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Egzemplarze miesięcznika w policyjnej 
dystrybucji wewnętrznej są bezpłatne.

Redakcjaniezwracamateriałówniezamówionych,zastrzegasobiepra-
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Oddajemy w Państwa ręce kolejne
wydanie specjalne „Policji 997”.
Dziewiąty numer specjalny
poświęcony jest Krajowej Mapie
Zagrożeń Bezpieczeństwa – nowemu
narzędziu współpracy Policji 
ze społeczeństwem. Choć aplikacja
działa dopiero kilka miesięcy, widać
już konkretne, pozytywne efekty 
jej wprowadzenia. Możliwość
anonimowego i bardzo prostego 
dla końcowego użytkownika
informowania policjantów 
o występujących w okolicy
zagrożeniach zdobywa coraz
większą popularność.
Zaprezentowane przez nas dane
opracowało Biuro Prewencji KGP 
i dotyczą one okresu do 12 kwietnia
2017 roku, z podziałem na
poszczególne województwa.
Serdecznie zapraszamy do lektury!

Redakcja
zdj. na okładce Andrzej Mitura

redaktorzy prowadzący: 
Andrzej Chyliński, Artur Kowalczyk
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Szanowni Państwo!

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego czło-
wieka i  ma decydujący wpływ na funkcjonowanie społeczności. Warto 
pamiętać, że bezpieczeństwo jest naszą wspólną sprawą. W ubiegłym roku
przed Policją postawiono zadanie stworzenia nowego narzędzia, służącego
m.in. aktywizacji społeczności lokalnych. Tak zrodziła się koncepcja plat-
formy wymiany informacji między obywatelami a Policją: Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jej powstanie poprzedziły szerokie konsultacje
społeczne, w których uczestniczyło ponad 217 tys. osób. W lipcu 2016 roku
KMZB została wdrożona pilotażowo w trzech garnizonach Policji: podla-
skim, pomorskim i stołecznym, a już w październiku elektroniczna mapa
objęła swym zasięgiem całą Polskę.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to – mówiąc najprościej –
aplikacja internetowa zawierająca interaktywną mapę całego kraju, na
której każdy internauta może anonimowo zgłosić zdarzenia zagrażające
bezpieczeństwu, a Policja dokonuje ich weryfikacji w terenie. Nie jest to jednak internetowa wersja numeru alar-
mowego – zgłoszenie nie spowoduje natychmiastowej interwencji, ale zwróci uwagę policjantów na określoną
okolicę i konkretny problem.

Obecnie dostępne jest 25 różnych kategorii zdarzeń. Statystyki pokazują, że  najczęściej zgłaszane problemy
wiążą się z  nieprawidłowym parkowaniem, przekraczaniem dozwolonej prędkości na konkretnych odcinkach
ulic, spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych i używaniem środków odurzających, a także z niewłaściwą
infrastrukturą drogową. Wszystkie są przez policjantów weryfikowane, a w przypadku potwierdzenia zagrożeń
podejmowane są działania zmierzające do ich likwidacji.

Uważnie analizujemy też uwagi związane z działaniem aplikacji. Stale pracujemy nad jej rozwojem, a w naj-
bliższych planach jest opracowanie jej wersji mobilnej, jako że użytkownicy internetu w znakomitej większości
posługują się dziś smartfonami, a nie komputerami stacjonarnymi. Cennych uwag od użytkowników jest naprawdę
wiele – dzięki nim planujemy m.in. dodanie funkcji wyświetlania zagrożeń o statusie „Niepotwierdzone” przez
tydzień od daty nadania takiego statusu i miesiąc od daty nadania statusu „Potwierdzone – Wyeliminowane”
oraz umożliwienie użytkownikowi dopisywania podczas nanoszenia zagrożenia, oprócz daty i godziny zdarzenia,
również pory dnia oraz dni tygodnia. W planach jest także umożliwienie wprowadzania krótkich opisów tekstowych
oraz dołączania plików w formatach jpg, pdf, 3gp, mov, doc i txt.

Jak każda nowinka, także i  KMZB wymaga popularyzacji. To obecnie jeden z  naszych priorytetów. Jak 
dotychczas elektroniczną mapę odwiedzono ponad dwa miliony razy i  zgłoszono ponad 283 tysiące zagrożeń,
z czego potwierdzonych zostało ponad 102 tysiące. To naprawdę dużo, biorąc pod uwagę dość krótki okres funk-
cjonowania tego narzędzia.

Drodzy Czytelnicy,

Na kolejnych stronach wydania specjalnego czasopisma „Policja 997” zapoznacie się szczegółowo zarówno
z historią powstania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak i jej funkcjonalnością oraz dotychczasowymi
wynikami, z podziałem na poszczególne województwa. Jeśli dotychczas nie mieliście okazji zapoznać się z tym
narzędziem, serdecznie do tego zapraszam – jak już wspomniałem, bezpieczeństwo jest naszą wspólną sprawą
i tylko działając razem, odniesiemy sukces.
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KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK
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Panie Ministrze, skąd wziął się pomysł
na Krajową Mapę Zagrożeń
Bezpieczeństwa? Czy wzorowaliście się
państwo na innych rozwiązaniach?
Znamy m.in. doświadczenia
amerykańskie z okresu walki
z przestępczością w Nowym Jorku,
kiedy z inicjatywy burmistrza
Giulianiego i szefa policji Williama
Brattona powstała teoria „wybitych
szyb” i zainicjowano rozwój
współpracy ze społeczeństwem?

– Choć w pewnym stopniu posiłkowa-
liśmy się doświadczeniami z innych kra-
jów, w tym amerykańskimi i angielskimi,
projekt Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpie-
czeństwa jest naszą koncepcją autorską.
Dla mnie bezpośrednią inspiracją dla tego
pomysłu była mapa zagrożeń bezpieczeń-
stwa przygotowana dla m.st. Warszawy
pod rządami śp. prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego kilkanaście lat temu. Bezpośrednio
odpowiadał za to wówczas śp. wiceprezy-
dent Warszawy Władysław Stasiak. Ja peł-
niłem w tym czasie funkcję burmistrza
Śródmieścia m.st. Warszawy i również
w tych pracach uczestniczyłem. Stworze-
nie mapy zagrożeń bezpieczeństwa było
przewidziane w programie Prawa i Spra-
wiedliwości, którego w części dotyczącej
bezpieczeństwa byłem autorem. 

U podstaw tego przedsięwzięcia, podob-
nie jak kilku innych działań obecnie reali-
zowanych w Policji, leży przekonanie 

o konieczności współpracy Policji ze spo-
łeczeństwem w celu podnoszenia bezpie-
czeństwa obywateli.

Na czym dokładnie polega idea
Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa?

– Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa to interaktywne narzędzie pozwalające
zapoznać się z najważniejszymi zagroże-
niami występującymi w konkretnych miejs-
cach. Ma ona przede wszystkim charakter
prewencyjny – uniemożliwia powstawanie
lub powtarzanie się niebezpiecznych zda-
rzeń w określonych lokalizacjach. Stanowi
swoistą platformę wymiany informacji, za
pomocą której obywatel, w trosce o bez-
pieczeństwo swoje i swojego otoczenia,
dzieli się z Policją wiedzą o potencjalnych
zagrożeniach. Interaktywna funkcja mapy
to zaproszenie społeczeństwa do współ-
pracy z Policją na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa. Dzięki aktywności mieszkańców
wytwarza się mechanizm współpracy mię-
dzy nimi a Policją. Każdy, kto posiada in-
formacje istotne dla bezpieczeństwa lub za-
obserwował wokół siebie zagrożenia, może
w całkowicie bezpiecznej, anonimowej for-
mie podzielić się tą wiedzą, korzystając
z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Zadanie Policji to weryfikacja sygnałów
o zagrożeniach oraz podejmowanie skutecz-
nych działań celem ich eliminacji.  Krajowa
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa służy także

optymalnemu dysponowaniu siłami i środ-
kami Policji, zasobami sprzętowo-kadro-
wymi, doborowi odpowiednich metod pracy
Policji, prognozowaniu zagrożeń, które
mogą wystąpić w związku z różnego rodzaju
wydarzeniami. Rozlokowanie sił policyjnych
musi być racjonalne, odpowiednie do roz-
poznanych miejscowych zagrożeń. Poza
przestępczością pospolitą, która jest do-
kuczliwa w codziennym życiu obywateli,
Policja musi zwalczać zorganizowaną prze-
stępczość gospodarczą, narkotykową, trans-
graniczną, a także zwiększyć swoją skutecz-
ność w działaniach na rzecz bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Dobrze działający 
mechanizm Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa może być bardzo pomocny
w zwalczaniu również tych rodzajów prze-
stępstw.

W ubiegłym roku program Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa
wprowadzono pilotażowo w kilku
województwach. Czy po jego
zakończeniu konieczne były duże
zmiany w oryginalnym projekcie?

– Interaktywną mapę zagrożeń wprowa-
dziliśmy pilotażowo na terenie garnizonu

KMZB Sekretarz Stanu w MSWiA POLICJA 997       kwiecień 2017 r.
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Polacy ufają 
Krajowej Mapie Zagrożeń 
Bezpieczeństwa
Rozmowa z Jarosławem Zielińskim, sekretarzem stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
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stołecznego Policji, a także w wojewódz-
twach podlaskim i pomorskim w lipcu
2016 roku. W ciągu trwania pilotażu to
nowoczesne narzędzie współpracy obywa-
teli z Policją było szeroko promowane.
Funkcjonariusze organizowali spotkania
z różnymi środowiskami społecznymi, aby
jak najwięcej mieszkańców mogło zapo-
znać się z ideą Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa. W trakcie odbywających
się uroczystości i różnego rodzaju imprez
z udziałem Policji przygotowywano rów-
nież stoiska dostępne dla wszystkich za-
interesowanych, na których obywatele
mogli dowiedzieć się, jak korzystać z Kra-
jowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
W efekcie zakończony pilotaż potwierdził
trafność podstawowych rozwiązań, które
legły u podstaw Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa, co oznacza, że narzędzie
w zaproponowanym kształcie co do za-
sady się sprawdziło i zostało zaakcepto-
wane zarówno przez użytkowników, jak
i przez Policję.

obecnie dostępnych jest 25 kategorii
zdarzeń, które obywatele mogą
zgłaszać za pomocą aplikacji Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Czy
po kilku miesiącach funkcjonowania
mapy widać potrzebę rozszerzenia tego
katalogu?

– Dotychczasowe doświadczenia przy-
noszą wnioski prowadzące do potrzeby
niewielkiej korekty tego narzędzia. Użyt-
kownicy aplikacji, a także policjanci za-
angażowani w obsługę zgłoszonych za-
grożeń zaproponowali pewne zmiany
usprawniające działanie Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa. Komenda
Główna Policji wraz z Głównym Urzędem
Geodezji i Kartografii prowadzą już prace
zmierzające do ich wdrożenia. Wśród
zgłoszonych propozycji należy wymienić
między innymi: dodanie nowych cech
charakteryzujących zgłoszenia, takich jak
„Żart. Pomyłka” oraz „Potwierdzone –
Wyeliminowane”, jak również możliwość
wpisywania – oprócz daty, godziny – pory
roku oraz dnia tygodnia, w którym na-
stąpiło zdarzenie, umożliwienie dodawa-
nia przez użytkowników krótkich opisów
wraz ze zdjęciami, a także połączenie nie-
których kategorii zagrożeń. Jednym z po-
stulatów jest także przygotowanie wersji
aplikacji na urządzenia mobilne. W dobie
powszechnego dostępu do internetu
i urządzeń elektronicznych, takich jak
smartfony, tablety czy laptopy, jest to jak
najbardziej pożądana funkcjonalność,
która może przyczynić się do jeszcze szyb-
szego i sprawniejszego reagowania na po-

jawiające się zagrożenia. Istotną zmianą
zaproponowaną przez osoby korzystające
z mapy jest także dodanie możliwości po-
twierdzania przez użytkowników już ist-
niejących zagrożeń bez potrzeby nanosze-
nia ich ponownie. Zaletą tego rozwiązania
jest prezentowanie zagrożeń bez koniecz-
ności dublowania już zaznaczonych na
mapie. Uważam, że zaproponowane
zmiany usprawnią aplikację i spowodują,
że stanie się jeszcze bardziej przyjazna
i efektywna. Zakładamy, że część zapro-
ponowanych zmian zostanie wdrożona już
w drugiej połowie bieżącego roku.

Jak oceniany jest czas reakcji Policji na
zgłoszenia? Czy ich sprawdzenie
i ewentualne potwierdzenie nie trwa
w niektórych regionach kraju za długo?

– Czas weryfikacji zgłoszeń wynosi do
pięciu dni. W żadnym z województw
nie odnotowujemy, aby był on przekra-
czany. Nie można go przy tym mylić
z czasem reakcji Policji na zgłoszenia
alarmowe, w przypadku których musi być
on jak najkrótszy, a obecnie wynosi śred-
nio niecałe 12 minut. Jak podkreśliłem
wcześniej, Krajowa Mapa Zagrożeń Bez-
pieczeństwa ma głównie charakter pre-
wencyjny, a nie alarmowy – wymagający
natychmiastowej reakcji Policji. Bardzo
ważne i warte odnotowania jest, że dzia-
łanie mapy nie spowodowało zwiększe-
nia liczby interwencji w ramach zgłoszeń
alarmowych. Zgłoszenia na mapie stano-
wią wartość dodaną, a zatem obszary po-
prawy bezpieczeństwa dzięki temu inte-
raktywnemu narzędziu informatycznemu
powiększyły się na terenie całego kraju
i proces ten cały czas trwa. Gdyby nie
było Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpie-
czeństwa, Policja nie otrzymałaby infor-
macji o dużej liczbie różnego rodzaju za-
grożeń i w związku z tym nie mogłaby
na nie zareagować.

Dotychczas liczba zgłoszeń
przekroczyła 280 tys. Czy możemy
uznać, że Polacy poważnie traktują 
tę formę współpracy z Policją i wierzą
w jej skuteczność?

– O tym, że Polacy wierzą w skuteczność
współpracy z Policją za pomocą Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa świadczą
statystyki. Po 10 miesiącach jej funkcjono-
wania liczba użytkowników aplikacji zbliża
się do 700 tysięcy, a liczba odsłon wynosi
już ponad 2 miliony. Dane z połowy kwiet-
nia tego roku pokazują, że liczba zgłoszeń
zbliża się do 300 tysięcy, z czego w skali
kraju potwierdzonych zostało 36 proc. –
ponad 100 tysięcy. Największą potwier-

dzalność, sięgającą 54,63 proc., odnoto-
wano w województwie podlaskim, przy
czym w niektórych powiatach była ona wy-
jątkowo wysoka (w powiecie zambrowskim
na poziomie przekraczającym 76 proc.,
w powiecie sejneńskim – 70 proc., w su-
walskim – 65 proc.). Na kolejnych miejs-
cach znalazły się województwa: lubuskie
(42,37 proc.), małopolskie (41,89 proc.),
świętokrzyskie (40,73 proc.) oraz śląskie
(38,94 proc.). Od stycznia do marca 2017
roku przeprowadzono wśród użytkowni-
ków ankietę, z której wynika, że prawie
58 proc. respondentów pozytywnie ocenia
Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa,
a dobrą ocenę aplikacji wystawiło ponad
60 proc. użytkowników do 25. roku życia.
55 proc. badanych twierdzi, że mapa przy-
czyni się do spadku przestępstw lub wy-
kroczeń szczególnie uciążliwych. Najczę-
ściej wskazywanym źródłem informacji
o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa
jest internet (60 proc.). Blisko jedna piąta
badanych wskazuje na inne źródła pozys-
kania informacji o tym narzędziu. Dziękuję
wszystkim, którzy zajmowali się i zajmują
promocją mapy, w tym Policji, podmiotom
pozapolicyjnym, a także Kościołowi.

Co z obawami zgłaszanymi m.in. przez
deweloperów, że KMZB może posłużyć
do manipulacji poczuciem
bezpieczeństwa na określonych
terenach, np. nowego osiedla, co ich
zdaniem może spowodować mniejsze
zainteresowanie kupnem mieszkań
w tej okolicy?

– Już od samego początku, gdy dewelo-
perzy zgłaszali tego typu zastrzeżenia, 
byłem przekonany, że są to obawy nie-
uzasadnione, nieznajdujące oparcia
w rzeczywistości. Czas to potwierdził –
mapa nie spowodowała większej liczby
zgłoszeń alarmowych. Nie ma też ża-
dnych sygnałów o tym, aby jej funkcjo-
nowanie wpływało negatywnie na ceny
nieruchomości albo spowodowało
mniejsze zainteresowanie wśród poten-
cjalnych nabywców. Wręcz przeciwnie,
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
może mieć nawet pozytywny wpływ na
decyzję o zakupie nieruchomości, np.
mieszkania w określonej lokalizacji, bo
jest oczywiste, że im więcej zgłaszanych
zagrożeń Policja rozpoznaje i eliminuje,
tym ludzie czują się w danym miejscu
bezpieczniej.

Dziękuję za rozmowę.

Piotr MaCieJCZaK
zdj. autor
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KMZB ma też odzwierciedlać zagroże-
nia już dostrzeżone i zarejestrowane
przez służby, aktywizować społeczno-

ści lokalne, służyć ocenie i optymalizacji 
dotychczasowych struktur organizacyjnych 
Policji oraz umożliwiać weryfikację publiko-
wanych przez ośrodki badania opinii publicz-
nej ocen poczucia bezpieczeństwa obywateli
z analizami i danymi własnymi Policji. Dzia-
łania związane z opracowaniem tego narzędzia
informatycznego zostały rozpoczęte na po-
czątku 2016 r.

Chociaż samo pojęcie map zagrożeń funk-
cjonuje w Policji od wielu lat w kontekście
analiz na potrzeby dyslokacji służby patrolo-
wej, to zaproponowane rozwiązanie w sposób
dotychczas niestosowany aktywizuje społe-
czeństwo, które także powinno brać odpowie-
dzialność za stan bezpieczeństwa w swoim
miejscu zamieszkania. W tym celu powstała
interaktywna część Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa, za pośrednictwem której
każdy anonimowo może wskazać miejsce wy-
stępowania zagrożenia, które w jego ocenie
wpływa negatywnie na poczucie bezpieczeń-
stwa. Policja natomiast gwarantuje, że każdym
przypadkiem uwidocznionym na KMZB zaj-
mie się z należną powagą, a efekt jej działania
będzie widoczny na mapie. Przez internet Po-
licja, wykorzystując nowoczesne technologie,
dociera do szerokiego odbiorcy. 

KMZB to, obok dzielnicowych oraz poste-
runków Policji, jeden z trzech powiązanych ze
sobą filarów uspołecznienia działań Policji.
Można nawet stwierdzić, że jest to kluczowe
zadanie służby prewencyjnej Policji. Informacje
uzyskane dzięki KMZB są bowiem podstawą
do określania kierunków działań poszczegól-
nych komórek w służbie prewencyjnej, w tym
dzielnicowych, jak też wskazują na ewentualne
potrzeby zmian w strukturach organizacyjnych
jednostek Policji szczebla KMP/KPP/KRP czy

też KP. Projekt ten jako pierwszy w historii
Policji był poprzedzony tak szeroko zakrojo-
nymi konsultacjami społecznymi.

KONSULTACJE
Opracowane w Biurze Prewencji KGP zało-
żenia zostały przedstawione społeczeństwu
podczas konsultacji społecznych, które odby-
wały się od 21 stycznia do 22 kwietnia
2016 roku. Na podstawie informacji uzyska-
nych od obywateli, których 217 775 uczest-
niczyło w 11 990 konsultacjach, opracowano
katalog zagrożeń, które w ocenie społeczeń-
stwa w sposób istotny wpływają na poczucie
bezpieczeństwa. Pewnym zaskoczeniem był
fakt, że na poczucie bezpieczeństwa ludzi bar-
dziej wpływają takie zagrożenia, jak: spoży-
wanie alkoholu w miejscu niedozwolonym,
przekraczanie dozwolonej prędkości czy zła
organizacja ruchu drogowego niż potencjalne
zagrożenie stania się ofiarą kradzieży czy 
pobicia.

Na podstawie zgłaszanych postulatów
wyodrębniono 25 kategorii zagrożeń naj-
częściej się powtarzających w trakcie dys-
kusji nad kształtem KMZB. Dotyczyły one
obszarów:

1. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym: 
– nieprawidłowe oznakowanie na drogach, 
– przekraczanie dozwolonej prędkości,
– zła organizacja ruchu drogowego, 
– niewłaściwa infrastruktura drogowa, 
– nieprawidłowe parkowanie, 
– nielegalne rajdy samochodowe, 
– niestrzeżone przejazdy kolejowe, 
– „dzikie” przejścia przez tory, 
– umieszczenie na mapie zagrożeń zdarzeń

drogowych z udziałem zwierząt leśnych.
2. Demoralizacja nieletnich:
– miejsca grupowania się dzieci i mło-

dzieży w kontekście ich demoralizacji, 
– akty wandalizmu.

3. Wykroczenia: 
– spożywanie alkoholu w miejscach niedo-

zwolonych. 
4. Bezdomność, patologie społeczne: 
– bezdomność, 
– żebractwo,
– używanie środków odurzających.
5. Bezpieczeństwo na terenach wodnych: 
– utonięcia, 
– miejsca niebezpieczne, 
– dzikie kąpieliska. 
6. Ochrona środowiska: 
– kłusownictwo, 
– nielegalna wycinka drzew, 
– znęcanie się nad zwierzętami, 
– niszczenie zieleni, 
– dzikie wysypiska śmieci, 
– poruszanie się po terenach leśnych po-

jazdami typu quad, 
– wypalanie traw. 
Opracowano także katalog przestępstw, zda-

rzeń drogowych, interwencji Policji związanych
z wykroczeniami, które prezentowane są na
mapie statystycznej jako wskaźnik w przeli-
czeniu na 10 tys. mieszkańców (w przypadku
przestępstw), w postaci kwadratów 1 km na
1 km w przypadku interwencji Policji, czy za-
równo w przeliczeniu na liczbę ludności, jak
i sumę kilometrów dróg w przypadku zdarzeń
drogowych. Dodatkowo prezentowane są wy-
niki badań opinii publicznej dotyczące poczucia
bezpieczeństwa. Opis poszczególnych kategorii
znajduje się w zakładkach.

W ten sposób w systemie kwartalnym pre-
zentowane są:

– zagrożenia przestępczością  (w tym m.in.
w 7 podstawowych kategoriach) narko-
tykową, seksualną, oszustwami „na
wnuczka” oraz „na policjanta”,  kierowa-
nie pojazdami mechanicznymi w stanie
nietrzeźwości (przestępstwa zarejestro-
wane z chwilą wszczęcia postępowania
przygotowawczego),

– zagrożenia wykroczeniami szczególnie
uciążliwymi społecznie (interwencje Po-
licji dotyczące zgłoszonych zdarzeń, za-
rejestrowane w Systemie Wspomagania
Dowodzenia Policji),

– wypadki drogowe, ofiary śmiertelne wy-
padków drogowych, wykazy powiatów,

KMZB Platforma wymiany informacji POLICJA 997       kwiecień 2017 r.
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Mapa żyje dzięki
współpracy
Zgodnie z poleceniem sekretarza stanu w MSWiA Jarosława
Zielińskiego Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
(KMZB) ma być platformą wymiany informacji
o zagrożeniach między Policją a społecznościami lokalnymi.
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odcinków dróg najbardziej zagrożonych
wypadkami,

– wyniki badań społecznych w zakresie po-
czucia bezpieczeństwa. 

PILOTAŻ
Wdrożenie narzędzia poprzedził pilotaż
w trzech wytypowanych garnizonach Policji:
KWP w Białymstoku, KWP w Gdańsku oraz
KSP. Wdrożenie pilotażowe nastąpiło 1 lipca
2016 r. Jego efekty były na bieżąco monito-
rowane przez funkcjonariuszy Biura Prewen-
cji KGP i cotygodniowo sprawozdawane do
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji. Zadowalające efekty pilotażu skut-
kowały sukcesywnym wdrażaniem KMZB na
terenie pozostałych garnizonów Policji. Osta-
tecznie 5 października 2016 r. KMZB  funk-
cjonowała już w całym kraju.

PROSTA APLIKACJA
Sama aplikacja została zbudowana tak, aby
użytkownik w prosty sposób mógł z niej sko-
rzystać. Jedynym wymaganiem jest dostęp
do komputera z internetem. Dostęp do
KMZB jest możliwy przez portal policja.pl
i przez strony internetowe jednostek organi-
zacyjnych Policji. Coraz częściej również inne
podmioty, którym problematyka bezpieczeń-
stwa jest bliska, zamieszczają link do KMZB
na swoich stronach. Sam proces naniesienia
zagrożenia na mapę nie powinien trwać dłu-
żej niż kilkanaście sekund. Użytkownik, po
wybraniu jednego z 25 zagrożeń dostępnych
w katalogu, wskazuje kursorem lokalizację,
w której ono występuje, a następnie przyci-
skiem ZGŁOŚ nanosi zagrożenia na mapę.
Zgłaszający może dodatkowo wskazać datę
i czas wystąpienia zagrożenia. Podczas zgło-
szenia wyświetlany jest komunikat informu-
jący użytkownika, że nie jest to zgłoszenie
alarmowe. W przypadku potrzeby pilnego
kontaktu z Policją należy korzystać z telefo-
nów alarmowych 112 lub 997. Do dyspozycji
użytkownika jest zamieszczona na stronie in-
ternetowej instrukcja użytkownika. Swoją
opinię dotyczącą funkcjonalności KMZB
można wyrazić, przesyłając spostrzeżenia na
adres: kmzb@policja.gov.pl.

