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KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje od września 2016 roku i cieszy się dużym
zainteresowaniem wśród obywateli. Te kilkanaście miesięcy pozwoliło Policji poznać opinie i
oczekiwania użytkowników aplikacji. Na podstawie zebranej w tym zakresie wiedzy rozszerzono jej
funkcjonalność aby jeszcze bardziej ułatwić mieszkańcom nanoszenie zgłoszeń. Modernizacja tego
narzędzia przynosi jeszcze lepsze efekty współdziałania społeczeństwa z Policją.
O tym, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest doskonałym narzędziem, które szybko i czytelnie pozwala wskazać
zaobserwowany problem związany z bezpieczeństwem w różnych dziedzinach nikogo już nie trzeba przekonywać.
Mieszkańcy naszego województwa chętnie korzystają z tej aplikacji a to głównie za sprawą prostego sposobu informowania
policjantów o problemach i zagrożeniach i anonimowości zgłoszenia. Możliwość dodawania zdjęć i komentarzy oraz
potwierdzania już zgłoszonych zagrożeń jest dodatkowym udogodnieniem.
Od 28 lipca 2017 r. została udostępniona użytkownikom nowa, ulepszona wersja Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Od tego czasu, wprowadzono następujące zmiany i modyfikacje:
●

wprowadzono funkcję wylogowywania się z aplikacji;

●

zrezygnowano z automatycznego usuwania zagrożeń z mapy po upływie miesiąca od chwili naniesienia;

●

dodano statusy „Potwierdzone (wyeliminowane)”, oraz „Żart lub pomyłka”;

●

dodano funkcjonalność umożliwiającą wyświetlanie zagrożeń o statusie „Niepotwierdzone” przez tydzień od daty nadania
takiego statusu i miesiąc od daty nadania statusu „Potwierdzone (wyeliminowane)”. Zagrożenia w statusie „Żart lub
pomyłka” usuwane będą z mapy niezwłocznie;

●

umożliwiono użytkownikowi dopisywanie podczas nanoszenia zagrożenia oprócz daty i godziny zdarzenia, również pory
dnia oraz dni tygodnia;

●

umożliwiono wprowadzanie przez użytkowników krótkich opisów tekstowych (do 500 znaków) oraz dołączania do 3 plików
(JPG, PDF, 3gp, mov, doc, txt) o łącznej maksymalnej wielkości 5MB;

●

dodano w dossier zagrożenia ID zagrożenia i daty naniesienia zagrożenia;

●

wydano wersję na urządzenia mobilne;

●

wydano wersję szkolną aplikacji;

●

połączono kategorie zagrożeń: „niewłaściwa infrastruktura drogowa” oraz „nieprawidłowe oznakowanie drogi” i
pozostawienie ich pod hasłem „niewłaściwa infrastruktura drogowa”;

●

zmieniono dotychczasową etykietę zagrożenia „miejsce grupowania się małoletnich” na „grupowanie się małoletnich
zagrożonych demoralizacją”;

●

dodano nową kategorię zagrożeń „Wałęsające się bezpańskie psy”.

Od momentu gdy Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa zaczęła funkcjonować zachodniopomorscy policjanci odczytali
16.735 zdarzeń, wskazanych przez mieszkańców jako te, które wymagają interwencji Policji. Ponad 40 % zaznaczonych
problemów została potwierdzona przez mundurowych. Każdego dnia na bieżąco pojawiają się nowe sygnały od obywateli, te,
które wpłynęły w ostatnim czasie są w trakcie weryfikacji przez patrole Policji.
Wśród wszystkich zagrożeń wskazanych w województwie zachodniopomorskim od początku funkcjonowania KMZBnajwięcej
dotyczyło nieprawidłowego parkowania pojazdów, spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym oraz przekraczania
dozwolonej prędkości. Ponad 70% sygnałów od mieszkańców dotyczyło właśnie tych problemów. W przypadku potwierdzenia
uzyskanej poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa informacji, policjanci podejmowali interwencje oraz prowadzili
działania we wskazanym obszarze.

Wśród możliwych do oznaczenia zagrożeń można znaleźć problemy występujące nie tylko w ruchu drogowym, czy dotyczące
wykroczeń uciążliwych społecznie, ale także szereg innych zdarzeń, które negatywnie wpływają na poczucie naszego
bezpieczeństwa. Każde zgłoszenie naniesione na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa jest szczegółowo weryfikowane
przez policjantów, te potwierdzone mają dalszy ciąg i konsekwencje przewidziane prawem.
Policjanci przypominają: chcesz wiedzieć, czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? Możesz mieć na to wpływ! Podziel się swoimi
spostrzeżeniami! Reaguj na zagrożenie!
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Policji:

www.zachodniopomorska.policja.gov.pl.
To narzędzie pozwala na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie oraz przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali, a
także rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Pamiętajmy, że strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z
numerów alarmowych 112, 997.
Wprowadzone zmiany w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństw z pewnością jeszcze bardziej ułatwią dokonywanie
zgłoszeń za pomocą aplikacji stworzonej w ramach programu MSWi A.
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