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FERDYNAND SKIBA 1

„KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA” 
— EFEKTY JEJ FUNKCJONOWANIA 

W 2017 R. NA PRZYKŁADZIE DZIAŁALNOŚCI 
POLICJANTÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Wprowadzenie do tematyki związanej z funkcjonowaniem „Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” i charakterystyka śląskiego 

garnizonu Policji

Głównym celem artykułu jest przedstawienie efektów funkcjonowania 
i wykorzystania przez Policję województwa śląskiego nowego, nowoczes-
nego narzędzia informatycznego, jakim jest „Krajowa Mapa Zagrożeń Bez-
pieczeństwa” (dalej jako KMZB). Przez okres całego 2017 r. mapa ta była 
już wykorzystywana w procesie kształtowania bezpieczeństwa, zwłaszcza 
lokalnego, przez wszystkie komendy miejskie i powiatowe Policji w kraju 
jako jednostki szczebla roboczego — wykonawczego. Przyszła więc pora 
na pierwsze roczne podsumowanie wykorzystania tego nowego narzędzia, 
które w zamierzeniu ma wpływać pozytywnie na ograniczenie różnego ro-
dzaju zagrożeń występujących w sferze bezpieczeństwa i porządku pub-
licznego, a ponadto być elementem uspołecznienia działań Policji. Aktywną 
rolę w funkcjonowaniu tejże mapy pełniła i pełni nadal Komenda Głów-
na Policji. Sprawuje ona bowiem w odniesieniu do KMZB w całym kraju 
funkcję koordynacyjną i nadzorczą. Podobne czynności zostały przypisane 
wszystkim komendom wojewódzkim Policji jako jednostkom nadzorczym 
w odniesieniu do podległych im komend miejskich i powiatowych Policji 2.            

Autor, przedstawiając efekty wynikające z funkcjonowania KMZB , oparł 
się na danych uzyskanych w największym garnizonie Policji w Polsce, 

1  Dr Ferdynand Skiba — nadinsp. w stanie spoczynku, doktor nauk o bez-
pieczeństwie, adiunkt Instytutu Nauk Społecznych WSPol Wydziału Policyjnych 
Nauk Stosowanych WSPol w Szczytnie.

    Kontakt z autorem za pośrednictwem redakcji. 
2  Wytyczne nr 3 komendanta głównego Policji z 14 września 2016, w sprawie 

sposobu postępowania policjantów podczas realizacji zadań związanych z funk-
cjonowaniem „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” (Dz. Urz. KGP poz. 58).
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a mianowicie na informacjach uzyskanych w Komendzie Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach. W artykule prezentuje przede wszystkim dane staty-
styczne wskazujące na działalność policjantów tego garnizonu i ich reakcję 
na zgłoszenia obywateli dokonywane do KMZB. Ponadto autor opiera się 
także na opiniach osób — policjantów pełniących nadzór nad funkcjono-
waniem tej mapy w województwie śląskim. 

Działalność Policji w tym garnizonie w odniesieniu do opisywanej mapy 
zagrożeń została uznana przez autora jako mocna, wiarygodna próbka 
reprezentacyjna całej polskiej Policji. Ma to związek z wielkością tego gar-
nizonu oraz z wielością i intensywnością zagrożeń występujących w rejonie 
jego działania. Można więc śmiało postawić tezę, że dane z województwa 
śląskiego w odniesieniu do omawianego problemu pokazują, jak to nowe 
narzędzie do diagnostyki zagrożeń funkcjonuje w kraju. Ponadto jak wy-
gląda działalność związana z obsługą tego nowego narzędzia i z reakcją 
na zagrożenia, które są zgłaszane Policji z wykorzystaniem tejże mapy. 
Autor zebrał w KWP Katowice interesujące go dane obrazujące działalność 
Policji województwa śląskiego w roku 2017 po uzyskaniu na to zgody ko-
mendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach. 

Odnosząc się do działalności Policji na terenie podległym Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach, należy wcześniej przedstawić kilka in-
formacji charakteryzujących tenże największy w Polsce garnizon policyjny. 
W jego skład wchodzi 19 komend miejskich Policji, 13 komend powiato-
wych Policji, ponadto Oddział Prewencji w Katowicach, dwa samodzielne 
pododdziały prewencji w — Bielsku Białej i Częstochowie, a także Komi-
sariat Autostradowy w Gliwicach oraz Samodzielny Pododdział Antyterro-
rystyczny w Katowicach 3. Wykaz komend miejskich i powiatowych Policji 
przedstawia tabela nr 2. W garnizonie tym służbę pełni 12 470 policjantów 
(dotyczy łącznie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wraz z jed-
nostkami podległymi). Zatrudnionych tu jest także 1246 członków kor-
pusu służby cywilnej będących tzw. mnożnikowymi pracownikami Policji, 
oraz 809 pracowników „niemnożnikowych” Policji niewykonujących funk-
cji urzędniczych 4. 

Obciążenie pracą policjantów tego garnizonu jest uznawane na naj-
większe w kraju. Świadczą o tym chociażby dane przedstawiające obraz 
przestępczości. I tak — w roku 2017 Policja w całym województwie ślą-
skim odnotowała 115 173 przestępstwa stwierdzone ogółem. Z tego 67 315 
przestępstw stanowiły te o charakterze kryminalnym (58,5% ogółu), na-
tomiast 30 638 przestępstw zaliczono do kategorii tzw. „17x7” (26,7% ogó-
łu). Do tej ostatniej kategorii zaliczane są: kradzieże rzeczy cudzej, kra-
dzieże z włamaniem, przestępstwa rozbójnicze, kradzieże samochodów, 

3  Zarządzenie nr 120 komendanta g łównego Policji z 17 maja 
2012 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach 
(Dz. Urz. KGP poz. 24 z późn. zm.), a także regulamin organizacyjny Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach z 12 lipca 2017 r.

