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I. Dane identyfikacyjne 
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce (dalej: 
KWP). 

Insp. Paweł Dzierżak, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach od 12 marca  
2019 r.; od 2 stycznia 2019 r. do 11 marca 2019 r. p.o. Komendant Wojewódzki. 

W okresie objętym kontrolą stanowisko kierownika jednostki kontrolowanej 
poprzednio pełnili: 
–  nadinsp. Dariusz Augustyniak, Komendant Wojewódzki Policji od 9 czerwca 

2016 r. do 15 listopada 2018 r.; 
– insp. Artur Bielecki,  p.o. Komendant Wojewódzki Policji od 16 listopada 2018 r. 

do 1 stycznia 2019 r.  

1. Prawidłowość prowadzenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

2. Efektywność i skuteczność wykorzystania Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa w systemie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa. 

Od 1 stycznia 2017 r. do dnia zakończenia kontroli. Badaniami kontrolnymi objęte 
zostały również zdarzenia i dokumenty sprzed 1 stycznia 2017 r. w przypadkach, 
gdy miały one związek z przedmiotem kontroli. 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1. 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach 

 

Tadeusz Poddębniak, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr LKI/25/2019 z 22 lutego 2019 r.  
 [dowód: akta kontroli str. 1-4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489; dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w badanym zakresie. 

Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach (dalej: Komendant Wojewódzki, 
Komendant) określił zasady sprawowania nadzoru nad realizacją przez policjantów 
zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa 
(dalej: KMZB) na terenie województwa świętokrzyskiego. Wprowadził również 
elektroniczny obieg karty weryfikacji zagrożenia (aplikację opracowaną w KWP).  
Wydział Prewencji KWP opracował informatyczny program analityczny, służący do 
przetwarzania danych statystycznych KMZB.  

KWP w ramach przygotowań do uruchomienia KMZB zorganizowała wiele szkoleń 
w 2016 r. W kontrolowanym okresie koordynatorzy lokalni uczestniczyli  
w szkoleniach przeznaczonych tylko dla nich oraz z udziałem kierownictwa 
KPP/KMP, naczelników wydziałów KWP i wydziałów prewencji KPP/KMP.  

Promocję KMZB prowadził Zespół Prasowy KWP m.in. w mediach 
społecznościowych oraz na stronie internetowej KWP. Policjanci z tego Zespołu 
przygotowali, nagrali i rozpowszechniali dwa filmy promujące korzystanie z Mapy. 
Działania promocyjne polegały również np. na dystrybucji plakatów i ulotek 
promujących KMZB, udziale w festynach, spotkaniach z mieszkańcami oraz 
praktycznym prezentowaniu sposobu nanoszenia zagrożenia. Z ewidencji działań 
promocyjnych, wprowadzonej w grudniu 2017 r., wynika, że w 2018 r. w KMP/KPP  
i KWP liczba zorganizowanych spotkań promujących KMZB wyniosła 1634, liczba 
imprez i stoisk – 182, a liczba uczestniczących w nich osób – 91 129. 

Koordynator wojewódzki prawidłowo wykonywał czynności związane  
z prowadzeniem KMZB. 

Kierownictwo KWP dokonywało analiz funkcjonowania KZMB i podejmowało 
działania w celu eliminacji z niej zagrożeń posiadających nieuprawniony status 
Potwierdzone3.  

Wszystkie objęte analizą karty zagrożeń bezpieczeństwa (49) sporządzone zostały 
w wymaganym terminie dwóch dni od dnia naniesienia zagrożenia. Jedna karta 
(formularz) nie została sporządzona. Poza trzema przypadkami, weryfikacji 
zagrożeń dokonano w okresie nieprzekraczającym wymaganych pięciu dni (spośród 
50 analizowanych). 

Efektem funkcjonowania MZBP było naniesienie przez mieszkańców w 2017 r.  
11 800 zagrożeń, spośród których w dniu 9 stycznia 2018 r. było 5564 zagrożeń 
potwierdzonych, tj. mających status Potwierdzone (wyeliminowane) –  
609 i Potwierdzone – 4955. Stanowiło to 47% wszystkich zgłoszonych zagrożeń4.  
W 2018 r. naniesiono 11 107 zagrożeń, spośród których w dniu 2 stycznia 2019 r.,  
było 5457 zagrożeń potwierdzonych, o statusach Potwierdzone (wyeliminowane)  
– 1650 i Potwierdzone – 3807. Stanowiło to 49% wszystkich zgłoszonych zagrożeń5. 

Ze względu na nieokreślenie w KMZB zakładanych celów jej funkcjonowania  
i mierników ich osiągania, nie było możliwe odniesienie się do efektywności  

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3
 Status Potwierdzone nadawał koordynator lokalny zagrożeniu posiadającemu status Nowe, na podstawie 

weryfikacji zagrożenia przeprowadzonej przez weryfikujących zagrożenie policjantów. Status Potwierdzone 
(wyeliminowane) nadawał koordynator lokalny zagrożeniu posiadającemu status Potwierdzone, na podstawie 
informacji o wyeliminowaniu przez policjantów zagrożenia.   
4 W obliczeniach tych nie zostały uwzględnione zagrożenia, które uzyskały status Żart lub pomyłka. 
5 W obliczeniach tych nie zostały uwzględnione zagrożenia, które uzyskały status Żart lub pomyłka. 
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i skuteczności wykorzystania KMZB w systemie podnoszenia poziomu 
bezpieczeństwa w województwie świętokrzyskim. 

Rozbieżności kategorii zagrożeń zamieszczone w instrukcji obsługi, prezentacji 
multimedialnej oraz aktualnym wykazie kategorii zgłoszeń, mogły stanowić 
utrudnienie w korzystaniu z KMZB. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

1. Prawidłowość prowadzenia Mapy  

1.1. Inicjatorem utworzenia KZMB był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński7. KMZB miała pozwolić na właściwe 
zidentyfikowanie i przedstawienie skali i rodzaju zagrożeń oraz powinna m.in.: 
służyć bieżącej optymalnej alokacji sił i środków Policji, zasobów sprzętowo-
kadrowych służb, w tym podejmowaniu decyzji co do tworzenia komisariatów  
i posterunków Policji; prezentować zarówno w formie graficznej, jak i tekstowej, 
charakterystykę przestrzeni publicznej uwzględniającą, obok danych statystycznych 
pochodzących z dostępnych baz danych właściwych służb, wyniki badań opinii 
społecznej oraz istotne wnioski płynące z debat społecznych, pracy środowiskowej 
dzielnicowych czy przedstawicieli innych służb i inspekcji; uwzględniać dane  
o określonych kategoriach przestępstw, w szczególności o tzw. przestępstwach 
pospolitych, jak bójki i pobicia, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, zgwałcenia, 
zabójstwa, kradzieże, kradzieże z włamaniem, przywłaszczenia i uszkodzenia 
mienia oraz przestępstwa drogowe, ponieważ to im powinna odpowiadać szybka  
i skuteczna reakcja służb; uwzględniać przestępstwa gospodarcze i narkotykowe 
(prezentując jednak je nie w szczegółowej lokalizacji, a lokalizacji danego rejonu). 
KMZB miała funkcjonować przy założeniu zminimalizowania potrzeb przebudowy 
systemu sprawozdawczości Policji i ograniczeniu liczby czasochłonnych działań 
realizowanych przez funkcjonariuszy w tym zakresie oraz wykorzystaniu potencjału 
funkcjonujących obecnie w ramach Policji systemów, tj. Systemu Wspomagania 
Dowodzenia Policji oraz Krajowego Systemu Informacyjnego Policji. 

