy, zabezpieczenia 

miejsca zdarzenia drogowego oraz dostępu do osób poszkodowanych, 

algorytmami postępowania w sytuacji prowadzenia resusystacji 

krążeniowo-oddechowej przy użyciu fantomów szkoleniowych oraz 

defibrylatora zewnętrznego. W spotkaniu wzięło udział około 80 osób. 

 

 Pokaz dla uczestników „Biegu Wiosennego” 
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W dniu 24 marca 2018 roku odbył się pokaz udzielania pierwszej 

pomocy dla uczestników imprezy „Bieg Wiosenny”. Uczestnicy zostali 

zpoznani z aspektami prawnymi odnośnie pierwszej pomocy, 

zabezpieczenia miejsca zdarzenia drogowego oraz dostępu do osób 

poszkodowanych, algorytmami postępowania w sytuacji prowadzenia 

resusystacji krążeniowo-oddechowej przy użyciu fantomów 

szkoleniowych oraz defibrylatora zewnętrznego. W pokazie wzięło 

udział około 50 osób. 

 

 Pokaz dla uczniów i pedagogów Zespołu Szkół Samochodowych 

W dniu 16 grudnia 2018 r. odbyło się szkolenie dla uczniów i pedagogów 

Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu. Uczestnicy zostali zpoznani 

z aspektami prawnymi odnośnie pierwszej pomocy, zabezpieczenia 

miejsca zdarzenia drogowego oraz dostępu do osób poszkodowanych, 

algorytmami postępowania w sytuacji prowadzenia resusystacji 

krążeniowo-oddechowej przy użyciu fantomów szkoleniowych oraz 

defibrylatora zewnętrznego. W zajęciach wzięło udział około 300 osób.  

 

10. Festyny rekreacyjne 

W ramach działań prewencyjnych strażnicy miejscy uczestniczyli 

również w 32 festynach rodzinnych, osiedlowych oraz imprezach 

kulturalnych, w trakcie których spotkali się z dziećmi, młodzieżą  

i mieszkańcami Torunia. Spotkania miały na celu przybliżenie specyfiki 

pracy strażnika miejskiego, propagowanie szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa, a także zaprezentowanie pokazów z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej. Łącznie nasze stoisko odwiedziło 

około 5.607 dzieci i dorosłych, natomiast w festynach uczestniczyło 

około 44.660 osób. 

 

 

11. Współpraca z uczelniami wyższymi 

 

 Drzwi otwarte na Wydziale Nauk Historycznych 

W dniach 20-21 marca 2018 roku odbyły się na terenie Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu „drzwi otwarte” pod hasłem „Pierwszy 

Dzień Wiosny z Wydziałem Nauk Historycznych”.  

W dniu 21 marca 2018 roku, w godzinach 10.30-12.00, w Auli 

Collegium Humanisticum odbyła się prelekcja dotycząca historii, 

struktury oraz działań podejmowanych przez Straż Miejską w Toruniu. 

Niewątpliwą atrakcją był pokaz psów służbowych. Przewodnicy psów 

zademonstrowali wyszkolenie psów będących na wyposażeniu Straż 

Miejskiej w Toruniu - patrolowo-obronnego oraz wyszukującego 

narkotyki. Strażnicy-instruktorzy ratownictwa medycznego 

zaprezentowali uczestnikom spotkania pokaz udzielania pierwszej 

pomocy wykorzystując przy tym sprzęt do nauki resuscytacji krążeniowo 

– oddechowej. Dużym powodzeniem cieszyły się ćwiczenia w 

alkogoglach. Uczestnicy mieli za zadanie przejechania odcinka drogi 

symulatorem jazdy w założonych alkogoglach symulujących stan po 

spożyciu alkoholu. Ćwiczenia te uświadamiały jak zmienia się percepcja 

kierowcy pod wpływem działania alkoholu na organizm ludzki.  

Z naszych zajęć skorzystało około 120 osób. 

 

 Wykłady dla zagranicznych studentów w ramach wymiany Erasmusa 

 W związku z organizowanym przez Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu Tygodniem Orientacyjnym dla studentów 

zagranicznych w ramach wymiany Erasmusa, przedstawiciele Straży 

Miejskiej w Toruniu wygłosili odczyt pn. „Victimology features of  

students safety”. Seminarium poświęcone wiktymologicznym 

aspektom bezpieczeństwa studentów odbyło się w dniu 23 lutego 

oraz 28 września 2018 roku w audytorium Wydziału Nauk 

Ekonomicznych i Zarządzania UMK. Podczas spotkania studenci z 

ponad 20 krajów, między innymi z: Turcji, Portugalii, Włoch, 

Francji, Hiszpanii, Grecji czy Rumunii dowiedzieli się, z jakimi 
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zagrożeniami mogą się spotkać podczas nauki w Toruniu. W trakcie 

prelekcji dużo uwagi poświęcono prewencyjnym aspektom 

przeciwdziałania zjawiskom kryminogennym, a także roli Straży 

Miejskiej w zapobieganiu przestępczości. W zajęciach udział wzięło 

około 100 studentów.   

 

 W ramach Dni Adaptacyjnych organizowanych przez Wyższą 

Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu dla studentów z 

zagranicy, którzy w ramach programu Erasmus rozpoczęli naukę na 

semestrze letnim, przedstawiciele Straży Miejskiej w Toruniu 

wygłosili odczyt pn. „Victimology features of  students safety” 

Seminarium poświęcone wiktymologicznym aspektom 

bezpieczeństwa studentów odbyło się w dniu 21 lutego 2018 roku w 

filii WSKSiM mieszczącej się przy ul. Św. Józefa w Toruniu. 

Podczas spotkania studenci z innych krajów, między innymi z 

Turcji, Francji, Hiszpanii, czy Bułgarii dowiedzieli się, z jakimi 

zagrożeniami mogą się spotkać podczas nauki w Toruniu. W trakcie 

prelekcji dużo uwagi poświęcono prewencyjnym aspektom 

przeciwdziałania zjawiskom kryminogennym, a także roli Straży 

Miejskiej w zapobieganiu przestępczości. 