4  Stan zatrudnienia i wakaty na 31 grudnia 2017 r., wykaz sporządzony 
przez Wydział Kadr KWP w Katowicach.
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uszkodzenie rzeczy, bójki i pobicia, uszczerbki na zdrowiu. Analizując 
porównawczo dane obrazujące przestępczość w województwie śląskim 
w latach 2016–2017, można śmiało stwierdzić, że pomimo wielkiego ob-
ciążenia pracą i bardzo dużej liczby odnotowanych przestępstw w pracy 
policjantów zaistniało w 2017 r. bardzo wiele pozytywnych trendów. Dało 
się tu bowiem zaobserwować istotne spadki przestępczości o charakterze 
kryminalnym, oraz te między innymi zaliczane do kategorii „17x7” 5.

Cel i zasady funkcjonowania KMZB 

Przed przedstawieniem danych dotyczących funkcjonowania KMZB 
w województwie śląskim należy jednak wcześniej krótko scharakteryzo-
wać to nowe narzędzie, które uzyskała Policja i przedstawić zasady jego 
funkcjonowania. W związku z tym, że do tej pory bardzo mało jest pub-
likacji na temat KMZB, a wręcz można powiedzieć, że ich praktycznie 
brak — zasadne jest przedstawienie w  artykule charakterystyki najważ-
niejszych elementów mapy. Ta mapa zagrożeń to innowacyjna aplikacja 
informatyczna, która została wdrożona do praktyki policyjnej w zakresie 
zarządzania bezpieczeństwem i porządkiem publicznym od 5 paździer-
nika 2016 r. Została ona stworzona przez Policję na polecenie Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wcześniej przez kilka miesięcy 
2016 r. była ona testowana w wybranych kilku garnizonach wojewódzkich 
naszego kraju. Aplikacja ta jest platformą wymiany informacji dotyczą-
cych sfery bezpieczeństwa i porządku publicznego pomiędzy społeczeń-
stwem a Policją. Kanałem informacyjnym pomiędzy tymi dwoma podmio-
tami jest Internet. Uruchomienie tej aplikacji to przejaw uspołecznienia 
działań Policji. Teraz obywatele, wykorzystując to nowe narzędzie, mają 
istotny wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa lokalnego. To narzędzie 
interaktywne, które umożliwia obywatelom nanoszenie zagrożeń na wir-
tualną mapę przedstawiającą wyodrębniony z mapy krajowej obraz po-
wiatu, miasta, dzielnicy. Korzystanie ze zbiorów danych przestrzennych 
odbywa się w infrastrukturze systemu Geoportal 6. 

Policja jako instytucja na stronach internetowych jednostek Policji 
prezentujących swoją działalność (szczebel komendy głównej, komend 
wojewódzkich, miejskich i powiatowych) w zakładce KMZB adresowa-
nej do użytkowników tej aplikacji uzasadnia funkcjonowanie tej mapy, 
przedstawia jej cele. Są one tam zaprezentowane zgodnie z cytowanym 
poniżej tekstem. „Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych 
potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie 

5  Dane statystyczne dla wybranych kategorii przestępstw za okres styczeń–
grudzień 2016–2017, dane wygenerowane przez Wydział Wywiadu Kryminalnego 
KWP w Katowicach za pomocą systemu analitycznego KSIP.

6  L. Dyduch, Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce a realizacja 
interwencji policyjnych, „Kwartalnik Policyjny” 2017, nr 3(42), s. 76–81.
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każdej społeczności. Dlatego ważne jest tworzenie narzędzi, które pozwolą 
na rzetelne i czytelne zidentyfi kowanie i przedstawienie, w tym społecz-
nościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowie-
dzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identy-
fi kacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. 
Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy 
zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bez-
pieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytu-
cjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji 
zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania 
decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji” 7.

„Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się na informacjach 
skatalogowane w trzech płaszczyznach:
1) informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
2) informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:

a) bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samo-
rządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;

b) w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpie-
czeństwu publicznemu” 8.

Obywatele mają możliwość nanoszenia na mapę przestrzenną terenu, 
na którym mieszkają, żyją, funkcjonują zagrożeń, które zostały zidentyfi -
kowane i przewidziane w systemie informacyjnym tejże mapy, za pomocą 
określonych symboli i kolorów które stanowią element mapy. Ponadto każ-
dy anonimowy obywatel korzystający może zaznaczyć nie tylko wybrane 
przez siebie zagrożenie spośród tych wyżej przedstawionych, lecz dołą-
czyć także opis zdarzenia, wyrazić swoje opinie na temat funkcjonowania 
KMZB. Może także dołączyć do swojego internetowego zgłoszenia na ma-
pie zdjęcia dotyczące zgłaszanego zagrożenia lub krótki fi lm. Dokładnie 
tok postępowania użytkowników mapy (proces zgłoszenia zagrożenia i ko-
rzystania z mapy) został szczegółowo opisany w instrukcji obsługi, któ-
ra funkcjonuje jako zakładka w ramach KMZB. Instrukcja ta przewiduje 
w chwili obecnej 25 kategorii zdarzeń — zagrożeń, które obywatele mogą 
zaznaczyć na tej wirtualnej mapie. Przedstawiony poniżej katalog zagro-
żeń jest katalogiem zamkniętym. Kategorie zagrożeń zostały przedstawione 
zgodnie z tym, jak je przedstawiono we wspomnianej instrukcją obsługi. 
Każdemu z zagrożeń przyporządkowano odpowiedni odrębny znak grafi cz-
ny — ikonkę — zob. rysunek 1 9.

