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KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA JUŻ W CAŁEJ
POLSCE – ODNOTOWANO PONAD PÓŁ MILIONA ODSŁON
Od kilku dni każdy obywatel naszego kraju ma wpływ na bezpieczeństwo w swoim najbliższym
otoczeniu. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa została uruchomiona we wszystkich
województwach. Interaktywne narzędzie pozwala mieszkańcom na wskazanie miejsc, w których
zagrożone są bezpieczeństwo lub porządek publiczny.
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. 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.
Jednocześnie przypominamy, że z mapy należy korzystać w sposób rozsądny. Z jednego komputera można zgłosić jedno
zagrożenie na dobę. Mapa nie służy do informowania o zdarzeniach, które zagrażają życiu lub zdrowiu. W przypadkach
konieczności podjęcia przez policję natychmiastowej interwencji, należy korzystać z numerów alarmowych: 112 i 997.
Informujemy ponadto, że internautom została udostępniona skrzynka: kmzb@policja.gov.pl, na którą można zgłaszać uwagi i
spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania mapy.
Do tej pory odnotowano ponad 650 tys. odsłon mapy. Użytkownicy za jej pośrednictwem dokonali 52 tys. zgłoszeń.
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