 

12.  Współpraca z innymi instytucjami 

 

 XXI Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej 
Na zaproszenie „fundacji TZMO”, 25 września 2018 roku w CKK 

Jordanki, psycholog Straży Miejskiej w Toruniu wygłosił prelekcje dla 

seniorów na temat bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku. W 

spotkaniu wzięło udział 25 osób. 

 

 Filmowy Świat Dziecka z Cinema City 

Blisko czterystu małych widzów zjawiło się w kinie by porozmawiać o 

bezpieczeństwie na wakacjach. Spotkanie z toruńską strażniczką miejską 

odbyło się w dniu 29 maja 2018 roku w ramach akcji Filmowy Świat 

Dziecka organizowanej przez kino Cinema City. Funkcjonariuszka 

przeprowadziła panel „Bezpieczni na wakacjach”, podczas którego dzieci 

dowiedziały się jak bezpiecznie jeździć na rowerze, wypoczywać w 

górach, nad morzem, w mieście lub na wsi. Najmłodsi poprzez zabawę 

mieli okazję utrwalić informacje na temat zasad bezpieczeństwa. 

Dodatkową atrakcją spotkania były konkursy z nagrodami oraz seans 

filmowy Traktorek Florek. 

 

 Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca” 

W dniu 5 marca 2018 roku strażniczki z zespołu ds. profilaktyki 

przeprowadziły zajęcia dotyczące uzależnień środkami psychoaktywnymi 

dla osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i nerwowymi i lekkim 

upośledzeniem. Spotkanie odbyło się Domu Samopomocy przy 

Toruńskim Stowarzyszeniu „Współpraca”, przy ul. Niesiołowskiego w 

Toruniu. Celem prelekcji było uświadomienie uczestników o 

zagrożeniach zdrowotnych i społecznych jakie niesie za sobą używanie 

substancji psychoaktywnych takich jak wyroby tytoniowe, alkohol czy 

narkotyki. W spotkaniu wzięło udział 30 osób.   

  

 Bezpieczny turysta z Planetarium 

Wspólnie z toruńskim Planetarium zrealizowaliśmy program prewencyjny 

pod nazwą „Bezpieczny Turysta”, którego celem było zapewnienie 

bezpieczeństwa najmłodszym turystom odwiedzającym nasze miasto. W 

trakcie 34 spotkań zostały omówione zasady prawidłowego zwiedzania 

miasta, przechowywania przedmiotów wartościowych, czy też kontaktu z 

osobą obcą. W spotkaniach wzięło udział łącznie 4.600 dzieci i dorosłych 

odwiedzających nasze miasto. 
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 MOPR- Senior Świadomy Społecznie – nowe wyzwania 

Podopieczni Dziennego Domu Pomocy Społecznej spotkali się z 

psychologiem Straży Miejskiej w Toruniu. Spotkanie z seniorami odbyło 

się w dniu 28 maja w siedzibie głównej DDPS przy ulicy Rydygiera 

30/32.                                                                                                                  

W trakcie prelekcji seniorzy zapoznali się z podstawowymi zasadami 

bezpieczeństwa w domu, środkach komunikacji miejskiej, w sklepie. 

Dowiedzieli się także jak zachować się w sytuacji utraty  dokumentów, 

kluczy od domu, czy też bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia. 

Prowadzący zwrócił także uwagę na bezpieczeństwo w trakcie jazdy 

rowerem oraz przechodzenia przez oznakowane przejścia dla pieszych. 

W spotkaniu uczestniczyła 40 - to osoba grupa seniorów.   

 

 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 

W dniu 27.05.2018 odbył się festyn osiedlowy zorganizowany przez 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii Niepokalanego Poczęcia 

N. M. Panny Toruń - Stawki, na terenie Zespołu Szkół nr 14 w Toruniu 

przy ul. Hallera79. Strażnicy wraz z psem służbowym prowadzili 

działania edukacyjno - profilaktyczne oraz promujące Straż Miejską w 

Toruniu. Pod namiotem Straży Miejskiej zgromadzone na festynie dzieci 

z osiedla Stawki, ale również spoza tego rejonu, zapoznawały się z 

elementami umundurowania strażnika miejskiego. Najmłodsi uczestnicy 

festynu rozwiązywali zagadki dotyczące bezpieczeństwa na drodze i 

podwórku. Dzieci uczyły się numerów alarmowych, układając puzzle z 

logo Straży Miejskiej w Toruniu oraz rozwiązując zagadki. Natomiast 

starsi uczestnicy festynu mieli okazję  wykonać ćwiczenia z 

wykorzystaniem alkogogli i sprawdzić jak zmienia się zmysł 

postrzegania po spożyciu alkoholu. Dużą atrakcją naszego stoiska była 

możliwość zabawy z psem służbowym Straży Miejskiej – Luną. Była to 

okazja do zapoznania dzieci z zasadami obowiązującymi podczas 

kontaktu z psem oraz przypomnienia o obowiązkach każdego właściciela 

psa. Dzieci uczestniczące w prowadzonych na stoisku przez strażników 

zadaniach otrzymywały pieczątkę „Honorowego Strażnika Miejskiego” 

oraz „ Wzorowego Rowerzysty” i rękawy odblaskowe.  

W festynie osiedlowym uczestniczyło około 500 osób a w 

przygotowanych przez nas zabawach brało udział około 200 dzieci i 

dorosłych. 

 

 Centrum Szkolenia i Artylerii i Uzbrojenia 

W dniu 1 czerwca 2018 roku odbył się festyn z okazji dnia dziecka, przy 

ul. Prądzyńskiego 1 w Toruniu, a zorganizowanym przez Klub Centrum 

Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Na specjalnym stoisku Straży Miejskiej 

prowadziliśmy działania profilaktyczno – edukacyjne w ramach, których 

dzieci poznawały zasady bezpieczeństwa podczas jazdy na rowerze, 

zabaw na podwórku i w kontakcie z osobą nieznajomą, ponadto utrwalały 

numery alarmowe. Za wykonane zadania otrzymywały pieczątkę 

„Honorowego Strażnika Miejskiego” i „Wzorowego rowerzysty” oraz 

słodkie upominki lub odblaski. W festynie uczestniczyło około 150 osób. 