7  <http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html>, 
8 marca 2018 r.

8  Tamże.
9  KMZB, <https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html>, 

15 maja 2018 r.
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Rysunek 1
Legenda KMZB

Akty wandalizmu Niszczenie zieleni

Bezdomność Poruszanie się po terenach 
leśnych quadami

Dzikie kąpieliska Przekraczanie dozwolonej 
prędkości

Dzikie wysypiska śmieci
Spożywanie alkoholu 
w miejscach niedozwolo-
nych

Grupowanie się małoletnich 
zagrożonych demoralizacją

Utonięcia

Kłusownictwo Używanie środków odu-
rzających

Miejsca niebezpieczne na te-
renach wodnych Wałęsające się bezpań-

skie psy

Nielegalna wycinka drzew Wypalanie traw

Nielegalne rajdy samocho-
dowe Zagrożenia drogowe 

z udziałem zwierząt leśnych
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Nieprawidłowe parkowanie Znęcanie się nad zwie-
rzętami

 

Niestrzeżone przejście przez 
tory Zła organizacja ruchu 

drogowego

Niestrzeżony przejazd kolejo-
wy Żebractwo

Niewłaściwa infrastruktura 
drogowa

Źródło: KMZB, <https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html>, 
15 maja 2018 r.

Analizując kategorię zagrożeń, jakie zostały w tym wykazie przedstawio-
ne, można powiedzieć, że te zagrożenia dotyczą przede wszystkim czynów 
wchodzących z zakres naruszeń porządku publicznego penalizowanych 
jako wykroczenia. Niektóre z nich mogą stać się także przestępstwami, jak 
np. akty wandalizmu, używanie środków odurzających. Inne zaś, takie 
jak kłusownictwo, znęcanie się nad zwierzętami, są spenalizowane jako 
przestępstwa. Zagrożeń będących przestępstwami jednak w tym katalogu 
jest niewiele 10. 

Każdy użytkownik mapy chcący skorzystać z tej aplikacji musi się 
wcześniej zapoznać z regulaminem korzystania z serwisu internetowego 
KMZB i wyrazić swoją akceptację dla tego regulaminu. Tym samym jest 
on zobowiązany do przestrzegania obowiązującego prawa, norm społecz-
nych i obyczajowych oraz postanowień tego regulaminu. Treść niniejszego 
regulaminu adresowana do użytkownika mapy wskazuje, że administrato-
rem danych prezentowanych w serwisie internetowym KMZB jest komen-
dant główny Policji, oraz zawiera dodatkowo informację dodatkowo, że ten-
że serwis internetowy opiera się na usłudze API systemu Geoportal 11.

Krajowa mapa zagrożeń składa się z dwóch części. Pierwsza jej część 
nazywana „wersją dynamiczną” to ta najważniejsza tu opisywana i słu-
ży realizacji zgłoszeń obywateli. Druga zaś część nazywana „wersją staty-
styczną” przedstawia dane statystyczne dotyczące występujących zagrożeń 

10  Tamże.
11  Tamże.
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w każdym z województw. Zawiera ona dane o przestępczości, o bezpieczeń-
stwie na drogach, interwencjach policyjnych i dane z badań społecznych 
dotyczących zaufania do Policji.

Natomiast na potrzeby wykorzystania tejże aplikacji do procesu za-
rządzania bezpieczeństwem komendant główny Policji wydał dwukrotnie 
stosowne regulacje w formie wytycznych. Uruchomienie KMZB we wrześ-
niu 2016 r. zostało poprzedzone wydaniem przez komendanta głównego 
Policji wytycznych nr 3 z 14 września 2016 r. w sprawie sposobu postępo-
wania policjantów podczas realizacji zadań związanych z funkcjonowa-
niem KMZB. Po niecałym roku funkcjonowania mapy komendant główny 
Policji wydał ponownie swoje wytyczne nr 1 z 31 lipca 2017 r. Te drugie 
wytyczne są nowelizacją tych z września 2016 r. i przewidują zmiany 
i nowe stany faktyczne, których nie przewidziano w trakcie pierwszej 
regulacji. Wytyczne te określają w §  3, że na potrzeby KMZB zostaną 
powołani koordynatorzy w jednostkach Policji różnego szczebla. Za ko-
ordynowanie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem KMZB 
odpowiada koordynator krajowy, którego wyznacza kierownik komórki 
organizacyjnej do spraw prewencji Komendy Głównej Policji. Na szczeblu 
komend wojewódzkich koordynatora wojewódzkiego wyznacza komen-
dant wojewódzki/stołeczny Policji. Natomiast koordynatora lokalnego 
w komendach miejskich i powiatowych wyznaczają komendanci miejscy 
i powiatowi Policji 12.