 [dowód: akta kontroli str. 5-9] 

1.2. Podstawę funkcjonowania KMZB w Policji stanowią wytyczne nr 3 z dnia  
14 września 2016 r. Komendanta Głównego Policji w sprawie sposobu 
postępowania policjantów podczas realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem 
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa8 (dalej: Wytyczne). 
Komendant Wojewódzki, na podstawie § 7 ust. 1 zarządzenia nr 1041 Komendanta 
Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad 
organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek 
organizacyjnych Policji9 (kierownik jednostki Policji oraz kierownik komórki może 
powoływać na czas określony nieetatowe zespoły do realizacji ściśle określonych 
zadań, w skład których mogą wchodzić policjanci i pracownicy podległej mu 
jednostki Policji lub komórki), celem realizacji § 13 ust. 2 Wytycznych, określił  
w trzech decyzjach zasady sprawowania nadzoru nad realizacją przez policjantów 

                                                      
6 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
7 Polecenie dla Komendanta Głównego Policji dotyczące podjęcia prac w celu stworzenia mapy bezpieczeństwa 
i porządku publicznego, zawarte zostało w piśmie z dnia 14 stycznia 2016 r., l.dz. DPP-A-0750-3/2016. 
8 Dz. Urz. KGP poz. 58, ze zm. (zmiany wynikały z wytycznych nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia  
31 lipca 2017 r. –  Dz. Urz. KGP poz. 53). 
9 Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 50, ze zm. 
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zadań związanych z funkcjonowaniem KMZB na terenie województwa 
świętokrzyskiego10.  
W uregulowaniach tych, zgodnie z Wytycznymi, nadzór nad realizacją przez 
policjantów KMZB, powierzył Pierwszemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Kielcach (dalej: Pierwszy Zastępca Komendanta) insp. Arturowi 
Bieleckiemu, a na koordynatora wojewódzkiego KMZB (dalej: koordynator, 
koordynator wojewódzki) wyznaczył eksperta Wydziału Prewencji KWP. 
Koordynatorowi przypisał m.in.: bieżące monitorowanie realizacji zadań przez 
koordynatorów lokalnych; prowadzenie działalności szkoleniowej na rzecz 
koordynatorów lokalnych; prowadzenie ewidencji koordynatorów lokalnych, 
przekazywanie koordynatorowi krajowemu uwag i wniosków dotyczących 
funkcjonowania mapy zagrożeń, bieżące informowanie Pierwszego Zastępcy 
Komendanta o uwagach i wnioskach związanych z funkcjonowaniem KMZB na 
terenie województwa, w tym o przypadkach nieterminowego i nierzetelnego 
wypełniania zadań przez koordynatorów lokalnych. Wyznaczył również po dwóch 
policjantów z Wydziału Prewencji KWP i Wydziału Ruchu Drogowego KWP jako 
wspomagających koordynatora wojewódzkiego, a sprawowanie nadzoru nad 
bieżącą realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem KMZB przez tych 
policjantów powierzył Naczelnikowi Wydziału Prewencji KWP. Ponadto polecił 
komendantom KMP/KPP określanie systemu nadzoru nad wykonywaniem zadań 
przez koordynatorów lokalnych i przekazywanie informacji o każdej zmianie 
koordynatora lokalnego, w formie decyzji pisemnej. 

 [dowód: akta kontroli str. 29-34] 

Komendant Wojewódzki skorzystał z § 4 ust. 4 Wytycznych, dopuszczającego 
elektroniczny obieg karty weryfikacji zagrożenia i decyzją nr 322/2017 z dnia  
29 sierpnia 2017 r. w sprawie wdrożenia oprogramowania „Elektroniczna Karta 
Weryfikacji Zagrożenia” (dalej: EKWZ, system EKWZ, aplikacja) i wprowadził ją od  
4 września 2017 r. w KWP i jednostkach podległych. Aplikacja ta służy do obsługi 
zgłoszeń. Opracowana została przez informatyków KWP oraz koordynatora 
wojewódzkiego. 
 [dowód: akta kontroli str. 35-60]    

Pierwszy Zastępca Komendanta poinformował, że aplikacja ta została pozytywnie 
oceniona przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji (dalej: KGP).  
W dniach 26-27 kwietnia 2017 r. z inicjatywy Biura Prewencji KGP zorganizowane 
zostało seminarium szkoleniowe dla koordynatorów wojewódzkich KMZB. Jednym  
z prelegentów był koordynator wojewódzki KMZB w Kielcach, który na przykładzie 
programu analitycznego opracowanego w Wydziale Prewencji KWP, służącego do 
przetwarzania danych statystycznych generowanych z aplikacji KMZB, przedstawił 
sposoby wykorzystania tych danych na potrzeby bieżących analiz zagrożeń,  
z poziomu województwa, KPP/KMP.  
W związku z powołaniem w KGP zespołu ds. opracowania EKWZ, decyzją nr 289 
Komendanta Głównego Policji z dnia 25 września 2018 r. funkcjonariusz Wydziału 
Prewencji KWP powołany został w skład ww. zespołu, jako jeden z pięciu 
przedstawicieli komend wojewódzkich, w których funkcjonuje elektroniczny obieg 
kart weryfikacji zagrożenia.  
 [dowód: akta kontroli str. 68] 

Zgodnie ze Szczegółowym Zakresem Zadań Wydziału Prewencji KWP, Wydział ten 
sprawuje nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem KMZB. 

                                                      
10 Decyzjami: nr 354/2016 z 27 września 2016 r., nr 22/2017 z 12 stycznia 2017 r. i nr 245/2017 z 13 czerwca 
2017 r. 
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W kontrolowanym okresie w karcie opisu stanowiska pracy Naczelnika Wydziału 
Prewencji KWP, do 30 sierpnia 2017 r. przewidziano sprawowanie nadzoru nad 
funkcjonowaniem KMZB na terenie województwa świętokrzyskiego, a od 31 sierpnia 
2017 r.: sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem KMZB na terenie województwa 
świętokrzyskiego, nadzór nad EKWZ, nadawanie uprawnień dla koordynatorów 
lokalnych i administratorów lokalnych/kierowników KPP/KMP na terenie 
województwa.  
Z powyższych kart wynikało, że stanowisko to podlegało Komendantowi 
Wojewódzkiemu i Pierwszemu Zastępcy Komendanta.  
W karcie opisu stanowiska pracy koordynatora wojewódzkiego wskazano, do dnia  
29 sierpnia 2018 r., wykonywanie zadań dla koordynatorów wojewódzkich, a od  
31 sierpnia 2018 r.: sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem KMZB na terenie 
województwa świętokrzyskiego, nadzór nad EKWZ, nadawanie uprawnień dla 
koordynatorów lokalnych i administratorów lokalnych/kierowników jednostek 
KPP/KPM na terenie województwa. Taki sam zakres posiada od   
1 września 2017 r., poza wykonywaniem zadań w zastępstwie koordynatora 
wojewódzkiego jeden z policjantów z Wydziału Prewencji KWP i od  4 września 
2018 r. policjant wykonujący zadania w zastępstwie koordynatora wojewódzkiego. 
Dla drugiego z policjantów z Wydziału Prewencji KWP i dwóch z Wydziału Ruchu 
Drogowego KWP, w kartach opisu stanowisk pracy przewidziano wspomaganie 
działalności koordynatora wojewódzkiego w zakresie funkcjonowania KMZB.  
 [dowód: akta kontroli str. 129-166] 

1.3. Na stronie internetowej KWP11 zamieszczono m.in. link do strony zawierającej 
kontakt z koordynatorem wojewódzkim (za pomocą poczty elektronicznej na adres: 
kmzb@ki.policja.gov.pl) oraz link do KMZB, otwierający stronę Policja.pl12. Na 
stronie tej opisano założenia i cele wykorzystywania KMZB oraz wskazano, że 
zawiera informacje skalogowane w trzech płaszczyznach:  

 gromadzone w policyjnych systemach informatycznych, 

 pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:  
 bezpośrednich kontaktów z obywatelami, przedstawicielami samorządów 

terytorialnych i organizacji pozarządowych,  
 realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  

publicznemu, 

 pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany 
informacji. 

Mapa zawierała link do strony „Mapa zagrożeń bezpieczeństwa – Statystyka” i do 
strony „Mapa zagrożeń bezpieczeństwa”.   