Z naszego stoiska skorzystało około 60 osób. 

 

 Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy 

W dniu 10 czerwca 2018 roku strażnicy uczestniczyli w pikniku 

popularnonaukowym organizowanym przez Centrum Nowoczesności 

Młyn Wiedzy przy ul. Łokietka w Toruniu. 

Na imprezie zaprezentowałyśmy stanowisko profilaktyczne przeznaczone 

do zabaw edukacyjno – profilaktycznych. Dzieci podczas układania 

puzzli oraz kolorowania ilustracji miały okazję rozmawiać na tematy 

związane z bezpieczeństwem podczas kontaktów z osobami 

nieznajomymi, utrwalały numery alarmowe oraz przepisy związane z 

ruchem rowerów Dorośli uczestnicy festynu mieli okazję wykonywać 

ćwiczenia z wykorzystaniem alkogogli, które służą do przedstawienia jak 

zmienia się postrzeganie człowieka po spożyciu określonej dawki 
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alkoholu. Ćwiczenia wykonywane były między innymi przy 

wykorzystaniu symulatora do jazdy samochodem. 

Wszyscy uczestnicy festynu mogli obejrzeć naszego drona i przy okazji 

porozmawiać z jego operatorem. Patrol eko zaprezentował sprzęt, którym 

posługuje się w codziennej pracy, a dzieci mogły poćwiczyć łapanie 

„węża” przy pomocy specjalnego chwytaka. 

W imprezie uczestniczyło około 600 osób, natomiast w przygotowanych 

przez nas zabawach i ćwiczeniach wzięło udział około 200. 

 

 Bezpieczny senior na Chełmińskim Przedmieściu 

Toruńscy Strażnicy Miejscy uczestniczyli w spotkaniu z seniorami, które 

odbyło się dnia 15.03.2018 r w Szkole Podstawowej nr 5 w Toruniu. 

Organizatorami seminarium „Bezpieczny senior na Chełmińskim 

Przedmieściu" byli Kujawsko-Pomorska Fundacja Rozwoju Sportu oraz 

Rada Okręgu nr 11 ”Chełmińskie”. 

Podczas spotkania strażniczka - profilaktyk przypominała przepisy i 

zasady obowiązujące poruszających się po drogach pieszych i 

rowerzystów. Prezentowała sposoby na zwiększenie bezpieczeństwa 

seniorów poprzez między innymi noszenie odblasków. Po prelekcji 

wszyscy uczestnicy seminarium otrzymali przygotowane przez 

sponsorów torby i gadżety odblaskowe.  

 Ponadto strażnicy - ratownicy uczyli seniorów udzielania pomocy 

przedmedycznej przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu do 

resuscytacji. Dodatkowo powyższe spotkanie było też okazją do poznania 

strażnika dzielnicowego.  

W przedmiotowym seminarium uczestniczyło około 45 seniorów. 

 

 Współpraca z Radą Seniorów 

W dniu 24 czerwca 2018 roku w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego 

odbyła się II Toruńska Senioriada pn. „Jesteśmy 2018”. Imprezę 

zorganizowała Rada Seniorów, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 

oraz Wydział Promocji UMT. Senioriada miała na celu zachęcenie 

mieszkańców Torunia tzw. 60+ do aktywizacji na różnych płaszczyznach 

życia społecznego. Wśród instytucji zaproszonych do udziału  

w imprezie znalazła się również toruńska Straż Miejska.  W trakcie 

festynu seniorzy mieli okazję porozmawiać ze strażnikami na tematy 

związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Seniorzy mogli uzyskać 

pomoc w trudnych sprawach związanych z przemocą w rodzinie. 

Ponadto strażnicy – ratownicy prezentowali wyposażenie medyczne, 

którym dysponują, na co dzień w służbie. Przeprowadzili też pokaz 

udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrzymania akcji serca  

u osoby dorosłej posługując się fantomem szkoleniowym. Uczestnicy 

Senioriady mieli okazję wziąć także udział w ćwiczeniach z alkogoglami. 

Łącznie w imprezie wzięło udział ok. 800 osób.  

 

 Tydzień Pomocy Ofiarom przestępstw 

W ramach ogólnopolskiego „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”  

w dniu 23 lutego 2018 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej w Toruniu 

pełnili dyżury dla osób pokrzywdzonych w wyniku działań o charakterze 

przestępczym. Do dyspozycji mieszkańców potrzebujących pomocy byli 

Jarosław Paralusz psycholog, terapeuta traumy, biegły sądowy z zakresu 

psychotraumatologii oraz Hanna Giełdon–Szramowska, specjalistka  

z zakresu przeciwdziałania przemocy, członek Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Główną ideą 

przedsięwzięcia było zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa 

osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także udzielenie wsparcia 

potrzebującym. 

 

 Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  

w Toruniu. 
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      W związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia  

w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego od początku 

roku 2012 strażnik z Zespołu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej – 

specjalista ds. przemocy Straży Miejskiej w Toruniu uczestniczy 

cyklicznie raz w miesiącu w spotkaniach zespołu. Podczas spotkań 

zespołu wspólnie z przedstawicielami innych służb i organizacji 

uczestniczy we wdrażaniu i koordynowaniu modelu interwencji opartej 

na procedurze tzw. „Niebieskiej Karty”. 

 

 

 

 

XIV. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH FUNKCJONARIUSZY 

STRAŻY MIEJSKIEJ W TORUNIU 

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych jednym z podstawowych obowiązków 

strażnika miejskiego jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zadanie to jest realizowane zarówno poprzez 

podnoszenie swojego wykształcenia indywidualnie, jak i również poprzez działania zainicjowane przez Straż Miejską. 

W roku 2018 Straż Miejska w Toruniu prowadziła następujące działania zmierzające do podniesienia kwalifikacji 

zawodowych strażników: 

 

 Kurs doskonalący dla wszystkich funkcjonariuszy z zakresu taktyk  

i technik interwencji. 

 

 Kurs pierwszej pomocy dla wszystkich funkcjonariuszy z zakresu pomocy 

osobom z objawami hipotermii. 

 

 Szkolenie z zakresu przeprowadzania badań psychologicznych i 

wydawania orzeczeń psychologicznych osobom ubiegającym się o broń 

lub posługujących się bronią. 