Wytyczne Komendanta Głównego Policji regulują cały tok reagowa-
nia przez Policję  na zgłoszenia, które na tę mapę nanoszą obywatele. 
Szczegółowo zostały tam uregulowane i przedstawione zadania koordy-
natorów mapy z opisanych szczebli jednostek w odniesieniu do: bieżą-
cego monitorowania tejże mapy, weryfi kacji zgłoszeń, sporządzenia prze-
widzianych dokumentów (karta weryfi kacji zagrożenia), ich rejestracji, 
a także w odniesieniu do zlecania zadań dla policjantów weryfi kujących 
zgłoszenie w terenie. Należy mieć świadomość, że naniesienia zagrożenia 
przez obywateli uruchamia proces wielu czynności policyjnych — spraw-
dzających ukierunkowanych na zweryfi kowanie informacji o zagrożeniu 
i na przeciwdziałanie zagrożeniom wskazanym przez obywateli. Każde na-
niesione zgłoszenie musi zostać sprawdzone przez policjantów najpóźniej 
do 5 dni od momentu sporządzenia karty weryfi kacji. Karta taka musi 
zostać sporządzona przez koordynatorów lokalnych nie później niż dwa 
dni od momentu naniesienia zgłoszenia. Wytyczne zwłaszcza te z 31 lipca 
2017 r. regulują także proces nadawania, zmiany lub cofnięcia upraw-
nień do zmiany statusów na KMZB dla koordynatorów mapy (ze względu 
na obszerność tych uregulowań nie będą one przedmiotem dalszej analizy 
i opisu w niniejszym artykule).

12  Wytyczne nr 3 komendanta głównego Policji z 14 września 2016 r. w spra-
wie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji zadań związanych z funk-
cjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (Dz. Urz. KGP z 26 wrześ-
nia 2016 r, poz. 58) oraz wytyczne nr 1 komendanta głównego Policji z 31 lipca 
2017 r. w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji zadań 
związanych z funkcjonowaniem KMZB (Dz. Urz. KGP z 17 sierpnia 2017 r, poz. 53).
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 Do czasu uruchomienia KMZB — nowoczesnego narzędzia służącego 
się do komunikowania się obywateli z Policją, tj. do września 2016 r. Poli-
cja w całym kraju kreśliła mapy zagrożeń wykorzystując do tego statystyki 
policyjne. Od 2013 r. dane statystyczne o zagrożeniach zwłaszcza o prze-
stępczości opierały się przede wszystkim na danych zawartych w Krajo-
wym Systemie Informacyjnym Policji) 13. Wcześniej zaś do roku 2013 Poli-
cja, publikując dane o przestępczości, opierała się na danych zawartych 
w systemie Temida 14. 

Dane, które znalazły się w statystykach policyjnych do września 
2016 r. opierały się na ofi cjalnych potwierdzonych procesowo zgłosze-
niach. Teraz zaś każdy obywatel w sposób anonimowy ma możliwość prze-
kazania Policji informacji o zagrożeniach. Może przekazać swoje uwagi 
i często swoje subiektywne odczuciach i spostrzeżenia w zakresie postrze-
gania przez niego naruszeń bezpieczeństwa i porządku publicznego. Teraz 
więc społeczeństwo, wykorzystując te aplikację, może istotnie wpływać 
na pracę Policji jako instytucji odpowiedzialnej za kształtowanie szeroko 
pojętego bezpieczeństwa. Ta „informatyczna mapa bezpieczeństwa” pozwa-
la obywatelom informować Policję o ujawnionych konkretnych zagroże-
niach bezpieczeństwa pojawiających się na terenie, gdzie żyją, pracują, 
funkcjonują. 

W tym miejscu należy wyraźnie powiedzieć, że informacje i dane o za-
grożeniach, które Policja pozyskuje, są wykorzystywane nie tylko w proce-
sie zapobiegania zagrożeniom, przeciwdziałania im i ich eliminowania, ale 
także w procesie organizowania i dyslokowania służb Policji. Zarządzenie 
nr 768 komendanta głównego Policji z 14 sierpnia 2007 r. w sprawie me-
tod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę pa-
trolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym przewiduje 
w § 8 organizowanie tych służb, opierając się na  mapach zagrożeń two-
rzonych na podstawie  analizy stanu bezpieczeństwa i porządku 15. Przed 
uruchomieniem aplikacji KMZB policjanci, którzy odpowiedzialni są w jed-
nostkach Policji za organizację służby patrolowej opierali się, dyslokując 
służby patrolowe, na wielu różnych statystykach policyjnych obrazujących 
stan zagrożeń lokalnych. Teraz zaś dane zawarte w systemie informacyj-
nym stanowiącym właśnie KMZB są wykorzystywane w procesie organizo-
wania i właściwego dyslokowania tych służb. 

Podobnie rzecz się ma z organizacją i dyslokowaniem służby na dro-
gach. Zarządzenie nr 609 komendanta głównego Policji z 25 czerwca 

13  Decyzja nr 125 komendanta głównego Policji z 5 kwietnia 2013 r. w sprawie 
funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (Dz. Urz. KGP, poz. 28).

14  Zarządzenie nr 350 komendanta głównego Policji z 1 lipca 2003 r. w spra-
wie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycz-
nych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach utonięcia 
(Dz. Urz. KGP nr 14, poz. 74).