Pierwszy link otwierał „Mapę zagrożeń bezpieczeństwa – Statystyka”, stanowiącą 
pierwszą płaszczyznę informacji KMZB. W mapie tej 29 marca 2019 r. 
skatalogowane były informacje gromadzone w policyjnych systemach 
informatycznych, prezentujące na mapie kraju dane statystyczne w formie graficznej 
– terytorialne lub punktowe, w następujących 27 kategoriach: ocena skuteczności 
Policji; ocena pracy policjantów 2017; poczucie bezpieczeństwa podczas spacerów 
po zmroku 2017; liczba wypadków drogowych; liczba ofiar śmiertelnych wypadków 
drogowych; liczba wypadków drogowych w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców; 
liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w przeliczeniu na 100 tys. 
mieszkańców; liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w przeliczeniu na  
100 wypadków drogowych; liczba wypadków drogowych w przeliczeniu na 100 km 
dróg publicznych; kradzież z włamaniem; kradzież; rozbój, kradzież rozbójnicza, 

                                                      
11 http://www.swietokrzyska.policja.gov.pl/ 
12 http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html 

mailto:kmzb@ki.policja.gov.pl
http://www.swietokrzyska.policja.gov.pl/
http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html
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wymuszenie; uszkodzenie rzeczy; bójka i pobicie; uszczerbek na zdrowiu; 
seksualne; 17x7 (liczba przestępstw w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców); 
kierowanie pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości; posiadanie środków 
odurzających; udzielanie substancji psychotropowych; oszustwo „na wnuczka”; 
oszustwo „na policjanta”; interwencje policji związane z zakłóceniem porządku 
publicznego lub spoczynku nocnego; interwencje związane ze spożywaniem 
alkoholu w miejscach niedozwolonych; interwencje Policji związane z kradzieżą 
mienia jako wykroczenie; interwencje związane z uszkodzeniem mienia; razem 
interwencje Policji. 

W zakresie wykorzystywania „Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – Statystyka” 
Pierwszy Zastępca Komendanta stwierdził: Dane tam zawarte wykorzystywane są 
doraźnie w miarę potrzeb m.in do przygotowywanych prezentacji multimedialnych, 
które prezentowane są podczas spotkań ze społeczeństwem. Ponadto Mapa 
Zagrożeń Bezpieczeństwa – Statystyka eksponowana jest podczas działań 
promujących KMZB. 

KWP nie prowadziła ewidencji informacji o zagrożeniach bezpieczeństwa 
pozyskiwanych z obszaru województwa świętokrzyskiego w trakcie bezpośrednich 
kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji 
pozarządowych oraz w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych 
bezpieczeństwu publicznemu, która miała – zgodnie z informacją na stronie 
Policja.pl – stanowić drugą płaszczyznę informacji KMZB.  
Odnosząc się do tego zagadnienia, Pierwszy Zastępca Komendanta poinformował, 
że zgodnie z założeniami KMZB opiera się w szczególności na informacjach 
pozyskiwanych od obywateli (internautów), z wykorzystaniem platformy wymiany 
informacji. Funkcjonariusze Policji, głównie dzielnicowi, podczas bezpośrednich 
kontaktów z obywatelami czy też w trakcie organizowanych spotkań, umożliwiają 
osobom mającym z różnych względów trudności w obsłudze komputera nanoszenie 
zagrożeń do KMZB, instruują osoby zainteresowane w zakresie obsługi aplikacji. 
Ponadto, w trakcie debat, konsultacji, spotkań, sesji rad powiatu, gmin, zebrań 
osiedlowych policjanci informują o idei oraz sposobie korzystania z KMZB 
wykorzystując m.in. wersję szkoleniową aplikacji. Policjanci, także koordynatorzy 
lokalni, nie posiadają narzędzia pozwalającego na dokonanie zgłoszeń w liczbie 
większej niż jedno na dobę.   
 [dowód: akta kontroli str. 63-64, 228]    

Na stronie KMZB zamieszczone były: Regulamin korzystania z zasobów serwisu 
internetowego pn. „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”13 (który w przypadku 
korzystania z KMZB, wymagał akceptacji), instrukcja obsługi i prezentacja medialna 
czynności jakie należy wykonywać („krok po kroku”), w przypadku zgłaszania 
zagrożenia lub korzystania z innych funkcjonalności tego narzędzia.  
Instrukcja Obsługi Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa14 zawierała listę  
25 następujących kategorii zagrożeń: Akty wandalizmu, Bezdomność, Dzikie 
kąpieliska, Dzikie wysypiska śmieci, Grupowanie się małoletnich zagrożonych 
demoralizacją, Kłusownictwo, Miejsca niebezpieczne na terenach wodnych, 
Nielegalna wycinka drzew, Nielegalne rajdy samochodowe, Nieprawidłowe 
parkowanie, Niestrzeżone przejście przez tory, Niestrzeżony przejazd kolejowy, 
Niewłaściwa infrastruktura drogowa, Niszczenie zieleni, Poruszanie się po terenach 
leśnych quadami, Przekraczanie dozwolonej prędkości, Spożywanie alkoholu  
w miejscach niedozwolonych, Utonięcia, Używanie środków odurzających, 
Wałęsające się bezpańskie psy, Wypalanie traw, Zdarzenia drogowe z udziałem 

                                                      
13 Regulamin nie dotyczył całej KMZB. 
14 Instrukcja obsługi również nie dotyczyła całej KMZB. 
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zwierząt leśnych, Znęcanie się nad zwierzętami, Zła organizacja ruchu drogowego, 
Żebractwo. 
Lista ww. 25 kategorii zagrożeń ujęta była również w prezentacji multimedialnej.   

Drugi link otwierał „Mapę zagrożeń bezpieczeństwa”, stanowiącą trzecią 
płaszczyznę informacji KMZB, tj. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) 
z wykorzystaniem platformy wymiany informacji (dalej: Mapa zagrożeń, Mapa).  
Po jej otwarciu pojawiał się komunikat o wprowadzeniu nowej kategorii zgłoszeń, pn. 
Miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej.  
W wykazie kategorii zgłoszeń (w dniu 28 marca 2019 r.) nie było zagrożeń: Dzikie 
kąpieliska, Miejsca niebezpieczne na terenach wodnych i Utonięcia, które 
wymienione były w instrukcji obsługi i prezentacji multimedialnej. Natomiast pojawiły 
się dwie nowe kategorie: Miejsca niebezpieczne na wodach i Miejsca 
niebezpiecznej działalności rozrywkowej, których z kolei nie było w instrukcji obsługi 
oraz prezentacji multimedialnej.  
W sumie Mapa zagrożeń zawierała w tym dniu 24 czynne kategorie zagrożeń. 
Powyższe rozbieżności kategorii zagrożeń mogły powodować utrudnienia  
w korzystaniu z Mapy, zarówno w zakresie zgłaszania zagrożeń, jak i analizowania 
zawartych w niej danych.  
 [dowód: akta kontroli str. 226-254] 

Jak wynikało z dokumentów KGP, od 28 lipca 2017 r. dwie kategorie zagrożeń: 
„niewłaściwa struktura drogowa” i „nieprawidłowe oznakowanie drogi” połączone 
zostały w kategorię Niewłaściwa infrastruktura drogowa. Zastąpiono też 
dotychczasową etykietę zagrożenia „miejsca grupowania się małoletnich”, na 
Grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją oraz dodano nową 
kategorię Wałęsające się bezpańskie psy.  
Od 25 października 2018 r. usunięto kategorie: „utonięcia”, „dzikie kąpieliska”  
i „miejsca niebezpieczne na terenach wodnych”, a wprowadzono kategorię Miejsca 
niebezpieczne na wodach.  
Od 31 stycznia 2019 r. dodana została nowa kategoria zagrożeń – Miejsce 
niebezpiecznej działalności rozrywkowej. 
 [dowód: akta kontroli str. 255-261] 

Na obszarze mapy, po regulacji skali, terytorium zbliżone do województwa 
świętokrzyskiego określało w piktogramie liczbę zgłoszonych zagrożeń narastająco 
od 5 października 2016 roku, tj. od dnia funkcjonowania Mapy. Liczba ta nie 
odpowiadała jednak dokładnie liczbie zgłoszeń dokonanych na terenie województwa 
świętokrzyskiego w tym momencie, gdyż mogła zawierać zgłoszenia z granicznych 
obszarów innych województw, mogła też nie zawierać zgłoszeń z terenów 
granicznych województwa świętokrzyskiego i nie zawierała zgłoszeń 
Niepotwierdzone – powyżej siedmiu dni, Żart lub pomyłka, Potwierdzone 
(wyeliminowane) – po miesiącu. Prezentacja w tej formie stanowiła dla 
społeczeństwa tylko mapę poglądową. Natomiast szczegółowe informacje o 
lokalizacji zagrożeń, prezentowane były tylko w odniesieniu do konkretnych 
zgłoszeń.  
Mapa zawierała informacje dostępne publicznie w czasie rzeczywistym (aplikacja 
nie posiada funkcjonalności zapamiętywania danych na każdy dzień), w postaci 
liczby i miejsc zgłoszeń, kategorii zgłoszeń oraz aktualizowanych statusów zgłoszeń 
– za pomocą zmiany kolorów piktogramów15. Zgłaszający zagrożenie mógł 
obserwować w jakim czasie po jego zgłoszeniu, na mapie piktogram koloru 
zielonego (symbolizujący kategorię zgłoszenia) zmienił kolor na żółty. (O ile 

                                                      
15 Opis kolorów piktogramów zawarty był w legendzie Mapy. 
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zagrożenie nie zostało uznane za Żart lub pomyłkę). Zmiana tych kolorów 
symbolizowała bowiem zmianę statusu zgłoszenia z Nowe (wg legendy – „Nowe, 
Dodane”) na Weryfikowane (wg legendy – „W trakcie realizacji”).  
Powyższe nazwy statusów nie zostały określone w Wytycznych.   