WERYFIKACJA
Proces weryfikacji naniesionych zagrożeń od-
bywa się przez działania policjantów pełnią-
cych na co dzień służbę w rejonie, gdzie za-
grożenie wystąpiło. Sposób realizacji zadań
związanych z obsługą aplikacji został okre-
ślony w wytycznych nr 3 Komendanta Głów-
nego Policji z 14 września 2016 r. w sprawie
sposobu postępowania policjantów podczas reali-
zacji zadań związanych z funkcjonowaniem Kra-
jowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Są to dzia-
łania w ramach realizacji ustawowych zadań

Policji. KMZB jest w tym przypadku kolejnym
źródłem informacji o potrzebach społeczeń-
stwa w zakresie bezpieczeństwa. Źródło to
jest wykorzystywane do bieżącej analizy stanu
bezpieczeństwa na potrzeby dyslokacji służby.
Przyjęte zasady polegające na pięciodniowym
okresie weryfikacji od momentu zapoznania
się przez Policję z naniesionym zagrożeniem
powodują, że policjanci nie są odrywani od
pilnych zadań, a rozłożenie w czasie procesu
weryfikacji zagrożenia pozwala na dokładne
jego sprawdzenie w różnych dniach i o róż-
nych porach. Należy pamiętać, że potwier-
dzenie bądź wykluczenie występowania 
zagrożenia nie kończy działań Policji w oma-
wianym zakresie. Wartością mapy jest sama
informacja przekazana od osoby, która bez-
pośrednio zainteresowana jest przeciwdzia-
łaniem zagrożeniom. Zatem w przypadku 
potwierdzenia taka informacja stanowi pod-
stawę do formułowania zadań dla policjantów

pełniących służbę zewnętrzną do czasu cał-
kowitego wyeliminowania zagrożenia. 

Należy także podkreślić, że informacje
dotyczące niepotwierdzonych zagrożeń nie
są bezużyteczne. Oczywiście zdarzają się
przypadki nieodpowiedzialnego korzystania
z mapy przez nanoszenie nieprawdziwych 
zagrożeń w celu chociażby przetestowania,
czy mapa działa i czy policjanci właściwie za-
reagują na zagrożenie. Jednak niepotwierdze-
nie w danym momencie wystąpienia zagro-
żenia nie musi oznaczać, że zagrożenie nie
występuje. Przyczyn może być wiele zarówno

po stronie użytkownika (np. nieprecyzyjne
wskazanie miejsca występowania), jak i Policji
(niezbyt wnikliwa analiza zagrożenia). Zatem
zarówno Policja, jak i użytkownicy w równym
stopniu są odpowiedzialni za powodzenie
tego narzędzia. 

WYKORZYSTUJEMY UWAGI
O powodzeniu projektu w znacznej mierze
zdecyduje jego popularyzacja w społeczeń-
stwie. Dlatego podjęto wiele działań, aby do-
trzeć z ideą KMZB do możliwie najszerszej
rzeszy społeczeństwa. W tym celu wykorzys-
tano ogólnopolskie i lokalne media, skorzys-
tano z życzliwości parafii, rozdysponowano
materiały informacyjne w postaci plakatów
i ulotek promujących KMZB.

Jednak każdy element poniższego schematu
jest tak samo ważny. Niewłaściwe funkcjono-
wanie chociażby jednego elementu może skut-
kować niepowodzeniem projektu. 

Dotychczasowe zaangażowanie w realizację
zadań związanych z KMZB przez policjantów
oraz aktywność użytkowników wyrażająca się
licznymi e-mailami na skrzynkę kmzb@poli-
cja.gov.pl pozwoliły na określenie dalszych
działań modernizujących aplikację. Wśród
oczekiwanych rozwiązań zarówno przez poli-
cjantów, jak i internautów są m.in.:

– dodanie statusu „Potwierdzone – Wyeli-
minowane”,

– dodanie funkcjonalności umożliwiającej
wyświetlanie zagrożeń o statusie „Niepo-
twierdzone” przez tydzień od daty nadania

7

O popularności KMZB świadczą również dane. Liczba odsłon – 2 180 960, liczba
naniesionych zagrożeń – 283 749. Najczęściej wybierano „nieprawidłowe 
parkowanie” – 75 881, a najrzadziej „miejsca niebezpieczne na terenach wod-
nych” – 194. W przypadku poszczególnych garnizonów najwięcej zgłoszeń 
odnotowano w KWP w Krakowie – 34 245, a najmniej w KWP w Opolu – 6556.

źródło: Biuro Prewencji KGP (dane z 12.04.2017)

Krajowa Mapa 
Zagrożeń Bezpieczeństwa
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takiego statusu i miesiąc od daty nadania sta-
tusu „Potwierdzone – Wyeliminowane”,

– umożliwienie użytkownikowi dopisywania
podczas nanoszenia zagrożenia, oprócz daty
i godziny zdarzenia, również pory dnia oraz
dni tygodnia,

– umożliwienie wprowadzenia przez użytkow-
ników krótkich opisów tekstowych oraz do-
łączania plików, np. zdjęć,

– wydanie wersji aplikacji przeznaczonej na
urządzenia mobilne.

Podkreślenia wymaga, że wszystkie uwagi,
w tym dotyczące nowych kategorii zagrożeń, są
szczegółowo analizowane. W przypadku uznania
zasadności zaproponowanego rozwiązania będą
one wdrażane sukcesywnie.

Niewątpliwie wartością dodaną podjętych dzia-
łań w ramach KMZB jest reakcja i eliminowanie
kilkudziesięciu tysięcy zagrożeń, które internauci
przekazali Policji za pośrednictwem aplikacji. Wy-
daje się, że gdyby nie KMZB, w większości przy-
padków nie ujrzałyby one światła dziennego, gdyż
liczba zdarzeń odnotowanych w Systemie Wspo-
magania Dowodzenia Policji zarówno w okresie
przed funkcjonowaniem KMZB, jak i obecnie
utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Anonimo-
wość i powszechny dostęp do internetu oraz prosta
w obsłudze aplikacja powodują, że ludzie tak chęt-
nie sięgają po ten kanał wymiany informacji.

mł. insp. DARIUSZ PRZĄDKA
koordynator krajowy KMZB

Od 24 stycznia do 3 marca br. na stro-
nie www.policja.pl można było wypeł-
nić ankietę na temat Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa – zdecydo-
wały się na to 3433 osoby. Badanie zos-
tało zrealizowane przez Zespół ds. Ana-
liz i Kontroli Zarządczej Gabinetu KGP
na potrzeby Biura Prewencji KGP.

Wyniki sondażu pokazują, że więk-
szość badanych pozytywnie ocenia
Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa. Ankietowani wchodzą na stronę
mapy przede wszystkim po to, aby
zgłosić zagrożenie. O istnieniu i funk-
cjonowaniu aplikacji dowiadują się
głównie z internetu. Najprzychylniej
nastawieni do niej są ludzie młodzi.
Interesuje ich statystyka przestępczo-
ści, są również ciekawi tego, co za-
znaczyli inni użytkownicy aplikacji.
Starsi wchodzą głównie po to, aby
zgłosić niebezpieczną sytuację.

Z wypowiedzi ogółu responden-
tów wynika, że największy problem
stanowią: akty wandalizmu, prze-
kraczanie dozwolonej prędkości oraz
spożywanie alkoholu w miejscach
niedozwolonych. Wyniki sondażu
pokazują, że wandalizm oraz spoży-
wanie alkoholu w niedozwolonych
miejscach stanowi większy problem
w miastach niż na wsi, natomiast na
wsi znacznie większym zagrożeniem
niż w miastach jest przekraczanie
dozwolonej prędkości.

CZEMU ODWIEDZAMY
STRONĘ KMZB?
Najczęściej deklarowanym powodem
wejścia na stronę mapy jest zamiar
zgłoszenia zagrożenia (41,4% wska-
zań). Około dwukrotnie mniejszy od-
setek badanych twierdzi, że głównym
powodem wejścia na stronę była chęć
sprawdzenia, jakie zagrożenia zazna-
czyli na mapie inni użytkownicy
(23,6%). Niemal równie często ankie-

towanymi kierowała ciekawość, czym
jest KMZB (21,2%). Zdecydowanie
mniejszą liczebnie grupę stanowią
osoby, które weszły na stronę, by za-
poznać się ze statystyką przestępczości
(10,3%). Na powody inne niż wymie-
nione wskazywało zaledwie 3,5% res-
pondentów.

KTÓRĄ Z KATEGORII
KMZB UWAŻAMY 
ZA NAJWAŻNIEJSZĄ?
Za najważniejsze z 25 kategorii uzna-
wane są akty wandalizmu (34,5%),
przekraczanie dozwolonej prędkości
(27,0%) oraz spożywanie alkoholu
w miejscach niedozwolonych (24,4%).
W dalszej kolejności osoby wypełniające
ankietę wymieniają środki odurzające
(17,4%), nieprawidłowe parkowanie
(17,2%), miejsca grupowania się mało-
letnich (13,9%) oraz złą organizację 
ruchu drogowego (13,9%). Co dziesiąty
badany wskazuje również na nieprawid-
łowe oznakowanie drogi (10,2%), 
a także niewłaściwą infrastrukturę dro-
gową (10,1%).
Ankietowanych poproszono również 
o wskazanie kategorii, które ich zdaniem
mają najmniejsze znaczenie. W tym
kontekście najczęściej wskazywane są:
dzikie kąpieliska, żebractwo i niepra-
widłowe parkowanie. 

JAK CZĘSTO 
WCHODZIMY NA
STRONĘ KMZB?
Większość uczestników sondażu
(61,9%), wchodząc na stronę mapy, ko-
rzystało z niej po raz pierwszy. Co piąty
badany (20,3%) był wcześniej na tej
stronie od dwóch do pięciu razy, co
czternasty (7%) korzystał z mapy od
pięciu do dziesięciu razy, a co dziesiąty
użytkownik (10,8%) odwiedził tę stronę
więcej niż dziesięć razy.

KMZB Platforma wymiany informacji POLICJA 997       kwiecień 2017 r.
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O pozytywnym odbiorze społecznym za-
proponowanego rozwiązania świadczą ko-
mentarze przesłane na skrzynkę Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa: 

Bardzo pozytywnie odbieram, jak i pewnie
reszta społeczeństwa mapę, którą Państwo stwo-
rzyliście, choć domyślam się, że pomimo wielu
obowiązków jest to dla Policji dodatkowy ogrom
pracy na barkach. W imieniu swoim i mojej 
rodziny dziękuję za taką inicjatywę. 

Pomysł mapy jest super – oby tylko nie umarł
za szybko śmiercią naturalną i aby policjanci
rzeczywiście kontrolowali zagrożone okolice
rzetelnie i z dobrym efektem.

Chciałbym pogratulować pomysłu osobom od-
powiedzialnym za stworzenie Krajowej Mapy
Zagrożeń, wg mnie jest to świetny pomysł.

Dziękuję za stworzenie tej aplikacji. Jest to bar-
dzo cenna inicjatywa.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to
bardzo dobry pomysł.

Polacy coraz częściej korzystają z aplikacji mobilnych,
portali społecznościowych, robią zakupy internetowe 
i coraz częściej płacą za nie za pomocą przelewów
elektronicznych. Dostosowując się do rzeczywistości, 
w której coraz większą rolę odgrywają narzędzia
informatyczne, Policja uruchomiła Krajową Mapę
Zagrożeń Bezpieczeństwa. O to, w jaki sposób jest
oceniana, zapytano jej użytkowników.
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SKĄD WIEMY O KMZB?
Najczęściej wskazywanym źródłem informacji
o mapie zagrożeń jest internet – prawie jedna
trzecia ankietowanych dowiedziała się o apli-
kacji ze strony Policji (30,3%) lub z innej
strony (29,3%). Znacznie rzadziej wskazy-
wana jest telewizja (12,6%). Do źródeł o naj-
mniejszym znaczeniu, spośród wymienionych
w kwestionariuszu, należą: ulotki (3,1%), pla-
katy (3,5%) oraz stacje radiowe (3,7%). 
Blisko jedna piąta badanych (17,5%) wskazuje
na inne źródła informacji niż wymienione
w kwestionariuszu. Jak wynika z odpowiedzi
na pytanie otwarte, do rozpowszechnienia
aplikacji KMZB w znacznym stopniu przy-
czyniają się sami policjanci. Istotnym źródłem
informacji okazują się również ogłoszenia pa-
rafialne.

JAK OGÓLNIE OCENIAMY
KMZB?
Większość respondentów ocenia mapę po-
zytywnie (57,8%). Blisko co szósty badany
(16,8%) jest innego zdania, natomiast jedna
czwarta użytkowników (25,4%) ma trud-
ności z oceną aplikacji.

JAK OCENIAMY WPŁYW
APLIKACJI NA 
BEZPIECZEŃSTWO?
Ponad połowa ankietowanych uważa, że
mapa zagrożeń bezpieczeństwa poprawi sku-
teczność działań Policji, przyczyni się do
spadku liczby przestępstw i wykroczeń szcze-
gólnie uciążliwych społecznie oraz podniesie
poczucie bezpieczeństwa obywateli (odpo-
wiednio 59,4%, 55,0% i 54,2% wskazań).
Odmiennego zdania jest niemal jedna trze-
cia użytkowników aplikacji (odpowiednio
28,7%, 29,8% i 30,1%).

oprac.: Mariusz Głodziński, 
Anna Kłys – Zespół ds. Analiz 

i Kontroli Zarządczej Gabinetu KGP
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Wyniki 
sondażu

Jak ogólnie ocenia Pan/i Krajową Mapę 
Zagrożeń Bezpieczeństwa jako aplikację?

W jakim celu odwiedził/a Pan/i stronę Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa?

Jak Pan/i ocenia wpływ aplikacji na bezpieczeństwo?

Nie zgadzam sięZgadzam się

Dobrze

Źle

Trudno powiedzieć

57,8%

59,4% 28,7% 12%

55%

54,2% 30,1% 15,7%

29,8% 15,2%

16,8%

25,4%

Chcę zgłosić zagrożenie

Chcę zobaczyć, jakie zagrożenia zaznaczyli inni
użytkownicy 

Chcę się dowiedzieć, czym jest Krajowa Mapa
Zagrożeń Bezpieczeństwa

Chcę zapoznać się ze statystyką przestępczości 

Inne

Poprawi skuteczność działań Policji

Przyczyni się do spadku liczby przestępstw/
wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie

Podniesie poczucie bezpieczeństwa obywateli

Trudno powiedzieć
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Co można powiedzieć o Krajowej
Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa po
kilku miesiącach jej funkcjonowania
w całym kraju?

– Mimo stosunkowo krótkiego okresu
funkcjonowania Krajowej Mapy Zagro-
żeń Bezpieczeństwa można z całą odpo-
wiedzialnością stwierdzić, że narzędzie
to sprawdza się. Zgodnie z założeniami
KMZB miała być nowym i nowoczesnym
kanałem wymiany informacji o zagroże-
niach między Policją a społeczeństwem.
Tak też się stało. Z KMZB korzysta blisko
700 tys. użytkowników i liczba ta stale
wzrasta. Ponad 2 mln odsłon i blisko
300 tys. naniesionych zagrożeń jedno-
znacznie wskazują, że takie rozwiązanie
było potrzebne zarówno Policji, jak i lu-
dziom. Potwierdzają to również badania
ankietowe. Ankiety były dostępne dla
użytkowników od 24 stycznia do 3 marca
2017 r. na stronie www.policja.pl. W tym
czasie internauci wypełnili 3433 ankiety.
To badanie sondażowe było skierowane
do użytkowników Krajowej Mapy Zagro-

żeń Bezpieczeństwa. Wynika z niego, że
blisko 60 proc. respondentów pozytyw-
nie ocenia aplikację. Taki sam odsetek
jest przekonany, że rozwiązanie to po-
prawi skuteczność działań Policji. Za-
pewne u podstaw takich twierdzeń leżą
dotychczasowe doświadczenia związane
z funkcjonowaniem mapy i działań Po-
licji związanych z weryfikacją, a następ-
nie eliminacją zagrożeń. Jak pokazują
badania sondażowe, co czwarty użyt-
kownik mapy wszedł na stronę KMZB
w celu zapoznania się z zagrożeniami.
A więc funkcja informacyjna mapy jest
bardzo istotna. Informacje te mogą być
wykorzystywane zarówno do działań
mających na celu unikanie zagrożeń
w codziennym funkcjonowaniu, jak i do
podejmowania istotnych decyzji życio-
wych, dotyczących np. miejsca, gdzie ku-
pić mieszkanie, wyboru szkoły dla
dziecka czy też lokalizacji prowadzenia
działalności gospodarczej.

Czy potwierdzają się obawy dotyczące
nieodpowiedzialnego korzystania
z mapy?

– Na początkowym etapie prac nad za-
łożeniami do Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa spotkaliśmy się z takimi
obawami. Anonimowość użytkowników
tego narzędzia mogła budzić obawy, że
narzędzie to będzie wykorzystywane nie-
zgodnie z jego przeznaczeniem, np. do

eskalacji zgłoszeń niepotwierdzonych,
mających na celu sprawdzenie czujności
Policji. Należy podkreślić, że zdarzają się
przypadki świadczące o nieodpowiedzial-
nym korzystaniu z mapy, jednakże zde-
cydowana większość użytkowników
z właściwym zaangażowaniem korzysta
z tego narzędzia. Przez skrzynkę e-mai-
lową kmzb@policja.gov.pl mamy kontakt
z użytkownikami, którzy tą drogą dzielą
się swoimi spostrzeżeniami zarówno
w zakresie funkcjonalności KMZB, jak też
działań Policji w poszczególnych przypad-
kach naniesionych przez siebie zagrożeń.
Zgłaszane przez użytkowników sugestie
w zakresie dalszego rozwoju mapy spo-
wodowały już podjęcie przez nas rozwią-
zań, dzięki którym aplikacja będzie ła-
twiejsza w obsłudze, a zarazem usprawni
się proces weryfikacji i eliminacji wystę-
pujących zagrożeń. 

Co dalej z KMZB?

– Zgłoszenia przekazywane przez spo-
łeczeństwo za pośrednictwem Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa stały się
istotnym źródłem informacji wykorzysty-
wanym na potrzeby dyslokacji służb za-
równo kryminalnej, jak i prewencyjnej.
Dzięki temu rozwiązaniu Policja kieruje
swoje siły nie tylko w miejsca, które wy-
nikają z analiz statystyk policyjnych, ale
przede wszystkim w miejsca, gdzie ocze-
kują tego mieszkańcy. Możliwość łat-

KMZB Zastępca Komendanta Głównego Policji POLICJA 997       kwiecień 2017 r.
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Bezpieczeństwo –
wspólna sprawa

Rozmowa z nadinsp. Janem Lachem, 
zastępcą komendanta głównego Policji, 
odpowiedzialnym za służbę prewencji
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wego korzystania i szybkiej obsługi
KMZB była jednym z podstawowych za-
łożeń, jakimi kierowaliśmy się opraco-
wując to narządzie. 

Niemniej jednak już dotychczasowy
okres funkcjonowania narzędzia pokazał,
że istnieje potrzeba jego dalszego roz-
woju. Taką potrzebę zgłosili zarówno
użytkownicy, jak i policjanci na co dzień
pracujący z tym narzędziem. Dlatego też
prowadzimy prace nad nowymi funkcjo-
nalnościami KMZB, które jeszcze bar-
dziej ułatwią komunikację między użyt-
kownikami aplikacji a Policją. Powstanie
również, tak oczekiwana przez użytkow-
ników, wersja aplikacji na urządzenia
mobilne. Staramy się być w tym zakresie
bardzo elastyczni, nie podejmując jednak
przy tym pochopnych działań. Wszystkie
propozycje dotyczące funkcjonowania
KMZB, bez względu na to od kogo po-
chodzą, są szczegółowo analizowane pod
kątem możliwości i potrzeby ich wpro-
wadzenia.

Czy Policja jest zobowiązana do
niezwłocznej reakcji na zgłoszone
zagrożenie?

– Jak już wspomniałem, Krajowa Mapa
Zagrożeń Bezpieczeństwa jest nowym
narzędziem komunikacji ze społeczeń-
stwem. Nigdy jednak nie zakładaliśmy,
że zastąpi ona dotychczasowe rozwiąza-
nia funkcjonujące w Policji, które w wy-
niku wielu lat doświadczeń sprawdziły
się i funkcjonują poprawnie. Zatem Sys-
tem Wspomagania Dowodzenia w dal-
szym ciągu jest jedynym rozwiązaniem
służącym przyjmowaniu i rejestracji tzw.
zgłoszeń alarmowych, a dotyczących
m.in. zaistniałych przestępstw, wykro-
czeń czy potrzeby interwencji Policji.
W tych przypadkach wymagany jest oso-
bisty kontakt z Policją – bezpośrednio
czy też za pośrednictwem telefonów alar-
mowych 112 lub 997, o czym użytkow-
nik mapy jest informowany wyświetla-
jącym się komunikatem. Czas reakcji
Policji na dokonane w ten sposób zgło-
szenia jest przez nas stale monitorowany
w celu dalszego zwiększania efektywno-
ści działań Policji. 

Naniesione zagrożenie w ramach Kra-
jowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa
oczywiście również powoduje reakcję Po-
licji, jednakże nie jest wymagane, aby
nastąpiła ona niezwłocznie. Zgodnie
z przyjętym założeniem, co do zasady,
policjanci z właściwej miejscowo jedno-
stki organizacyjnej Policji, gdzie zostało
naniesione zagrożenie, mają dwa dni na

zaznajomienie się z tą informacją oraz
kolejne pięć dni na jej weryfikację.
W szczególnie uzasadnionych przypad-
kach, spowodowanych np. okresowością
występowania zagrożenia, czas weryfika-
cji może zostać wydłużony ponad pięć
dni. Przyjęty okres umożliwia rzetelną
weryfikację zagrożenia, a jednocześnie
nie powoduje dezorganizacji pracy po-
szczególnych jednostek organizacyjnych
Policji, weryfikacja następuje bowiem
w ramach codziennej służby policjantów
ruchu drogowego, patrolowo-interwen-
cyjnych czy też dzielnicowych.

Chciałbym wyraźnie podkreślić, że na
sukces projektu składają się dwa równo-
ważne elementy: odpowiedzialne korzys-
tanie z narzędzia przez internautów oraz

właściwa postawa policjantów podczas
podejmowania działań związanych z we-
ryfikacją, a następnie eliminacją zagro-
żenia. Ze swojej strony deklaruję, że po-
licjanci dołożą wszelkich starań, aby te
działania były realizowane rzetelnie.
W tym miejscu chciałbym także podzię-
kować wszystkim dotychczasowym użyt-
kownikom za współpracę i promocję Kra-
jowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa
w swoim otoczeniu. Bądźmy współodpo-
wiedzialni za poziom bezpieczeństwa
w okolicy swego miejsca zamieszkania.

Dziękuję za rozmowę.

PIOTR MACIEJCZAK
zdj. Marek Krupa
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Na Dolnym Śląsku z Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa można korzystać
od 5 października 2016 r. Policjanci
z Wrocławia opracowali autorską aplikację
Karta Weryfikacji Zagrożeń. Po jej
prezentacji podczas wideokonferencji
zapotrzebowanie na autorską innowację
zgłosiło pięć jednostek: KWP w Katowicach,
KWP zs. w Radomiu, KWP w Kielcach,
KWP w Gdańsku i KWP w Krakowie.
Dolnośląscy funkcjonariusze bezpłatnie
przekazali opracowany przez siebie program
do służbowego wykorzystania. 

Karta Weryfikacji Zagrożeń funkcjonuje na łączach Policyjnej
Sieci Transmisji Danych. Cały jej obieg odbywa się w sys-
temie elektronicznym, ale na dowolnym etapie można wy-

drukować kartę w formacie pdf. Dodatkowo do elektronicznego
obiegu karty został stworzony system analityczny, który umożliwia
obrazowanie danych o rodzajach zagrożeń, ich liczbie, podziale na
jednostki itp. Koordynatorzy wojewódzcy KMZB mają możliwość
podglądu wszystkich kart w każdej jednostce na każdym etapie,
co znacznie ułatwia czynności nadzorcze. 