15  Zarządzenie nr 768 komendanta głównego Policji z 14 sierpnia 2007 r. 
w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę 
patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym (Dz. Urz. KGP 
poz. 119 z późn. zm.).
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2007 r. w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów 
w  § 7 przewiduje, że dyslokację służby na drogach organizuje się przede 
wszystkim na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa i porządku na dro-
gach, oraz zagrożenia przestępczością 16. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpie-
czeństwa ma to właśnie szczególne zastosowanie, ponieważ spośród enu-
meratywnie wymienionych 25 rodzajów zagrożeń wiele z nich to właśnie 
te klasyfi kowane jako zagrożenia na drogach.

„Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” a działalność Policji 
w województwie śląskim w 2017 r.

Podstawową i zasadniczą rzeczą, która pozwala korzystać policjan-
tom województwa śląskiego z KMZB, jest określenie podstaw prawnych 
do działań Policji. Tymi podstawami dla całej polskiej Policji są regulacje 
komendanta głównego wydane w formie wytycznych dotyczących funk-
cjonowania i wykorzystania tej aplikacji przez policjantów, o czym była 
wcześniej mowa. Jednak na ich podstawie każdy z komendantów woje-
wódzkich Policji musiał wydać swoje akty prawa wewnętrznego w formie 
decyzji dookreślającej zadania policjantów — zwłaszcza tych sprawujących 
nadzór nad wykorzystaniem i funkcjonowaniem mapy. Tak się też stało 
w województwie śląskim.

Komendant wojewódzki Policji w Katowicach 8 listopada 2016 r. wydał 
decyzję nr 477/2016 w sprawie zasad sprawowania nadzoru nad realiza-
cją przez policjantów zadań związanych z funkcjonowaniem na terenie wo-
jewództwa śląskiego KMZB 17. Tą decyzją wyznaczył imiennie jednocześnie 
koordynatora wojewódzkiego KMZB ze stanu Wydziału Prewencji KWP w Ka-
towicach. Określił w niej szczegółowo zadania dla tego koordynatora, a tak-
że dla komendantów miejskich i powiatowych, jak też dla koordynatorów 
lokalnych powoływanych przez tych komendantów. Komendant wojewódz-
ki w tej decyzji wyznaczył do pełnienia nadzoru nad realizacją zadań przez 
policjantów związanych z funkcjonowaniem na terenie województwa ślą-
skiego KMZB I zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach 18. 

Zbierając dane na temat funkcjonowania KMZB w województwie ślą-
skim, autor niniejszego artykułu spotkał się w miesiącu lutym 2018 r. 

16  Zarządzenie nr 609 komendanta głównego Policji z 25 czerwca 
2007 r. w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów 
(Dz. Urz. KGP nr 13, poz. 100 z późn. zm.).

17  Decyzja nr 477/2016 komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach 
z 8 listopada 2016 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru nad realizacją przez 
policjantów zadań związanych z funkcjonowaniem na terenie województwa ślą-
skiego KMZB (L.DZ. GK-RP-0221-D-375/496/16), wcześniej wdrożenie tej apli-
kacji w województwie śląskim opierało się na decyzji komendanta wojewódzkiego 
Policji w Katowicach nr 345/2016 z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania 
zespołu koordynującego działania w zakresie wdrożenia oraz funkcjonowania 
na terenie województwa śląskiego KMZB.

18  Tamże.
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w KWP w Katowicach z  koordynatorem wojewódzkim i z I zastępcą ko-
mendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach. W trakcie spotkania prze-
prowadził z nimi rozmowy (nie wywiady eksperckie, gdyż zbieranie tego 
materiału nie było realizacją procesu badawczego) jako z tymi, którzy mają 
głęboką i specjalistyczną wiedzę o funkcjonowaniu KMZB.

Dane przedstawione przez koordynatora wojewódzkiego KMZB przed-
stawiające rodzajowo zgłoszenia obywateli na mapie w województwie ślą-
skim oraz ich liczbę przedstawia tabela nr 1 19.

Tabela 1
Kategorie oraz  liczba zagrożeń zgłaszanych do KMZB na terenie województwa śląskiego 

w okresie styczeń–grudzień 2017 r.

Kategoria Ogółem Potwierdzone Niepotwierdzone Potwierdzone — 
wyeliminowane

Żart/
pomyłka

Przekraczanie 
dozwolonej 
prędkości

11314 7782 3019 188 285

Nieprawidłowe 
parkowanie 10478 4035 6017 265 88

Spożywanie 
alkoholu 
w miejscach 
niedozwolonych

10188 4646 5165 305 30

Niewłaściwa 
infrastruktura 
drogowa

2567 1258 1128 139 31

Zła organizacja 
ruchu drogowego 1850 505 1246 63 27

Używanie 
środków 
odurzających

1695 152 1503 15 12

Akty wandalizmu 1057 254 679 113 4

Dzikie wysypiska 
śmieci 1049 359 584 90 6

Niszczenie zieleni 1047 99 849 32 66

Grupowanie 
się małoletnich 
zagrożonych 
demoralizacją

986 204 734 17 11

Żebractwo 765 200 520 32 12

19  Podane w tabelach 1 i 2 wartości dotyczące zagrożeń potwierdzonych i nie-
potwierdzonych nie dają sumy zagrożeń w kategorii ogółem. Dane w tej katego-
rii pokazują bowiem ponadto zgłoszenia, które były w trakcie weryfi kacji oraz 
te kwalifi kowane jako żart i pomyłka. W tabeli 1 nie uwzględniono zgłoszeń, któ-
re były w trakcie weryfi kacji, natomiast w tabeli nr 2 zgłoszeń w trakcie weryfi -
kacji, które zakwalifi kowano jako żart, pomyłka. Dane te pominięto w tabelach, 
gdyż dotyczą one niewielkiej liczby zgłoszeń i nie zmieniają w radykalny sposób 
obrazu zgłoszeń do KMZB w województwie śląskim.
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Poruszanie się 
po terenach 
leśnych quadami