W późniejszym czasie, piktogram w trakcie zmiany statusu zagrożenia zmieniał 
kolor z żółtego na czerwony, niebieski lub szary. Obecnie, w pierwszym przypadku 
świadczyło to o tym, że zagrożenie zostało potwierdzone ale nie wyeliminowane16,  
w drugim, że zostało potwierdzone i wyeliminowane17, w trzecim, że brak było 
podstaw do zakwalifikowania zgłoszenia do pierwszego lub drugiego przypadku18. 
Tym samym zgłaszający mógł się zorientować nie tylko jakie stanowisko zajmowała 
Policja w sprawie jego zgłoszenia, ale również ocenić, jaki był czas weryfikacji 
zgłoszenia.   

Policja poza ww. możliwością korzystania z części graficznej Mapy z dostępu 
publicznego, korzysta z części graficznej mapy z poziomu koordynatora 
wojewódzkiego i lokalnego, zawierającej dużo więcej informacji (też w czasie 
rzeczywistym). Ponadto ma możliwość korzystania z danych statystycznych 
zawartych w plikach programu Microsoft Office Excel (dalej: plik excel) przesyłanych 
co tydzień z KGP do KWP i zamieszczanych na stronie intranetowej Wydziału 
Prewencji KWP. Pliki te zawierają: krajowy numer zgłoszenia (ID), dane 
województwa, powiatu i gminy, kategorie i aktualny status zgłoszenia, datę i godzinę 
zgłoszenia, datę i godzinę utworzenia (zarejestrowania zgłoszenia przez system), 
datę i godzinę modyfikacji (ostatniej zmiany statusu zagrożenia). 
Koordynator wojewódzki poinformował, że mając dostęp z poziomu Policji do wersji 
graficznej Mapy, posiada możliwość generowania danych liczbowych narastająco 
oraz w wybranych okresach z podziałem na status i kategorię zagrożeń. Natomiast 
korzystając z plików excel, ma możliwość dokonywania zestawień zawierających 
zgłoszenia o aktualnym statusie w dacie sporządzania plików excel.  

Brak możliwości oceniania na podstawie ww. danych statusu zagrożeń na określony 
dzień, uniemożliwiał analizowanie tego parametru, w historycznych przedziałach 
czasu.   
Ponieważ pliki nie zawierały dat sporządzania kart weryfikacji zagrożenia oraz dat 
zakończenia weryfikacji, nie można było analizować na ich podstawie 
przestrzegania dwudniowego terminu sporządzania kart i pięciodniowego terminu 
weryfikacji zagrożeń (spełniania postanowień odpowiednio § 5 ust. 1  i  § 6 ust. 2 
Wytycznych).  

Od lutego 2017 r., za pomocą zaprojektowanego w KWP narzędzia, skopiowane 
dane z plików excel pozwalały na dokonywanie analiz liczb, czasu i okresu zgłoszeń  
w różnych konfiguracjach, w zakresie kategorii, statusu i obszaru terytorialnego,  
w dacie sporządzania pliku. 
 [dowód: akta kontroli str. 226-254]  

W kontrolowanym okresie karty weryfikacji zagrożenia prowadzone były początkowo 
przez koordynatorów lokalnych w formie papierowej. Wówczas koordynator 
wojewódzki miał ograniczoną możliwość wykonania dyspozycji § 4 ust. 2 pkt 1 
Wytycznych, tj. bieżącego monitorowania realizacji zadań przez koordynatorów 
lokalnych, w zakresie § 4 ust. 1 pkt 4 Wytycznych – gromadzenie kart weryfikacji 
zagrożeń i sprawowanie nadzoru nad ich obiegiem. Rzetelność realizacji tego 

                                                      
16 W takim kolorze piktogram pozostawał aż do czasu wyeliminowania zagrożenia. Wówczas następowała 
zmiana koloru na niebieski. 
17 W takim stanie piktogram był widoczny przez 30 dni, po czym był usuwany z Mapy. 
18 Wtedy piktogram widoczny był przez siedem dni i następnie był usuwany z Mapy.  
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zadania w pełnym zakresie przez koordynatorów lokalnych możliwa była tylko 
poprzez kontrolę na miejscu. Natomiast rzetelność prowadzenia kart weryfikacji 
zagrożeń przez koordynatorów lokalnych możliwa była: na podstawie zmiany 
kolorów piktogramów zamieszczanych na Mapie, z wykorzystaniem ręcznego 
filtrowania w zakresie: status, kategoria, okres, pora dnia oraz na podstawie danych 
liczbowych zawartych w plikach excel.  
Po wprowadzeniu EKWZ, koordynator po zalogowaniu się do sieci intranetowej ze 
stanowiska dostępowego Policyjnej Sieci Transmisji Danych, wchodził do systemu 
EKWZ, który posiada pięć zakładek, w tym zakładkę karty weryfikacji zagrożenia 
(dalej: KWZ). Po jej wybraniu widoczne są pola wyboru zawierające m.in: Jednostki, 
Numer KWZ, Rok, ID Zgłoszenia KMZB, Dane Lokalizacyjne, KWZ, Dni do 
realizacji, Statusy, Kategorie zagrożeń. Kolory KWZ były adekwatne do aktualnego 
statusu, w jakim znajdowało się dane zgłoszenie. Następnie aplikacja umożliwiała 
przeszukiwanie KWZ wg ww. pól wyboru w zakresie: ID zgłoszeń, Jednostka, 
Jednostka (rejon), Kategoria zagrożenia, Status zagrożenia, Ilość zgłoszeń, Miejsce, 
Numer KWZ, Status KWZ (z informacją dla koordynatora lokalnego o proponowanej 
zmianie statusu zagrożenia), Numer KWZ powiązany – numer KWZ zgłoszenia już 
wcześniej potwierdzonego, z który powiązano KWZ, Termin KWZ – pozostałe dni do 
realizacji (liczba dni, które pozostały do upływu terminu wskazanego przez 
koordynatora lokalnego na weryfikację zagrożenia), Dni do realizacji – liczba dni do 
weryfikacji zagrożenia wskazana przez koordynatora lokalnego KMZB (w przypadku 
gdy była większa niż pięć, automatycznie pojawiał się pomarańczowy prostokąt  
i konieczność wpisania uzasadnienia przedłużenia czasu weryfikacji zagrożenia; 
jednocześnie była to informacja dla koordynatora wojewódzkiego o wydłużeniu 
okresu weryfikacji). 
Aplikacja EKWZ posiada również funkcjonalności analityczne. Kolumna tabeli: 
Numer KWZ zawiera trzy okienka numerowe, które wskazują informacje bez 
potrzeby otwierania KWZ. Pierwsze wskazuje liczbę zadań/wykonawców, drugie 
liczbę podjętych czynności – wpisów z weryfikacji, trzecie liczbę notatek 
sporządzonych przez policjantów do KWZ. 
Powyższe funkcjonalności dostępne są dla koordynatora wojewódzkiego  
i koordynatorów lokalnych, kierownictw komend i wykonawców zadań. 
EKWZ umożliwia m.in. koordynatorowi monitorowanie działań policjantów  
w zakresie dokumentowania realizowanych zadań związanych z funkcjonowaniem 
Mapy, bez konieczności udania się do jednostki, w której karta weryfikacji 
zagrożenia została sporządzona. EKWZ ułatwia też pracę koordynatorom lokalnym 
w zakresie m.in. rejestracji kart, nadawania im niepowtarzalnych ID zgłoszenia, 
elektronicznego tworzenia KWZ – dostępu do nich osobom uprawnionym bez 
konieczności przesyłania kart w formie papierowej, archiwizowania danych, 
wyszukiwania kart na podstawie ID zgłoszenia uwidocznionego w wersji graficznej 
Mapy. 