PRZEZ INTERNET, Z TELEBIMÓW i SMS-em
Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa w garnizonie dolnoślą-
skim propagowano podczas briefingów w jednostkach, za pośred-
nictwem materiałów reklamowych w środkach komunikacji, w cza-
sie spotkań dzielnicowych z mieszkańcami. Informacje pojawiały
się w gazetach lokalnych i na portalach internetowych. Plakaty
trafiły do wrocławskich parafii. Wydrukowano dodatkowo ponad
1000 własnych ulotek w różnych powiatach. KWP we Wrocławiu
opracowała spot wideo ze szczegółową instrukcją wprowadzenia

zagrożenia. Informacje przekazywano przez Infomaty dolnośląskiej
Policji, wyświetlacze wrocławskich biletomatów oraz przed sean-
sami w sieci Multikino. Nieodpłatnie wykorzystywano również
multimedialne nośniki reklam wielkopowierzchniowych. 

Do wyróżniających się akcji promocyjnych należy zaliczyć oleś-
nickie działania, w ramach których informacje dotyczące KMZB
kierowane są za pomocą SMS-ów wysyłanych do osób będących
członkami programu Gminnego Informatora SISMS (mobilny sys-
tem ostrzegania i informowania), w ramach którego użytkownicy
otrzymują najważniejsze lokalne wiadomości, ostrzeżenia o wszel-
kich utrudnieniach, ważnych wydarzeniach i imprezach w gminie
i powiecie. Rejestracja jest bezpłatna za pośrednictwem formularza
on-line. KWP we Wrocławiu stara się rozszerzyć tę ideę na pozos-
tałe powiaty dysponujące tego rodzaju platformami mobilnymi. 

PROJEKT AUTORSKI 
Obecnie przygotowywany jest autorski projekt prewencyjno-me-
dialny Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu propagujący do-
konania KMZB z każdego powiatu. Projekt zakłada nakręcenie
trwających od 5 do 10 minut reportaży obrazujących skuteczne
działania podjęte w celu wyeliminowania zgłoszonych zagrożeń.
Wtedy będzie można zobaczyć, że np. w Legnicy w okolicach ulic
Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego wyeliminowano nieprawidłowe
parkowanie, a np. w Chwalibożycach na wlocie od Jankowic Małych
wyeliminowano zagrożenie „przekraczanie prędkości” czy w Oławie
poradzono sobie ze spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwo-
lonych – konkretnie na ul. Browarnej przy zakładzie wulkanizacji. 

Do działań popularyzatorskich zaangażowani też będą dyżurni,
którzy przez kontakt telefoniczny i osobisty będą promować i za-
chęcać do skorzystania z mapy.

KMZB woj. dolnośląskie POLICJA 997       kwiecień 2017 r.
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Patrol OPP we Wrocławiu w trakcie czynności służbowej: kontrola
osobista

Miejsca niebezpieczne na terenach wodnych 24

Utonięcia                                                      20

Dzikie kąpieliska 12

Najrzadziej zgłaszane zagrożenia

źródło: Biuro Prewencji KGP (dane z 12.04.2017)
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Analiza ponad 26 tys. zgłoszeń wymusiła zintensyfikowanie
działań promocyjnych w stosunku do obszarów wiejskich, skąd
pochodzi najmniej zgłoszeń. Dolnośląscy policjanci chcą w jeszcze
większym stopniu współpracować na tych terenach z lokalnymi
urzędami i parafiami. 

ZNIKAJĄCE ZAGROŻENIA 
Podobnie jak w innych częściach kraju kategorie najczęściej zgła-
szanych zagrożeń to: nieprawidłowe parkowanie,  przekraczanie
dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedo-
zwolonych, używanie środków odurzających i niewłaściwa infras-
truktura drogowa. Przykładem skutecznych działań w związku
z wielokrotnie nanoszonym na mapę zagrożeniem „używania środ-
ków odurzających” na ul. Stalowej we Wrocławiu jest seria działań,
jakie podjęli policjanci. W efekcie doprowadziły one do zamknięcia
punktu handlu dopalaczami. 

Dolnośląscy funkcjonariusze w piśmie do Biura Prewencji KGP
zwracali już uwagę, aby wprowadzić nowy status na KMZB: „Za-
grożenie znane Policji w trakcie eliminacji” lub „Zagrożenie wy-
eliminowano”. Wiąże się to z faktem znikania z mapy zweryfiko-

wanych pozytywnie zagrożeń. Dzieje się tak po 30 dniach od daty
umieszczenia zagrożenia na mapie lub wyeliminowania zagrożenia.
Wprowadzenie nowego statusu ułatwi orientację mieszkańcom,
co dzieje się w sprawie ich zgłoszeń. 

Koordynatorzy lokalni podkreślają, że niezbędna jest funkcja
wylogowywania z mapy oraz nadania indywidualnych numerów
poszczególnym zgłoszeniom. W szczególności dotyczy to sytuacji,
gdy na mapę wprowadzane jest kilka zagrożeń w tej samej kategorii
i w tym samym miejscu. 

Na Dolnym Śląsku zwrócono także uwagę na ograniczenia do-
tyczące możliwości naniesienia jednego zagrożenia na dobę ze sta-
łego IP. Odbija się to negatywnie w czasie promocji KMZB, gdy
mieszkańcy nie mogą, nawet w obecności policjanta, nanieść is-
totnego dla nich zagrożenia. System blokuje taką próbę, co miesz-
kańcy mogą odbierać jako wadę działania KMZB. 

MARCIN WODZIŃSKI, PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. Marcin Wodziński 
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Insp. Arkadiusz Golanowski,
komendant wojewódzki 
Policji we Wrocławiu: 
– Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa na Dolnym Śląsku uzyskała pełną
funkcjonalność 5 października 2016
roku. Kategorie zagrożeń, wypraco-
wane w ramach konsultacji społecz-
nych, pozwoliły poznać istotne z pun-
ktu widzenia mieszkańców obawy, mające wpływ na
subiektywny odbiór stanu, jakim jest bezpieczeństwo. Na-
rzędzie to ma też wpływ na kolejny element, jakim jest
uwzględnianie wszystkich kwestii związanych z bezpie-
czeństwem oraz porządkiem publicznym, nie tylko na te-
renie dużych miast, ale i małych gmin i miasteczek. Do-
tychczas zagrożenia najczęściej dotyczyły np. obszaru
powiatu, gminy czy sektora służbowego. Teraz zagrożenia
omawiane są ze wskazaniem na konkretne osiedle, ulicę,
blok czy też bramę. Sprawdzenia i działania naprawcze są
mocno spersonalizowane i dokładne. Krajowa Mapa Za-
grożeń Bezpieczeństwa zintegrowała też różne środowiska
i instytucje świadczące usługi na rzecz bezpieczeństwa.

zdj. KWP we Wrocławiu 

Paweł Hreniak, wojewoda 
dolnośląski:

– Poczucie bezpieczeństwa to sprawa
najważniejsza dla nas wszystkich. Dla-
tego tak ważnym narzędziem stała się
mapa zagrożeń. Na Dolnym Śląsku 
wykorzystujemy informacje o możli-
wych zagrożeniach i współpracujemy,
by zmniejszyć ryzyko naruszenia po-
rządku publicznego do minimum. Dla mnie ważne jest, że
mapa pokazała poziom bezpieczeństwa na całym Dolnym
Śląsku, również w tych najmniejszych miejscowościach. 
I to, że uwzględniono dane nie tylko Policji, ale również
mieszkańców regionu. Pozwoliły na to konsultacje spo-
łeczne. Mapa zagrożeń to dla mnie również wskazówka
dotycząca ewentualnych działań związanych z tworzeniem
lub przywracaniem posterunków Policji. Otwarty został
komisariat w podwrocławskich Siechnicach. Trwają roz-
mowy z innymi samorządami. Mapa zagrożeń ma służyć
przede wszystkim obywatelom. Dzięki niej planujemy
i przeciwdziałamy wszelkim zjawiskom, które naruszają
poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska.

zdj. Biuro Prasowe Wojewody Dolnośląskiego
Skup złomu – działania weryfikujące zgłoszone zagrożenie

Przekraczanie dozwolonej prędkości 5431

Nieprawidłowe parkowanie 7833

Spożywanie alkoholu 
w miejscach niedozwolonych 4907

Najczęściej zgłaszane zagrożenia

źródło: Biuro Prewencji KGP (dane z 12.04.2017)
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Przekroczenia dozwolonej prędkości,
spożywanie alkoholu w miejscach
niedozwolonych i nieprawidłowe
parkowanie to zagrożenia, które udało się
znacząco ograniczyć w województwie
kujawsko-pomorskim dzięki wdrożeniu
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Informacje, które generuje mapa, wzbogaciły wiedzę poli-
cjantów o zagrożeniach występujących na danym terenie,
w tym o miejscach, gdzie mogą być dokonywane przestęp-

stwa lub w ocenie społeczeństwa może być niebezpiecznie. Są
one także wykorzystywane przy sporządzaniu planu dyslokacji

służby. KMZB ma wiele zalet, ale funkcjonariusze zwracają
uwagę, że są potrzebne nowe funkcjonalności mapy. Ich zda-
niem przydałoby się wprowadzenie w niej m.in. piątej kategorii
„potwierdzone – wyeliminowane”, automatycznej numeracji
przez system zgłoszeń tych samych kategorii, a także opcji do-
dania przez zgłaszającego informacji o problemie z możliwością
wskazania okoliczności, czasu i sposobu działania sprawcy.
Mimo braku takich funkcjonalności już dziś KMZB jest sku-
tecznym narzędziem, które przydaje się do zatrzymywania osób
łamiących prawo.

PIRACI DROGOWI 
We wrześniu 2016 roku policjanci ruchu drogowego sępoleń-
skiej komendy prowadzili kontrole drogowe na trasie Więc-
bork – Zabartowo. Miejsce to zostało wskazane przez inter-
nautów jako zagrożone w związku ze zdarzającymi się tam
przypadkami przekraczania prędkości przez kierujących pojaz-
dami. Policjanci przy użyciu urządzenia pomiarowego zareje-
strowali dwa przypadki rażącego przekroczenia prędkości.
Pierwszy z nich dotyczy 23-letniego mieszkańca powiatu sę-
poleńskiego, który, jadąc samochodem osobowym, przekroczył

KMZB woj. kujawsko-pomorskie POLICJA 997       kwiecień 2017 r.
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Ul. Sandomierska w Bydgoszczy.
Funkcjonariusze weryfikują zgłoszenie
o nieprawidłowym parkowaniu 

Niestrzeżony przejazd kolejowy 19

Miejsca niebezpieczne 
na terenach wodnych 9

Utonięcia 8

Najrzadziej zgłaszane zagrożenia

źródło: Biuro Prewencji KGP (dane z 12.04.2017)
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dozwoloną prędkość o 106 km/godz. Policjanci zatrzymali jego
prawo jazdy, bo jazda z prędkością 196 km/godz. stanowiła
zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Drugi przypadek
dotyczy 31-letniego mieszkańca powiatu sępoleńskiego, który,
jadąc samochodem osobowym, przekroczył dozwoloną pręd-
kość o 76 km/godz. W trakcie kontroli policjanci ustalili, 
że kierujący w ogóle nie miał uprawnień do prowadzenia 
pojazdu.

NIELEGALNE RAJDY
Z ustaleń policjantów z KP Bydgoszcz-Wyżyny oraz ze zgłosze-
nia dokonanego za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpie-
czeństwa wynikało, że na terenie Bydgoskiego Parku Przemy-
słowo-Technologicznego przy ul. Raczkowskiego w Bydgoszczy
dochodzi do nielegalnych rajdów samochodowych. Wieczorami

w weekendy miała się tam zjeżdżać młodzież sportowymi sa-
mochodami. By zweryfikować zgłoszenie, policjanci z KP Byd-
goszcz-Wyżyny oraz z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Byd-
goszczy zorganizowali od 16 do 18 września 2016 roku działania
„Stop niebezpiecznym zachowaniom na drodze – Park Przemy-
słowy”. Uczestniczyło w nich łącznie 15 policjantów, którzy
mieli do dyspozycji m.in. specjalny pojazd wyposażony w urzą-
dzenia do sprawdzania stanu technicznego aut, w tym w sprzęt
do badania przepuszczalności światła przez szyby i emisji spalin.
Mundurowi na miejscu skontrolowali 41 pojazdów, wylegity-
mowali 46 osób, ukarali mandatami karnymi 23 osoby, a 4 po-
uczyli. Ponadto policjanci zatrzymali 16 dowodów rejestracyj-
nych pojazdów, których stan techniczny nie pozwalał na
kontynuowanie jazdy. 

ARTUR KOWALCZYK
zdj. Piotr Duziak
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Insp. Paweł Spychała, 
komendant wojewódzki 
Policji w Bydgoszczy:
– Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa to doskonałe narzędzie w pracy
polskiej Policji. Każdy, kto chce pozos-
tać anonimowy, a ma wiedzę o zagro-
żeniach, czy też chce zgłosić zachowa-
nia, które go niepokoją, może to
zrobić. Do tej pory, w zasadzie, nie było takiego narzędzia.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pokazuje nam
także, co ludzi boli, co im przeszkadza, a tym samym po-
woduje obniżenie poczucia bezpieczeństwa. Szybka reakcja
z naszej strony, także to, że każde zgłoszenie zostanie
sprawdzone, że na miejscu oznaczonym jako sprawdzane
pojawi się patrol Policji, to jest nasz kapitał na przyszłość.
Moim zdaniem może to zaprocentować większym zaufa-
niem do Policji, a tym samym lepszymi ocenami naszej
pracy ze strony mieszkańców. Ponadto fakt, że każdy sam
może sprawdzić, na jakim etapie jest jego zgłoszenie, daje
pewność, że działamy.

zdj. Piotr Duziak 

Mikołaj Bogdanowicz, 
wojewoda kujawsko-pomorski:

– Mieszkańcy województwa kujawsko-
-pomorskiego coraz częściej korzystają
z aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa. Liczba nanoszonych
przez obywateli punktów na mobilnej
mapie ciągle rośnie, co świadczy
o tym, że mieszkańcom odpowiada taki sposób przekazy-
wania informacji Policji. Do 9 marca br. dokonano już 
10 507 zgłoszeń, a liczba nanoszonych przez obywateli
punktów na mapie zagrożeń ciągle rośnie. Chciałbym pod-
kreślić, że wprowadzenie KMZB w naszym województwie
(9 września 2016 r.) było poprzedzone wspólną z KWP
w Bydgoszczy kampanią informacyjną i medialną. Policjanci
przeprowadzili także szerokie konsultacje społeczne, rea-
lizując 647 spotkań z blisko 15 tysiącami obywateli. Za te
wszystkie działania mające na celu rozpropagowanie KMZB
chciałbym serdecznie podziękować kujawsko-pomorskiej
policji.

zdj. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Policjantka przegląda zgłoszenia nanoszone na KMZB przez
mieszkańców Bydgoszczy

Nieprawidłowe parkowanie 2720

Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych 3050

Przekraczanie dozwolonej prędkości               2456

Najczęściej zgłaszane zagrożenia

źródło: Biuro Prewencji KGP (dane z 12.04.2017)
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I nformacje nanoszone przez mieszkań-
ców na Krajową Mapę Zagrożeń Bez-
pieczeństwa poszerzają wiedzę policjan-

tów o zagrożeniach w rejonach i pomagają
Policji w lepszej dyslokacji służby. Dlatego
od początku działania KMZB sprawą nie-
zwykle ważną było jak najszersze jej rozpro-
pagowanie. 

iNforMaCJa o KMZB
W garnizonie lubelskim KMZB promuje
się w programach telewizyjnych i audy-
cjach radiowych, w mediach lokalnych,
podczas prowadzonych przez dzielnico-
wych spotkań ze społeczeństwem, pod-
czas debat społecznych, spotkań z przed-
stawicielami instytucji współdziałających
z Policją, spotkań z dyrektorami szkół,
nauczycielami i rodzicami. 

W budynkach użyteczności publicznej,
a także na tablicach informacyjnych w pa-
rafiach rzymskokatolickich umieszczone
zostały plakaty i  ulotki informujące
o KMZB.  Plakat, który ułatwia odwiedzanie
strony KMZB, jest również na stronach in-
ternetowych KWP i podległych jednostek. 

Lubelska policja ma dalsze plany propa-
gowania KMZB i jeśli otrzyma odpowiednie
środki finansowe, to w pierwszej połowie

2017 roku przeprowadzona zostanie akcja
umieszczania informacji o mapach zagro-
żeń w miejscach przeznaczonych na re-
klamę, m.in na telebimach i tablicach in-
formacyjnych w Lublinie. Akcja ma być
przeprowadzona w porozumieniu z Urzę-
dem Miasta i Miejskim Przedsiębiorstwem
Komunikacji.

KMZB NarZęDZieM 
PoMoCNiCZyM
W Lubelskim, podobnie jak w większości
województw, jako największe zagrożenie
mieszkańcy wskazywali: nieprawidłowe
parkowanie, przekraczanie dozwolonej
prędkości przez kierujących pojazdami
oraz spożywanie alkoholu w miejscach
niedozwolonych. Mapa, na której wskazy-
wano te uciążliwe dla mieszkańców wy-
kroczenia, stała się dla policjantów narzę-
dziem pomocniczym w  wyznaczaniu
doraźnych zadań, stanowiących podstawę
dyslokacji służby dla patroli prewencyj-
nych, dzielnicowych i służby ruchu dro-
gowego. Zadania te umieszczone są w Sys-
temie Wspomagania Dowodzenia dla
KWP w Lublinie. 

Zagrożone miejsca dzielnicowi ujmują jako
zadanie do ograniczenia lub wyeliminowania
wskazanych zjawisk w sporządzanych co pół
roku Planach działań priorytetowych. Natomiast
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Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski:
– Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych po-
trzeb każdego człowieka i decyduje o funkcjonowaniu
wszystkich społeczności. Uwzględniając oczekiwania spo-
łeczne, stworzono Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Można jednoznacznie stwierdzić, że KMZB znacznie popra-
wiła komunikację między obywatelem i Policją w zakresie
zgłaszania wykroczeń. Jest to o tyle ważne, że dzięki mapie
zgłaszający może na bieżąco śledzić status swojego zgłosze-
nia. Dzięki temu obywatel staje się niejako elementem systemu zapewnienia
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Powoduje to wzrost świadomości o waż-
nej roli każdego człowieka w tym systemie i nie ogranicza udziału w procesach
zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego tylko do funkcjonariuszy
służb, inspekcji i straży. Na Lubelszczyźnie KMZB zaczęła funkcjonować
14 września 2016 r. Po prawie pół roku funkcjonowania zostało wprowadzonych
prawie 11 tys. zgłoszeń.

zdj. Lubelski Urząd Wojewódzki

Pomiar prędkości w miejscach zgłoszonych do mapy zagrożeń, gdzie kierowcy najczęściej
przekraczają dozwoloną prędkość

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa spełnia
swoją rolę wówczas, gdy reakcja na wskazywane
zagrożenia jest szybka. W tym celu lubelscy
dzielnicowi zostali wyposażeni w smartfony 
do szybkiego podglądu mapy, z pakietem
internetowym 6 GB.
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informacje o zagrożeniach dotyczących użycia
środków odurzających pozwalają policjantom
służby kryminalnej prowadzić ukierunko-
wane działania operacyjne.

DZIęKI KMZB
Dzięki mapie zagrożeń, na której pojawiła
się informacja, że w zdewastowanym,
opuszczonym budynku należącym do PKP
przebywa osoba bezdomna, policjanci z KPP
w Krasnymstawie uratowali człowieka.
Przebywanie w tym obiekcie podczas zimo-
wych niskich temperatur zagrażało jego ży-
ciu. Po interwencji policjantów bezdomny
został umieszczony w schronisku dla bez-
domnych w Chełmie.

Korzyści wynikające z funkcjonowania
mapy zagrożeń są widoczne dla mieszkań-
ców. Dzięki systematycznemu kierowaniu
przed Dom Chemika w Puławach policyj-
nych patroli już nie gromadzą się tam
osoby spożywające alkohol. Podobnie jest
w Białej Podlaskiej. W Zamościu natomiast

funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej,
dzięki informacji z KMZB, wyeliminowali
żebractwo na jednym z placów miasta.
Także dzięki informacji z KMZB policjanci
z Opola Lubelskiego ujawnili uprawę ko-
nopi w wykopanym w stodole specjalnie
do tego przystosowanym bunkrze.

NOwe fuNKcJONALNOścI
MAPy
Po kilku miesiącach funkcjonowania Kra-
jowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa po-
licjanci z Lubelskiego postulują, aby wpro-
wadzić dwie nowe funkcjonalności mapy:
pole umożliwiające przy zgłaszaniu krótki
opis zagrożenia oraz nadawanie informa-
cjom numeru z datą i godziną naniesienia,
co umożliwi ich szybkie wyszukiwanie. 

eLŻBIeTA SITeK 
zdj. Krzysztof Martirosjan
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Insp. Paweł Dobrodziej, komendant 
wojewódzki Policji w Lublinie:

– Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa cieszy się coraz
większą popularnością wśród mieszkańców Lubelszczyzny.
Jest to narzędzie, które zachęca ludzi do zwracania uwagi na
to, co dzieje się w okolicy ich miejsca zamieszkania i do rea-
gowania. Aktywność i zaangażowanie społeczności lokalnej
powoduje włączenie się jej w działalność na rzecz poprawy
bezpieczeństwa. To doskonała forma dialogu mieszkańca z po-
licjantem. Dzięki zgłaszanym sygnałom możemy szybko i właściwie reagować
na nieprawidłowości, regularnie wysyłać patrole we wskazane przez mieszkańców
miejsca. Zlecając weryfikację zgłoszeń KMZB, aktywizujemy także dzielnicowych.
Stają się oni bardziej rozpoznawalni wśród lokalnej społeczności. O to nam
właśnie chodzi, o zaufanie do policjanta, dialog, współpracę z ludźmi i wspólną
troskę o bezpieczeństwo. Analizując dotychczasowe zgłoszenia, na Lubelszczyź-
nie najwięcej wskazań dotyczy nieprawidłowego parkowania, przekraczania doz-
wolonej prędkości czy też spożywania alkoholu w miejscach publicznych. 

zdj. Krzysztof Martirosjan

Patrol policyjny w miejscu zgłoszonym na KMZB jako miejsce częstego spożywania alkoholu
na ulicy

Przekraczanie dozwolonej prędkości 3015

Nieprawidłowe parkowanie 3215

Spożywanie alkoholu 
w miejscach niedozwolonych                          2454

Najczęściej zgłaszane zagrożenia

źródło: Biuro Prewencji KGP (dane z 12.04.2017)

Dzikie kąpieliska 8

Miejsca niebezpieczne 
na terenach wodnych 4

Utonięcia 4

Najrzadziej zgłaszane zagrożenia

źródło: Biuro Prewencji KGP (dane z 12.04.2017)
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W województwie lubuskim KMZB działa od września
2016 roku. Dzięki niej mieszkańcy mają wpływ na
bezpieczeństwo w swoich okolicach, a policjanci jesz-

cze lepszą wiedzę na temat występujących w nich zagrożeń. 
Informacje w niej zamieszczane przydają się też na potrzeby dys-
lokacji służby. Dzięki nim opracowuje się na bieżąco zadania dla
funkcjonariuszy, które są adekwatne do rodzajów zaznaczanych
na mapie zgłoszeń. 

ZATRZYMANIA
Każdego dnia policjanci sprawdzają miejsca, gdzie mieszkańcy
nanoszą informacje o występujących zagrożeniach. Okazuje się,
że dzięki niektórym z nich udaje się zatrzymać na gorącym
uczynku sprawców czynów zabronionych. Tak było wieczorem
4 października 2016 r., gdy w Słońsku funkcjonariusze weryfiko-
wali naniesione na mapę zagrożenie, które dotyczyło używania
środków odurzających. We wskazanym na KMZB miejscu skon-
trolowali volkswagena. Siedziało w nim trzech młodych męż-
czyzn, którzy na widok policjantów zaczęli się nerwowo zacho-
wywać. Okazało się, że jeden z nich miał przy sobie 6 woreczków
z amfetaminą o łącznej wadze 5,07 grama. Drugim przykładem
świadczącym o tym, że mapa przydaje się do ujawniania prze-
stępstw jest sytuacja też z 4 października 2016 r., gdy policjanci
ruchu drogowego żarskiej jednostki sprawdzali prędkość, z jaką
jeżdżą kierowcy na trasie Brody – Jeziory Dolne. Ze zgłoszeń na-
niesionych na KMZB wynikało, że samochody jeżdżą w tym miej-
scu z nadmierną prędkością. Podczas kontroli drogowej policjanci
zatrzymali 28-latka, który prowadził auto mimo orzeczonego na
10 lat zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi. Podczas ko-
lejnej kontroli drogowej funkcjonariusze zatrzymali 32-latka po-

KMZB woj. lubuskie POLICJA 997       kwiecień 2017 r.
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Gorzó� w Wlkp. ul. Walczaka – weryfikacja zgłoszenia z kategorii „bezdomność”

Plakaty w parafiach, 
debaty na szczeblu powiatowym, informacje
na stronach internetowych urzędów
administracji samorządowej – to tylko
nieliczne formy promocji Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa, do której
przyczynili się w swoim województwie
policjanci z garnizonu lubuskiego.
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szukiwanego przez organy ścigania. Mężczyzna trafił za kraty na
2,5 roku za posiadanie narkotyków oraz kierowanie pojazdem
w stanie nietrzeźwości.