606 218 375 6 5

Bezdomność 533 133 363 14 21

Znęcanie się nad 
zwierzętami 417 12 389 5 10

Nielegalne rajdy 
samochodowe 367 45 296 1 16

Wypalanie traw 216 7 194 8 7

Wałęsające się 
bezpańskie psy 207 10 169 10 15

Nielegalna 
wycinka drzew 183 7 172 0 4

Zdarzenia 
drogowe 
z udziałem 
zwierząt leśnych

181 52 117 1 9

Kłusownictwo 155 3 132 1 19
Niestrzeżone 
przejścia przez 
tory

108 43 56 2 6

Miejsca 
niebezpieczne 
na terenach 
wodnych

60 8 51 0 1

Dzikie kąpieliska 53 5 41 1 6

Utonięcia 51 4 45 0 2

Niestrzeżone 
przejazdy 
kolejowe

41 2 35 0 4

Łącznie 
w województwie 
śląskim

46174 20043 23879 1308 697

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu 
koordynatora wojewódzkiego KMZB za okres styczeń–grudzień 2017 r.

Dane zawarte w tabeli 1 wyraźnie pokazują, że obywatele w wojewódz-
twie śląskim w roku 2017 najczęściej reagowali na zagrożenia związane 
z bezpieczeństwem ruchu drogowego. W pierwszej piątce zgłoszeń, pod 
względem ich liczby, aż cztery kategorie wchodziły właśnie w ten zakres. 
Na trzecim miejscu znalazło się zagrożenie określane jako „spożywanie al-
koholu w miejscach niedozwolonych”. Najmniej zgłoszeń dotyczyło: dzikich 
kąpielisk, utonięć i niestrzeżonych przejazdów kolejowych. W całym roku 
2017 łącznie na mapę zagrożeń obywatele nanieśli 46 174 zgłoszenia. 
Z tej liczby potwierdzonymi okazało się tylko 46% zgłoszeń (suma zgło-
szeń potwierdzonych i potwierdzonych wyeliminowanych). Pozostała reszta 
to zgłoszenia niepotwierdzone i te zakwalifi kowane jako żart i pomyłka. 
Największa potwierdzalność zdarzeń zgłaszanych dotyczyła tematyki bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza zagrożenia — „przekraczanie 
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dozwolonej prędkości”. Dość wysoka potwierdzalność odnosi się także 
do zgłoszeń o spożywaniu alkoholu w miejscach niedozwolonych. 

Odnosząc się do ogólnej liczby wszystkich zgłoszeń nanoszonych 
na tę aplikację, to w tym miejscu nasuwa się zasadnicze pytanie: dlacze-
go potwierdzalność przez Policję wszystkich zgłoszonych zagrożeń wynosi 
poniżej 50%? Jednak w artykule autor nie chce wyciągać wniosków będą-
cych próbą odpowiedzi na to pytanie. Zapewne odpowiedź na nie jest jed-
noznaczna i wymaga poszerzonych badań, aby wyciągnąć właściwe wnio-
ski, ponadto wyjaśnienie tego nie jest celem tematyki zawartej w artykule. 

Poniżej przytoczona została także liczba zgłoszeń do mapy zagrożeń 
w rozbiciu na poszczególne komendy miejskie i powiatowe Policji woje-
wództwa śląskiego za okres 2017 r. Dane te zostały zaprezentowane poni-
żej w tabeli 2. Dane tam zawarte pokazują również potwierdzalność zgło-
szeń przez poszczególne jednostki Policji.

Tabela 2
Liczba zagrożeń naniesionych na KMZB w rozbiciu na poszczególne komendy miejskie 

i powiatowe Policji i ich potwierdzalność w okresie styczeń–grudzień 2017 r.

Jednostka KMP/KPP Ogółem Potwierdzone Niepotwierdzone Niepotwierdzone [%]

Zabrze 1576 1054 497 32

Żory 1069 646 352 33

Będzin 2980 1894 1063 36

Tarnowskie Góry 1684 1006 630 37

Świętochłowic 366 202 154 42

Siemianowice 483 265 206 43

Cieszyn 1116 611 486 44

Racibórz 618 320 272 44

Bytom 1490 788 679 46

Mikołów 940 492 440 47

Bieruń 512 245 240 47

Wodzisław Śląski 1190 610 577 48

Dąbrowa Górnicza 1220 596 592 49

Zawiercie 890 380 435 49

Lubliniec 656 266 321 49

Ruda Śląska 1979 862 992 50

Mysłowice 1215 594 610 50

Jaworzno 816 261 412 50

Pszczyna 1488 673 762 51

Rybnik 862 386 452 52
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Myszków 572 263 303 53

Bielsko 4144 1664 2199 53

Jastrzębie Zdrój 949 251 520 55

Kłobuck 552 225 307 56

Częstochowa 2125 485 1197 56

Sosnowiec 2128 883 1223 57

Chorzów 400 151 238 60

Tychy 1305 503 779 60

Żywiec 926 341 554 60

Katowice 3568 1253 2264 63

Gliwice 5566 1620 3598 65

Piekary Śląskie 789 253 525 67
Łącznie 
w województwie 
śląskim

46174 20043 23879 52

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu 
koordynatora wojewódzkiego KMZB za okres styczeń–grudzień 2017 r.