W trakcie kontroli w ewidencji nadania/odebrania uprawnień do przetwarzania 
danych do EKWZ (nr RDT-30/17) – wynikających z decyzji nr 323/2017 
Komendanta Wojewódzkiego – wykazano trzech policjantów z upoważnieniami 
administratora wojewódzkiego/koordynatora wojewódzkiego, dwóch policjantów  
z upoważnieniami administratora technicznego, 25 z upoważnieniami kierownika 
jednostki/administratora lokalnego, 17 policjantów z uprawnieniami koordynatora 
lokalnego i wykonawcy zadań i 58 funkcjonariuszy z upoważnieniami koordynatora 
lokalnego. Spośród 105 policjantów z upoważnieniami, 15 policjantom upoważnienia 
te zostały cofnięte. (Ewidencja ta nie obejmowała policjantów posiadających 
uprawnienia wykonawcy zadań: PI, Dzielnicowy, Ruch drogowy, Inna służba 
prewencyjna, Służba kryminalna, Inni policjanci. Uprawnienia te są bowiem 
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nadawane policjantom na poziomie KPP/KMP).  
Zakresy upoważnień nadawane były na podstawie Instrukcji zarządzania systemem 
informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oprogramowania 
elektroniczna karta weryfikacji zagrożenia. Uprawnienia do pracy w oprogramowaniu 
EKWZ mogły zostać nadane wyłącznie osobom, które uzyskały upoważnienie do 
przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w zbiorze oraz zapoznały się  
z treścią dokumentacji przetwarzania, co potwierdzały złożeniem podpisu na 
oświadczeniu. Podstawą do nadania oraz modyfikacji uprawnień związanych  
z dostępem do aplikacji było zatwierdzenie wniosku. Analogicznie, podstawą do 
odebrania uprawnień był druk odwołania uprawnienia. Nadawaniem, modyfikacją  
i odbieraniem uprawnień zajmował się administrator merytoryczny lub osoba 
wyznaczona przez niego do realizacji tych czynności. Po zapoznaniu się  
z dokumentacją bezpieczeństwa EKWZ, potwierdzoną własnoręcznym podpisem, 
koordynator zakładał konto użytkownika końcowego w oprogramowaniu EKWZ, 
definiując uprawnienia w programie zgodnie z upoważnieniem oraz ustalał hasło 
startowe. Fakt założenia konta był automatycznie odnotowany w dzienniku zdarzeń 
programu.  
 [dowód: akta kontroli str. 226-254]  

1.4. Koordynator wojewódzki w okresie objętym kontrolą koordynował realizację 
zadań związanych z funkcjonowaniem Mapy (§ 3 ust. 1 pkt 2 Wytycznych) poprzez: 
przekazywanie do KMP/KPP informacji i poleceń dotyczących wdrażania, 
funkcjonowania i obsługi Mapy zagrożeń; monitorowanie funkcjonowania i obsługi 
Mapy przez koordynatorów lokalnych; wymianę informacji pomiędzy koordynatorami 
lokalnymi a koordynatorem krajowym (najczęściej w formie rozmów telefonicznych 
lub z wykorzystaniem poczty Lotus); informowanie i promowania Mapy zagrożeń 
wśród lokalnej społeczności, eliminację zagrożeń naniesionych na Mapę, 
wykorzystywanie danych w analizach stanu bezpieczeństwa na terenach 
poszczególnych KPP/KMP oraz prowadzenie działalności informacyjno-szkoleniowej 
na rzecz koordynatorów lokalnych oraz ich przełożonych.  
Przekazywane informacje dotyczyły m.in.: 
a) niedostatecznego sprawowania nadzoru przez zastępców KMP/KPP właściwych 
w sprawach prewencyjnych nad sporządzaniem KWZ oraz realizacją zadań w nich 
ujętych; 
b) niewłaściwego sporządzania kart weryfikacji zagrożenia oraz dokumentowania 
zleconych do realizacji w niej czynności, polegającego na: 

 niesporządzaniu ich w terminie 2 dni od daty naniesienia zagrożenia  
(§ 5 ust. 1 Wytycznych), 

 przekraczaniu terminu 5 dni na weryfikację zagrożenia od momentu 
sporządzenia karty weryfikacji zagrożenia (§ 6 ust. 2 Wytycznych),  

 nieokreśleniu daty naniesienia zagrożenia (§ 5 ust. 1 Wytycznych),  

 niezrealizowaniu zadań zmierzających do weryfikacji zagrożenia przez 
wyznaczoną komórkę organizacyjną (§ 8 i 9 ust. 1 Wytycznych), 

 sporządzaniu ww. kart przez osobę nieuprawnioną, niebędącą koordynatorem 
lokalnym (§ 5 ust. 1 Wytycznych); 

c) przeprowadzania odpraw do służby oraz rozliczanie policjantów po zakończonej 
służbie przez funkcjonariuszy, którzy nie byli przełożonymi policjantów lub 
upoważnionymi do realizacji tych zadań przez kierownika jednostki organizacyjnej 
Policji; 
d) niedokumentowania w protokołach z odpraw w Systemie Wspomagania 
Dowodzenia zadań do służby wynikających ze zgłoszonych zagrożeń w Mapie 
zagrożeń; 
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e) nieujmowania w notatnikach służbowych policjantów czynności zleconych do 
realizacji w związku z zagrożeniami zgłoszonymi w aplikacji, w tym faktu ich 
potwierdzenia lub nie, w ramach wykonywanej służby.  

W ramach realizacji § 4 ust. 2 pkt 1 Wytycznych (monitorowanie realizacji zadań 
przez koordynatorów lokalnych) koordynator wojewódzki dokonywał: codziennego 
sprawdzania liczby nowych zgłoszeń, liczby zgłoszeń w poszczególnych statusach, 
przestrzegania przez koordynatorów lokalnych terminowej zmiany statusu zgłoszeń 
(do dwóch dni ze statusu Nowe na Weryfikacja) i weryfikacji zagrożenia (do pięciu  
dni), reagował w przypadkach stwierdzenia przekroczenia ww. terminów 
(telefoniczne monity do koordynatorów lokalnych, dyżurnych jednostek, naczelników 
wydziałów prewencji lub komendantów). Ponadto przyjmował i przekazywał uwagi 
dotyczące funkcjonowania i obsługi Mapy, informował o problemach technicznych. 
Po wdrożeniu EKWZ (4 września 2017 r.) sprawdzał poprawność sporządzonych 
KWZ oraz poprawność i terminowość dokonywanych zmian statusów.  
W ramach monitorowania, koordynator przeprowadzał wizytacje jednostek 
terenowych. Sprawdzał m.in. poprawność sporządzania i prowadzenia (wypełniania) 
kart weryfikacji zagrożenia (początkowo w wersji papierowej, a po wprowadzeniu 
EKWZ w wersji elektronicznej), w tym kwalifikowanie zmian statusu zagrożeń, 
decyzji wydawanych przez komendantów, w których wyznaczano koordynatorów 
lokalnych KMZB na terenie powiatu oraz osoby upoważnione do nadawania  
i odbierania uprawnień w EKWZ. Przedmiotem sprawdzeń było też: posiadanie 
planów (grafików) dyżuru koordynatorów lokalnych, planów służb dzielnicowych  
i policjantów ognisk patrolowo-interwencyjnych, zawieranie problematyki wynikającej 
z Mapy w analizach stanu bezpieczeństwa, funkcjonowanie zespołów do spraw 
organizacji i dyslokacji służb wewnętrznych. Dotyczyło to badania stosowanych 
sposobów weryfikacji i eliminacji zagrożeń tj. zadaniowanie policjantów w tym 
zakresie, dokonywania wpisów w kartach odpraw do służby w Systemie 
Wspomagania Dowodzenia, dokonywanie wpisów zadań i ich wykonania  
w notatnikach służbowych policjantów, znajomości aplikacji przez dyżurnych 
jednostek i sposób ich wykorzystania w trakcie pełnionej służby. Wizytacje te 
obejmowały też sprawdzenie sposobów i metod promowania KMZB w obiektach 
Policji i budynkach użyteczności publicznej (plakaty i ulotki), z wykorzystaniem 
lokalnych mediów oraz podczas spotkań, pogadanek, festynów i innych imprez. 
Elementem monitorowania była analiza danych zawartych w plikach excel. Przy 
użyciu odpowiednich filtrów oraz formuł, generowane były dane dotyczące: liczby 
ogólnej zgłoszeń w poszczególnych powiatach, z rozbiciem na poszczególne 
kategorie zagrożeń; monitorowanie zagrożeń najczęściej wskazywanych przez 
użytkowników w dowolnej gminie, w powiecie i w województwie; monitorowania 
liczby zgłoszonych zagrożeń w poszczególnych kategoriach, w tym procentowy 
udział zgłoszeń potwierdzonych do wszystkich zgłoszeń oraz do zgłoszeń 
zweryfikowanych (potwierdzonych, potwierdzonych wyeliminowanych oraz 
niepotwierdzonych).  