 

 Neurobiologiczne ukierunkowanie w terapii EMDR w leczeniu depresji. 

 

 Udział w konferencjach oraz szkoleniach specjalistycznych:  

 Współczesne niewolnictwo – społeczne i prawne aspekty handlu 

ludźmi, 

 II Międzynarodowa konferencja: Przeciwdziałanie narkomanii na 

poziomie lokalnym, 

 Zagadnienia prawne przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Zieleń Miejska - Naturalne 

Bogactwo Miasta, 

 Szkolenie Kręgi naprawcze, 

 Wojewódzka Konferencja Falochron dla młodzieży, profilaktyka 

zachowań ryzykownych u młodzieży szkół gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych, 

 Szkolenie dla rzeczników prasowych i osób zajmujących się  

w strażach miejskich i gminnych kontaktami z mediami. 

 

XV. UDZIAŁ W ZAWODACH ORAZ SPORTOWE OSIĄGNIĘCIA 

FUNKCJONARIUSZY STRAŻY MIEJSKIEJ W TORUNIU 

 

W roku 2018 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej w Toruniu uczestniczyli w roli zawodników 

 w różnych wydarzeniach sportowych. Jako reprezentanci naszej jednostki odnieśli sukcesy w następujących 

dziedzinach sportowych: 
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 Turniej strzelecki 

Funkcjonariuszka toruńskiej Straży Miejskiej zaprezentowała swoje 

umiejętności strzeleckie podczas zawodów zorganizowanych przez 

Kurkowe Bractwo Strzeleckie. Turniej odbył się w dniu 11 marca 2018 

roku na terenie fortu VI w Toruniu. W strzelaniu memoriałowym 

zorganizowanym dla uczczenia pamięci gen. prof. Elżbiety Zawackiej 

miały okazję zmierzyć się kobiety – reprezentantki służb mundurowych 

oraz siostry Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. W konkurencji 

strzelania o tytuł Pierwszej Damy KBS Toruń A.D. 2018 rywalizowało 

łącznie jedenaście pań. Przedstawicielka naszej jednostki, pani Marta 

Przewięźlikowska z Zespołu ds. Wykroczeń Straży Miejskiej w Toruniu 

wywalczyła II miejsce.  

 

 Toruńska Sztafeta Wolności 2018.   

W dniu 14 stycznia 2018 roku czterech funkcjonariuszy reprezentowało 

toruńską Straż Miejską w Toruńskich Sztafetach Wolności 2018. 

 Zawody – sztafeta oraz biegi towarzyszące odbyły się na terenie 

Przystani Sportów Wodnych w Toruniu przy ul. Popiełuszki. 

Municypalni pobiegli w sztafecie na dystansie 4 x 5km. W klasyfikacji 

drużynowej na 33 startujące zespoły uplasowali się na 19 pozycji.  

 

 Zlot Gwiaździsty Drużyn Ratowniczych Służb Mundurowych 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Toruńscy strażnicy miejscy – ratownicy zajęli II miejsce w Zlocie 

Gwiaździstym Drużyn Ratowniczych Służb Mundurowych 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zawody odbyły się w dniu 22 

września 2018 roku w miejscowości Przysiek. Ćwiczenia zostały 

zorganizowane przez Mundurowy Klub Motorowy Rzeczypospolitej 

Polskiej Zarząd Główny w Toruniu. W zawodach uczestniczyło 12 

zespołów ratowniczych służb mundurowych m.in. Państwowa Straż 

Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Policja, WOPR oraz klasy 

mundurowe szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-

pomorskiego. W manewrach drużyny ratowników musiały wykazać się 

wiedzą teoretyczną oraz pokazać swoje umiejętności w sytuacjach 

zagrożenia życia i zdrowia osób uczestniczących w wypadach 

komunikacyjnych. Nasz zespół zaprezentował duży profesjonalizm  

i okazał się jednym z najlepszych zajmując drugie miejsce, tuż po 

drużynie Państwowej Straży Pożarnej. 

 

 Międzynarodowe Motorowe Mistrzostwa Służb Mundurowych PZM 

UNIFORM MOTOR RALLY     
W sobotę, 15 września 2018 r., na torze kartingowym przy stadionie 

żużlowym Motoarena odbyły się kolejne Międzynarodowe Motorowe 

Mistrzostwa Służb Mundurowych PZM „UNIFORM MOTOR RALLY 

2018”. W tegorocznej edycji startowało 49 zawodników. Wśród nich byli 

funkcjonariusze różnych służb mundurowych (m.in. toruńskiej Straży 

Miejskiej), członkowie klubów zrzeszonych w PZM, członkowie 

Mundurowego Klubu Motorowego RP, członkowie Federacji 

Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP oraz członkowie europejskich 

klubów motorowych IPMC i IPA.  Celem zorganizowania MMPSM było 

podnoszenie umiejętności techniki jazdy, integrowanie służb 

mundurowych oraz propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Przedstawiciele naszej jednostki doskonale poradzili sobie zarówno w 

klasyfikacji indywidualnej, jak i drużynowej. Ogromny sukces odniosła 

Kamila Piotrowska – funkcjonariuszka Straży Miejskiej w Toruniu, która 

po zaciętej rywalizacji na torze uplasowała się na pierwszym miejscu w 

kategorii kobiet zdobywając Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. Natomiast jej patrolowi koledzy, strażnicy z Grupy 

Interwencyjnej również uplasowali się na wysokich pozycjach w 

klasyfikacji generalnej – Łukasz Jankowski zajął 3 miejsce a Jarosław 

Górecki miejsce 6 na 49 uczestników. W klasyfikacji drużynowej 

toruńscy strażnicy zdobyli puchar zajmując drugie miejsce na 17 drużyn.  
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XVI. PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ PREWENCYJNYCH ZA POŚREDNICTWEM 

ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU 

 

Straż Miejska w Toruniu poprzez ścisłą współpracę z mediami propaguje podejmowane i wdrażane działania 

prewencyjno - informacyjne. W roku 2018 był prowadzony systematyczny i szczegółowy monitoring mediów 

obejmujący spis informacji z zakresu działalności, wprowadzania inicjatyw i realizacji akcji przez Straż Miejską  

w Toruniu. Wprowadzony system obejmuje szczegółowy wykaz z uwzględnieniem podziału informacji na 

pozytywne, negatywne oraz neutralne, a także czy informacja ukazała się z inicjatywy Straży Miejskiej czy innych 

podmiotów. Kompleksowe monitorowanie mediów pozwala na dokonanie analizy pod kątem odbioru instytucji przez 

społeczeństwo i pomaga ukierunkować działania, w taki sposób by sprostać oczekiwaniom odbiorców.  