DEBATA SPOŁECZNA
„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na to wpływ” –
to tytuł spotkania, które odbyło się 4 kwietnia 2017 r. Zorganizo-
wali je Lubuski Urząd Wojewódzki, Akademia im. Jakuba z Para-
dyża w Gorzowie Wlkp. oraz KWP w Gorzowie Wlkp. Uczestniczyli
w nim m.in.: mieszkańcy województwa lubuskiego, przedstawiciele
administracji rządowej i samorządowej, funkcjonariusze policji lu-
buskiej i niemieckiej, a także przedstawiciele innych służb mun-
durowych. Podczas debaty podsumowano sześciomiesięczne dzia-

19

Władysław Dajczak, wojewoda
lubuski:

– Z perspektywy ponad półrocznego
funkcjonowania KMZB oceniam, że
jest to narzędzie przyjazne każdemu
użytkownikowi komputera i inter-
netu, a przy tym niezwykle efektywne
w komunikacji obywateli z Policją.
Wcześniej nie funkcjonowały tak pro-
ste narzędzia diagnozujące problemy społeczne. Obecnie
łatwo rozpoznać zagrożenia, ich nasilenie oraz podejmo-
wane przez Policję działania w reakcji na zgłoszenia.
W świetle moich informacji bardzo wysoko oceniam za-
angażowanie lubuskiej policji w weryfikację zgłoszeń oraz
podejmowane działania. Znane mi są sytuacje ujęcia dilera
narkotykowego czy też kierowców jeżdżących mimo za-
trzymania im prawa jazdy właśnie podczas weryfikowania
zgłoszeń z KMZB. Informacje z mapy, a jest to już blisko
8 tysięcy zgłoszeń, są doskonałym materiałem wyjściowym
do opracowania wszelkich programów profilaktycznych,
których celem jest rozwiązanie problemów trapiących lo-
kalne społeczności. 

zdj. Lubuski Urząd Wojewódzki

Insp. Jarosław Janiak, 
komendant wojewódzki 
Policji w Gorzowie Wlkp.:
– Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa to bieżące narzędzie oceny pro-
blemów społecznych w powiatach
i województwie. Przez pryzmat zgło-
szeń można zilustrować, jakie zagro-
żenia występują w całym regionie. Jest
to dla mnie materiał do dyskusji z kierownikami jednostek
Policji, m.in. w zakresie zasad dyslokowania służb i ich
pełnego i efektywnego wykorzystania, oraz z władzami sa-
morządowymi w kwestii projektowania i wdrażania pro-
gramów profilaktycznych. Krajowa Mapa Zagrożeń Bez-
pieczeństwa to alternatywny sposób komunikowania się
społeczeństwa z Policją. Każdy z nas był z pewnością świad-
kiem sytuacji, która godziła w subiektywne poczucie bez-
pieczeństwa, a nie wymagała natychmiastowej reakcji ze
strony Policji. Dzięki mapie możemy dowiadywać się
o określonych zdarzeniach i odpowiednio na nie reagować.
Mam tu na myśli te, o których najszybciej informują nas
mieszkańcy ziemi lubuskiej: przekraczanie dozwolonej
prędkości, spożywanie alkoholu, złe oznakowanie dróg
i miejsca gromadzenia się młodzieży. Informacje te pozwo-
liły odpowiednio zdiagnozować poszczególne obszary za-
grożone i we właściwy sposób rozwiązać dany problem.

zdj. Marcin Maludy

Przekraczanie dozwolonej prędkości 2110

Nieprawidłowe parkowanie 2418

Spożywanie alkoholu 
w miejscach niedozwolonych 1709

Najczęściej zgłaszane zagrożenia

źródło: Biuro Prewencji KGP (dane z 12.04.2017)

Niestrzeżony przejazd kolejowy 15

Miejsca niebezpieczne 
na terenach wodnych 13

Dzikie kąpieliska 6

Najrzadziej zgłaszane zagrożenia

źródło: Biuro Prewencji KGP (dane z 12.04.2017)

łanie mapy w województwie lubuskim. Ze spotkania wynika, że
jej popularność nadal rośnie, co świadczy o tym, że mieszkańcy
chcą mieć wpływ na bezpieczeństwo w okolicy swojego miejsca
zamieszkania. Dzięki mapie każdy z nich może poinformować Po-
licję o miejscach, gdzie dochodzi do łamania prawa. Na spotkaniu
podkreślono, że wzrasta też skuteczność Policji, co obrazuje liczba
potwierdzonych przez policjantów zgłoszeń. Uczestniczący w de-
bacie Władysław Dajczak, wojewoda lubuski, zaznaczył, że miesz-
kańcy województwa czują się bezpiecznie, widzą Policję i dobrze
oceniają jej pracę. Wojewoda wyraził nadzieję, że Krajowa Mapa
Zagrożeń Bezpieczeństwa przyczyni się do jeszcze większego po-
ziomu zaufania do stróżów prawa. Warto podkreślić, że nie tylko
informacje z KMZB, ale i wnioski z debaty mają być wykorzystane
do jeszcze lepszego rozmieszczenia policyjnych patroli. 

ARTUR KOWALCZYK
zdj. Marcin Maludy
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W woj. łódzkim Krajowa
Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa została
uruchomiona w połowie
września ub.r.

Ruchomy Punkt Informacyjny KMZB
odwiedził wszystkie powiaty, a ko-
mendant wojewódzki Policji w Ło-

dzi zainicjował powstanie Forum Idei
ku Bezpieczeństwu i Dialogu Społecznego.
Jedno ze spotkań forum, z inicjatywy mło-
dzieży, poświęcono dopalaczom. 

LEPSZA ORGANIZACJA
SŁUŻBY
W garnizonie łódzkim wprowadzenie
KMZB przyczyniło się do pełniejszego roz-
poznania zagrożeń, o których Policja miała
już informacje, i do ujawnienia nowych.

KMZB woj. łódzkie POLICJA 997       kwiecień 2017 r.
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Insp. Andrzej Łapiński, komendant 
wojewódzki Policji w Łodzi: 

– Jednym z głównych elementów funkcjonowania
KMZB jest współpraca z podmiotami pozapoli-
cyjnymi i służbami odpowiedzialnymi za bezpie-
czeństwo. W województwie łódzkim z mojej ini-

cjatywy powstało Forum Idei ku Bezpieczeństwu
i Dialogu Społecznego. Skupia ono wiele instytucji
i służb dbających o bezpieczeństwo mieszkańców

naszego regionu. Głównym założeniem jest aktywowanie tych pod-
miotów do podejmowania wspólnych działań zmierzających do wy-
eliminowania zagrożeń zgłaszanych za pośrednictwem mapy. 
Dotychczas odbyły się trzy takie spotkania. Omówiono na nich za-

sady współpracy w ramach posiadanych kompetencji poszczególnych
instytucji. W Forum, oprócz przedstawicieli służb mundurowych, wzięli

m.in. udział reprezentanci Państwowej Inspekcji Sanitarnej, prokuratury,
sądów, PKP, OHP, ZHP, OSP, samorządowcy, pedagodzy, przedstawiciele
służb medycznych i wydziałów zarządzania kryzysowego. 

Dodatkowo, aktywizując działania podmiotów pozapolicyjnych, dostrzegam po-
trzebę prowadzenia praktycznych warsztatów i szkoleń. Będą one miały na celu
dotarcie z informacją o KMZB do przedstawicieli kolejnych instytucji. Wszystko
to ma służyć większej współodpowiedzialności za proces budowania bezpiecznej
przestrzeni publicznej.

zdj. KWP w Łodzi

W kościołach podczas ogłoszeń parafialnych
policjanci informowali o KMZB

Strażnicy miejscy w woj. łódzkim też
zapoznają się z KMZB
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Usprawniło też współpracę z podmiotami pozapolicyjnymi, przy-
czyniło się do lepszej organizacji, planowania i kierowania we wła-
ściwe miejsca służb policyjnych. W zadaniach do służby ujmowane
są kontrole miejsc zagrożonych, a aktywność policjantów w tych
miejscach jest pozytywnie odbierana przez społeczeństwo i przy-
czynia się do poprawy bezpieczeństwa oraz wizerunku Policji.
Także dzielnicowi, w ramach zadań służbowych, pojawiają się
w miejscach zagrożonych, reagując na wskazywane nieprawidło-
wości. Z powodu zgłoszeń o utrudnieniach w ruchu drogowym,
złym oznakowaniu i niewłaściwym parkowaniu zwiększyła się ak-
tywność policjantów rd.

WIĘCEJ MANDATÓW
Najczęściej wskazywane zagrożenia to spożywanie alkoholu
w miejscach niedozwolonych, nieprawidłowe parkowanie, prze-
kraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowa infrastruktura
drogowa i używanie środków odurzających. W przypadku nie-
właściwego oznakowania drogi czy nieprawidłowego parkowania,
oprócz reakcji policjantów na zgłoszone zagrożenia, kierowane
są wystąpienia do właściwych podmiotów, co skutkuje eliminacją
zagrożeń w przyszłości (np. zmianą organizacji ruchu czy większą
liczbą miejsc parkingowych). Jeśli chodzi o dzikie wysypiska
śmieci, to dzielnicowi, po ustaleniu właścicieli terenu, egzekwują
likwidację wysypisk. Inne zagrożenie w znaczący sposób ograni-
czane to przekraczanie dozwolonej prędkości, bo w miejsca wska-
zywane na mapie kierowanych jest więcej patroli rd. Ograniczane
są też przypadki spożywania alkoholu i żebractwo w miejscach
publicznych: tu też widać wzrost liczby mandatów karnych i wnio-
sków o ukaranie. Znaczne siły patroli pieszych kierowane
w miejsca zażywania środków odurzających pozwalają ograniczać
to zagrożenie.

Na skutek tych działań w miejscach wskazanych na KMZB za-
trzymano m.in. mężczyzn posiadających przy sobie środki odu-
rzające, osoby z dopalaczami, sprawcę dewastacji elewacji budynku
w Łodzi oraz wszczęto postępowanie przygotowawcze zakończone
wniesieniem aktu oskarżenia do sądu, za znęcanie się nad zwie-
rzętami.

ZŁOŚLIWE WPISY
Zdaniem mł. insp. Andrzeja Małolepszego, koordynatora woje-
wódzkiego, w KMZB powinna pojawić się możliwość odrzucania
bądź odznaczania zagrożeń wpisywanych złośliwie, które, mimo
wielu sprawdzeń, nie potwierdzają się, np. spożywanie alkoholu
w miejscu zabronionym i wskazywanie tego w kilkudniowych od-
stępach na tych samych prywatnych posesjach. Zagrożenie jest
wpisywane na mapę, co generuje liczbę nowych, niepotwierdzo-
nych zagrożeń. 

Poza tym nowe zgłoszenia powinny mieć automatycznie nada-
waną datę i godzinę zgłoszenia. Warto byłoby też wprowadzić
dodatkowe statusy i kolory piktogramów dla zgłoszeń będących
żartem lub pomyłką oraz dla zagrożeń wyeliminowanych. Przy-
dałyby się nowa opcja do weryfikacji danego zagrożenia już zna-
nego Policji oraz możliwość ukrywania na mapie publicznej, na
potrzeby Policji, niektórych zgłoszeń (np. używanie środków odu-
rzających) na czas ich weryfikacji i podejmowanych w tym czasie
działań. Warto rozpatrzyć możliwość dopisania krótkiej informacji
dotyczącej czasu występowania danego zagrożenia i krótkiego
jego opisu (np. na czym konkretnie ma ono polegać, wraz ze
wskazaniem dokładnego miejsca), co w znaczący sposób zwięk-
szyłoby możliwości weryfikacyjne. 

ALEKSANDRA WICIK
zdj. KWP w Łodzi
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Zbigniew Rau, wojewoda
łódzki:

– W województwie łódzkim z powo-
dzeniem funkcjonuje program Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jest
to narzędzie, dzięki któremu obywatele
mogą współtworzyć z funkcjonariu-
szami Policji bazę wiedzy o miejscach
potencjalnie niebezpiecznych. Do tej pory funkcjonariusze
obsłużyli blisko 25 tys. zgłoszeń mieszkańców naszego re-
gionu, z czego prawie 36 proc. zostało potwierdzonych.
Dzięki tak funkcjonującej mapie policjanci zatrzymali czte-
rech przestępców związanych z handlem narkotykami i tyle
samo osób posiadających dopalacze, a także sprawców 
dewastacji oraz tych, którzy znęcali się nad zwierzętami.
Najczęściej przekazywane przez mieszkańców wojewódz-
twa łódzkiego sygnały dotyczą spożywania alkoholu
w miejscach niedozwolonych (ponad 5 tys. przypadków),
nieprawidłowego parkowania (ponad 4 tys.), a także prze-
kraczania dozwolonej prędkości (ponad 4 tys. zgłoszeń).
Narzędzie to stanowi ogromne wzmocnienie Policji, która
dzięki niemu może lepiej rozdysponować patrole i wysyłać
je tam, gdzie są najbardziej potrzebne, oraz skuteczniej
ukierunkować pracę dzielnicowych.
zdj. Biuro Prasowe Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

Nieprawidłowe parkowanie 4392

Spożywanie alkoholu 
w miejscach niedozwolonych 5757

Przekraczanie dozwolonej prędkości   4104

Najczęściej zgłaszane zagrożenia

źródło: Biuro Prewencji KGP (dane z 12.04.2017)

Miejsca niebezpieczne na terenach wodnych 21

Utonięcia 19

Dzikie kąpieliska 18

Najrzadziej zgłaszane zagrożenia

źródło: Biuro Prewencji KGP (dane z 12.04.2017)
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Województwo małopolskie plasuje się na
pierwszym miejscu w kraju pod względem
liczby zgłoszeń do KMZB. Najwięcej
wskazywanych zagrożeń dotyczy ruchu
drogowego, są to nieprawidłowe
parkowanie, przekraczanie dozwolonej
prędkości przez kierujących pojazdami,
niewłaściwa infrastruktura drogowa i zła
organizacja ruchu drogowego. Z innych
zagrożeń najczęściej wskazywano
na spożywanie alkoholu w miejscach
niedozwolonych.

Kiedy na mapie zagrożeń znalazła się informacja o nielegal-
nym wysypisku śmieci na działce w pobliżu szlaku Orlich
Gniazd w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, dzielnicowy

szybko ustalił, że śmieci składuje tam pewna firma, która wygrała
przetarg na zbiórkę selektywnych wielkogabarytowych odpadów
typu meble, dywany, wykładziny. Dzięki konsekwencji policjanta
nielegalne wysypisko zostało w ciągu dwóch tygodni zlikwidowane.
To jeden z wielu przykładów, gdy informacje umieszczone na mapie
zagrożeń pozwoliły Policji wyeliminować zagrożenia.

ROZPOZNAWANIE 
Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa małopolscy policjanci
promują bardzo szeroko. Wykorzystują do tego środki  masowego
przekazu zarówno lokalne, jak i ogólnopolskie (m.in. materiał na
ogólnopolskiej antenie w TVN 24), plakaty umieszczane w jedno-
stkach Policji, urzędach, obiektach użyteczności publicznej, a nawet
w gablotach parafialnych oraz wszelkie spotkania bezpośrednie
z mieszkańcami. W lutym i marcu policjanci organizowali spotka-
nia na temat mapy zagrożeń z młodzieżą klas mundurowych w wo-
jewództwie małopolskim, zakładając, że informacja rozpowszech-
niana w grupie rówieśniczej dotrze do szerszego grona odbiorców.  

Dzięki mapie obywatele mają możliwość sygnalizowania miejsc
zagrożonych, które Policja uwzględnia przy sporządzaniu analizy
stanu bezpieczeństwa i dyslokacji służby. 

Informacje  zawarte w KMZB są przydatne szczególnie dzielni-
cowym, którzy dzięki mapie poszerzają wiedzę o swoim rejonie
służbowym. Służą im również do tworzenia planów tzw. działań
priorytetowych. Dane te nie tylko precyzują, w jakim dokładnie
rejonie mogą występować zagrożenia, ale też, w jakim stopniu są
one uciążliwe dla mieszkańców. 

ELIMINOWANIE
Rozpoznanie, jakie zdobywa Policja dzięki informacjom zawartym
w KMZB, przekłada się na konkretne korzyści, czyli eliminowanie
wskazanych przez mieszkańców zagrożeń. I tak na przykład dzięki
KMZB ograniczono akty wandalizmu w postaci nielegalnego graffiti
w Krakowie, udzielono pomocy bezdomnym  w Nowym Sączu,
zlikwidowano nielegalne wysypiska  śmieci na terenie Bochni,
Chrzanowa i powiatu krakowskiego, uniemożliwiono nielegalne
rajdy samochodowe w Zakopanem, a także nieprawidłowe parko-
wanie  oraz przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierowców
pojazdów na terenie całego województwa.  

Dzięki aktywności internautów eliminowany jest handel narko-
tykami przy szkołach, jak to miało miejsce na terenie powiatów
bocheńskiego czy krakowskiego, gdzie informacje umieszczone na

KMZB woj. małopolskie POLICJA 997       kwiecień 2017 r.

22

Dzięki informacji  z KMZB podczas nocnego patrolu w rejonie
osiedla, gdzie pojawiały się nielegalne graffiti, policjanci zatrzymali
dwóch młodych mężczyzn, którzy mieli przy sobie  puszki ze
sprayem, a ich ręce i odzież poplamione były farbą.  Zatrzymani nie
ukrywali, że właśnie odpoczywają po malowaniu graffiti.  W sumie
ujawniono zniszczenia na elewacjach 7 budynków na różnych
osiedlach Nowej Huty. Obaj sprawcy (21 i 19 lat ) zostali zatrzymani

Utonięcia 16

Dzikie kąpieliska                                         12

Miejsca niebezpieczne na terenach wodnych   2

Najrzadziej zgłaszane zagrożenia

źródło: Biuro Prewencji KGP (dane z 12.04.2017)
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mapie zagrożeń pozwoliły policjantom ujawnić osoby posiadające
substancje psychoaktywne. 

NOWE FUNKCJONALNOŚCI MAPY
Małopolscy koordynatorzy KMZB postulują wprowadzenie dla
użytkowników mapy możliwości umieszczania krótkich opisów
tekstowych lub dołączania plików tekstowych czy graficznych  pory
dnia i dni tygodnia występowania danego zagrożenia. Doprecyzuje
to charakter zagrożenia i pozwoli Policji kierować patrole we wła-
ściwe miejsca i we właściwym czasie. Dla koordynatorów natomiast
istotne jest umieszczanie tzw. dossier zagrożenia ID i daty nanie-
sienia informacji, co pozwoli na monitorowanie działań. Funkcjo-
nalności te będą przez KGP w przyszłości wdrażane. 

ELŻBIETA SITEK 
zdj. KP VII w Krakowie
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Nadinsp. dr Tomasz 
Miłkowski, komendant 
wojewódzki Policji 
w Krakowie:
– Zgłoszenia wpływające przez Kra-
jową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa
wskazały nam zagrożenia, które
w sposób najbardziej dokuczliwy dla
mieszkańców wpływają na ich poczu-
cie bezpieczeństwa. Dotyczy to również osób odwiedza-
jących Małopolskę, co z uwagi na walory turystyczne
tego regionu ma niebagatelne znaczenie. Mówię o tym
dlatego, że znaczna  część zaznaczonych punktów doty-
czyła miejsc atrakcyjnych dla turystów. Dzięki mapie
ograniczyliśmy występowanie tam wielu niepokojących
zjawisk. Sygnały, jakie otrzymaliśmy za pośrednictwem
KMZB, skutkowały kierowaniem patroli w rejony, gdzie
zachodzi pewna powtarzalność naruszenia prawa, co po-
zwoliło np. na zatrzymanie sprawców wykroczeń czy
przestępstw na gorącym uczynku. Mapa doprowadziła
również do intensyfikacji naszej współpracy z innymi
podmiotami (strażą gminną, strażą leśną, zarządcami
dróg, samorządem, urzędem celnym) i ułatwiła wspólną
likwidację zagrożeń. Informacje z mapy pomogły również
w niesieniu pomocy bezdomnym. 

zdj. KWP w Krakowie

Józef Pilch, wojewoda
małopolski:

– Od momentu wdrożenia
Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa mieszkańcy
Małopolski bardzo aktywnie
włączyli się do udziału w rea-
lizacji tej nowatorskiej inicja-
tywy. Najlepiej świadczą o tym prowadzone
rankingi, w których województwo małopolskie
jest na samym szczycie.  Jest to także wskaźnik
procesu budowy w regionie trwałych funda-
mentów zaufania społeczeństwa do Policji,
a także innych służb odpowiedzialnych za za-
pewnienie bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego. Dzięki wprowadzonym w KMZB rozwią-
zaniom obywatel może w  każdej chwili
sprawdzić, co w danym momencie dzieje się
z jego zgłoszeniem. Zacieśniana jest w ten spo-
sób relacja: obywatel – Policja. A dla samej Po-
licji, jako formacji, zgłoszenia stanowią cenne,
dodatkowe źródło informacji oraz wskazówkę,
gdzie rozmieszczać siły i środki. Jestem prze-
konany, że dzięki temu eliminowanie najbar-
dziej uciążliwych zjawisk będzie następowało
jeszcze bardziej skutecznie.

zdj. Krzysztof Wilk, 
Małopolski Urząd Wojewódzki

Kontrola miejsc zgłoszonych jako punkty gromadzenia się osób bezdomnych

Przekraczanie 
dozwolonej prędkości 6695

Nieprawidłowe parkowanie 15608

Spożywanie alkoholu
w miejscach niedozwolonych  4296

Najczęściej zgłaszane zagrożenia

źródło: Biuro Prewencji KGP (dane z 12.04.2017)
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Po pół roku funkcjonowania Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa w garnizonie
mazowieckim policjanci podkreślają jej
funkcjonalność, ale też mają propozycje
konkretnych rozwiązań usprawniających
narzędzie. 

W ojewództwo mazowieckie jest najrozleglejsze i ma naj-
większą liczbę mieszkańców w Polsce. Na jego terenie
położona jest stolica Polski, o której bezpieczeństwo

dba Komenda Stołeczna Policji. 

PROMOCJA W TRYBIE CIĄGŁYM 
Jako że KMZB jest narzędziem nowym, działania promujące ją od-
bywają się stale. Zaczęło się od informacji na internetowych stro-
nach policyjnych, ale promocja mapy szybko trafiła bezpośrednio
do mieszkańców. Były to informacje podawane przez lokalne media,
portale społecznościowe, telebimy i monitory w środkach trans-
portu. Nie zapomniano również o tradycyjnej formie przekazu,
umieszczając plakaty w różnych instytucjach użyteczności pub-
licznej. Policjanci pojawiali się na spotkaniach z seniorami oraz
młodzieżą szkolną. Informacje propagowano na festynach orga-
nizowanych w powiatach. Podczas debat ewaluacyjnych, które
odbywały się przez niemal cały listopad 2016 r., prezentowano
sposób funkcjonowania KMZB, demonstrując narzędzie on-line
i na bieżąco wyjaśniając sposób postępowania. Ideę mapy popu-
laryzują także funkcjonariusze uczestniczący w sesjach rad miast,
gmin i powiatów. Aplikację propagują również policjanci realizu-
jący zadania z zakresu profilaktyki społecznej, ruchu drogowego
i dzielnicowi. 

Bardzo przychylnie do idei mapy podeszły władze kościelne. Po-
licjanci nawiązali kontakty ze wszystkimi parafiami na terenie gar-
nizonu mazowieckiego, których jest ponad 700, gdzie przekazano
plakaty propagujące KMZB. Plakaty zawisły w gablotach parafial-
nych, a informacje przekazywano w ogłoszeniach. 

WERYFIKACJA I ELIMINACJA 
Najczęściej zgłaszane przez mieszkańców Mazowsza zagrożenia
są typowe dla całej Polski: spożywanie alkoholu w miejscach
niedozwolonych, przekraczanie dozwolonej prędkości, niepra-
widłowe parkowanie, używanie środków odurzających oraz nie-
właściwa infrastruktura drogowa. 

Każde zgłoszenie jest sprawdzane. Weryfikacją zajmują się
służby patrolowe i dzielnicowi. Dlatego też niezbędna była
zmiana organizacji służby zarówno dzielnicowych, jak i poli-
cjantów pionu patrolowo-interwencyjnego. Chodziło o częstsze
uwzględnianie w dyslokacji patroli miejsc niezbędnych do
sprawdzenia oraz rodzaju zadań przekazywanych do realizacji
w wyznaczonym rejonie służbowym. Dzięki zadaniom opraco-
wanym w planie działań priorytetowych dzielnicowego udało
się np. wyeliminować spożywanie alkoholu w miejscu niedo-
zwolonym w miejscowości Guzów, w gminie Orońsko, w po-
wiecie radomskim.  

Policjanci z KWP zs. w Radomiu podkreślają, że charakter za-
grożeń zgłaszanych przez mieszkańców za pomocą mapy istotnie
wzbogacił wiedzę na temat bezpieczeństwa na danym terenie.

