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„MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA” - JASNE I RZETELNE
NARZĘDZIE DO IDENTYFIKACJI ZAGROŻEŃ W TWOIM
MIEJSCU ZAMIESZKANIA
Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka i decyduje o
funkcjonowaniu wszystkich społeczności. Dlatego też, uwzględniając oczekiwania społeczne,
stworzono Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Narzędzie to pozwala na rzetelne oraz jasne
zidentyﬁkowanie, ukazanie skali, jak również rodzaju zagrożeń i instytucji współodpowiedzialnych
za zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego.
Mieszkańcy mogą zaznaczyć na mapie określony obszar i wskazać, jakie zagrożenie ich zdaniem na nim występuje. Do
wyboru jest 25 kategorii obejmujących m.in. miejsca, w których dochodzi do aktów wandalizmu, używane lub
sprzedawane są środki odurzające, czy przekraczana jest dozwolona prędkość na drodze. Każda informacja
przekazywana jest do miejscowej Policji, która sprawdza zasadność zgłoszeń. Dzięki bieżącej aktualizacji Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa każdy mieszkaniec może sprawdzić czy jego zgłoszenie zostało już sprawdzone, czy jest
jeszcze w trakcie weryﬁkacji.
Mapy zagrożeń, jako istotny element zarządzania bezpieczeństwem publicznym, wspólnie z innymi instytucjami i
społeczeństwem, służą m.in. właściwemu rozmieszczeniu patroli, czy np. podejmowaniu decyzji o tworzeniu
komisariatów i posterunków policji. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa opiera się na informacjach
skatalogowanych w trzech kategoriach:
gromadzonych w policyjnych systemach informatycznych,
uzyskiwanych od obywateli wykorzystujących internetową platformę wymiany informacji,
otrzymanych od społeczeństwa w trakcie bezpośrednich kontaktów z obywatelami, przedstawicielami samorządu
terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz w trakcie debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu
publicznemu.
Dzięki Krajowej Mapie każdy mieszkaniec może przekazywać Policji informację o zagrożeniu bez konieczności
wychodzenia z domu. Narzędzie umożliwia obywatelom jeszcze łatwiejszy kontakt z funkcjonariuszami i daje możliwość
dbania o bezpieczeństwo w swojej najbliższej okolicy.
Mapa dostępna jest na stronie www.policja.pl. Jej budowa pozwala bezproblemowo, wręcz intuicyjnie, korzystać z niej
każdemu obywatelowi – w przypadku wątpliwości dotyczących poruszania się po mapie i dodawania zgłoszeń,
internauci mogą skorzystać z instrukcji obsługi dostępnej na tej samej stronie.
Należy jednak zaznaczyć, że taka forma kontaktu nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji policji. W tego
typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 i 997. Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji,
gdyż każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję policji.
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