W 2018 roku łącznie ukazało się 1.041 informacji z zakresu działalności Straży Miejskiej w Toruniu,  

a 779 z nich ukazało się z inicjatywy Straży Miejskiej w Toruniu. 
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XVII. ZESTAWIENIE SPORZ ĄDZONYCH WNIOSKÓW O UKARANIE  
DO SĄDU REJONOWEGO ORAZ NAŁO ŻONYCH MANDATÓW KARNYCH  

 
 

 Na przestrzeni 2018 roku, na podstawie 250 notatek sporządzanych przez strażników,  wystawionych przez 

nich 288 wezwań, a także 9 ustnych zawiadomień o popełnionym wykroczeniu podjęto czynności wyjaśniające, 

zmierzające w kierunku skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Toruniu, zgodnie z przepisami 

ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Ze względów proceduralnych, w przypadku 6 spraw 

czynności wyjaśniające zostaną zakończone w roku 2019. 

 Strażnicy Zespołu do spraw wykroczeń przeprowadzili również czynności w przypadku 38 spraw, które 

zostały skierowane do Straży Miejskiej w Toruniu przez inne straże z terenu całej Polski w ramach tzw. „pomocy 

prawnej”. 
 W roku 2018 odbyły się 374 sprawy w Sądzie Rejonowym w Toruniu - XII Wydziale Karnym dotyczące 

wniosków sporządzonych w latach 2017 – 2018.  

Sąd Rejonowy zakończył postępowanie i wydał 374 nakazów sądowych (396 w roku 2017) orzekając 

o winie. 

Sprawy kończyły się następująco: 

- w 349 sprawach Sąd orzekł karę grzywny (362 w roku 2017); 

- w 13 sprawach Sąd orzekł naganę (19 w roku 2017); 

- w 11 sprawach zastosowano karę ograniczenia wolności wraz z wykonywaniem określonych godzin 

nieodpłatnej pracy na cele społeczne (14 w roku 2017); 

- Sąd wydał 1 wyrok „winny” i jednocześnie odstąpił od wymierzenia kary.  
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Tabela nr 1.1 Wykaz sporządzonych wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego 
2018 r. 2017 r. 2016 r. Lp. Rodzaj wykroczenia 
ilość ilość ilość 

1. Art.10 ust.2 
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: nieporządek 
na posesji, brak urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych 

1 4 5 

2. 
Art. 10 ust.2 - 
śnieg 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:  nie 
odśnieżony chodnik przed posesją 

- - - 

3. Art. 10 ust.2a 
Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:  naruszenie 
pozostałych przepisów  regulaminów porządkowych  

- 4 - 

4. Art. 50 KW  nie opuszczenie zbiegowiska publicznego - - - 

5. 
Art. 10 ust.2a - 
deratyzacja 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zw. z 
URMT 416/12; 300/16: nie wyłożenie trutki na szczury, brak 
informacji o wyłożonej trutce 

1 - - 

6. 
Art. 10 ust.2a - 
psy 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zw. z  
URMT 416/12, 300/16: wyprowadzanie psów bez smyczy,  
w miejscach zabronionych, nie uprzątnięcie odchodów po psie 

6 10 23 

7. Art. 37 ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt: warunki trzymania zwierząt - - - 

8. Art. 13 ust.1 
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 
wyrobów tytoniowych:  sprzedaż papierosów nieletniemu na sztuki 

3 1 1 

9. Art. 13 ust.2 
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 
wyrobów tytoniowych: palenie tytoniu w miejscu zabronionym 

5 6 2 

10. Art. 431 ust. 1 
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi: spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych 

128 81 59 

11. Art. 431 ust. 2 
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi:  usiłowanie spożycia alkoholu w miejscach 
zabronionych 

- 1 5 

12. Art. 51 KW 
zakłócanie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego lub 
wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym 

13 23 44 

13. 
Art. 54 KW - 
taxi 

w zw. z URMT 123/99 w sprawie przepisów porządkowych 
związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na obszarze 
Gminy Miasta Toruń – brak nr bocznego taksówki, informacji o 
stawce za 1 km oraz niedostępność przepisów porządkowych u 
przewoźnika 

2 - - 

14. Art. 58 KW  żebranie w miejscu publicznym 1 - 1 

15. 
Art. 60.3 §1 
KW 

handel w miejscu zabronionym 
6 25 17 

16. Art. 63a KW rozwieszanie plakatów, ulotek, ogłoszeń itp. w miejscu zabronionym - - - 
17. Art. 64 KW brak tabliczki z nr porządkowym posesji - - - 
18. Art. 65 KW nieokazanie dokumentów tożsamości podczas legitymowania 1 5 2 
19. Art. 66 KW wprowadzenie w błąd instytucji fałszywą informacją - - 1 

20. 
Art. 70 pkt 1 
Ust. 

Ustawa o odpadach: prowadzenie skupu złomu bez wymaganych 
formularzy przyjęcia odpadów. 

- - - 

21. Art. 71 Ust. Ustawa o odpadach:  spalanie odpadów w miejscu zabronionym - - - 

22. Art. 72 KW 
nie zabezpieczenie miejsca niebezpiecznego dla życia lub zdrowia 
człowieka 

- - - 
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Tabela nr 1.2 Wykaz sporządzonych wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego – c.d. 