Wiele zadań dotyczących prowadzenia działalności szkoleniowej dla koordynatorów 
lokalnych (§ 4 ust. 2 pkt 2 Wytycznych) wykonanych zostało w 2016 r.  
W kontrolowanym okresie koordynator odpowiadał za szkolenie koordynatorów 
lokalnych w dniach 27-28 czerwca 2017 r., w którym wzięło udział 44 koordynatorów 
lokalnych. W trakcie szkolenia omówiono cele funkcjonowania Mapy zagrożeń, 
przedstawiono projekt zmian w Wytycznych, zaprezentowano EKWZ i przekazano 
wytyczne w zakresie testowania tej aplikacji na poziomie lokalnym 
(powiatowym/miejskim). W dniu 30 sierpnia 2017 r. przedstawiono problematykę 
związaną z wdrożeniem Mapy zagrożeń, prowadzeniem dokumentacji (decyzje 
KPP/KMP, polityka i instrukcja bezpieczeństwa) i wniosków o nadanie uprawnień dla 
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komendantów, koordynatorów lokalnych i wykonawców zadań. Omawiano również 
terminowość i jakość prowadzonej weryfikacji zagrożeń zgłaszanych za pomocą 
Mapy. W dniu 25 października 2017 r. podczas odprawy służbowej naczelników 
wydziałów prewencji KPP/KMP z udziałem koordynatorów lokalnych, omówiono 
uwagi dotyczące nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli wybranych 
garnizonów przez KGP oraz wskazano na konieczność bieżącego nadzoru nad 
terminowością i jakością prowadzonych weryfikacji zagrożeń na terenie 
województwa. W dniu 13 września 2018 r. przeprowadzone zostało szkolenie  
z zakresu funkcjonowania Mapy zagrożeń dla zastępców komendantów KPP/KMP  
i naczelników wydziałów KWP.  

Koordynator wojewódzki, zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 3 Wytycznych, prowadził ewidencję 
koordynatorów lokalnych. W dniu 5 października 2016 r. w ewidencji znajdowało się 
56 koordynatorów lokalnych (od trzech w Kazimierzy Wielkiej, Opatowie 
Sandomierzu i Włoszczowie, do sześciu w Ostrowcu Świętokrzyskim).  
W Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach zadanie to realizowało siedmiu 
policjantów. W dniu 21 lutego 2019 r. w komendach powiatowych Policji było  
60 koordynatorów lokalnych (od trzech w Kazimierzy Wielkiej, Sandomierzu  
i Włoszczowie, do siedmiu w Ostrowcu Świętokrzyskim). W Komendzie Miejskiej 
Policji w Kielcach było wówczas sześciu koordynatorów lokalnych. 
 [dowód: akta kontroli str. 72, 167-225, 287-328] 

1.5. Koordynator, zgodnie z decyzjami: nr 354/2016 z 27 września 2016 r., nr 
22/2017 z 12 stycznia 2017 r. i nr 245/2017 z 13 czerwca 2017 r. Komendanta 
Wojewódzkiego, na bieżąco informował Pierwszego Zastępcę Komendanta  
o uwagach i wnioskach związanych z funkcjonowaniem Mapy na terenie 
województwa. W początkowym okresie funkcjonowania Mapy zagrożeń przekazywał 
codzienne zestawienia dotyczące całego województwa (narastająco), zawierające 
liczby zgłoszeń wszystkich zagrożeń w poszczególnych statusach w całym 
województwie, także w rozbiciu na poszczególne kategorie, wskazywał kategorie  
w kolejności zagrożeń najczęściej zaznaczanych na mapie w skali województwa 
oraz wskazywał procentowy udział zgłoszeń potwierdzonych do wszystkich zgłoszeń 
(wskaźnik monitorowany przez Biuro Prewencji KGP). W dalszym okresie ww. dane 
przekazywane były w cyklach tygodniowych, także na koniec każdego miesiąca, 
kwartału i roku (także porównania okresów w poszczególnych latach), w formie 
tabelarycznej. Informacje przesyłane były w formie elektronicznej za pośrednictwem 
poczty Lotus, a także na każde żądanie przełożonego w formie papierowej.  
W określonych przypadkach, w miarę wynikających z analizy lub sytuacji potrzeb, 
monitorowano wybrane kategorie zgłoszeń. Notatki koordynatora z prowadzonych 
sprawdzeń i wizytacji wraz z uwagami i wnioskami były przedstawiane do 
zapoznania i akceptacji Pierwszemu Zastępcy Komendanta. Powtarzające się 
nieprawidłowości były przedstawiane i omawiane m.in. podczas narad służbowych  
z naczelnikami wydziałów prewencji KPP/KMP garnizonu świętokrzyskiego. 
Pierwszy Zastępca Komendanta w przekazanej w toku kontroli informacji stwierdził: 
koordynator wojewódzki rozliczany jest z wykonywanych obowiązków na bieżąco 
przede wszystkim przez swojego bezpośredniego przełożonego, tj. Naczelnika 
Wydziału Prewencji KWP w Kielcach, który jest odpowiedzialny merytorycznie 
również za Elektroniczną Kartę Weryfikacji Zagrożeń. Ocenie podlega sprawowany 
przez niego nadzór nad funkcjonowaniem KMZB w województwie, sporządzana  
w tym zakresie dokumentacja służbowa, przygotowywanie informacji, zestawień  
i prezentacji dotyczących KMZB. Każdy policjant, także i koordynator wojewódzki 
KMZB podlega również kwartalnej ocenie wywiązywania się z nałożonych na niego 
zadań i obowiązków służbowych, którą dokonuje bezpośredni przełożony policjanta. 
Za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, zaangażowanie i przejawianą 
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inicjatywę w służbie policjant może zostać wyróżniony, także w formie nagrody 
pieniężnej. Przykładem takiego wyróżnienia jest przyznanie koordynatorowi 
wojewódzkiemu KMZB nagrody finansowej Komendanta Wojewódzkiego Policji  
w Kielcach (Rozkaz nr 543/2017 z dnia 13.12.2017 r.) za wkład pracy  
w opracowanie i wdrożenie do użytkowania Elektronicznej Karty Weryfikacji 
Zagrożeń. 
 [dowód: akta kontroli str. 67-68] 

Naczelnik Wydziału Prewencji KWP insp. Marzena Piórkowska poinformowała 
pismem z dnia 9 października 2018 r. szefów KPP/KPM, że na Mapie zagrożeń 
znajdowało się jeszcze w  tym czasie 847 zagrożeń z 2016 r. o statusie 
Potwierdzone. Przedstawiając kolejne dane poinformowała, że zapewne tylko dla 
części z tych zagrożeń istnieje uzasadnienie do pozostawania ich w tym statusie, co 
może świadczyć o nieudolności Policji. Tym samym może wpływać zarówno na 
negatywną ocenę wprowadzenia Mapy, jak i ocenę skuteczności Policji. 
Jednocześnie poprosiła o dokonanie analiz w zakresie możliwości podjęcia działań 
w celu eliminacji zagrożeń potwierdzonych z 2016 r. i poinformowanie Pierwszego 
Zastępcy Komendanta za pośrednictwem Wydziału Prewencji KWP o sposobie 
realizacji poleceń. 