KMZB woj. mazowieckie POLICJA 997       kwiecień 2017 r.
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Pułtusk, ul. Traugutta – spożywanie alkoholu w miejscach
niedozwolonych, zdarzenie potwierdzone, interwencja zakończona
nałożeniem MKK mandatu

Białobrzegi nad Pilicą – kontrola dzikich kąpielisk
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daty i godziny zdarzenia, pory dnia oraz dni tygodnia, a także krót-
kich opisów tekstowych (do 500 znaków) oraz dołączania do trzech
plików (jpg, pdf, 3gp, mov, doc, txt) o łącznej maksymalnej wiel-
kości 5 Mb. Zgłaszane było także: wydanie wersji na urządzenia
mobilne, wersji szkolnej aplikacji, wyświetlanie komunikatu na
stronie w przypadku czasowej niemożności korzystania z aplikacji,
połączenie kategorii zagrożeń: „niewłaściwa infrastruktura dro-
gowa” i „nieprawidłowe oznakowanie drogi” w jedną kategorię
pod nazwą „niewłaściwa infrastruktura drogowa” oraz „dzikie ką-
pieliska” i „utonięcia” w kategorię pod nazwą „dzikie kąpieliska”.
Mazowieccy policjanci postulowali także zmianę nazwy kategorii
zagrożenia „miejsca grupowania się małoletnich” na „miejsca gru-
powania się małoletnich zagrożonych demoralizacją”. 

MAREK WIERZBIŃSKI, PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. Milena Kopczyńska, Agnieszka Dzik, 

Edward Banach 
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Zdzisław Sipiera, wojewoda
mazowiecki:

– Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa to interaktywne narzędzie bardzo
pomocne dla mieszkańców, które po-
zwala na identyfikowanie najbardziej
dokuczliwych zachowań na danym 
terenie. Wdrożenie tego narzędzia 
ułatwiło mieszkańcom przekazywanie 
informacji o zagrożeniach. Dało im też realny wpływ na
poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Umoż-
liwiło reakcję na występujące zagrożenia, a przez to ich
eliminowanie.   Takie obywatelskie działanie daje miesz-
kańcom poczucie bezpieczeństwa, ochrony ich bliskich
przed piratami drogowymi, osobami spożywającymi alkohol
w miejscach niedozwolonych czy dealerami narkotyko-
wymi. Spostrzeżenia i wiedza mieszkańców wykorzysty-
wane są przez Policję, której celem jest zapobieganie
wszystkim tym zdarzeniom. Należy jednak pamiętać, że
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to nie miejsce do
składania interwencji. W tym celu należy korzystać z tele-
fonów alarmowych 112 lub 997.

zdj. Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Insp. Tomasz Michułka, 
komendant wojewódzki 
Policji zs. w Radomiu: 
– Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa funkcjonuje w garnizonie mazo-
wieckim od 20 września 2016 roku.
W mojej ocenie wdrożenie tego nowo-
czesnego narzędzia komunikacji dało
mieszkańcom możliwość realnego
i bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo w miejscu
zamieszkania, a tym samym spowodowało wzrost ich po-
czucia współodpowiedzialności za porządek publiczny
w najbliższym otoczeniu. Funkcjonowanie Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa niesie za sobą również wymierne
korzyści dla Policji. Jest ona nieocenionym źródłem infor-
macji na temat najbardziej uciążliwych społecznie zacho-
wań. Dzięki temu możliwa jest organizacja służby w taki
sposób, który zapewni obecność policjantów w miejscach,
w których oczekują tego mieszkańcy. O tym jak ważna jest
dla lokalnej społeczności możliwość bezpośredniego kon-
taktu z Policją, świadczy również aktywny udział w kon-
sultacjach społecznych poprzedzających wdrożenie Krajo-
wej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Na terenie garnizonu
mazowieckiego w 2426 spotkaniach uczestniczyło bowiem
łącznie 32615 osób.

zdj. KWP zs. w Radomiu

NOWE FUNKCJONALNOŚCI 
Mazowieccy policjanci zauważają, że potrzebne byłyby nowe fuk-
cjonalności KMZB, co usprawniłoby jej działanie. Zgłaszali je od
początku posługiwania się narzędziem i część jest już wdrażana.
Są wśród nich: wprowadzenie funkcji wylogowywania z aplikacji,
rezygnacja z automatycznego usuwania zagrożeń z mapy po upływie
miesiąca od chwili naniesienia, dodanie statusów „Potwierdzone –
Wyeliminowane”, „Żart” i „Pomyłka”, dodanie funkcjonalności
umożliwiającej wyświetlenie zagrożeń o statusie „Niepotwierdzone”
przez tydzień od daty nadania takiego statusu i miesiąc od daty na-
dania statusu „Potwierdzone – Wyeliminowane”. Zagrożenia w sta-
tusie „Żart” i „Pomyłka” usuwane będą z mapy niezwłocznie. 

Do zgłoszonych potrzeb zaliczono również: umożliwienie użyt-
kownikowi dopisywania podczas nanoszenia zagrożenia oprócz

Przekraczanie dozwolonej prędkości 3374

Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych 3633

Nieprawidłowe parkowanie 2043

Najczęściej zgłaszane zagrożenia

źródło: Biuro Prewencji KGP (dane z 12.04.2017)

Utonięcia 22

Dzikie kąpieliska 21

Miejsca niebezpieczne na terenach wodnych  2

Najrzadziej zgłaszane zagrożenia

źródło: Biuro Prewencji KGP (dane z 12.04.2017)
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Dla zobrazowania popularności Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa prezentujemy statystki, które nanieśliśmy
na mapę Polski z podziałem na województwa. Na każdym
z nich wpisaliśmy liczby zgłoszeń potwierdzonych 
i niepotwierdzonych, a także ich sumy, z uwzględnieniem
zgłoszeń nowych i w trakcie weryfikacji. 

KMZB w liczbach
ZACHODNIOPOMORSKIE

WIELKOPOLSKIE

4721

3615

8532

174716

102365

283749

17450

9472

27

7495

4789

12548

17844

8311

26633

DOLNOŚLĄSKIE

LUBUSKIE

liczba zgłoszeń niepotwierdzonych

liczba zgłoszeń potwierdzonych

suma zgłoszeń potwierdzonych i niepotwierdzonych
z uwzględnieniem zgłoszeń nowych i w trakcie weryfikacji

źródło: Biuro Prewencji KGP (dane z 12.04.2017)
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POMORSKIE

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

KUJAWSKO-POMORSKIE

OLSKIE

8622

3243

12368

14410

8300

23046

450

9472

27505

6293

2382

8877

6424

8137

148948167

5138

13619

11335

5604

17347
6991

4454

11757

3951

2828

6944

8519

3889

12737

19071

14347

34245

18825

12534

32189

4152

2238

6556

33

10446

3084

13952

ŁÓDZKIE

KIE

OPOLSKIE
ŚLĄSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

MAŁOPOLSKIE

PODKARPACKIE

PODLASKIE

MAZOWIECKIE

M.ST. WARSZAWA

LUBELSKIE

26-27.ws9_Layout 1  25.04.2017  12:27  Strona 27



KMZB to kanał wymiany informacji między Policją a spo-
łeczeństwem, ważny nie tylko dla służby kryminalnej
(zwalczanie przestępczości narkotykowej), lecz dla

wszystkich policjantów, którzy wykorzystują otrzymane za jej
pośrednictwem informacje do zapewnienia poczucia bezpieczeń-
stwa obywateli. Jednak nie we wszystkich kategoriach Policja
może samodzielnie podejmować działania zmierzające do usu-
nięcia zgłoszonego zagrożenia. W przypadku np. niewłaściwej
infrastruktury drogowej czy złej organizacji ruchu drogowego
zadaniem Policji jest stwierdzenie występowania takiego zagro-
żenia, a następnie powiadomienie właściwych podmiotów
z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości. Natomiast w przy-
padku bezdomności należy patrzeć szerzej: od wskazywania
miejsc, gdzie można otrzymać pomoc socjalną, po kontrole miejsc
przebywania osób bezdomnych.

NARKOTYKI I PRĘDKOŚĆ
Od lipca do grudnia ub.r. na terenie garnizonu stołecznego
w KMZB zarejestrowano ponad 11,2 tys. zgłoszeń – wszystkie
zostały zweryfikowane, a dużą część potwierdzono. Najczęściej
wskazywano nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie dozwo-
lonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym,
nieprawidłowe oznakowanie drogi i miejsca grupowania się nie-
letnich. W tym okresie stołeczni policjanci zatrzymali 31 osób,
które miały przy sobie środki odurzające: zatrzymania dokony-
wane były w rejonach wskazanych na mapie lub w jej bezpo-
średnim sąsiedztwie, a zatrzymani posiadający substancje za-
bronione często współpracowali, podając ważne informacje

W garnizonie stołecznym komunikaty
o KMZB wyświetlają się m.in. na ekranach
informacyjnych w metrze i w pociągach
Kolei Mazowieckich.

KMZB m.st. Warszawa/garnizon stołeczny POLICJA 997       kwiecień 2017 r.
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Na stacji metra Centrum informacja o KMZB ukazuje się kilka razy dziennie

28-29.ws9_Layout 1  25.04.2017  12:13  Strona 28



kwiecień 2017 r. POLICJA 997 m.st. Warszawa/garnizon stołeczny  KMZB

29

Zdzisław sipiera, wojewoda
mazowiecki:

– sądzę, że krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa jest narzędziem bardzo
przydatnym dla mieszkańców War-
szawy. Tempo życia w stolicy powo-
duje, że możliwość zgłoszenia sytuacji
niebezpiecznych z domu jest bardzo
wygodna.  Jak w każdym wielkim mie-
ście więzi między ludźmi są słabsze, mieszkańcy czują się
anonimowo.  krajowa mapa pozwala w łatwy sposób każ-
demu włączyć się w walkę z zagrożeniami. Ze statystyk
wynika, że wiele zgłoszeń dotyczy bezpieczeństwa ruchu –
przekraczania dozwolonej prędkości oraz nieprawidłowego
parkowania. duża część zgłoszeń dotyczy także spożywania
alkoholu w miejscach niedozwolonych.  należy też pamię-
tać, że każda dzielnica ma swoje uwarunkowania i specy-
fikę. Mimo różnorodności dzielnic, a także mieszkańców
stolicy współdziałanie jest konieczne. krajowa Mapa Za-
grożeń Bezpieczeństwa wzmacnia  obywatelskie zachowa-
nia, które są tak bardzo potrzebne, aby zwiększyć poczucie
bezpieczeństwa w wielkim mieście.

zdj. Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Mł. insp. dr rafał kubicki, 
komendant stołeczny Policji: 

– każdego dnia komenda stołeczna
Policji otrzymuje nowe informacje
przekazywane w systemie krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Takie
interaktywne narzędzia, jak mapa
i aplikacja Moja komenda, cieszą się
coraz większą popularnością wśród
mieszkańców stołecznego garnizonu. Wiedza o platformie
staje się powszechna i pozwala na większe zaangażowanie
w sprawy lokalnego bezpieczeństwa.
dla policjantów prewencji i pionu kryminalnego kMZB
jest doskonałym źródłem wiedzy na temat zagrożeń, które,
starannie zweryfikowane, oddają stan rzeczywisty wystę-
pujący na określonym obszarze i są sygnałem dla policjan-
tów do podjęcia stosownych działań.
Jestem przekonany, że ten kanał komunikacji między Policją
i społecznością lokalną, dostosowany do zmieniającej się
wciąż rzeczywistości, patrząc długofalowo, zwiększy jesz-
cze bardziej bezpieczeństwo na terenie garnizonu i akty-
wizuje mieszkańców, którzy czują się współodpowiedzialni
za to, co dzieje się wokół nich. dużą wygodą jest możliwość
przekazania informacji z domu lub pracy, przy wykorzys-
taniu komputera lub smartfona.

zdj. ksP

o osobach trudniących się handlem narkotykami. Podobnie na
podstawie nanoszonych zagrożeń na KMZB w kategorii „zagro-
żenia w ruchu drogowym” nałożono ponad 80 mandatów kar-
nych kredytowanych.

MieJscA nieBeZPiecZne
Działania w ramach KMZB mogą zmienić ocenę społeczną miejsc
czy regionów, które zwyczajowo są uważane za niebezpieczne. In-
tegralną częścią KMZB jest mapa statystyczna: oprócz zarejestro-
wanych przestępstw (na etapie wszczęcia postępowania przygoto-
wawczego) w siedmiu podstawowych kategoriach prezentuje także
inne, które mogą mieć istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa.
Wśród nich są m.in.: posiadanie środków odurzających, oszustwo

„na wnuczka” czy „na policjanta”, kierowanie pojazdami w stanie
nietrzeźwości. Pokazane są tam też zagrożenia w ruchu drogowym
oraz wybrane kategorie interwencji zarejestrowanych w Systemie
Wspomagania Dowodzenia Policji. Te przestępstwa czy wykrocze-
nia nie są zaznaczone na mapie jako konkretne punkty adresowe
(mogłoby to stygmatyzować osoby z nimi związane), ale jako
wskaźnik w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. Umożliwia to
ocenę stanu zagrożenia według takiego kryterium w porównaniu
z innymi obszarami (województwami, powiatami, gminami) w ca-
łym kraju. Ten sposób prezentowania danych własnych Policji jest
jednocześnie informacją publiczną, o którą może wystąpić każdy
zainteresowany. Dzięki temu np. inwestorzy i klienci mogą zapo-
znać się ze stanem zagrożenia przestępczością na interesującym
ich terenie. 

AleksAndrA Wicik 
zdj. Andrzej Mitura

Spożywanie alkoholu 
w miejscach niedozwolonych 3924

Nieprawidłowe parkowanie 6145

Przekraczanie dozwolonej prędkości    2771

Najczęściej zgłaszane zagrożenia

źródło: Biuro Prewencji KGP (dane z 12.04.2017)

Dzikie kąpieliska 22

Niestrzeżony przejazd kolejowy 22

Miejsca niebezpieczne na terenach wodnych   5        

Najrzadziej zgłaszane zagrożenia

źródło: Biuro Prewencji KGP (dane z 12.04.2017)
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Uzyskane informacje natychmiast zostały wykorzystane
w codziennym planowaniu i odprawianiu do służby.
We wskazanych miejscach policyjne patrole zaczęły

pojawiać się znacznie częściej. Na efekty nie trzeba było długo
czekać. Dzięki zgłoszeniom na KMZB zatrzymano np. cztery
osoby w związku z posiadaniem środków odurzających lub
substancji psychotropowych i prowadzeniem pojazdu w stanie
nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

PROMOCJA 
Ale żeby mieszkańcy dostrzegli korzyści płynące z uruchomie-
nia aplikacji, musiała być przeprowadzona akcja informacyjna.
Główny przekaz popłynął przez lokalne media. Informacje
o mapie, powodach, dla których została uruchomiona, i spo-
sobie korzystania z niej obecne były w prasie, stacjach radio-
wych i telewizyjnych. Ale policjanci spotykali się nie tylko
z dziennikarzami. Równie wiele uwagi poświęcono bezpośred-
nim kontaktom z obywatelami w ramach licznie organizowa-
nych debat. To na nich funkcjonariusze cierpliwie  tłumaczyli
procedurę zgłaszania zagrożeń, rozwiewali obawy tych, którzy
przekonani byli, że ta okaże się dla nich zbyt trudna, wyjaśniali,
jak Policja będzie reagować na zgłoszenia i jak korzystanie
z aplikacji wpłynie na bezpieczeństwo w ich okolicy.

Do akcji popularyzującej mapę zaproszono także władze sa-
morządowe i parafie. We wszystkich urzędach i kościołach roz-
wieszono plakaty, na stronach internetowych pojawiły się wy-
czerpujące informacje. Policjanci byli też zapraszani na
spotkania, na których informowali o uruchomionej aplikacji.  

KMZB woj. opolskie POLICJA 997       kwiecień 2017 r.
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Patrol pojawił się w miejscu, w którym według mieszkańców
często dochodziło do przekraczania dozwolonej prędkości. 
Na efekty nie trzeba było długo czekać 

Jakie niezgodne 
z prawem zachowania 
są najbardziej uciążliwe zdaniem mieszkańców
Opolszczyzny? Dzięki uruchomionej pod koniec
września 2016 r. Krajowej Mapie Zagrożeń
Bezpieczeństwa wiemy to precyzyjnie. Według
obywateli to nieprawidłowe parkowanie,
spożywanie alkoholu w miejscu
niedozwolonym, przekraczanie dozwolonej
prędkości, używanie środków odurzających
i niewłaściwa infrastruktura drogowa.
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SPOSTRZEŻENIA 
Po sześciu miesiącach działania mapy są także pierwsze wnioski
dotyczące jej funkcjonowania. I to zarówno wynikające z do-
świadczeń samych policjantów, jak i z rozmów z obywatelami.
Mieszkańcy chcieliby mieć możliwości przekazania większej ilo-
ści informacji. Na przykład w formie dołączenia krótkiego opisu
do swojego zgłoszenia. Policjanci zwracają uwagę na potrzebę
wprowadzenia możliwości oznaczania niektórych zgłoszeń jako
oczywiście nieprawdziwych. Takie „żarty”, jak na przykład zgło-
szenie wypalania traw na terenie jednostki Policji, zniekształcają
statystyki. 

KLAUDIUSZ KRYCZKA
zdj. KWP w Opolu 
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Insp. Jarosław Kaleta, 
komendant wojewódzki 
Policji w Opolu: 

– Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa to kolejne narzędzie służące ko-
munikacji społeczeństwa z policjan-
tami. Na Opolszczyźnie mapa ruszyła
pod koniec września 2016 roku. Dziś
jest powszechnie rozpoznawalna i wy-
korzystywana na Opolszczyźnie. Przez sześć miesięcy funk-
cjonowania otrzymaliśmy ponad 5500 zgłoszeń. Korzystają
z niej mieszkańcy regionu, którym zależy na bezpieczeń-
stwie i porządku, którzy nie godzą się m.in. na nieprawid-
łowe parkowanie, niebezpieczne zachowania na drogach
czy spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych. Ta-
kie zgłoszenia pozwalają  policjantom szczegółowiej poznać
problemy danej dzielnicy, ulicy, a nawet klatki. Dzięki temu
mieszkańcy czują, że mają realny wpływ na poprawę bez-
pieczeństwa w swoim miejscu zamieszkania. To bardzo
ważne. Z drugiej strony policjanci wiedzą, że ich działania
wspiera lokalna społeczność, która dzieli się z nimi swoimi
odczuciami i nie godzi się na łamanie prawa. To pozwala
na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, buduje zaufanie
i zachęca do dalszej współpracy.

zdj. KWP w Opolu

Adrian Czubak, wojewoda
opolski:
– Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa to nowoczesny system komuni-
kacji, z którego korzysta coraz więcej
mieszkańców Opolszczyzny. To kolejny
krok w budowaniu i podtrzymywaniu
relacji między Policją a społeczeń-
stwem, które coraz chętniej korzysta
z  mapy i  staje się przekaźnikiem 
natychmiastowej informacji o zdarzeniach różnego cha-
rakteru. To żywe narzędzie ułatwia Policji niemal natych-
miastową reakcję. Dzięki mapie wspólnie tworzymy spo-
łeczeństwo obywatelskie, a nawet kształtujemy postawy
patriotyczne. To obustronna korzyść. Od początku urucho-
mienia tej nowej platformy informacyjnej zgłaszane były
głównie zagrożenia w zakresie ruchu drogowego. Ale nie
brakowało także powiadomień o nielegalnych wysypiskach
śmieci, prawdopodobnym handlu narkotykami. Cieszy mnie
coraz większe zaangażowanie mieszkańców Opolszczyzny
w informowaniu mundurowych o wszelkich, przypuszczal-
nie niebezpiecznych, sytuacjach w regionie. Szczerze kibi-
cuję rozwojowi KMZB i dobrej współpracy między obiema
stronami. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to bar-
dzo potrzebne i szybkie narzędzie w świecie, w którym
nie brakuje agresji. 

zdj. Martyna Kolemba

Spożywanie alkoholu 
w miejscach niedozwolonych 1396

Nieprawidłowe parkowanie 1749

Przekraczanie dozwolonej prędkości 1186

Najczęściej zgłaszane zagrożenia

źródło: Biuro Prewencji KGP (dane z 12.04.2017)

Utonięcia 8

Miejsca niebezpieczne 
na terenach wodnych    3

Dzikie kąpieliska 3

Najrzadziej zgłaszane zagrożenia

źródło: Biuro Prewencji KGP (dane z 12.04.2017)
Przekraczanie dozwolonej prędkości to jedno z najczęściej
wskazywanych zagrożeń
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Uroczystą konferencją prasową 20 września
2016 roku, w której wziął udział komendant
wojewódzki Policji oraz wojewoda
podkarpacki i przedstawiciele sejmiku
wojewódzkiego, rozpoczęła się kampania
informacyjna dotycząca Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa na Podkarpaciu.

W ydział Komunikacji Społecznej w KWP Rzeszowie
przygotował spot promocyjny, informacje o mapie za-
grożeń rozpropagowały wszystkie media lokalne.

Przedstawione zostały wyniki sondażu przeprowadzonego wśród
liderów społeczności lokalnych na temat poczucia bezpieczeństwa
i zagrożeń. 

SZUKANIE NOWYCH OBSZARÓW
Akcje promocyjne KMZB przeprowadziły wszystkie komendy
miejskie i powiatowe województwa podkarpackiego. Plakaty
i ulotki umieszczano w galeriach i centrach handlowych, w każ-
dym powiecie zorganizowano stoiska promocyjne, w których roz-
dawano ulotki, przekazywano informacje o funkcjonowaniu  mapy
oraz pokazywano sposoby nanoszenia informacji  na mapę.

Do promowania mapy zagrożeń włączyły się lokalne media,
a rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego mówił o mapie
podczas każdego wystąpienia  w radiu, telewizji czy w prasie.

Podkarpacka policja podsumowywała działanie mapy cyklicznie:
po pierwszych 10 dniach, po miesiącu, dwóch i trzech miesiącach
jej funkcjonowania. Informacje podsumowujące były zamiesz-
czane na stronie internetowej miejscowej policji oraz w lokalnych
mediach. 

Podkarpaccy policjanci planują docieranie z promocją mapy do
kolejnych środowisk. Spotykali się już z uczestnikami Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku, będą organizować spotkania na lubelskich
uczelniach, planowana jest współpraca z Instytutem Socjologii
Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach badań Rzeszowska Diag-
noza Społeczna. Policjanci zamierzają przeprowadzić badanie an-
kietowe na temat znajomości KMZB wśród radnych województwa
szczebla powiatowego i gminnego.

KMZB woj. podkarpackie POLICJA 997       kwiecień 2017 r.
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Uroczyste rozpoczęcie kampanii informacyjnej dotyczącej KMZB
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ZAGROŻENIA I ICH ELIMINOWANIE
Spośród ponad 9000 zagrożeń, jakie zgłosili mieszkańcy woje-
wództwa w ciągu niespełna 3 miesięcy, najczęściej wymieniane
były te, które zgłaszano również w innych województwach: ła-
manie przepisów ruchu drogowego – czyli nadmierna prędkość
i nieprawidłowe parkowanie, oraz spożywanie napojów alkoho-
lowych w miejscach niedozwolonych. Sporo było też zgłoszeń
dotyczących niewłaściwej infrastruktury drogowej oraz złej or-
ganizacji ruchu drogowego.

