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Styczeń 2016 r.

Początek prac związanych z Krajową Mapą Zagrożeń 

Bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Założenia
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Mapa zagrożeń ma:

 być platformą wymiany informacji o zagrożeniach pomiędzy Policją

a społecznościami lokalnymi;

 odzwierciedlać zagrożenia już dostrzeżone i zarejestrowane przez służby;

 wskazywać zagrożenia dostrzeżone przez obywateli – aktywizacja społeczności

lokalnych;

 służyć ocenie i optymalizacji dotychczasowych struktur organizacyjnych Policji;

 umożliwiać „weryfikację” publikowanych przez ośrodki badania opinii publicznej

ocen poczucia bezpieczeństwa obywateli z analizami/danymi własnymi Policji.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Założenia

Cele funkcjonowania
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Cel konsultacji:

 rozpropagowanie idei tworzenia mapy zagrożeń w społeczeństwie;

 optymalizacja zarówno źródeł jak i zakresu informacji wykorzystywanych przy

tworzeniu mapy zagrożeń;

 aktywizacja społeczności lokalnych w działania na rzecz bezpieczeństwa

i porządku publicznego.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Konsultacje społeczne



Poziom:

- wojewódzki,

- powiatowy,

- lokalny.

Realizacja 

od 21.01.2016 r. do 22.04.2016 r.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 
Konsultacje społeczne

Liczba zrealizowanych 

konsultacji społecznych

11.990

Liczba uczestników 

konsultacji społecznych

217.775
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Krajowa Mapa Zagrożeń 

Bezpieczeństwa

Część statystyczna

Statystyki policyjne dot. 

przestępstw, interwencji, 

zdarzeń drogowych oraz 

badania opinii publicznej

Część interaktywana

Możliwość anonimowego 

wskazania zagrożeń oraz 

miejsc ich występowania 

przez mieszkańców

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa rozwiązaniem systemowym
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Kryteria:
 zagrożenie przestępczością w tym m. in.: w 7 podstawowych kategoriach, narkotykową,

seksualną, oszustwami „na wnuczka” oraz „na policjanta”, kierowanie pojazdami

mechanicznymi w stanie nietrzeźwości (przestępstwa zarejestrowane z chwilą wszczęcia

postępowania przygotowawczego);

 zagrożenie wykroczeniami szczególnie uciążliwymi społecznie (interwencje Policji

dotyczące zgłoszonych zdarzeń, zarejestrowane w Systemie Wspomagania Dowodzenia

Policji);

 wypadki drogowe, ofiary śmiertelne wypadków drogowych, wykazy powiatów, odcinków

dróg najbardziej zagrożonych wypadkami.

Wskaźniki dot. zagrożeń prezentowane są w przeliczeniu 10 tys. mieszkańców.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa rozwiązaniem systemowym – mapa 
statystyczna



1. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

• nieprawidłowe oznakowanie na drogach, (z dniem 28.07.2017 r. włączono do kategorii niewłaściwa infrastruktura

drogowa),

• zła organizacja ruchu,

• niewłaściwa infrastruktura,

• 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 młodzieży w kontekście ich demoralizacji, używanie środków odurzających, akty

wandalizmu).

3. Wykroczenia

• spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych.

Obszary zagrożeń do prezentacji na mapie interaktywnej



4. Bezdomność, patologie społeczne

• bezdomność,

• żebractwo.

5. Bezpieczeństwo na terenach wodnych

• utonięcia,

• miejsca niebezpieczne,

• dzikie kąpieliska (z dniem 25.10.2018 r. połączono w jedną kategorię Miejsce niebezpieczne na wodach).

6. Ochrona środowiska

• kłusownictwo,

• nielegalna wycinka drzew,

• znęcanie się nad zwierzętami,

• niszczenie zieleni,

• dzikie wysypiska śmieci,

• poruszania się po terenach leśnych pojazdami typu quad,

• wypalanie traw.

• z dniem 28.07.2017 r. dodano „wałęsające się bezpańskie psy”.

7. Niebezpieczna działalność rozrywkowa

• Miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej (dodano z dniem 30.01.2019 r.)

Obszary zagrożeń do prezentacji na mapie interaktywnej
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P I L O T A Ż

Garnizony:

podlaski, pomorski, stołeczny

Termin: 1 lipca – 31 sierpnia 2016 r.

WDROŻENIE  NA OBSZARZE CAŁEGO KRAJU

5 października 2016 r.

Proces wdrażania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa



-40



-40

Liczba użytkowników – prawie 2 mln

Liczba odsłon – ponad 6 mln

Liczba zagrożeń – blisko 1,3 mln

Średnio na dobę nanoszonych zgłoszeń – 1 013

Popularność Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa
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KMZB – warunki powodzenia projektu

Produkt

Krajowa Mapa Zagrożeń 

Bezpieczeństwa

Obywatele

Świadomość społeczna

Rzeczowa i obiektywna 

weryfikacja zagrożeń przez 

Policję

Informacja 

zwrotna

Popularyzacja

Dzielenie się 

spostrzeżeniami 

z Policją

Brak chociażby jednego elementu może skutkować 

niepowodzeniem projektu  

ELEMENTY SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA
KRAJOWĄ MAPĄ ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

EwaluacjaEliminacja 

zagrożenia



KRAJOWA MAPA ZAGROZEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Zasady funkcjonowania

ZGŁOSZENIE 

DO KMZB

POLICJA 

WERYFIKACJA

POTWIERDZENIE!
ZAGROŻENIE 

ELIMINACJA

ZAGROŻENIA

NA BIEŻĄCO
DO 2 DNI

NA BIEŻĄCO

NIEPOTWIERDZONEŻART LUB 

POMYŁKA



Czy zgadza się Pan/i z następującymi stwierdzeniami? 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa wpłynie na podniesienie 

poczucia bezpieczeństwa obywateli – Polskie Badanie Przestępczości
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Możliwości zapoznania się i korzystania 
z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz przekazywania 
uwag i sugestii na jej temat za pośrednictwem skrzynki e-mail: 

kmzb@policja.gov.pl
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Koordynator Krajowy

Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Radca Wydziału Prewencji

Biura Prewencji

Komendy Głównej Policji

mł. insp. Dariusz Prządka