Polecenie podjęcia działań w tym zakresie wydał również pismami z dnia  
16 stycznia 2019 r. i 7 marca 2019 r. Pierwszy Zastępca Komendanta. W pierwszym 
piśmie poinformował, że Mapa zawiera nadal 455 zagrożeń z 2016 r., 3155  
z 2017 r. i 3797 z 2018 r., a w drugim, że Mapa zawiera 356 zagrożeń z 2016 r.  
i 2293 z 2017 r. – w statusie Potwierdzone. Polecenia dotyczyły przeprowadzenia 
wnikliwych analiz możliwości podjęcia działań, zmierzających do eliminacji zagrożeń 
potwierdzonych, co jednocześnie powinno skutkować zmianą statusów zagrożeń. 
Jednocześnie poprosił o informowanie go za pośrednictwem Wydziału Prewencji 
KWP, o sposobie realizacji poleceń.   
 [dowód: akta kontroli str. 92-102, 331-361) 

Problematyka związana z funkcjonowaniem Mapy zagrożeń pozostawała  
w zainteresowaniu Wydziału Kontroli KWP. W kontrolowanym okresie Wydział 
przeprowadził kontrole (w trybie zwykłym) w czterech komendach powiatowych 
Policji, w zakresie realizacji zadań wynikających z procedury identyfikacji zagrożeń 
za pomocą KMZB.   
 [dowód: akta kontroli str. 331-361) 

1.6. W trakcie kontroli zakładano poddać szczegółowemu badaniu realizację 
zadań przez koordynatorów lokalnych na podstawie danych zawartych w 50 KWZ 
(na formularzach obowiązujących zgodnie z Wytycznymi), wybranych z pliku excel, 
sporządzonych w systemie EKWZ.  
Wśród wybranych zagrożeń, dla jednego z nich nie sporządzono KWZ (formularz 
wymagany załącznikiem do Wytycznych). Komendant komendy powiatowej, której 
dotyczyło zgłoszenie poinformował Wydział Prewencji KWP, że obecnie trudno 
stwierdzić jaka była przyczyna niesporządzenia KWZ. Biorąc jednak pod uwagę 
rodzaj zagrożenia, jego lokalizację i zgłoszone w tym rejonie zagrożenia, przedstawił 
w piśmie potencjalne, hipotetyczne przyczyny tego stanu rzeczy. Aplikacja EKWZ 
zawierała dane dotyczące tego zagrożenia. Między innymi datę weryfikacji 
(następnego dnia po naniesieniu na Mapę zgłoszenia), będącą jednocześnie datą 
modyfikacji zagrożenia. 
Spośród pozostałych KWZ, trzy zagrożenia były kolejnymi zagrożeniami  
zlokalizowanymi na małym obszarze wskazanym w uprzednio sporządzonych KWZ. 
Zostały one na podstawie § 7 ust. 2 Wytycznych dopisane do ww. kart. Osiem KWZ 
dotyczyło zagrożeń zgłoszonych w bliskiej odległości zagrożeń tej samej kategorii, 
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które uprzednio posiadały status Potwierdzone. Koordynatorzy lokalni wypełnili więc 
KWZ, co najmniej w pkt 1-5 oraz 15 formularza karty, wymaganych § 10 ust. 3 
Wytycznych, poza jednym przypadkiem (KWZ nr 28/2017), w którym brakowało 
wpisu daty zmiany statusu na Potwierdzone.  

Pierwsza badana KWZ, nr 60/2017, nie określała z jakiej komórki organizacyjnej 
KPP byli policjanci realizujący zadanie oraz jakie stanowisko zajmował policjant  
wpisujący informację jako kierownik/przełożony policjanta wykonawcy zadania. Były 
natomiast informacje: imię i nazwisko policjanta, numer identyfikacyjny i jednostka 
organizacyjna. Z karty nie wynikało, czy w pozycjach dotyczących wpisów zmiany 
statusu zagrożenia czynności te wykonywał koordynator sporządzający KWZ, czy 
też inny koordynator (np. ze względu na pełniony dyżur lub urlop, chorobę 
koordynatora). Jak poinformował nadkomisarz Marcin Chrzanowski, zastępujący 
koordynatora wojewódzkiego, identyfikacja powyższych czynności możliwa była 
poprzez sprawdzenie w aplikacji EKWZ. 

Wszystkie zbadane karty (49) zostały sporządzone w ciągu dwóch dni od dnia 
naniesienia zagrożenia.  
W przypadku trzech zgłoszonych zagrożeń przekroczony został czas pięciu dni  
(§ 6 ust. 2 Wytycznych) na ich weryfikację. Wytyczne w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, zwłaszcza ze względu na charakter zagrożenia i czas jego 
występowania, dopuszczają wydłużenie czasu na weryfikację zagrożenia powyżej 
pięciu dni (§ 6 ust. 3). Zgodnie z § 6 ust. 4, ostateczny termin na weryfikację 
zagrożenia określa koordynator lokalny w karcie weryfikacji zagrożenia. Powyższe  
uregulowania nie były jednak przestrzegane.  
W pierwszym przypadku – KWZ nr 236/2018, w karcie wpisany był tylko jeden 
termin określony przez koordynatora lokalnego – dziewięciodniowy. Karta nie 
zawierała wpisu, że terminu weryfikacji zagrożenia został wydłużony. Jako 
uzasadnienie wyznaczonego terminu wpisano jedynie: Ze względu na omyłkowy 
zapis na jednostkę Wydział Ruchu Drogowego. Zadanie wykonano w ciągu ośmiu 
dni. 
Drugi przypadek – KWZ nr 899/2018,  był podobny. Koordynator wyznaczył 10 dni 
na weryfikację zagrożenia Kłusownictwo, miejsce droga publiczna (opis relacji 
drogi). KWZ nie zawierała uzasadnienia propozycji określenia/przedłużenia czasu 
weryfikacji. Realizacja weryfikacji, polegająca jedynie na potwierdzeniu w Systemie 
Ewidencji Wypadków i Kolizji, że we wskazanym miejscu przez rok wstecz nie 
dochodziło do zdarzeń drogowych z udziałem zwierzyny łownej i dokonaniu na tej 
podstawie zmiany statusu zagrożenia na Niepotwierdzone, została wykonana  
w ciągu siedmiu dni. 
W trzecim przypadku – KWZ nr 96/2019, w karcie określono pięć dni na weryfikację. 
Karta zawierała w przedmiotowym zakresie informację o wykonywaniu czynności 
przez policjanta weryfikującego zagrożenie drugiego i trzeciego dnia po 
sporządzeniu KWZ, natomiast kierownik/przełożony policjanta potwierdził zgłoszenia 
karty weryfikacji EKWZ i zmienił status zagrożenia na Potwierdzone, dopiero 
siódmego dnia.   

Zgodnie z § 6 ust. 5 Wytycznych, o każdym przypadku wydłużenia czasu na 
weryfikację zagrożenia koordynator lokalny informuje koordynatora wojewódzkiego.  
Od momentu wdrożenia EKWZ, karty z wydłużonym terminem weryfikacji 
oznaczane są innym kolorem, dlatego też obowiązek powyższy spełniany był 
automatycznie.  

Wśród badanych 50 zgłoszeń, 18 posiadało status Niepotwierdzone,  
20 –  Potwierdzone, 11 –  Potwierdzone (wyeliminowane) i jedno – Żart lub pomyłka. 
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Dwa zgłoszenia zostały zweryfikowane i otrzymały status Potwierdzone w dniu 
zgłoszenia. Czas modyfikacji (ostatniej zmiany statusu od dnia sporządzenia KWZ) 
do dwóch dni posiadało 14 zgłoszeń. W przedziale od trzech do pięciu dni mieściło 
się również 14 zgłoszeń, w przedziale od sześciu do dziewięciu dni – dziewięć 
zgłoszeń, od 10 do 100 dni – trzy zgłoszenia i ponad 100 dni – osiem zgłoszeń. 
Według: KWZ nr 60/2017, czas od nadania zagrożeniu Akty wandalizmu statusu 
Weryfikacja do nadania statusu Potwierdzone (wyeliminowane) wyniósł 472 dni; 
KWZ nr 28/2017, zagrożenie Nielegalne rajdy samochodowe – 407 dni; KWZ  
nr 540/2018, zagrożeniu Nielegalna wycinka drzew – 360 dni, KWZ nr 82/2018, 
zagrożenie Bezdomność – 359 dni. 
 [dowód: akta kontroli str. 362-447] 

