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Wprowadzenie Krajowej Mapy Zagrożeń w naszym województwie można
określić jako sukces

Od dnia wprowadzenia tj. od 9 września 2016 r. kujawsko-pomorska Policja :

• otrzymała 8474 zgłoszeń

• nadal w weryfikacji pozostaje 323

• potwierdzono 1699 zgłoszeń

• Dane z KWP Bydgoszcz wg stanu na dzień 13 styczeń 2017 r.

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA



Mobilna bezpłatna aplikacja zapewnia użytkownikowi szybki dostęp do informacji

o adresach i numerach telefonów policyjnych obiektów (zawiera bazę teleadresową

wszystkich komend i komisariatów)

Została przygotowana z myślą o osobach, które kontaktują się z Policją w sytuacjach

innych, niż te zagrażające życiu lub zdrowiu

Po włączeniu usług lokalizacyjnych w telefonie sama odnajdzie najbliższe policyjne

obiekty

Po przejściu w tryb online wystarczy jedno kliknięcie, by wskazała trasę do najbliższej

komendy lub komisariatu. Równie sprawnie połączy nas z dyżurnymi policjantami

z wybranej jednostki

Moja Komenda” dostępna jest na telefony z systemem iOS oraz Android. Można ją pobrać w App Store

i Google Play.

Aplikacja MSWiA „Moja komenda”



Program „Dzielnicowy  Bliżej Nas”

Program MSWiA ruszył 14 listopada 2016 roku 
Założenie programu - dzielnicowy bliższy mieszkańcom.

Żeby ułatwić wyszukanie i kontakt ze swoim dzielnicowym MSWiA stworzono mobilną
wyszukiwarkę dzielnicowych. Aplikacja przeznaczona na smartfony umożliwia
wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce.

Program zakłada również, że dzielnicowi nie będą obciążani dodatkowymi
obowiązkami oraz będą mieli mniej pracy biurowej. Przewiduje także nowe szkolenia
dla dzielnicowych. Kładą one nacisk na kształcenie umiejętności wzmacniających
kontakt z obywatelami.

Obecnie w Polsce pracuje ok. 8 tysięcy dzielnicowych (464 dzielnicowych w kujawsko-
pomorskim). Docelowo dzielnicowi mają stanowić ok. 10 proc. wszystkich
funkcjonariuszy.



„Program ograniczania przestępczości i aspołecznych   
zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka 

na lata 2016 i 2017”

Program promuje działania na rzecz bezpieczeństwa społeczności
lokalnych.

Wspierane będą projekty przeciwdziałające patologiom społecznym, w tym
przeciwdziałanie przemocy, narkomanii oraz ograniczania dostępu
do substancji psychoaktywnych.

Zgodnie z założeniami Programu, wojewoda przyznaje środki na wdrażanie
projektów w formie dofinansowania dla:

• jednostek samorządu terytorialnego 

• organizacji pozarządowych



W 2017 roku dla całego kraju planowane jest 
przeznaczenie na realizację Programu 5.000.000 zł. 
Kwota ta przeznaczona zostanie na finansowanie celów 
szczegółowych 1, 2 i 3  

Cel główny programu: Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa 

społeczności lokalnych

Cele Szczegółowe Programu : 2016 r. 2017 r.

Cel Szczegółowy nr 1: Bezpieczeństwo w miejscach

publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia

lokalnych systemów bezpieczeństwa

1.300.000 zł 2.500.000 zł

Cel Szczegółowy nr 2: Przeciwdziałanie zjawiskom

patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży
1.000.000 zł 1.500.000 zł

Cel Szczegółowy nr 3: Edukacja dla bezpieczeństwa 700.000 zł 1.000.000 zł 



PROGRAM RAZEM BEZPIECZNIEJ w 2017 r.

Maksymalne dofinansowanie do jednego projektu w 2017 r.

do 100.000 zł

Termin składania wniosków do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

do 15 lutego 2017 r.

Wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach rządowego
programu należy składać do Wojewody i działa na zasadzie dobrowolności.

Szczegółowe informacje -> WBZK KPUW oraz www.razembezpieczniej.mswia.gov.pl.



PROGRAM „KLUB”
Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu 

upowszechniania sportu dzieci i młodzieży (do 18 roku życia)

Przedmiotem dofinansowania są:

wynagrodzenia szkoleniowców

organizacja obozów sportowych 

zakup sprzętu sportowego

Łączna kwota wnioskowanej dotacji

10 000 zł  dla klubu jednosekcyjnego

15 000 zł dla klubu wielosekcyjnego



PROGRAM „KLUB” w 2016 roku

2 151 małych i średnich klubów sportowych 

otrzymało w 2016 roku dofinansowanie 

w kwocie blisko 24 mln zł.

W naszym województwie dofinansowanie otrzymały 

w ubiegłym roku 93 kluby na łączną kwotę 1 057 708 zł.



Program „KLUB” – Plany na  2017 rok

W planie finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki

zabezpieczono na ten cel kwotę w wysokości 30 mln zł.

Na wszystkie programy wsparcia rozwoju sportu masowego, dzieci i młodzieży w

2017 roku zaplanowano łącznie kwotę 170 mln zł.

Więcej informacji o programie na stronie msit.gov.pl oraz pod nr telefonu

(22)-24-43-206.



Dziękuję za uwagę