Dane z tabeli 2 wcale nie pokazują, że najwięcej zgłoszeń dokonano 
na terenie miasta Katowice, które jest stolicą województwa śląskiego i naj-
większym miastem w regionie śląskim, liczącym 320 tys. mieszkańców. 
Ta uwaga dotyczy także Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, która 
jest największą komendą w tym regionie. Etaty tej komendy to 1001 eta-
tów policyjnych i 117 etatów pracowników Policji 20. W tym największym 
mieście obywatele na wirtualną mapę nanieśli 3568 zgłoszeń, co jest 
liczbą znacznie mniejszą niż liczba zgłoszeń na terenie miasta Gliwice. 
W KMP Gliwice przyjęto największą liczbę zgłoszeń spośród wszystkich 
jednostek województwa śląskiego wynoszącą 5566. Gliwice są miastem 
liczącym niecałe 200 tys. ludności, a wraz z powiatem ziemskim gli-
wickim, na terenie działania tej jednostki zamieszkuje około 300 tys. 
mieszkańców. Jednak to miasto zawsze na mapie śląska należało do tych 
o największym zagrożeniu. Współczynnik przestępczości o charakterze 
kryminalnym liczonym na 100 tys. mieszkańców zawsze był tu najwyż-
szy. Jak widać ten trend jest widoczny także dzisiaj, czego dowodzi liczba 
zgłoszeń do mapy zagrożeń 21. Drugie miejsce pod względem liczby zgło-
szonych zagrożeń przypisano Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku Białej. 
Na terenie jej działania dokonano zgłoszeń w liczbie 4144. Jeżeli chodzi 

20  F. Skiba, Policja w Polsce. Działalność formacji na obszarze aglomeracji 
miejskich, Szczytno 2015, s. 208. 

21  Autor zna dobrze specyfi kę województwa śląskiego i Policji w tej aglomera-
cji, gdyż w latach 1991–2006 pełnił wiele funkcji kierowniczych w różnych jed-
nostkach Policji województwa śląskiego, w tym był także w latach 2004–2006 
komendantem miejskim Policji w Gliwicach.
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o potwierdzalność zgłoszeń, to jak widać najwięcej procentowo zgłoszeń 
potwierdzono w KMP Zabrze, bo aż 68%, w KMP Żory 67%, w KPP Będzin 
64%, w KPP Tarnowskie Góry 63% i w KMP Świętochłowice 58%. W od-
niesieniu do danych pokazujących potwierdzalność zgłoszeń bez odpowie-
dzi pozostaje pytanie: dlaczego w jednych jednostkach ta potwierdzalność 
wynosi 68%, a w innych tylko 33%. To zapewne temat do rozważań i zba-
dania przez kierownictwo śląskiego garnizonu.

Jak już wskazano każde naniesione zgłoszenie na mapę zagrożeń 
wymaga sprawdzenia, zweryfi kowania przez Policję. Można powiedzieć, 
że w roku 2017 Policja śląska dokonała sprawdzeń o łącznej liczbie 
46 174. To ogromna liczba sprawdzeń, która wymagała bardzo dużego 
zaangażowania sił i środków ze stanu każdej z komend tego województwa. 
Każdego dnia w roku policjanci we wszystkich KMP i KPP dokonywali 
średnio 127 sprawdzeń dziennie. W samych Gliwicach zaś każdego dnia 
w całym roku 2017 policjanci dokonywali ponad 15 sprawdzeń i weryfi -
kacji. Należy pamiętać, że policjanci nie dokonywali tylko samych czyn-
ności weryfi kujących informację o zagrożeniu, ale jednocześnie podejmo-
wali bardzo wiele różnych czynności policyjnych mających zasadniczy cel, 
którym jest przeciwdziałanie zagrożeniom i ich eliminowanie. Te reakcje 
na zgłoszenia zawarte w tej wirtualnej mapie wymusiły przeprowadzenie 
więc przez policjantów w tym województwie interwencji policyjnych w tej 
samej liczbie, co liczba zgłoszeń do mapy, a więc 46 174 interwencji.

W trakcie zbierania materiałów do niniejszego artykułu autor spotkał 
się osobiście z koordynatorem wojewódzkim KMZB, z którym przeprowa-
dził rozmowę dotyczącą funkcjonowania tej aplikacji i zadań Policji zwią-
zanych z reagowaniem na zgłoszone zagrożenia. 

Koordynator wojewódzki wskazał na istotny problem pojawiający się 
przy zgłoszeniach na mapie. Jego zdaniem obywatele bardzo często wy-
bierają dany rodzaj zgłoszenia, który mieści się w katalogu, o czym była 
mowa wyżej. Jednak w części opisowej do tego zgłoszenia obywatele od-
noszą się do innych rodzajów zagrożeń niż to, które jest w katalogu. Opis 
zagrożenia nie zgadza się więc z rodzajem zagrożenia, które zostało wy-
brane z katalogu. W związku z tym kierownictwo KWP w Katowicach 
zgłosiło postulat adresowany do komendanta głównego Policji, aby katalog 
zgłoszeń poszerzyć o rodzaj: „inne zagrożenie”. Zapewne w najbliższym 
czasie ten postulat będzie zrealizowany, gdyż jak zapewnia kierowni-
ctwo Komendy Głównej Policji na odprawach rocznych prowadzonych 
w każdym garnizonie wojewódzkim, w tym także na naradzie służbowej 
w WSPol w Szczytnie, aplikacja — KMZB będzie udoskonalana i uzupeł-
niania.