Dzięki skierowaniu patroli w miejsca wskazane na mapie udało
się znacząco ograniczyć przekraczanie dozwolonej prędkości
m.in. w Stalowej Woli i w Nisku, picie alkoholu w miejscach
niedozwolonych oraz nieprawidłowe parkowanie. Weryfikacja
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Nadinsp. dr Krzysztof Pobuta,
komendant wojewódzki Policji
w Rzeszowie:
– Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpie-
czeństwa pokazała nieco inne ob-
szary zagrożeń. Te, na które może
zwracaliśmy mniejszą uwagę, oraz
takie, które wydawały nam się sta-
łym elementem w obrazie bezpie-
czeństwa na Podkarpaciu. Widzimy, że ludziom prze-
szkadzają sprawy, które niekoniecznie mają odbicie
w naszych statystykach. Dużo zgłoszeń dotyczyło bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym. Często wskazywano
miejsca, gdzie spożywany jest alkohol czy gromadzi się
młodzież. Mieszkańcy za pośrednictwem tego narzędzia
pokazali nam, że mimo wysokiego poziomu wykrywal-
ności są sytuacje, które im przeszkadzają. To dla nas
sygnał, by na te sprawy popatrzeć inaczej i się z nimi
zmierzyć. Stąd apel do mieszkańców: powiedzcie, co
Wam przeszkadza, a my zrobimy wszystko, by tę sytua-
cję poprawić. Mamy świadomość, że niektóre sprawy
pojawiają się cyklicznie. Nawet gdy uda się konkretną
sprawę rozwiązać, nie znaczy to, że ona się nie powtó-
rzy, ale my traktujemy to jako wyzwanie. Problemy są
po to, by je rozwiązywać. 

zdj. KWP w Rzeszowie

Ewa Leniart, wojewoda 
podkarpacki: 

– Bezpieczeństwo jest sprawą klu-
czową. Nic nie jest tak ważne, jak
świadomość, że żyjemy w bezpiecznym
kraju. Mieszkańcy województwa pod-
karpackiego angażują się w działania,
które służą budowaniu poczucia bez-
pieczeństwa. Chętnie korzystają z na-
rzędzia, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa. Ponad 12 tysięcy zgłoszeń, jakie naniesiono w ciągu
zaledwie kilku miesięcy na mapę, to dowód, że ludzie chcą
w tym współuczestniczyć. Mieszkańcy najczęściej informują
Policję o sprawach, które są dla nich uciążliwością: o oso-
bach jeżdżących z nadmierną prędkością, niewłaściwym
parkowaniu czy złej infrastrukturze drogowej. Dla admi-
nistracji każdy taki sygnał jest ważny, każdy skutkuje 
konkretnymi działaniami Policji bądź innych służb czy in-
stytucji. Współczesne działania Policji na rzecz bezpie-
czeństwa to umiejętność słuchania społeczeństwa, szybka
reakcja na zgłoszenia i skuteczne działania prewencyjne.
Dlatego też niezbędne jest, by Policja miała do dyspozycji
nowoczesne narzędzia, które będą kompatybilne zarówno
z oczekiwaniami społecznymi, jak i rozwojem nowych
technologii. Przykładem takich rozwiązań jest Krajowa
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

zdj. Małgorzata Waksmundzka-Szarek

Nieprawidłowe parkowanie 3408

Przekraczanie dozwolonej prędkości 3757

Spożywanie alkoholu 
w miejscach niedozwolonych        2314

Najczęściej zgłaszane zagrożenia

źródło: Biuro Prewencji KGP (dane z 12.04.2017)

Utonięcia 9

Miejsca niebezpieczne 
na terenach wodnych 6

Dzikie kąpieliska 4

Najrzadziej zgłaszane zagrożenia

źródło: Biuro Prewencji KGP (dane z 12.04.2017)

naniesionego na mapę zagrożenia pozwoliła w Stalowej Woli
udzielić pomocy dwóm bezdomnym narażonym na wychłodzenie.
Policjanci służby kryminalnej za pośrednictwem KMZB uzyskali
informację o tym, gdzie dochodzi do używania środków odurza-
jących i mogli podjąć stosowne działania.

Informacje, jakie otrzymuje Policja za pośrednictwem KMZB,
są pomocne w bieżącej dyslokacji służb patrolowych. To prze-
kłada się na eliminowanie zagrożeń, a sama obecność policjantów
w takich miejscach wpływa na wzrost poczucia bezpieczeństwa
obywateli. 

ELŻBIETA  SITEK
zdj. Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie
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Podlaskie było jednym z trzech
województw, gdzie prowadzony był pilotaż
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Doświadczenia przyczyniły się
do sprawnego wprowadzenia mapy w całym
kraju. W Podlaskim dzięki KMZB
uratowano ludzkie życie. 

Był mroźny wieczór 28 listopada 2016 r., gdy policjanci z KPP
w Kolnie dotarli do pustostanu, gdzie według naniesień na
Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa dochodziło do ak-

tów wandalizmu. Wewnątrz na krześle spał 29-letni mężczyzna.
Na zewnątrz temperatura utrzymywała się poniżej zera, w środku
była niewiele wyższa. Zamroczony alkoholem mieszkaniec pod-
kolneńskiej wsi nie mógł poruszać się o własnych siłach. Funkcjo-
nariusze odwieźli go do rodziny. Gdyby nie policyjna interwencja,
młody człowiek zapewne stałby się kolejną ofiarą ostatniej zimy. 

Z AMBONY I NA FESTYNACH 
Podlascy policjanci ideę KMZB propagowali w trakcie debat i spot-
kań organizowanych w ramach rad osiedli, podczas sesji rad miej-
skich, gminnych i powiatowych. O KMZB informowały plakaty na
klatkach schodowych i w środkach komunikacji. Ulotki wręczane
były nawet w taksówkach. Film promujący mapę emitowano na
monitorach w taborze komunikacji masowej. Lokalne media pod-
chwyciły temat, więc informacje płynęły z radia, telewizji, miejs-
cowych gazet i portali internetowych. Punkty informacyjne KMZB
uruchomiono przy galeriach handlowych. Podczas ogłoszeń para-
fialnych po niedzielnych mszach policjanci zwracali się bezpośred-
nio do wiernych. Działo się to zarówno w kościołach rzymskoka-
tolickich, jak i prawosławnych cerkwiach. Policjanci przychodzili
także na spotkania z działkowcami, na szkolne wywiadówki oraz
zebrania z seniorami. Spotkania odbywały się w urzędach miast,
gmin oraz w miejscowych ośrodkach kultury. O idei KMZB można
było dowiedzieć się na festynach, happeningach i jarmarkach. Linki
do mapy umieszczono na stronach internetowych szkół i samo-
rządów. 

RĘKA NA PULSIE 
Tak szeroko zakrojona akcja informacyjna pozwoliła rozpropagować
ideę mapy w całym województwie. Zagrożenia wskazywane przez
mieszkańców były podobne jak w innych regionach Polski. Naj-
częściej informowano o przekraczaniu dozwolonej prędkości, spo-
żywaniu alkoholu w miejscach niedozwolonych, nieprawidłowym
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Dzikie kąpieliska 41

Miejsca niebezpieczne 
na terenach wodnych 27

Utonięcia 23

Najrzadziej zgłaszane zagrożenia

Spotkanie w sprawie KMZB na Uniwersytecie Białostockim

Legitymowanie amatorów picia alkoholu w miejscach
niedozwolonych źródło: Biuro Prewencji KGP (dane z 12.04.2017)
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parkowaniu, wadliwej infrastrukturze drogowej oraz miejscach,
gdzie zażywa się środki odurzające. Zagrożenia naniesione na
mapę były na bieżąco monitorowane i sprawdzane w terenie. 
Ujmowano je w comiesięcznych analizach stanu bezpieczeństwa
i porządku, co wykorzystywano do dyslokacji patroli. 

W Siemiatyczach 26 lutego br. podczas weryfikacji wskazania
miejsca, gdzie dochodzi do spożywania alkoholu i dewastacji mienia,
policjanci natknęli się na 22-letniego mężczyznę, który miał przy sobie
marihuanę. Tydzień później w Łomży, podczas sprawdzania miejsca,
które przyciągało grupy hałaśliwej młodzieży, policjanci odzyskali
skradziony rower. W Hajnówce sporządzono wniosek o cofnięcie kon-
cesji na sprzedaż alkoholu, gdy policjanci, weryfikując miejsca jego
nielegalnego spożywania, natknęli się na pijących w sklepie. W Graje-
wie z kolei w trakcie sprawdzania wskazania „nieprawidłowe parko-
wanie” dzielnicowy zauważył w pobliskim garażu mężczyznę przepa-
kowującego kartony papierosów. W wyniku podjętych działań
zabezpieczono 1020 paczek papierosów i 65 litrów alkoholu bez pol-
skich znaków akcyzy skarbowej. To tylko niektóre przykłady. W efekcie
kontroli przeprowadzanych przez policjantów ruchu drogowego wiele
razy zatrzymywano  prawa jazdy, których właściciele przekraczali doz-
woloną prędkość o 50 km/h w terenie zabudowanym. 

DZIAŁAMY DALEJ 
Policjanci podkreślają, że w większości przypadków wiedzę na te-
mat konkretnych zagrożeń mieli już wcześniej. Teraz jednak miesz-
kańcy na bieżąco nanoszą swoje spostrzeżenia. Dzięki temu ujaw-
niono pojedyncze zagrożenia, o których mundurowi nie wiedzieli. 

Wiadomo, że po jednej kontroli nie uda się zażegnać niebezpie-
czeństw pojawiających się we wskazanych miejscach. Potrzebne
są długofalowe działania i współpraca wielu podmiotów. Jednak
niektórym zagrożeniom można przeciwdziałać z marszu – w spra-
wie nieprawidłowej infrastruktury drogowej czy wadliwego ozna-
kowania skierowano natychmiast pisma do zarządcy drogi. Spoży-
wanie alkoholu w miejscach niedozwolonych podlascy policjanci
próbują zwalczać z jednej strony przez działania represyjne, a z dru-
giej przez współpracę ze spółdzielniami mieszkaniowymi. Do-
świetlenie tych miejsc, wycinka krzaków czy likwidacja ławek po-
magają w przywróceniu ich wszystkim mieszkańcom. Policjanci
z województwa podlaskiego zauważają, że w KMZB przydałaby
się ikona o statusie „Wyeliminowane zagrożenie”. 

GRZEGORZ CHŁUS, PAWEŁ OSTASZEWSKI
zdj. KWP w Białymstoku
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Nadinsp. Daniel Kołnierowicz,
komendant wojewódzki Policji
w Białymstoku:
– Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa to niewątpliwie jedno z współ-
cześnie najefektywniejszych i co jest
bardzo ważne – powszechnie wykorzy-
stywanych narzędzi służących do ko-
munikowania się społeczeństwa z Policją. Co istotne,
umożliwia to społeczeństwu formułowanie zadań do reali-
zacji przez Policję. Na tym etapie rozwoju technologicznego
brakowało bowiem tego typu rozwiązania. Przed wdroże-
niem KMZB – to głównie informacje przygotowywane przez
Policję trafiały do społeczności lokalnej, a droga w drugą
stronę oparta była w znacznej mierze na kontaktach bez-
pośrednich, co było pewnym ograniczeniem. KMZB daje
zatem możliwość każdemu, kto ma dostęp do internetu,
powiadomienia Policji o sprawie dotyczącej szeroko rozu-
mianego bezpieczeństwa. Dzięki temu jesteśmy w stanie
szybciej zareagować na zgłaszane nam problemy. Nowa
koncepcja pełnienia służby przez dzielnicowego, który sta-
nowi pierwsze i najważniejsze ogniwo „na styku” obywa-
tela z Policją – jest również wyjściem naprzeciw oczekiwa-
niom obywateli. Oczywiście numer alarmowy pozostał
istotnym kanałem komunikacyjnym, jednak edukacja do-
tycząca zgłoszeń ratunkowych ukierunkowuje społeczeń-
stwo na przekazywanie tą drogą tylko informacji wymaga-
jących natychmiastowej reakcji – w formie policyjnej
interwencji.

zdj. KWP w Białymstoku

Bohdan Paszkowski, wojewoda
podlaski: 
– Mapa jest znakomitym narzędziem,
jakim w relacji z Policją dysponują
mieszkańcy. O ile numer 112 pozwala
na natychmiastową interwencję Policji,
to KMZB umożliwia wskazanie miejsc
niebezpiecznych. Program wymaga
przyzwyczajenia społeczeństwa do korzystania z mapy (naj-
większą zachętą będzie pozytywna reakcja na społeczną
aktywność), ale już warto wskazać, że w ciągu 10 miesięcy
funkcjonowania KMZB mieszkańcy woj. podlaskiego na-
nieśli na mapę 14 894 zagrożenia. Policja potwierdziła za-
sadność aż 8137 zgłoszeń, które weryfikowane były pod-
czas codziennych patroli. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło:
przekraczania dozwolonej prędkości (4354 zgłoszeń), spo-
żywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (4185),
nieprawidłowego parkowania (2258). Latem 2016 na mapę
naniesiono miejsca zagrożenia utonięciami (12), dzikimi
kąpieliskami (35), spożywaniem alkoholu nad wodą. 
Pozytywnych efektów jest wiele, np. ujawniono wiele 
wykroczeń, ale, co ważniejsze, zwiększono bezpieczeństwo
na drogach, na osiedlach, nad wodą, np. zmniejszyła się
liczba utonięć.

zdj. Podlaski Urząd Wojewódzki 

Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych 4185

Przekraczanie dozwolonej prędkości 4354

Nieprawidłowe parkowanie 2258

Najczęściej zgłaszane zagrożenia

źródło: Biuro Prewencji KGP (dane z 12.04.2017)
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Garnizon pomorski był jednym z trzech,
w których od 1 lipca 2016 r. pilotażowo
rozpoczęto wprowadzanie programu
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Od powodzenia próby zależał dalszy los
projektu.

W szyscy zdawali sobie sprawę, jak wiele zależało od
promocji KMZB, dlatego kampania ruszyła wcześniej.
Od 20 do 22 czerwca ub.r. program prezentowano

podczas 14 Bałtyckich Targów Militarnych, gdzie rozpowszech-
niono ulotki informujące o planowanym wdrożeniu aplikacji. Od
dnia rozpoczęcia pilotażu mapę promowano przez kolportaż pla-

katów w jednostkach policyjnych, urzędach administracji pań-
stwowej, na dworcach, przystankach, w środkach komunikacji
publicznej oraz na tablicach informacyjnych. 6 lipca w Komendzie
Powiatowej Policji w Malborku, przy współpracy z Regionalną
Telewizją Internetową TVregionalna24.pl, powstał film instruk-
tażowy o tym, jak należy korzystać z KMZB. Mapa była promo-
wana także na spotkaniach z lokalną społecznością, m.in. podczas
debat organizowanych przez wszystkie KMP/KPP, a także w trak-
cie organizowanych festynów.

Okazało się, że mieszkańcy województwa pomorskiego do-
strzegli KZMB i jej przydatność. Przede wszystkim przekonali
się, że Policja reaguje na ich zgłoszenia, weryfikuje je i skutecznie
likwiduje zagrożenia. Teraz, gdy program działa już w całej Polsce,
zainteresowanie społeczne nadal podtrzymują KMP/KPP woje-
wództwa pomorskiego, promując przedsięwzięcie na łamach cza-
sopism, w lokalnej telewizji oraz portalach internetowych. Mapę
promowano na targach pracy w Gdańsku i Malborku, a także
w trakcie spotkania z prezesami ogródków działkowych z całego
województwa. 

PIERWSZY SUKCES
Już 4 lipca wieczorem policjanci z KPP w Kwidzynie, wspólnie
z funkcjonariuszami Państwowej Straży Rybackiej, podjęli obser-
wację jeziora Czarne Dolne, które zgłoszono jako zagrożone kłu-
sownictwem. Po kilku godzinach funkcjonariusze zauważyli
dwóch mężczyzn, którzy, pływając łódką, przeglądali zastawione
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Pomorscy policjanci dokładnie weryfikowali wskazane przez
użytkowników KMZB zgłoszenia z kategorii „bezdomność” 

Utonięcia 17

Niestrzeżony przejazd kolejowy 9

Miejsca niebezpieczne 
na terenach wodnych     3

Najrzadziej zgłaszane zagrożenia

źródło: Biuro Prewencji KGP (dane z 12.04.2017)

wcześniej sieci. Kłusownicy zostali zatrzymani przez policjantów
zaraz po tym, jak dopłynęli do brzegu. Okazało się, że mężczyźni
nie mieli zezwoleń i nie mogli posługiwać się narzędziami rybac-
kimi, które służą tylko do profesjonalnego połowu ryb. Funkcjo-
nariusze zabezpieczyli trzy sieci stawne zastawione na jeziorze
i jeszcze trzy schowane na brzegu. 

ZMIANY NA LEPSZE
Informacje pozyskiwane za pomocą KMZB stanowią uzupełnie-
nie pozostałych źródeł informacji wykorzystywanych podczas
analizy stanu bezpieczeństwa i porządku na potrzeby dyslokacji
służby patrolowej. Policja, weryfikując zgłoszone zagrożenia,
pojawia się we wskazywanych miejscach – zgodnie z oczekiwa-
niami społecznymi, co podnosi poczucie współodpowiedzialno-
ści za stan bezpieczeństwa u osób korzystających z narzędzia.

W województwie pomorskim najczęściej jako zagrożenia
wskazuje się przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawid-
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łowe parkowanie, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwo-
lonych, niewłaściwą infrastrukturę drogową oraz złą organizację
ruchu drogowego. W odniesieniu do „spożywania alkoholu
w miejscach niedozwolonych” czy „nieprawidłowego parkowa-
nia” zagrożenia te w niektórych miejscach udało się niemal cał-
kowicie wyeliminować. W procesie weryfikacji zagrożenia „znę-
canie nad zwierzętami” nawiązywano współpracę ze służbą
weterynaryjną. W wyniku zgłaszanych zagrożeń „niewłaściwa
infrastruktura drogowa” Policja często występuje do zarządców
dróg, czego efektem jest zmiana lub naprawa oznakowania pio-
nowego i poziomego, a także wykonywane są remonty na-
wierzchni dróg.

Z oceny narzędzia przez funkcjonariuszy realizujących zadania
w ramach KMZB w garnizonie pomorskim wynika, że wzboga-
ciło ono wiedzę na temat występujących lokalnie zagrożeń, co
z kolei ułatwia m.in. dzielnicowym opracowywanie planu dzia-
łania priorytetowego. Informacje pozyskiwane za pomocą KMZB
pozwalają także na ustalanie tematyki organizowanych debat
społecznych, a także przedsięwzięć profilaktycznych. 

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. KWP w Gdańsku
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Insp. Jarosław Rzymkowski,
komendant wojewódzki 
Policji w Gdańsku:
– Bezpieczeństwo to nasza wspólna
sprawa. Przekonali się o tym nie tylko
policjanci, ale i społeczeństwo, które
wykazuje bardzo duże zainteresowanie
nowym narzędziem, jakim jest Kra-
jowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Korzyści z jego funkcjonowania są obopólne. Z jednej
strony daje mieszkańcom możliwość przekazania nam za-
obserwowanych zagrożeń, a tym samym wpływu na bez-
pieczeństwo, z drugiej zaś Policja dzięki tym informacjom
podejmuje działania skuteczne i zgodne z oczekiwaniami
społeczeństwa. Zależy nam, aby nasi mieszkańcy byli ak-
tywni, bo pozwala to nam poznać wiele problemów, których
nie dostrzegamy w codziennej służbie.
Promując KMZB zauważamy, co nas bardzo cieszy, zaanga-
żowanie ludzi młodych, dla których aplikacja internetowa
wydaje się doskonałą płaszczyzną wymiany informacji. Pa-
miętać należy, że młodzież to nasza przyszłość i należy roz-
wijać w niej poczucie odpowiedzialności za wspólne dobro.
KMZB jest do tego dobrym narzędziem. Myślę, że dzięki
mapie zagrożeń wypracowaliśmy nową zasadę współpracy,
bo przyświeca nam ten sam cel – bezpieczeństwo. 
Warto podkreślić także, że dzięki aplikacji zyskaliśmy ob-
licze nowoczesnej, działającej transparentnie formacji co-
dziennie służącej społeczeństwu.

zdj. KWP w Gdańsku

Dariusz Drelich, wojewoda 
pomorski: 
– Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa w woj. pomorskim uruchomiono
1 lipca 2016 r. Spływające do mnie ra-
porty potwierdzają, że funkcjonowanie
mapy podnosi poziom bezpieczeństwa
regionu. Mieszkańcy informują Policję
o  pojawiających się zagrożeniach.
Każdy może zareagować na niebezpieczną sytuację i po-
dzielić się spostrzeżeniami. Na mapie są m.in. informacje
o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie. Do
końca marca br. w naszym województwie zgłoszono łącznie
12 180 zagrożeń. Blisko 300 z nich jest obecnie weryfiko-
wanych. Na mapach znajdują się bardziej szczegółowe in-
formacje, dotyczące również niższych szczebli podziału te-
rytorialnego, w tym dzielnic, osiedli, co wydaje się mieć
największe znacznie dla mieszkańców województwa – dba-
nie o poczucie bezpieczeństwa w ich najbliższym sąsiedz-
twie. Ponadto temat „Bezpieczeństwo a mapa zagrożeń
bezpieczeństwa” został podjęty w 2016 r. przez przedsta-
wiciela KWP w Gdańsku podczas posiedzenia zespołu ro-
boczego ds. bezpieczeństwa oraz Wojewódzkiej Rady Dia-
logu Społecznego. 

zdj. Pomorski Urząd Wojewódzki
Potwierdzanie zgłoszenia „dzikie wysypisko”

Nieprawidłowe parkowanie 3517

Przekraczanie dozwolonej prędkości 3533

Spożywanie alkoholu 
w miejscach niedozwolonych 3115

Najczęściej zgłaszane zagrożenia

źródło: Biuro Prewencji KGP (dane z 12.04.2017)
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Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
w garnizonie śląskim ruszyła 16 września
2016 r. i od pierwszych dni cieszyła się
dużym zainteresowaniem społeczeństwa.
To dowód, że sprawy bezpieczeństwa nie są
obojętne mieszkańcom i jak bardzo KMZB
była im potrzebna.

Pierwsze tygodnie działania KMZB na Śląsku wspierała in-
tensywna akcja promocyjna. Teraz zostanie powtórzona.
KWP w Katowicach planuje m.in. nagranie kolejnego repor-

tażu dla programu TVP3 „Aktualności” oraz spotu promocyjnego
– tym razem z udziałem komendanta wojewódzkiego Policji w Ka-
towicach. Będzie też więcej działań informacyjnych wśród lokalnej
społeczności z wykorzystaniem materiałów promocyjnych. Zapla-
nowano także umieszczenie plakatów promujących KMZB w au-
tobusach i tramwajach.

Mieszkańcy Śląska wśród zagrożeń najczęściej wskazują  prze-
kraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach
niedozwolonych, nieprawidłowe parkowanie, złą organizację ruchu
drogowego i używanie środków odurzających. 

KAŻDE ZGŁOSZENIE JEST WAŻNE
Przykłady. W Dąbrowie Górniczej pojawiło się zgłoszenie w kate-
gorii „używanie środków odurzających”. Okazało się, że w sklepie
z e-papierosami są sprzedawane dopalacze. W wyniku przeprowa-
dzonych obserwacji przez funkcjonariuszy z wydziału kryminalnego
oraz wspólnych kontroli z sanepidem sklep został zamknięty. Na
jednej z ulic w Pszczynie, w wyniku podjętych działań, policjanci
zatrzymali mężczyznę z woreczkiem z zawartością ziela konopi.
Z kolei zimą w Zawierciu i Będzinie zaznaczono zagrożenie „prze-
bywanie osób bezdomnych”. Pod koniec 2016 r. funkcjonariusze
potwierdzili te zgłoszenia, a dzięki podjętym działaniom osoby te
mogły skorzystać z pomocy noclegowni oraz innych instytucji
przed pojawieniem się ujemnych temperatur mogących mieć wpływ
na bezpośrednie zagrożenie dla ich życia i zdrowia.

Na terenie podległym KMP w Żorach przez aplikację KMZB zos-
tało naniesione zagrożenie dotyczące znęcania się nad zwierzętami.
Funkcjonariusze weryfikujący zgłoszenie potwierdzili zagrożenie,
a sprawę prowadzi teraz Zespół ds. Przestępczości Gospodarczej
KMP w Żorach.

MNIEJ DZIKICH WYSYPISK I PICIA POD
CHMURKĄ
– Po wdrożeniu KMZB zlikwidowano dzikie wysypiska śmieci
przez wystąpienia do właścicieli o uporządkowanie wskazanych
miejsc – mówi koordynator wojewódzki st. sierż. Norbert Ucieklak.
– A przez wzmożone działania represyjne ograniczono w niektórych
rejonach spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych. Po-
nadto w przypadku wszystkich potwierdzonych zagrożeń w kate-
goriach „nieprawidłowa infrastruktura drogowa” i „nieprawidłowe
oznakowanie drogi” każdorazowo sporządzano wystąpienia do za-
rządców dróg o naprawę nawierzchni oraz właściwe oznakowanie.
W kategorii zagrożeń „przekraczanie dozwolonej prędkości” ogra-
niczono je w wielu miejscach przez kierowanie patroli we wskazany
rejon. 

Śląscy koordynatorzy KMZB chwalą nową formę współpracy ze
społeczeństwem. Jest dla nich uzupełnieniem wiedzy o zagroże-
niach, pomaga w sporządzaniu analiz stanu bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego oraz przekłada się na formułowanie zadań dla
funkcjonariuszy pełniących służbę zewnętrzną w jednostce. 
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Weryfikowanie zgłoszenia „przekraczanie dozwolonej prędkości”

Niestrzeżony przejazd kolejowy  53

Miejsca niebezpieczne 
na terenach wodnych 41

Dzikie kąpieliska 29

Najrzadziej zgłaszane zagrożenia
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– Informacje, które generuje mapa, w niektórych przypadkach,
np. w kategoriach „zła infrastruktura drogowa”, „nieprawidłowe
oznakowanie drogi”, „przekraczanie dozwolonej prędkości” czy
„dzikie wysypiska śmieci”, realnie wzbogaciły wiedzę policjantów

o potencjalnych zagrożeniach, a częściowo potwierdziły wcześniej
znane zagrożenia, eliminowane w ramach codziennej służby – do-
daje st. sierż. Norbert Ucieklak.

ROZBUDUJMY APLIKACJĘ
Śląscy policjanci po kilku miesiącach korzystania z KMZB mają

wiele cennych uwag. Za zasadną uważają rozbudowę aplikacji
o opcję „wyloguj”. Proponują także wdrożenie możliwości za-
znaczania zagrożeń niezwiązanych z pracą Policji, np. zagrożenia
powodziowe. Ich zdaniem niezwykle przydatna byłaby funkcja
automatycznego nadawania kolejnych numerów zgłoszeń oraz
generowania kart weryfikacji. Niezbędna jest także aktualizacja
mapy – w większości rejonów na mapie brakuje nazw ulic, a nawet
numerów posesji, co utrudnia i wydłuża realizację zadań przy
weryfikacji. 