 
 
 
 
 
 

2018 r. 2017 r. 2016 r. Lp. Rodzaj wykroczenia 
ilość ilość ilość 

23. Art. 75 KW doprowadzenie do wypadania odpadów z okna posesji - - 1 

24. Art. 77 KW 
niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy 
trzymaniu zwierzęcia, wypuszczanie psów bez smyczy 

1 - 5 

25. Art. 78 KW 
drażnienie lub płoszenie zwierzęcia doprowadzając do tego, że staje 
się niebezpieczne 

- - 1 

26. Art. 82 KW wykroczenie przeciwko przepisom p.poż. - - - 

27. Art. 85 ust. 1a 
Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt: brak szczepienia psa 

1 - 1 

28. Art. 85 § 1 KW Samowolne usunięcie, zniszczenie, uszkodzenie znaku drogowego 2 - - 
29. Art. 88 KW prowadzenie pojazdu bez wymaganych przepisami świateł - 1 - 
30. Art. 89 KW dopuszczenie do przebywania na drodze bez opieki dziecka do lat 7 - - - 
31. Art. 90 KW tamowanie i utrudnianie ruchu - - 1 
32. Art. 91 KW zanieczyszczenie drogi publicznej - - - 

33. Art. 92 KW 
niezastosowanie się do sygnałów lub znaków drogowych, 
parkowanie pojazdów na zakazach 

27 54 82 

34. 
Art. 92 KW - 
pieszy 

przejście przez jezdnię przy zapalonym czerwonym świetle na 
sygnalizatorze 

2 3 7 

35. 
Art. 92 KW – 
rower 

niezastosowanie się do sygnałów lub znaków drogowych jadąc 
rowerem 

- - - 

36. Art. 94 KW 
prowadzenie pojazdu na drodze publicznej nie mając do tego 
uprawnienia 

2 - - 

37. Art. 95 KW brak wymaganych dokumentów podczas kontroli - - 1 

38. Art. 96 § 3 KW 
nie podanie informacji komu powierzono pojazd do kierowania lub 
używania w oznaczonym czasie 

240 197 363 

39. Art. 97 KW 
parkowanie pojazdów na drogach w miejscach zabronionych np.: 
obręb skrzyżowania, brak 1,5m na chodniku, koperta-miejsce 
zastrzeżone, parkowanie po skosie 

57 45 26 

40. 
Art. 97 KW - 
pieszy 

przechodzenie przez jezdnię poza miejscem wyznaczonym tj. 
przejściem dla pieszych 

- - - 

41. 
Art. 97 KW- 
rower 

przejechanie rowerem przez przejście dla pieszych wbrew zakazowi 
- 1 - 

42. 
Art. 127 pkt 2e 
Ust. 

Ustawy o ochronie przyrody: usunięcie gniazda z żywym 
pisklęciem 

- - 1 

43. Art. 140 KW dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku 2 - 1 
44. Art. 141 KW używanie słów wulgarnych w miejscu publicznym 7 9 15 
45. Art. 143 KW uszkodzenia mienia publicznego - 5 - 
46. Art. 144 KW niszczenie zieleni – parkowanie na trawniku 3 1 2 
47. Art. 145 KW zanieczyszczenie miejsca publicznego - 4 9 

48. Art. 145M KW 
zanieczyszczenie miejsca publicznego poprzez załatwienie potrzeby 
fizjologicznej 

7 15 24 

49. Art. 343.1 Ust. 
Ustawy o ochronie środowiska:  używanie urządzeń nagłaśniających 
bez zezwolenia 

- 2 - 

50. Art. 161 KW wjazd do lasu pojazdem silnikowym bez zezwolenia - - - 
51. Art. 191 Ust. Ustawy o odpadach: spalanie odpadów poza spalarniami 3 3 7 

RAZEM 521 502 706 
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Tabela nr 2.1 Wykaz nałożonych mandatów karnych  

 
 
 

2018 r. 2017 r. 2016 r. Lp. Rodzaj 
wykroczenia 

opis wykroczenia 
ilość kwota Ilo ść kwota ilość kwota 

1. Art. 10 ust. 2 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: nieporządek na 
posesji, brak urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych 

46 7750,00 38 5 050,- 27 4 650,- 

2. 
Art. 10 ust. 2 - 
śnieg 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:  nie odśnieżony 
chodnik przed posesją 

8 800,00 2 200,- 3 300,- 

3. 
Art. 10 ust. 2a, 
art.117 KW* 

Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:  naruszenie 
pozostałych przepisów regulaminów porządkowych 

9 1700,00 1 50,- 4 300,- 

4. 
Art. 10 ust. 2a -
deratyzacja 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zw. z URMT  
416/12, 300/16: nie wyłożenie trutki na szczury, brak informacji o 
wyłożonej trutce 

35 2600,00 26 1 750,- 16 850,- 

5. 
Art. 10 ust. 2a – 
psy-odchody 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: nie uprzątnięcie 
odchodów po psie 

53 3700,00 80 4 570,- 91 5 150,- 

6. 
Art. 10 ust. 2a - 
psy 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zw. z  URMT 
416/12, 300/16 wyprowadzanie psów bez smyczy, w miejscach 
zabronionych, nie uprzątnięcie odchodów po psie 

17 1150,00 29 1 450,- 37 2 100,- 

7. 
Art. 54 KW - 
psy 

w zw. z URMT 416/12, 300/16 – wyprowadzanie psów w miejscach 
zabronionych, nie uprzątnięcie odchodów po psie 

- - - - 1 50,- 

8. Art. 13 ust. 1 
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 
wyrobów tytoniowych: sprzedaż papierosów luzem lub osobie 
nieletniej 

3 1100,00 3 1 500,- 3 650,- 

9. Art. 13 ust.2 
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 
wyrobów tytoniowych:  palenie tytoniu  
w miejscach zabronionych 

124 6420,00 185 9 550,- 133 6 950,- 

10. Art. 37 ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt: warunki trzymania zwierząt - - 1 50,- 1 50,- 
11. Art. 431 ust. 1 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 

spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych 
728 72800,00 1361 136 100,- 838 83 750,- 

12. Art. 431 ust. 2 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:  
usiłowanie spożycia alkoholu w miejscach zabronionych 

10 950,00 14 1 200,- 495 25 390,- 

13. Art. 45 pkt 2 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 
nie wywieszenie informacji o szkodliwości picia alkoholu 