Koordynator wskazał, że aktualizacja mapy dla całego kraju odbywa 
się raz w tygodniu. Czynione to jest ze szczebla KGP. Komenda główna 
generuje dane o zagrożeniach w rozbiciu na poszczególne kategorie za-
grożeń, o których była mowa i z podziałem na poszczególne województwa. 
Bardzo duża liczba zgłoszeń kierowanych do Policji województwa śląskie-
go powoduje, że w jednostkach, w których tych zgłoszeń jest bardzo dużo, 
nie działa jeden lokalny koordynator mapy, ale nawet czterech. Wytyczne 
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komendanta głównego bowiem nie precyzują w odniesieniu do obowiąz-
ku wyznaczenia koordynatora lokalnego, czy to ma być tylko jeden, czy 
może być ich więcej. Obciążenie Policji dużą liczbą zgłoszeń wymusiło 
więc zdaniem koordynatora wojewódzkiego wyznaczenie większej liczby 
koordynatorów w niektórych komendach miejskich i powiatowych Policji.

Zastępca komendanta głównego Policji obecny na naradzie służbowej, 
tzw. rocznej w WSPol w Szczytnie, która odbyła się 18 stycznia 2018 r. za-
prezentował w jej trakcie efekty działania KMZB odnoszące się do całego 
kraju w 2017 r. Wskazał, że odnotowano ponad 592 tys. zgłoszeń. Rozpa-
trując zgłoszenie w podziale na kategorie, to najwięcej dotyczyło, takich 
kategorii, jak: nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie dozwolonej pręd-
kości i spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych (te same katego-
rie dominowały w województwie śląskim w ocenianym okresie). Zdaniem 
zastępcy komendanta głównego Policji KMZB ma także wpływ na przy-
wracanie zlikwidowanych wcześniej posterunków Policji, gdyż daje ona 
obraz zagrożeń na terenie, na którym je zlikwidowano. W skali kraju jak 
podał w latach 2016/2017 przywrócono już 72 posterunki Policji.

Autor odbył także rozmowę z I zastępcą komendanta wojewódzkie-
go Policji w Katowicach dotyczącą funkcjonowania KMZB w wojewódz-
twie śląskim. W dyskusji został poruszona tematyka wpływu tej mapy 
na poprawę bezpieczeństwa w województwie śląskim. Zdaniem I zastępcy 
komendanta wojewódzkiego mapa wpłynęła jednoznacznie pozytywnie 
na poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w tym woje-
wództwie. Trudno jest zdaniem komendanta oszacować, na ile się to przy-
czyniło i w jakim procencie, nie mniej to nowe narzędzie poprawiło sze-
roko rozumiane bezpieczeństwo w regionie, o czym świadczą chociażby 
wskaźniki pokazujące efekty działania Policji śląskiej i pozytywne trendy 
w poprawie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego za rok 2017.
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podstawy prawne, efektywność Policji

Streszczenie: „Krajowa Mapa Za-
grożeń Bezpieczeństwa” to nowa in-
nowacyjna aplikacja informatyczna, 
dzięki której obywatele mają wpływ 
na kształtowanie bezpieczeństwa. 
Każdy z obywateli może teraz nanieść 
na tę mapę informację o zagrożeniu, 
które występuje na terenie, na którym 
żyje, mieszka, pracuje. Ta nowa wirtu-
alna mapa jest wyrazem uspołecznie-
nia działań Policji w zakresie kształ-
towania bezpieczeństwa, zwłaszcza 

Keywords: Police, security, threats, 
National Map of Security Threats, 
legal grounds, Police effi ciency

Summary: The National Security Threat 
Map is a new innovative IT application 
thanks to which citizens have an impact 
on shaping security. Any citizen can now 
map information about threats existing in 
the area where he lives or works. This new 
“virtual map” is an expression of involving 
public into policing, especially in the area 
of community policing. 

This tool was given to the Police in 
September 2016, so it’s a right time 
to summarize for the first time the 
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lokalnego. To narzędzie, jakie otrzy-
mała Policja weszło do praktyki poli-
cyjnej we wrześniu 2016 r. Pora więc 
na pierwsze podsumowania efektyw-
ności wykorzystania tejże mapy. Au-
tor w artykule przedstawia efektyw-
ność wykorzystania tej nowej aplikacji 
przez Policję województwa śląskiego 
w 2017 r., oraz pokazuje, jak wygląda-
ła reakcja Policji śląskiej na zgłoszenia 
obywateli o zagrożeniu z wykorzysta-
niem tego narzędzia. Ponadto celem 
autora jest pokazanie zasad i algoryt-
mów związanych z funkcjonowaniem 
i wykorzystaniem mapy przez Policję 
oraz przedstawienie podstaw prawnych 
do działań Policji związanych z wyko-
rzystaniem tej wirtualnej aplikacji.

effectiveness of using this “map”. The 
author of this article presents the ef-
fectiveness of using this application 
by the Police of the province Silesia in 
2017, and shows the reaction of the 
Silesian Police at the citizens’ reports 
about threats with the use of this tool. 
Second aim of the author was to show 
principles and algorithms related to the 
functioning and use of the “map” by the 
Police, and to present the legal back-
grounds for the Police activities related 
to the use of this virtual application.