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. KWP w Katowicach
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Insp. Krzysztof Justyński, 
komendant wojewódzki 
Policji w Katowicach: 
– Poczucie bezpieczeństwa jest jedną
z podstawowych potrzeb każdego czło-
wieka i decyduje o funkcjonowaniu
wszystkich społeczności. Urucho-
miona w województwie śląskim we
wrześniu ub.r. Krajowa Mapa Zagro-
żeń Bezpieczeństwa pozwala na rzetelne oraz jasne ziden-
tyfikowanie zagrożeń, ukazanie ich skali, jak również ka-
tegorii.
Biorąc pod uwagę specyfikę województwa śląskiego, szcze-
gólnie liczbę oraz rodzaj zdarzeń, do tej pory trudno było
uzyskać wiedzę na temat każdego z nich. Teraz mamy taką
możliwość. Dzięki uruchomionej aplikacji funkcjonariusze
otrzymują szersze informacje o zagrożeniach mających is-
totny wpływ na poziom bezpieczeństwa oraz o oczekiwa-
niach lokalnej społeczności. Niewątpliwie ma to znaczący
wpływ na budowanie poczucia bezpieczeństwa, właściwych
relacji z mieszkańcami oraz pozytywnego wizerunku Policji.
Wdrożone narzędzie pozwala również zaktywizować lo-
kalną społeczność do współpracy z Policją, co przynosi wy-
mierne efekty w postaci wspólnych działań na rzecz lokal-
nego bezpieczeństwa.

zdj. KWP w Katowicach

Jarosław Wieczorek, wojewoda
śląski:
– Narzędzie KMZB przyczynia się do
eliminacji lub ograniczenia zagrożeń
określonych w zbiorze mapy. Ponadto
ma ono znaczący wpływ na budowanie
poczucia bezpieczeństwa oraz relacji
Policji ze społecznością lokalną. Fak-
tem jest, że dotychczas nie było ogól-
nokrajowego systemu monitorującego i pozwalającego on-
line obywatelom sygnalizować zagrożenia. Ma on o tyle
przewagę nad pojawiającymi się lokalnie podobnymi ma-
pami zagrożeń, że jest realizowany centralnie przez służby
publiczne na terenie całego kraju, a nie doraźnie, na co
stać nieliczne instytucje. Wszyscy rozumiemy, że program
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa musi być pod-
dawany cyklicznej ewaluacji. Spotkania i pytania miesz-
kańców, co o tym programie myślą i jakie mają potrzeby,
spowodują, że  funkcjonariusze Policji lepiej będą im służyć.
Obecnie zadania stawiane funkcjonariuszom Policji nie są
łatwe, ale z drugiej strony Policja ma coraz lepsze warunki
do ich realizacji. 

zdj. Śląski Urząd WojewódzkiLegitymowanie osób spożywających alkohol w miejscu
niedozwolonym

Spożywanie alkoholu 
w miejscach niedozwolonych 7224

Przekraczanie dozwolonej prędkości                               7599

Nieprawidłowe 
parkowanie 6710

Najczęściej zgłaszane zagrożenia
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Mapa ruszyła 5 października 2016 r. Dzięki
prowadzonej na szeroką skalę akcji
promocyjno-informacyjnej od razu stała się
ważnym narzędziem przekazywania
informacji o zagrożeniach identyfikowanych
przez obywateli. Dzięki tym informacjom
policjanci zarówno zapobiegając,
jak i zwalczając przestępstwa i wykroczenia,
mogą działać znacznie skuteczniej. 

Kluczem do sukcesu była popularyzacja KMZB wśród oby-
wateli. Zakrojone na szeroką skalę działania rozpoczęły się
w październiku 2016 r. Policjanci Zespołu Prasowego KWP

zdawali sobie sprawę, że informacje zamieszczane na policyjnych
stronach internetowych to będzie zdecydowanie za mało. Przygo-
towali więc spot reklamowy, który został wyemitowany w lokalnych

mediach. Wiedząc, że nowe narzędzie informatyczne może budzić
obawy, szczególnie u ludzi starszych, w TVP3 oddział Kielce,
TV Świętokrzyskiej, Radiu Kielce, Radiu FaMa, Radiu Zet Gold
policjanci nie tylko informowali o nowym narzędziu, ale także in-
struowali i przekonywali, że skorzystanie z mapy nie jest niczym
trudnym. 

ZGŁOSZENIA I WERYFIKACJE
Już pierwsze tygodnie pokazały, że informacja do obywateli dotarła.
Zgłoszeń przybywało. W podsumowaniach dokonanych na po-
czątku marca okazało się, że do najczęściej wskazywanych zagrożeń
należało przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu
w miejscach niedozwolonych oraz nieprawidłowe parkowania.
Oprócz tego, że każde zgłoszenie zostało sprawdzone, informacje
dostarczane za pośrednictwem mapy natychmiast zaczęły być wy-
korzystywane w procesie dyslokacji służb. I jeśli jakaś okolica
wskazywana była częściej niż inne, obywatele częściej mogli zoba-
czyć tam policyjne patrole lub działania prewencyjne zapobiegające
zgłaszanym zagrożeniom. Tak było np. w Skarżysku Kamiennej,
gdzie mieszkańcy zgłaszali przekraczanie dozwolonej prędkości
na jednej z dróg krajowych. Częściej pojawiający się tam patrol rd
szybko utemperował zapędy kierowców łamiących przepisy. Po-
dobnie było w innych miejscowościach. Zgłoszenia mieszkańców
sprawiły, że patrole rd zaczęły częściej pojawiać się w Rączkach,
Broninie i Woli Świdzińskiej. Dość szybko zatrzymani zostali dwaj
kierowcy, którzy dozwoloną prędkość przekroczyli o ponad
50 km/h. Oczywiście oprócz tego, że zostali ukarani mandatami,
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Przekraczanie dozwolonej prędkości – jedno z najczęściej
zgłaszanych zagrożeń

Funkcjonariusze sprawdzają miejsce, w którym według zgłoszenia
miały się gromadzić osoby spożywające alkohol

Utonięcia 6

Dzikie kąpieliska 3

Miejsca niebezpieczne 
na terenach wodnych 3

Najrzadziej zgłaszane zagrożenia
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musieli oddać prawa jazdy. Sprawdzenia dotyczące picia alkoholu
w miejscu niedozwolonym pozwoliły ustalić, że sprzedawca jed-
nego z okolicznych sklepów sprzedał, wbrew przepisom, alkohol
osobie nietrzeźwej. Policjanci wystąpili z wnioskiem o cofnięcie
pozwolenia na sprzedaż alkoholu w tej placówce handlowej. Udało
się również wyeliminować sygnalizowane za pomocą mapy zjawi-
sko żebractwa polegające na nagabywaniu przechodniów przez
nietrzeźwych mężczyzn zbierających pieniądze na alkohol. 

WNIOSKI I POMYSŁY
Intensywne korzystanie z mapy powoduje, że policjanci zgłaszają
pierwsze uwagi dotyczące kierunków jej rozwoju. Zdaniem świę-
tokrzyskich funkcjonariuszy ważne jest, aby użytkownik miał moż-
liwość zamieszczenia krótkiego opisu zagrożenia, np. dokładne
wskazanie, jakiego elementu dotyczy dane zagrożenie oraz wska-
zanie dni tygodnia i godzin (pory dnia) jego występowania itp.
Policjanci sugerują również wprowadzenie statusu „Potwierdzone –
Wyeliminowane”. Obecnie po usunięciu (wyeliminowaniu) zagro-
żenia nie ma możliwości usunięcia go z mapy. Po zmianie statusu
na „Niepotwierdzone”, jego status jest taki sam, jak w przypadku
zagrożeń faktycznie niepotwierdzonych.

Świętokrzyscy policjanci, wykorzystując w codziennej pracy
KMZB, poszli krok dalej. W Wydziale Prewencji KWP w Kielcach
opracowane zostało narzędzie informatyczne umożliwiające szybką
analizę zgłoszeń obywateli. Generowane zestawienia obejmują sta-
tus zgłoszenia, rodzaj zagrożenia oraz jego lokalizację z podziałem
na powiaty i miasto Kielce. Dane uaktualniane są w każdy piątek
na podstawie informacji przekazywanych przez Biuro Prewencji
KGP. W udostępnionym na stronie intranetowej narzędziu staty-
stycznym wdrożone zostały funkcjonalności uruchamiane za po-
mocą linków dostępnych z poziomu strony startowej:

1. Ilościowe zestawienie zdarzeń zgłoszonych na terenie
woj. świętokrzyskiego z podziałem na ich statusy oraz po-
wiaty.

2. Wojewódzkie zestawienie zagrożeń w poszczególnych kate-
goriach oraz statusach. 

3. Najliczniej występujące zagrożenia z podziałem na jednostki
Policji oraz statusy.

4. Powiatowe zestawienia zagrożeń w poszczególnych katego-
riach oraz statusach. 

Takie zestawienia pozwalają oceniać efektywność KMZB, aktyw-
ność mieszkańców, zagrożenia najbardziej uciążliwe społecznie
oraz terminowość weryfikacji zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń
Bezpieczeństwa w cyklach tygodniowych. 

KLAUDIUSZ KRYCZKA
zdj. KWP w Kielcach
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Agata Wojtyszek, wojewoda
świętokrzyski:
– Warto pamiętać, że podstawy naszego
bezpieczeństwa to rozwaga i ostroż-
ność. To w nas samych zaczyna się pro-
ces kształtowania działań, jakimi mo-
żemy dbać o siebie i najbliższych.
Ważne jest, abyśmy korzystali z wzor-
ców już sprawdzonych, ale również pra-
cowali nad rozwiązaniami nowymi. Tym właśnie jest Kra-
jowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa: efektywne narzędzie
do walki z zagrożeniami oraz element kształtowania no-
woczesnego wizerunku Policji. Dzięki niej świętokrzyscy
policjanci mają mocny oręż do walki z przestępcami,
a mieszkańcy regionu odczuwają realny wzrost poczucia
bezpieczeństwa.  Jako wojewoda świętokrzyski patronuję
wielu przedsięwzięciom, przez które próbujemy zwrócić
uwagę na fakt, jak ważne jest bezpieczeństwo i jak wiele
można zyskać, przestrzegając jego zasad. Nieistotne, czy
jest się dzieckiem, czy dorosłym – zachowanie ostrożności
to tylko niewielki wysiłek, który pozwala ocalić zdrowie,
a czasem ratuje życie. Dodatkowo, mając silne oparcie
w funkcjonariuszach, którzy dysponują najnowszymi me-
todami walki z zagrożeniami, możemy rzeczywiście odczu-
wać większy spokój.

zdj. archiwum Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego

Insp. Dariusz Augustyniak,
komendant wojewódzki 
Policji w Kielcach: 
– Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa jest doskonałym narzędziem do
komunikacji. Obok aplikacji Moja Ko-
menda doskonale wpisuje się w proces
uspołeczniania całej Policji. Istotne
jest to, aby te narzędzia były promo-
wane nie tylko wśród społeczeństwa, ale także samych po-
licjantów. 
W ramach świętokrzyskiej kampanii pod nazwą „Służąc –
niesiemy bezpieczeństwo” policjanci prowadzą w każdym
z powiatów debaty i spotkania, gdzie podkreślają korzyści
z takiej formy komunikacji z Policją.  A jest ich bardzo
wiele, np. w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach
województwa świętokrzyskiego. Sygnały od mieszkańców
pozwalają m.in. eliminować kierowców, którzy łamią prze-
pisy ruchu drogowego, czy też poprawiać infrastrukturę
drogową. W ostatnim czasie dzięki zgłoszeniu uzupełniono
oznakowanie w rejonie jednego ze skrzyżowań w Końskich.
Zarządca drogi po otrzymaniu informacji od Policji popra-
wił nieprawidłowości zauważone przez użytkownika mapy. 

zdj. KWP w Kielcach

Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych 1698

Przekraczanie dozwolonej prędkości                                  1847

Nieprawidłowe parkowanie 1241

Najczęściej zgłaszane zagrożenia
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W woj. warmińsko-mazurskim przez
rzetelną weryfikację i oddziaływanie
prewencyjne w większości przypadków
nie widać ponownego nanoszenia zagrożeń
w danych miejscach.

– To uwidacznia nam, że zagrożenie zostało wyeliminowane –
mówi koordynator wojewódzki KMZB kom. Rafał Kiśluk. – Dzięki
informacjom uzyskiwanym za pomocą KMZB możemy w sposób
precyzyjny dyslokować funkcjonariuszy do służby. Każdy policjant
wie, jakie zagrożenia na danym terenie występują. 

NARKOTYKI I PRĘDKOŚĆ
Najczęstszymi zagrożeniami w garnizonie warmińsko-mazurskim,
nanoszonymi przez społeczeństwo na mapę, są spożywanie alko-
holu w miejscu publicznym, przekraczanie dozwolonej prędkości,
nieprawidłowe parkowanie, niewłaściwa infrastruktura drogowa
oraz używanie środków odurzających. Dzięki sygnałowi zgłoszo-
nemu za pośrednictwem KMZB policjanci z KPP w Ełku zatrzymali
młodego mężczyznę z narkotykami. Według zgłoszenia dochodziło
w tym miejscu do niedozwolonego picia alkoholu. Podczas wery-
fikacji zgłoszenia został zatrzymany 24-latek, który posiadał przy
sobie marihuanę. Kolejne porcje narkotyku policjanci znaleźli pod-
czas przeszukania. Natomiast funkcjonariusze rd z KPP w Węgo-
rzewie, w trakcie kolejnej kontroli miejsca zagrożonego wskazanego
przez mieszkańców, ujawnili kierowcę, który przekroczył dozwo-
loną prędkość w obszarze zabudowanym o 65 km/h. 

SZEROKA PROMOCJA
KWP w Olsztynie promocję KMZB prowadzi z wykorzystaniem lo-
kalnych mediów, plakaty informacyjne są umieszczane w budynkach
komend, instytucji samorządowych, szkół, parafii itp. Policjanci 
informują o mapie podczas spotkań, m.in. w szkołach, klubach se-
niora, świetlicach, ośrodkach szkolenia kierowców, parafiach czy na
działkach. W ramach codziennej służby dzielnicowi też przekazują
informacje o idei oraz praktycznym wykorzystaniu KMZB.

Obecnie realizowane są działania promujące mapę przez publi-
kacje prasowe w lokalnych gazetach, publikowanie działań i wyni-
ków, które bezpośrednio wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa
publicznego. Planowane jest też włączenie tematu KMZB do zajęć
w szkołach, w których funkcjonują klasy mundurowe, szkolenia
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Całoroczna obserwacja przez policję – i zimą, i latem – zwłaszcza
miejsc atrakcyjnych turystycznie przynosi efekty
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dla strażników miejskich i gminnych oraz spotkania z przedstawi-
cielami oraz studentami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

NOWE STATUSY
Zdaniem koordynatora wojewódzkiego wszystkie planowane
zmiany funkcjonalności mapy przyczynią się do poprawy efektyw-
ności KMZB. Potrzebne jest zwłaszcza wprowadzenie funkcji wy-
logowania się z aplikacji, rezygnacja z automatycznego usuwania
zagrożeń z mapy po upływie miesiąca od chwili naniesienia, do-
danie statusów „Potwierdzone – Wyeliminowane” oraz „Żart”
i „Pomyłka”.

– Istotne byłoby też dodanie funkcjonalności umożliwiającej
wyświetlanie zagrożeń o statusie „Niepotwierdzone” przez tydzień
od daty nadania takiego statusu i miesiąc od daty nadania statusu
„Potwierdzone – Wyeliminowane” – mówi kom. Rafał Kiśluk.

– Zagrożenia w statusie „Żart” i „Pomyłka” usuwane będą z mapy
niezwłocznie.

Inne proponowane zmiany to umożliwienie użytkownikowi do-
pisywania podczas nanoszenia zagrożenia oprócz daty i godziny
zdarzenia też pory dnia oraz dni tygodnia oraz możliwość dodania
krótkich opisów tekstowych i dołączania do trzech plików (jpg,
pdf, 3gp, mov, doc, txt) o łącznej maksymalnej wielkości 5 MB.
Przydałoby się też dodanie w dossier zagrożenia ID zagrożenia
i daty naniesienia zagrożenia, dodanie możliwości potwierdzania
przez innych użytkowników już widniejącego zagrożenia bez po-
trzeby nanoszenia go ponownie. Bardzo potrzebne byłoby też wy-
danie wersji mapy na urządzenia mobilne. 

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. KWP w Olsztynie
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Insp. Tomasz Klimek, 
komendant wojewódzki 
Policji w Olsztynie: 
– Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa to łącznik między Policją a społe-
czeństwem. Dzięki mapie dajemy spo-
łeczeństwu możliwość swobodnego
wypowiadania się na temat problemów
i zagrożeń, które są dla nich uciążliwe,
a które ich dotyczą. To także forma aktywizacji lokalnego
społeczeństwa we wspólne zapewnienie bezpieczeństwa
w lokalnych środowiskach. Nasze województwo jest ob-
szarowo duże, dlatego Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpie-
czeństwa jest znakomitym instrumentem do łatwiejszego
nawiązywania kontaktu mieszkańców województwa z Po-
licją. Jest to także przydatny instrument, który odpowied-
nio wykorzystywany wpływa znacząco na poprawę bezpie-
czeństwa. Dzięki niemu mieszkańcy naszego regionu mogą
wskazać obszary, które są ich zdaniem zagrożone pewnymi
problemami, np. przekraczanie dopuszczalnej prędkości,
spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, nie-
prawidłowe parkowanie, dzikie wysypiska śmieci. Często
obszary wskazywane przez mieszkańców pokrywają się
z naszymi już wcześniej zdiagnozowanymi zagrożeniami
i kontrolami zagrożonych miejsc. 

zdj. KWP w Olsztynie

Artur Chojecki, wojewoda
warmińsko-mazurski:
– Czy mieszkańcy Warmii i Mazur czują
się bezpiecznie? Badania corocznie
przeprowadzane przez CBOS wskazują,
że tak. Ponad 78 proc. osób czuje się
bezpiecznie podczas spacerów po
zmroku w okolicach swego miejsca za-
mieszkania. Są to bardzo dobre wyniki,
ale działań na rzecz bezpieczeństwa regionalnej społeczności
i licznie przybywających do nas turystów nigdy nie za wiele.
Stąd na Warmii i Mazurach intensyfikowane są działania Po-
licji mające na celu promocję Krajowej Mapy Zagrożeń Bez-
pieczeństwa. Z satysfakcją pragnę podkreślić, że propago-
wane korzyści wynikające z KMZB są wyjątkowo różnorodne
i – co bardzo ważne – skuteczne. Dużą rolę odgrywają tutaj
media. Cenne są bezpośrednie spotkania ze społeczeństwem
organizowane przez Policję w przedszkolach, szkołach, ośrod-
kach pomocy społecznej, w gminnych i miejskich ośrodkach
kultury – wszędzie tam, gdzie są lub przychodzą osoby zain-
teresowane bezpieczeństwem własnym i innych. Ważne jest,
aby mieszkańcy wiedzieli o efektach, jakie ich zgłoszenia do
KMZB przynoszą. I to Policja robi za pośrednictwem mediów.
To był dobry pomysł i bardzo dobrze jest realizowany.

zdj. archiwum Warmińsko-Mazurskiego 
Urzędu Wojewódzkiego

Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych 2064

Nieprawidłowe parkowanie 2079

Przekraczanie 
dozwolonej prędkości 1874

Utonięcia  8

Dzikie kąpieliska 4

Miejsca niebezpieczne 
na terenach wodnych 3

Najczęściej zgłaszane zagrożenia

Najrzadziej zgłaszane zagrożenia

źródło: Biuro Prewencji KGP (dane z 12.04.2017)

źródło: Biuro Prewencji KGP (dane z 12.04.2017)
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W garnizonie wielkopolskim wdrożenie
KMZB pozwoliło precyzyjniej dyslokować
i zadaniować patrole, zwłaszcza w miejsca
wskazane na mapie. Szczególne znaczenie
ma to w przypadku organizacji służby
komórek rd.

W śród zagrożeń wskazywanych przez mieszkańców Wiel-
kopolski najczęściej pojawiały się przekroczenia pręd-
kości, zła organizacja ruchu drogowego, niewłaściwa

infrastruktura drogowa, nieprawidłowe parkowanie, spożywanie
alkoholu w miejscach niedozwolonych i dzikie wysypiska. Kiero-
wani w te miejsca policjanci wpłynęli na ograniczenie i wyelimi-
nowanie tych zagrożeń, np. w marcu br. funkcjonariusze z KPP
w Śremie podczas kontroli drogowej w miejscu wskazanym przez
internautów na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa zatrzy-
mali prawo jazdy kilku piratom drogowym.

WIĘKSZA WIEDZA
Dzięki wdrożeniu mapy w garnizonie wielkopolskim Policja otrzy-
mała informacje o charakterze zagrożeń występujących na danym
terenie. Informacje przekazywane przez obywateli przydają się np.
dzielnicowym, którzy, realizując zadania związane z naniesionymi
na KMZB zagrożeniami, dowiadują się o newralgicznych punktach
w swoich rejonach i mogą je objąć szczególnym nadzorem. Poza
tym informacje te wykorzystywane są przez policjantów rd: precy-
zyjniejsza dyslokacja patroli w miejsca wskazane na mapie pozwala
zapobiegać i skuteczniej przeciwdziałać popełnianiu wykroczeń
przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. 

DZIAŁANIA PROMOCYJNE 
Na początku funkcjonowania KMZB informację o aplikacji zamiesz-
czono na stronach internetowych KMP i KPP całego garnizonu oraz
w lokalnych mediach i na portalach internetowych. W dniu aktywacji
mapy zorganizowano konferencje prasowe z udziałem kierownictwa
Policji szczebla KWP/KMP/KPP. Oficerowie prasowi jednostek na
bieżąco informowali media o nowym narzędziu, a do dziennikarzy
rozesłano prezentację multimedialną promującą korzyści z niego
płynące. W obiektach użyteczności publicznej: urzędach miast i gmin,
starostwach powiatowych, szkołach, bibliotekach, a także w sklepach
wielkopowierzchniowych rozwieszono plakaty promujące KMZB.
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We Włościejewicach policjanci z KPP w Śremie zatrzymali prawo jazdy
piratowi drogowemu, który w miejscu wskazanym przez internautów
na KMZB przekroczył dozwoloną prędkość o niemal 90 km/h
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Zorganizowano spotkania ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, pracownikami miejskich i gminnych Ośrodków Pomocy Ro-
dzinie oraz miejskich zespołów interdyscyplinarnych. Natomiast
w Pile przy jednym ze skrzyżowań na telebimach wyświetlany jest
spot o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzielnicowi pod-
czas obchodu i spotkań ze społeczeństwem promują KMZB, poli-
cjanci Zespołów ds. Profilaktyki Społecznej przekazują w szkołach
informacje o aplikacji uczniom i nauczycielom. Prowadzone są też
spotkania w klubach osiedlowych, kościołach i Caritas.

PRZYSZŁOŚĆ
Planowane jest też przeprowadzenie debat ewaluacyjnych, konty-
nuacja akcji informacyjnych w szkołach podczas wywiadówek oraz
spotkania profilaktyczne m.in. z dziećmi, młodzieżą, radami osiedli

czy właścicielami ogródków działkowych itp. Zdaniem koordyna-
tora wojewódzkiego kom. Rafała Jerzyńskiego z Wydziału Prewencji
KWP w Poznaniu potrzebne są też nowe funkcjonalności mapy.

– Samo wybranie kategorii zagrożenia w wielu przypadkach nie
do końca wskazuje, o co dokładnie chodzi nadawcy. Należałoby
rozbudować okno zgłoszeniowe o dodatkowe pole, by sprecyzować,
o jakie dokładnie zagrożenie chodzi, wskazać precyzyjną lokalizację,
dni i godziny występowania. Warto też wprowadzić funkcję od-
znaczania zagrożeń, które zostały potwierdzone i wyeliminowane,
co skutkowałoby ich usunięciem z KMZB, np. po miesiącu. Po-
trzebna jest też możliwość wylogowania koordynatora z mapy po
zakończeniu pracy. 