- - - - - - 

14. Art. 51 KW zakłócanie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego lub 
wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym 

25 4650,00 20 4 900,- 53 8 650,- 

15. 
Art. 54 KW - 
tytoń 

w zw. z URMT 211/07 w sprawie ustalenia „stref wolnych od dymu 
tytoniowego”, ograniczenia rozpowszechniania reklamy tytoniowej: 
palenie tytoniu w miejscach zabronionych 

- - - - - - 

16. 
Art. 54 KW – 
handel 
Art.60.3 § 1 KW 

w zw. z URMT 270/03 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru 
oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz w 
sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta 
Torunia – handel w miejscu zabronionym 

103 15620,00 
4 

220 
200,- 

18 690,- 
4 
28 

220,- 
2 400,- 

17. 
Art. 54 KW - 
taxi 

w zw. z URMT 123/99 w sprawie przepisów porządkowych 
związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na obszarze Gminy 
Miasta Toruń – brak nr bocznego taksówki, informacji o stawce za 1 
km oraz niedostępność przepisów porządkowych u przewoźnika 

22 1450,00 8 600,- 5 350,- 

18. 
Art. 54 KW - 
petardy 

w zw. z URMT 81/94 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 1/94 
Zarządu Miasta Torunia w sprawie ograniczenia używania materiałów 
pirotechnicznych na terenie Miasta Torunia: używanie petard w 
okresie zabronionym 

1 100,00 2 400,- 2 150,- 

19. Art. 58 KW żebranie o pieniądze pomimo zdolności do pracy 1 20,00 22 1 650,- 11 800,- 
20. Art. 63a KW rozwieszanie plakatów, ulotek, ogłoszeń itp. w miejscu zabronionym 10 1000,00 7 350,- 14 1 250,- 
21. Art. 64 KW nieumieszczenie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości - - - - - - 
22. Art. 65 KW wprowadzenie w błąd co do tożsamości własnej 3 900,00 7 1 800,- 3 950,- 
23. Art. 67 KW umyślne zniszczenie ogłoszenia - - - - - - 
24. 

Art. 70 pkt.1 
Ust. Ustawa o odpadach: gromadzenie odpadów na posesji - - - - - - 

25. Art. 71 Ust. Ustawa o odpadach: spalanie odpadów w miejscu zabronionym, 
spalanie w piecu odpadów zabronionych 

- - - - - - 

26. Art. 72 KW niezabezpieczenie miejsca niebezpiecznego dla życia lub zdrowia 
człowieka 

- - - - 1 100,- 
27. Art. 75 KW rzucanie ciężkimi przedmiotami - - 5 550,- 1 50,- 
28. Art. 77 KW niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy 

trzymaniu zwierzęcia, wypuszczanie psów bez smyczy 
29 2050,00 30 1 950,- 46 2 900,- 

29. Art. 84 KW nie oznaczenie na drodze miejsca prowadzenia robót - - - - - - 
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Tabela nr 2.2 Wykaz nałożonych mandatów karnych – c.d.  

 
 
 
 

2018 r. 2017 r. 2016 r. Lp. Rodzaj 
wykroczenia 

opis wykroczenia 
ilość kwota ilość kwota ilość kwota 

30. Art. 85 § 1 KW samowolne usunięcie znaku drogowego - - - - 1 100,- 
31. Art. 85 ust.1a Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt: brak szczepienia psa 
3 150,00 - - - - 

32. Art. 87 KW kierowanie pojazdem przez wał przeciwpowodziowy wbrew zakazowi - - - - - - 
33. Art. 88 KW prowadzenie pojazdu bez wymaganych przepisami świateł - - - - - - 
34. 

Art. 88 KW - 
rower prowadzenie roweru bez wymaganych przepisami świateł 1 100,00 6 600,- 3 300,- 

35. Art. 89 KW dopuszczenie do przebywania na drodze bez opieki dziecka do lat 7 - - - - - - 
36. Art. 90 KW tamowanie i utrudnianie ruchu 27 2700,00 35 3 500,- 26 2 600,- 
37. 

Art. 90 KW - 
pieszy 

utrudnienie ruchu pojazdom poprzez przechodzenie przez jezdnię w 
miejscu niewyznaczonym 

- - 2 100,- - - 
38. Art. 91 KW zanieczyszczenie drogi publicznej - - 5 350,- 2 150,- 
39. Art. 92 KW niezastosowanie się do sygnałów lub znaków drogowych, parkowanie 

pojazdów na zakazach 
1684 164500,0

0 
3917 365 350,- 4057 382 410,- 

40. 
Art. 92 KW - 
pieszy 

przejście przez jezdnię przy zapalonym czerwonym świetle na 
sygnalizatorze 

35 2900,00 65 5 000,- 43 4 250,- 

41. 
Art. 92 KW - 
rower niezastosowanie się do sygnałów lub znaków drogowych jadąc rowerem - - 3 150,- 31 1 750,-  

42. Art. 94 KW prowadzenie pojazdu na drodze publicznej nie mając do tego 
uprawnienia 

- - 5 2 300,- 9 3 700,- 

43. Art. 95 KW prowadzenie pojazdu na drodze publicznej nie mając przy sobie 
wymaganych dokumentów 

24 1300,00 51 2 600,- 48 2 650,- 

44. Art. 95 Ust. Ustawy o zużytym sprzęcie elektr. i elektron.: umieszczenie zużytego 
sprzętu (elektr. i elektron.) łącznie z innym odpadami 

- - - - 1 50,- 

45. Art. 96 § 3 KW nie podanie informacji komu powierzono pojazd do kierowania lub 
używania w oznaczonym czasie 

173 13450,00 161 13 500,- 62 5 300,- 

46. Art. 96 Ust. 
Ustawy o zużytym sprzęcie elektr. i elektron.: nieprzekazanie zużytego 
sprzętu (elektr. i elektron.) pochodzącego z gospodarstwa domowego 
podmiotowi uprawnionemu do zbierania takiego sprzętu 

1 100,00 3 250,- 2 150,- 

47. Art. 97 KW 
parkowanie pojazdów na drogach w miejscach zabronionych np.: obręb 
skrzyżowania, brak 1,5m na chodniku, koperta-miejsce zastrzeżone, 
parkowanie po skosie  

2161 22100,00 1795 186 800,- 913 93 300,- 

48. 
Art. 97 KW - 
pieszy 

przechodzenie przez jezdnię poza miejscem wyznaczonym tj. przejściem 
dla pieszych 

33 1950,00 99 5 250,- 89 4 550,- 

49. 
Art. 97 KW - 
rower przejechanie rowerem przez przejście dla pieszych wbrew zakazowi 1 100,00 24 1 500,- 19 1 300,- 

50. Art. 99 KW zajęcie pasa ruchu drogowego bez zezwolenia - - - - - - 
51. Art. 102 KW uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z 

dróg publicznych do przyległych nieruchomości 
- - - - 1 50,- 

52. Art. 104 KW zmuszanie nieletniego do żebrania 2 100,00 - - 1 50,- 
53. Art. 140 KW dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku 4 350,00 5 350,- 6 450,- 
54. Art. 141 KW używanie słów wulgarnych w miejscu publicznym 16 1450,00 81 6 200,- 51 4 100,- 
55. Art. 143 KW uszkodzenia mienia publicznego (ławki) 2 100,00 - - 5 300,- 
56. Art. 144 KW niszczenie zieleni – parkowanie na trawniku 145 8200,00 163 9 000,- 140 7 500,- 
57. Art. 145 KW zanieczyszczenie miejsca publicznego 149 10310,00 451 25 290,- 378 20 090,- 
58. Art. 145M KW zanieczyszczenie miejsca publicznego poprzez załatwienie potrzeby 

fizjologicznej 
106 10500,00 195 18 450,- 202 13 970,- 

59. Art. 153 § 1 KW zbieranie wrzosu gałęzi w nieswoim lesie 1 50,00 2 120,- - - 
60. Art. 156.1 Ust. Ustawy o ochronie środowiska: zakaz używania urządzeń nagłaśniających - - - - - - 
61. 

Art. 162; 161* 
KW 

wyrzucenie śmieci do lasu,  
* wjechanie pojazdem silnikowym do lasu bez zezwolenia 

1 
2* 

100,00 
100,00 

 
3* 

 
150,- 

5 
16* 

750,- 
1 450,- 

62. Art. 188 Ust. Ustawy o odpadach: przyjmowanie odpadów bez wystawienia 
pokwitowania 

- - 1 50,- - - 
63. Art. 191 Ust. Ustawy o odpadach: spalanie odpadów poza spalarniami 240 25670,00 143 11 090,- 47 3 900,- 
64. Art. 26 ust.1 pkt 2 Ustawy prawo o miarach: brak legalizacji taksometru, wagi 3 200,00 9 700,- 21 1 900,- 
65. Art. 174.3 Ust. Ustawy o odpadach: magazynowanie odpadów niezgodnie z przepisami 2 700,00 9 1 200,- - - 
66. Art. 343.1 Ust. Ustawy o ochronie środowiska: używanie urządzeń nagłaśniających bez 

zezwolenia 
- - 2 100,- - - 

RAZEM 6043 590840,00 9300 852 510,- 7996 705 080,- 
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Tabela nr 3. Wykaz osób ujętych (zatrzymanych) w patrolach samodzielnych oraz w działaniach 
z Policją  

 
 
 

 

 
Rok 2018 

 

 
Rok 2017 

 

 
Rok 2016 

 Lp. Powód zatrzymania, ujęcia, miejsce 
przekazania Działania 

wspólne  
z Policją  

Działania 
samo- 
dzielne 

Razem 
Działania 
wspólne  
z Policją  

Działania 
samo- 
dzielne 

Razem 
Działania 
wspólne  
z Policją  

Działania 
samo- 
dzielne 

Razem 

1. Sprawcy kradzieży  1 40 41 1 48 49 1 60 61 
2. Poszukiwani przez organy ścigania  4 10 14 5 16 21 3 10 13 
3. Sprawcy pobić  1 21 22 1 32 33 - 13 13 
4. Sprawcy wyłudzeń  - - - 1 5 6 - 2 2 

5. 
Sprawcy zakłóceń spokoju i porządku 
publicznego - 9 9 - 22 22 - 25 25 

6. Sprawcy chuligańskich wybryków  3 26 29 1 27 28 - 43 43 

7. 
Sprawcy kierowania pojazdu/roweru 
po alkoholu 1 15 16 - 12 12 - 13 13 

8. Sprawcy kolizji, potrąceń osób  - 5 5 - 17 17 - 17 17 

9. 
Brak prawa jazdy, dowodu 
rejestracyjnego, OC  - 1 1 - 5 5 - 3 3 

10. Narkomani   - - - - 12 12 - - - 

11. 
Osoby będące w posiadaniu 
narkotyków - 38 38 3 45 48 - 56 56 

12. Osoby odurzające się butaprenem - - - - - - - - - 

13. Uciekinierzy - nieletni - - - 1 3 4 - - - 

14. 
Sprawcy sprzedaży alkoholu osobom 
nieletnim / nietrzeźwym - 1* 1* - - - - - - 

15. Nieletni spożywający alkohol - 19 19 - 15 15 - 6 6 

16. Nieletni palący papierosy  - 1 1 - - - - 43 43 

17 Nieletni poza szkołą w czasie zajęć - - - - - - - 3 3 
Przewiezione do Izby 
Wytrzeźwień  29 643 672 36 767 803 13 694 707 

Przewiezione do miejsca 
zamieszkania - 43 43 1 47 48 2 52 54 

Przekazane Policji 14 40 54 11 56 67 7 39 46 

18. 
 

Osoby 
nietrzeźwe  

Przekazane Żandarmerii 
W. - 1 1 - - - - - - 

19. 
 

Wezwanie pomocy pogotowia 
ratunkowego  4 153 157 6 184 190 2 208 210 

20. Odnalezione osoby 1 5 6 - 4 4 - 4 4 

21. 
Osoba przewieziona do schroniska 
Brata Alberta 1 22 23 - 10 10 - 22 22 

22. Inne 2 40 42 3 56 59 - 31 31 

 RAZEM  61 1133 1194 70 1.383 1.453 28 1.344 1.372 