ALEKSANDRA WICIK
zdj. Ewa Kasińska z KPP w Śremie
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Zbigniew Hoffmann, 
wojewoda wielkopolski:

– Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa to profesjonalne, interaktywne
narzędzie umożliwiające przekazywa-
nie Policji ważnych informacji o nie-
bezpiecznych miejscach, zdarzeniach,
udrażniające kanały komunikacyjne
między społecznościami lokalnymi
a Policją. Z mapy może skorzystać każda osoba. Mapa jest
prosta i niezwykle intuicyjna, a zgłoszenia anonimowe.
Każde zgłoszenie jest traktowane poważnie i sprawdzane
przez Policję. Mapa jest nadal uaktualniana i rozwijana.
W Poznaniu do końca marca br. odnotowano blisko 300 in-
formacji od mieszkańców na temat różnego rodzaju zagro-
żeń: w Koninie 200, a w Kaliszu 130. To pokazuje, że Kra-
jowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje i stanowi
instrument motywujący mieszkańców do reagowania na
potencjalne zagrożenia. To bardzo dobra baza informacji
dla Policji, która wspólnie z samorządami może realizować
przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa publicznego,
np. monitoring wizyjny. Z całą pewnością działanie Krajo-
wej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w dłuższej perspekty-
wie zwiększy poczucie bezpieczeństwa, a co za tym idzie,
wpłynie na lepszą jakość życia mieszkańców województwa
wielkopolskiego.

zdj. Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Nadinsp. Tomasz Trawiński,
komendant wojewódzki 
Policji w Poznaniu:
– Wdrożenie KMZB znacznie posze-
rzyło wiedzę wielkopolskiej Policji
o najbardziej istotnych zagrożeniach
dla mieszkańców naszego regionu. In-
formacje przekazywane przez obywa-
teli są też przydatnym narzędziem
w pracy dzielnicowych, którzy, realizując zadania związane
z naniesionymi na KMZB zagrożeniami, wzbogacają swoją
wiedzę na temat istotnych punktów w podległym rejonie
służbowym, które należy objąć szczególnym nadzorem.
Dzięki informacjom przekazywanym przez mieszkańców
naszego województwa przez KMZB wielkopolscy policjanci
zatrzymali osoby posiadające środki odurzające, ustalono
też i zatrzymano osoby poszukiwane przez Policję. 
Podsumowując sześć miesięcy funkcjonowania KMZB
w województwie wielkopolskim wskazać należy, że zagro-
żenia nanoszone przez mieszkańców przyczyniły się do
zwiększenia bezpieczeństwa w regionie. Wpłynęły na ogra-
niczenie zagrożeń najbardziej uciążliwych dla obywateli,
w tym przekroczenia prędkości, złą organizację ruchu dro-
gowego, niewłaściwą infrastrukturę drogową, nieprawid-
łowe parkowanie czy spożywanie alkoholu w miejscach
niedozwolonych.

zdj. KWP w Poznaniu

Nieprawidłowe parkowanie 6700

Przekraczanie dozwolonej prędkości                                     7424

Spożywanie alkoholu 
w miejscach niedozwolonych 5114

Niestrzeżony przejazd kolejowy  28

Miejsca niebezpieczne 
na terenach wodnych 17

Dzikie kąpieliska 16

Najczęściej zgłaszane zagrożenia

Najrzadziej zgłaszane zagrożenia

źródło: Biuro Prewencji KGP (dane z 12.04.2017)

źródło: Biuro Prewencji KGP (dane z 12.04.2017)
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Dzikie wysypiska śmieci, nieprawidłowe
oznakowanie drogi i niewłaściwa
infrastruktura drogowa – to tylko niektóre
zagrożenia, które policjanci znacząco
ograniczyli w województwie
zachodniopomorskim dzięki Krajowej Mapie
Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Oczywiście przyczyniło się do tego zaangażowanie obywa-
teli, którzy nanosili informacje o zagrożeniach na KMZB.
Na jej temat odbyło się w Zachodniopomorskim 596 kon-

sultacji społecznych. Uczestniczyło w nich 11 165 osób. Dzielni-
cowi rozdali w rewirach łącznie 21 tys. ulotek z informacjami
o mapie. Trafiły one też do wszystkich parafii rzymskokatolickich
z województwa. Informacje o KMZB ukazywały się mediach re-
gionalnych i lokalnych, a także na stronach internetowych samo-
rządów. Tak sprawnie przeprowadzona przez funkcjonariuszy i pra-
cowników Policji kampania promocyjna przyczyniła się do
popularyzacji mapy wśród mieszkańców województwa zachodnio-
pomorskiego. Dzięki ich zgłoszeniom policjanci nie tylko elimi-
nowali zagrożenia, ale zatrzymywali też sprawców czynu zabro-
nionego. 

PIJANY I NAĆPANY 
Pod koniec lutego 2017 r. w Szczecinie na ul. 26 Kwietnia przy
przejściu dla pieszych w kierunku ul. Santockiej policjanci prowa-
dzili kontrolę prędkości pojazdów. To miejsce zostało zaznaczone
na KMZB, bo wcześniej dochodziło tam do wielu wypadków. Pod-
czas kontroli funkcjonariusze namierzyli motocyklistę, który prze-
kroczył dozwoloną prędkość o 59 km/h. Gdy chcieli go zatrzymać,
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W tej części Stargardu,
dzięki zgłoszeniu zagrożenia,
mundurowi zatrzymali dwóch

mężczyzn z marihuaną

Ze zgłoszeń koszalinian na KMZB wynikało, że przy
ul. Władysława IV kierowcy przekraczają dozwoloną
prędkość. W wyniku kontroli mundurowi nałożyli
na piratów drogowych 13 mandatów karnych
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potrącił jednego z nich, a następnie próbował uciec pieszo, ale
został schwytany. Okazało się, że był nie tylko pijany, ale też pod
wpływem narkotyków, a do tego miał sądowy zakaz prowadzenia
pojazdów.

DOPALACZE I FAJKI
W październiku 2016 r. w trakcie weryfikowania zagrożenia z ka-
tegorii „spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych” na
ul. Wojska Polskiego w Szczecinie policjanci zauważyli kobietę
w wieku około 35 lat, która wychodziła ze sklepu modelarskiego
i niosła jakieś zawiniątko. W trakcie rozmowy z nimi powiedziała,
że kupiła tam dopalacze. W sklepie funkcjonariusze znaleźli 34 opa-
kowania z białym proszkiem o łącznej wadze 37 g i 14 g suszu
w 8 opakowaniach. Innym razem, też w październiku ub.r., poli-
cjanci w trakcie weryfikacji zagrożenia „spożywanie alkoholu
w miejscach niedozwolonych” na ul. Szafera w Szczecinie zatrzy-
mali 2 nieletnich w wieku 15 i 16 lat, którzy palili papierosy. Oka-
zało się, że jeden z nich uciekł z lekcji. Za swoje zachowanie trafili
do pedagoga szkolnego.

NOWE FUNKCJE
Informacje, które generuje mapa, wzbogacają wiedzę policjantów
o charakterze zagrożeń występujących na danym terenie. Co do
tego, czy mapa jest pomocna w pracy funkcjonariuszy, nie ma wąt-
pliwości, ale ich zdaniem przydałyby się w niej nowe funkcjonal-
ności, w tym m.in. możliwość naniesienia na zagrożenie krótkiego
opisu, daty i godziny jego występowania. Postulują wprowadzenie
dodatkowego statusu – „Potwierdzone – Zlikwidowane”, które bę-
dzie widoczne przez np. miesiąc od daty uznania zagrożenia za
wyeliminowane, a także pozostawienie dla mieszkańców widocz-
ności zdarzeń zweryfikowanych jako „niepotwierdzone” przez okre-
ślony czas, np. przez tydzień. 

ARTUR KOWALCZYK
zdj. KPP w Stargardzie, KMP w Koszalinie
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Krzysztof Kozłowski, 
wojewoda 
zachodniopomorski: 
– KMZB ma służyć przede wszystkim
poprawie bezpieczeństwa i porządku
publicznego przez włączenie obywateli
w wybrane działania Policji. W woje-
wództwie zachodniopomorskim mamy
ponad 12 tysięcy zgłoszeń, które wy-
raźnie pokazują, że mieszkańcy na-
szego regionu chętnie angażują się w inicjatywy, które mają
na celu poprawę bezpieczeństwa w miejscu ich zamieszka-
nia. Mieszkańcy zgłaszają nie tylko zagrożenia w ruchu
drogowym, jako te najbardziej dokuczliwe, ale i te związane
ze spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych czy
też aktami wandalizmu. W dużym stopniu pomaga to w do-
stosowaniu działań Policji do realnie występujących zagro-
żeń i oczekiwań ludzi. Dzięki tej wymianie informacji na
styku obywatel – Policja mamy wymierne efekty w postaci
konkretnych działań podejmowanych przez mundurowych.
To projekt proobywatelski, mocno ukierunkowany na spo-
łeczność lokalną. Aktywność obywateli i ich zaangażowanie
w ten projekt to niezwykle cenna rzecz, pokazująca też
duży stopień zaufania społeczeństwa do Policji. 

zdj. archiwum Zachodniopomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego

Mł. insp. Jacek Cegieła, ko-
mendant wojewódzki Policji
w Szczecinie:

– Korzyści, jakie przyniosła KMZB, jest
wiele. Zacznę może od służbowych.
Dzięki zgłoszeniom możemy zdecydo-
wanie lepiej wykorzystać funkcjonariu-
szy, lepiej zaplanować ich służbę, co
powoduje, że są efektywniejsi w niwe-
lowaniu zagrożeń. A co za tym idzie, mieszkańcy realnie
czują się bezpieczniej. Dzięki KMZB zacieśniamy komuni-
kację nie tylko z mieszkańcami – choć jest to niewątpliwie
bardzo ważny element, ale także zbliża nas to z innymi pod-
miotami, które w swoich zadaniach mają również dbanie
o bezpieczeństwo. Istotnym i korzystnym elementem są
również pozyskane w ten sposób informacje, które nie za-
wsze możemy wykorzystać w pracy służby prewencyjnej,
ale doskonale nadają się dla służby kryminalnej. Można je
pogłębić, a potem wyeliminować zagrożenie w zdecydowanie
szerszym ujęciu. Myślę jednak, że najważniejszą korzyścią
jest fakt, że KMZB przybliża nas do mieszkańców, a tym sa-
mym przy eliminacji zagrożeń podnosi zaufanie do Policji.

zdj. KWP w Szczecinie

Spożywanie alkoholu 
w miejscach niedozwolonych 3101

Nieprawidłowe parkowanie 3845

Przekraczanie 
dozwolonej prędkości             2213

Miejsca niebezpieczne na terenach wodnych 11

Utonięcia              11

Dzikie kąpieliska 7

Najczęściej zgłaszane zagrożenia

Najrzadziej zgłaszane zagrożenia

źródło: Biuro Prewencji KGP (dane z 12.04.2017)
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Jakie dostał Pan zadanie, gdy usłyszał
o pomyśle stworzenia KMZB?

– Pierwszy był wybór narzędzia informa-
tycznego, w którym dane liczbowe można
powiązać z danymi przestrzennymi i w do-
datku je zobrazować. Zaczęło się od map
statystycznych prezentujących wybrane
przestępstwa oraz wykroczenia. Wykorzys-
taliśmy oprogramowanie klasy desktop GIS
dystrybuowane na zasadach licencji GNU
General Public License. Warstwy geomet-
ryczne obrazujące podział administracyjny
kraju uzupełnione zostały przez poszcze-
gólne komendy wojewódzkie Policji o infor-
mację nt. liczby zdarzeń w poszczególnych
kategoriach. Zakres tematyczny map pozos-
tał praktycznie niezmienny i później zna-
lazło to odzwierciedlenie w aplikacji inter-
netowej udostępnianej społeczeństwu.

Niemal równolegle pojawił się pomysł dwu-
kierunkowej komunikacji ze społeczeń-
stwem, zgodnie z którym mieszkańcy wpro-
wadzają zgłoszenia, a Policja, reagując,
informuje o poszczególnych statusach iden-
tyfikowane kolorami: zgłoszenie jest przy-
jęte (zielony), zostanie sprawdzone (żółty),
a w końcu, czy zgłoszenie jest potwierdzone
(czerwony). W momencie, kiedy już wie-
dzieliśmy, że będzie taki podział, rysował
się podział na dwie aplikacje: jedna do pre-
zentacji map statystycznych, druga do ko-
munikacji ze społeczeństwem – mapa zgło-
szeń. W celu potwierdzenia, czy kierunek
prac jest właściwy, powstało kilka prototy-
pów aplikacji, które zostały zaprezentowane
kierownictwu Policji, a potem MSWiA. Za-
proponowane podejście do problemu wi-
zualizacji oraz pozyskiwania danych o miejs-
cach potencjalnie zagrożonych spotkały się

z uznaniem i zostały zaakceptowane, a my
wiedzieliśmy, co dalej mamy robić.

Mapa zgłoszeń powstała i działa dzięki
współpracy z Głównym Urzędem
Geodezji i Kartografii.

– Mając przygotowany prototyp aplikacji
pozwalającej na dwustronną wymianę infor-
macji ze społeczeństwem, pojawił się pro-
blem udostępnienia w internecie bez pono-
szenia zbędnych nakładów. W sukurs przyszli
przedstawiciele Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii (GUGiK). Dysponując potęż-
nym zapleczem technicznym umożliwiają-
cym udostępnianie informacji przestrzennej 
w internecie, zaproponowali implementację
naszego rozwiązania w ramach platformy
Geoportal 2. Dotychczasowa współpraca
w ramach innych projektów rokowała pozy-
tywnie na przyszłość. Środowisko, które wy-
korzystaliśmy do stworzenia tej mapy, jest
w pełni kompatybilne z tym posiadanym
przez GUGiK i choć czasu było mało, otrzy-
maliśmy od nich gotową do użytku aplikację
w zakładanym terminie. Na kolejnej odpra-
wie w MSWiA zostało zaprezentowane ko-
lejne narzędzie z dosyć ciekawym wkładem,
bo GUGiK potrafił na rozwiązanie, które my
wymyśliliśmy, spojrzeć jako potencjalny od-
biorca, czyli społeczeństwo, które te dane bę-
dzie wprowadzało. My zakładaliśmy, że naj-
pierw zostanie wprowadzona lokalizacja
zgłoszenia, a później pozostałe elementy, czyli
kategoria, ewentualnie data i czas. Oni, po
przemyśleniu zagadnienia, zaproponowali,
by odwrócić kolejność, czyli najpierw wybie-
rać kategorię zdarzenia, bo może osoba nie
znajdzie kategorii, o lokalizacji której chce
przekazać informację. Wtedy powstanie puste
zgłoszenie albo niepoprawnie zakończone
i nie wiadomo do końca czego dotyczące, a co
za tym idzie, trudne do obsłużenia przez Po-
licję. Przyjęliśmy ich tok rozumowania, że
lepiej zaczynać od wprowadzania kategorii,
a dopiero później wskazywać lokalizację
i uzupełniać pozostałe dane. 

Dziś aplikacja jest dosyć przyjazna, a to
była istota naszego działania. Nie chcieliśmy
tego komplikować, zbierać za dużo infor-
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Zrobiliśmy 
proste narzędzie

Rozmowa z nadkom. Piotrem Pogorzelskim, naczelnikiem
Wydziału Technicznego Wsparcia Systemu Powiadamiania
Ratunkowego Biura Łączności i Informatyki KGP
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macji, bo z założenia miało to być proste na-
rzędzie. Stąd też jest oddzielenie tych dwóch
komponentów: statystycznego – stanowią-
cego swojego rodzaju kompendium wiedzy
na temat kwalifikacji czynów z objaśnieniem,
co Policja rozumie pod danymi terminami,
i komunikacji, w którym zbieramy informa-
cje od społeczeństwa. Wspólne działania do-
skonale wpisały się w koncepcję współużyt-
kowania infrastruktury teleinformatycznej
państwa przyjętą w dokumencie „Strategia
informatyzacji państwa”.

Jest wyraźna różnica w wykorzystaniu
obu aplikacji.

– Znacznie większym zainteresowaniem
cieszy się ta przeznaczona do zbierania in-
formacji o miejscach potencjalnych zagrożeń
niż ta statystyczna, natomiast dostajemy
wprost zapytania o udostępnienie danych
z mapy statystycznej. Są zainteresowane
podmioty, osoby, które chcą uzyskać dane
w celach naukowych. Jak widać KMZB zys-
kała dwóch różnych odbiorców poszukują-
cych innych informacji. 

Może lepiej byłoby z dwóch map zrobić
jedną?

– Po kilku miesiącach działania widzimy,
że sprawdza się obecne rozwiązanie. Jeśli
mapę statystyczną byśmy przenieśli – przez
dołożenie kolejnych zakładek – do aplikacji,
gdzie jest mapa do komunikacji ze społe-
czeństwem, to w pewnym momencie dla
osób mniej obeznanych z takimi formami
zbierania i udostępniania informacji mapa
stałaby się mniej czytelna. Staramy się do-
chować pierwotnej idei aplikacji prostych,
przeznaczonych do konkretnych zastosowań. 

Obie mapy mają swoje mocne i słabsze
strony.

– Mapa statystyczna przechowywana jest
w naszych narzędziach i od początku do
końca aktualizowana przez nas kwartalnie.
Robimy to sami na podstawie danych do-
starczanych przez poszczególne biura KGP.
Biuro Łączności i Informatyki KGP publikuje
dane i jeśli trzeba, modyfikuje aplikacje. Ale
to jest środowisko chmurowe, które nie po-
zwala na taką elastyczność, jak środowisko
wykorzystywane przez GUGiK. Stąd dwa
różne adresy IP, dwa różne adresy do mapy
i też inaczej rozwija się promocja tych na-
rzędzi. Zaletą naszego rozwiązania staty-
stycznego jest to, że ta mapa łatwo dostoso-
wuje się do urządzeń mobilnych i ma swój
interfejs, który zupełnie inaczej wygląda na
urządzeniu mobilnym. Jest bardzo łatwa

w obsłudze, czytelna i to jest ten element,
którego nadal brakuje mapie zgłoszeń
w przypadku wykorzystywania na urządze-
niach mobilnych. 

Były obawy o ochronę danych
osobowych osób logujących się.

– Nie zakładaliśmy od początku przetwa-
rzania danych osobowych. Stąd już na etapie
projektowania zapadła decyzja, że nie wpro-
wadzamy żadnych tzw. pól miękkich, które
można dowolnie wypełniać, by uniknąć przy-
padków ich podawania. Natomiast zostały
wprowadzone ograniczenia związane z ilo-
ścią zgłoszeń, które można wprowadzić.
Żeby ustrzec się działań złośliwych, przygo-
towany został regulamin informujący o spo-
sobie korzystania z narzędzia oraz ograni-
czyliśmy wprowadzanie zgłoszeń do jednego
z danego IP na dobę. Ale mając również do-
świadczenia z tego, co robią użytkownicy
anonimowej sieci Tor, wyłączyliśmy im do-
stęp do aplikacji KMZB. Natomiast żaden
mechanizm nie jest doskonały i zdarzają się
nadużycia czy sposoby na obejście tych za-
bezpieczeń. Bywa, że ktoś wprowadzi więcej
niż jedno zgłoszenie dziennie. Przypadków
nadużywania mieliśmy kilka, przy czym tylko
jeden dość drastyczny, który, dzięki dużemu
zaangażowaniu i właściwej obsłudze funk-
cjonariuszy właściwej jednostki, nie dotarł
do szerszej opinii publicznej. Myślę, że tak
nieliczne próby obejścia regulaminu i zabez-
pieczeń pokazują dojrzałość naszego społe-
czeństwa, choć z drugiej strony trudno po-
wiedzieć, jak by to wyglądało, gdybyśmy nie
zastosowali tych ograniczeń.

Na mapie nie widać zgłoszeń zagrożeń
niepotwierdzonych przez Policję.

– Przyjęliśmy założenie, że nie usuwamy
żadnych zgłoszeń, a prezentujemy zmianę
statusu. Dlatego zmiana statusu na „Niepo-
twierdzone” powoduje, że ono znika z mapy.
Jednak informacja o takim fakcie zostaje od-
notowana w systemie. Chodzi o to, by nie
zamazywać mapy zgłoszeniami, które nie
zostały potwierdzone. Zgłoszenia potwier-
dzone docelowo mają nie mieć ograniczenia
czasowego, czyli będą widoczne do momentu
usunięcia zagrożenia w danym miejscu. 

Czyli decyzja o całkowitej likwidacji
statusu zagrożenia jest zależna od
lokalnego koordynatora KMZB?

– Owszem, ale choć ikona potwierdzo-
nego, a następnie usuniętego zagrożenia
zniknie z mapy, to jego ślad w naszych sys-
temach pozostaje, by można było dokony-
wać analiz wstecz. By wiedzieć, co się stało,
czy Policja rzeczywiście trwale usunęła dane
zagrożenie, czy może jej działania były sku-
teczne tylko doraźnie. Ślad zostaje zawsze.

Policjanci sygnalizują potrzebę zmian
w mapach, m.in. rozszerzenia zgłoszeń
o pole tekstowe, które pomoże
doprecyzować zgłoszenie.

– Jesteśmy po rozmowach z GUGiK w tej
kwestii. Jeśli zostanie dodane pole opisowe,
to nie będzie ono prezentowane na ze-
wnątrz. Policjant, który będzie miał obsłu-
żyć dane zgłoszenie, dotrze do tego pola,
będzie wiedział, co jest tam napisane, na-
tomiast ktoś z zewnątrz, kto kliknie w dany
zaznaczony punkt na mapie, nie zobaczy
tego opisu. Zobaczy tylko te podstawowe
wartości mówiące, w jakim statusie jest
zgłoszenie czy określające parametry cza-
sowe. Mamy także inne sugestie policjan-
tów, ale ich uwzględnienie wymaga czasami
głębszego przeanalizowania. Samo wpro-
wadzenie go do narzędzia może być naj-
prostszą sprawą. 

Na świecie są podobne mapy?

– Tak. Liderem są Stany Zjednoczone
i tak naprawdę bardzo wiele informacji
kryminalnych na temat bezpieczeństwa na
obszarze podległym administracyjnie da-
nym jednostkom policji jest prezentowa-
nych na mapach. Zagrożenia wskazywane
są bardzo podobne do tych kategorii, które
my zaproponowaliśmy. Natomiast tam jest
większa otwartość na prezentowanie ta-
kich danych, które u nas są uważane za
wrażliwe. 

Dziękuję za rozmowę.

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. Andrzej Mitura
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Dziś aplikacja jest dosyć przyjazna, a to była istota
naszego działania. Nie chcieliśmy tego komplikować,

zbierać za dużo informacji, bo z założenia miało to być
proste narzędzie. Stąd też jest oddzielenie tych dwóch
komponentów: statystycznego i komunikacji, w którym

zbieramy informacje od społeczeństwa. 
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D latego funkcjonariusze i pracow-
nicy Policji ze wszystkich garnizo-
nów od razu rozpoczęli kampanię

informacyjną, która miała przybliżać społe-
czeństwu działanie KMZB. W całym kraju
tworzone były punkty, w których policjanci
wyjaśniali ludziom działanie mapy. Pokazy-
wali na laptopach, jak na nią wejść, i jak 
dodać zgłoszenie. Ale to tylko jeden z kilku-
nastu sposobów na zapoznanie społeczeń-
stwa z tym narzędziem. Wiadomości o nim
można znaleźć na policyjnych stronach in-
ternetowych i portalach społecznościowych.
Są też dostępne w kioskach informacyjnych,
które znajdują się w jednostkach terenowych
Policji. Niektóre z nich przygotowały krótkie
filmy i spoty radiowe, które można obejrzeć
i posłuchać na ich stronach internetowych.
Mapa była i jest popularyzowana przez po-
licjantów z całej Polski podczas debat spo-

łecznych i przy okazji różnych konferencji.
Funkcjonariusze mówią o niej również
w czasie spotkań z przedstawicielami samo-
rządów lokalnych, spółdzielni mieszkanio-
wych, rad osiedli, a także w szkołach
z uczniami i nauczycielami. Co ciekawe, ko-
munikaty o mapie ukazywały się też na ekra-
nach wizyjnych w pociągach Metra Warszaw-
skiego, którymi dziennie podróżuje około
600 tys. ludzi. W niektórych miastach o ma-
pie można było się dowiedzieć z informacji
wyświetlanych na monitorach, które znaj-
dują się w autobusach miejskich. Narzędzie
było też promowane w galeriach handlowych
na telebimach. Policjanci informowali o ma-
pie również za pośrednictwem prasy, radia
i telewizji. Dodatkowo wielu ludziom rozdali
ulotki z informacjami o niej, a do różnych
instytucji przekazali plakaty. Można je zo-
baczyć m.in. w gablotach informacyjnych pa-

rafii rzymskokatolickich. Informacje o mapie
przekazują też dzielnicowi, gdy spotykają się
z mieszkańcami ze swoich rejonów. 

ARTUR KOWALCZYK
zdj. autor (2), KPP w Hajnówce

Kampania informacyjna

Policjanci w wielu miejscach w Polsce m.in.
rozdawali ludziom ulotki z informacjami
o mapie, a przy okazji odpowiadali na ich
pytania, które dotyczyły tego narzędzia

Takie punkty informacyjne, jak ten KMP
w Suwałkach, wystawiały komendy w wielu
miejscach w kraju. Można w nich było
nie tylko uzyskać informacje o mapie,
ale przede wszystkim nauczyć się zaznaczać
na niej zagrożenia 

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce prowadzą cykliczne spotkania, na
których promują Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Do korzystania z niej zachęcali
także w kościele 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa służy przede
wszystkim do zgłaszania przez ludzi zagrożeń, które
negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.
Od początku jej istnienia było wiadomo, że im więcej osób
o niej usłyszy, tym więcej z niej skorzysta. 
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