1.7. W KWP nie ewidencjonowano (nie prowadzono statystyk) artykułów 
prasowych, audycji radiowych czy telewizyjnych promujących Mapę zagrożeń.  
Zespół Prasowy KWP w ramach działalności prasowo-informacyjnej promował 
KMZB w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej KWP. Zespół 
zarządza stroną internetową www.swietokrzvska.policia.gov.pl., a także od maja 
2017 r. działa w mediach społecznościowych (YouTube, Twitter i Facebook),  
w których zamieszczono w 2017 r. 77 a w 2018 r. 38 komunikatów dotyczących 
Mapy zagrożeń (np. pt. „Coraz więcej zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń 
Bezpieczeństwa”, „Podsumowanie działania Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa”, „Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa”, „2 miesiące 
i 2,5 tysiąca zgłoszeń”). Policjanci Zespołu Prasowego KWP przygotowali, nagrali  
i rozpowszechniali dwa filmy promujące korzystanie z Mapy. Pierwszy z nich 
zrealizowano na przełomie 2016 i 2017 roku, który miał formę spotu promującego. 
Drugi zrealizowany na przełomie 2017 i 2018 roku, to rodzaj vloga. Forma ta ma na 
celu przekazanie wiedzy społeczeństwu w sposób bardzo przystępny i dostosowany 
do „obecnych czasów”. Vlog 6 pod nazwą „O narzędziu, które ułatwia kontakt  
z policjantami" był m.in. prezentowany na terenie województwa świętokrzyskiego 
podczas spotkań z mieszkańcami. Vlog został umieszczony w internecie, gdzie na 
kanale Youtube obejrzało go ponad 2550 osób. Policjanci Zespołu Prasowego 
wielokrotnie brali udział w audycjach radiowych i telewizyjnych m.in. w Radiu Kielce, 
Radiu FaMa, Melo Radio, Radiu Eska, Rmf Maaxx, TVP 3 Kielce, TV Świętokrzyska 
oraz udzielali informacji do lokalnych gazet: Echo Dnia, Gazeta Wyborcza Kielce, 
miesięcznik Pasażer, tygodnik EM Kielc. 
Działania promocyjne polegały również m.in. na: dystrybucji plakatów i ulotek 
promujących KMZB, udziale w festynach, pogadankach, spotkaniach  
z mieszkańcami, eksponowaniu banerów promocyjnych i plakatów, rozdawaniu 
ulotek informacyjnych oraz praktycznym prezentowaniu sposobu nanoszenia 
zagrożenia. KWP nie prowadziła jednak do grudnia 2017 r. ewidencji działań 
promocyjnych realizowanych w ww. formach przez jednostki Policji. Zmieniło się to, 
po skierowaniu przez Pierwszego Zastępcę Komendanta pisma z 21 listopada  
2017 r. do KPP/KMP, w którym polecił komendantom tych jednostek Policji 
zintensyfikować działania związane z popularyzowaniem Mapy w społeczeństwie, 
stwierdzając m.in., że działania w zakresie promocji: powinny być realizowane przez 
wszystkich policjantów, bez względu na stanowisko czy przydział do określonej 
służby. Nadmienił również, że w trakcie spotkań, oprócz informacji o tym narzędziu, 
należy bezwzględnie prezentować krok po kroku, w jaki sposób dokonuje się 
zgłoszenia zagrożenia, począwszy od wyboru strony dostępu do aplikacji. Polecił 
również informować go co miesiąc – za pośrednictwem Naczelnika Wydziału 
Prewencji KWP – o realizacji tych działań.  
Pismem z 15 grudnia 2017 r. Naczelnik Wydziału Prewencji KWP przesłała też do 
komendantów KMP/KPP wzór tabeli z przykładowymi informacjami w powyższym 

http://www.swietokrzvska.policia.gov.pl/


 
 

16 

 

zakresie. Tabela zawierała w kolumnach: liczbę porządkową, działanie/wydarzenie, 
datę/godzinę, adresatów/ilość osób, formę promocji, prowadzącego/funkcję.  

Z dokumentów przesyłanych z wykorzystaniem ww. wzoru zestawienia wynika, że  
w 2018 r. w KMP/KPP i KWP liczba zorganizowanych spotkań promujących Mapę 
wyniosła 1634, liczba organizowanych imprez i stoisk – 182, a liczba 
uczestniczących w nich osób – 91 129. 

 [dowód: akta kontroli str. 191, 493-547] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w badanym obszarze. 

Komendant Wojewódzki prawidłowo realizował zadania dotyczące prowadzenia 
KMZB. Wprowadził również elektroniczny obieg karty weryfikacji zagrożenia 
(aplikację opracowaną w KWP). 

Wydział Prewencji KWP opracował informatyczny program analityczny, służący do 
przetwarzania danych statystycznych generowanych z Mapy. 

KWP w ramach przygotowań do uruchomienia KMZB zorganizowała wiele szkoleń 
w 2016 r. W kontrolowanym okresie koordynatorzy lokalni uczestniczyli  
w szkoleniach przeznaczonych tylko dla nich oraz z udziałem kierownictwa 
KPP/KMP, naczelników wydziałów KWP i wydziałów prewencji KPP/KMP.  

Promocję KMZB prowadził Zespół Prasowy KWP m.in. w mediach 
społecznościowych oraz na stronie internetowej KWP – w 2017 r. zamieścił  
77 i w 2018 r. 38 komunikatów dotyczących KMZB. Policjanci z tego Zespołu 
przygotowali, nagrali i rozpowszechniali dwa filmy promujące korzystanie z Mapy. 
Działania promocyjne polegały również np. na dystrybucji plakatów i ulotek 
promujących KMZB, udziale w festynach, spotkaniach z mieszkańcami oraz 
praktycznym prezentowaniu sposobu nanoszenia zagrożenia. Z ewidencji działań 
promocyjnych, wprowadzonej w grudniu 2017 r., wynika, że w 2018 r. w KMP/KPP  
i KWP liczba zorganizowanych spotkań promujących Mapę wyniosła 1634, liczba 
organizowanych imprez i stoisk – 182, a liczba uczestniczących w nich osób – 
91 129. 

Koordynator wojewódzki prawidłowo wykonywał czynności w zakresie: koordynacji 
realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Mapy, monitorowania wykonywania 
tych zadań przez koordynatorów lokalnych, prowadzenia działalności szkoleniowej 
dla koordynatorów lokalnych i ich zwierzchników oraz prowadzenia ewidencji 
koordynatorów lokalnych. Ponadto na bieżąco informował Pierwszego Zastępcę 
Komendanta, nadzorującego prowadzenie Mapy, o uwagach i wnioskach 
związanych z funkcjonowaniem Mapy na terenie województwa. 

Kierownictwo KWP dokonywało analiz funkcjonowania Mapy i podejmowało 
działania w zakresie eliminacji zagrożeń posiadających nieuprawniony status 
Potwierdzone.  

Rozbieżności kategorii zagrożeń zamieszczone w instrukcji obsługi, prezentacji 
multimedialnej oraz aktualnym wykazie kategorii zgłoszeń, mogły stanowić 
utrudnienie w korzystaniu z KMZB. 

Prawidłowość prowadzenia Mapy zagrożeń była przedmiotem kontroli Wydziału 
Kontroli KWP.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Uzasadnienie 
oceny cząstkowej 
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Wszystkie zbadane karty zagrożeń bezpieczeństwa sporządzane były w ciągu 
dwóch dni od dnia naniesienia zagrożenia. Weryfikacja 50 analizowanych zagrożeń, 
poza trzema przypadkami, nie przekroczyła wymaganego czasu pięciu dni. 
  

2. Efektywność i skuteczność wykorzystania Mapy  
w systemie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa 

2.1. W 2017 r. naniesiono na Mapę 11 800 zgłoszeń. W dniu 9 stycznia 2018 r. 
liczba zagrożeń z 2017 r. o statusie Potwierdzone (wyeliminowane) wyniosła 609  
i Potwierdzone – 4955. Liczba zagrożeń niepotwierdzonych wynosiła 6023.  

Największą liczbę stanowiły następujące zagrożenia: Przekraczanie dozwolonej 
prędkości – 4045, Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 2523, 
Nieprawidłowe parkowanie – 1751, Niewłaściwa infrastruktura drogowa – 717, 
Grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją – 402, Nielegalne rajdy 
samochodowe – 338, Zła organizacja ruchu drogowego – 319, Używanie środków 
odurzających – 250, Akty wandalizmu – 224 i Dzikie wysypiska śmieci – 180.  
Największy procentowy udział w zgłoszonych zagrożeniach posiadających status 
Potwierdzone miały następujące zagrożenia:  Przekraczanie dozwolonej prędkości – 
68,1%, Niestrzeżony przejazd kolejowy – 57,1%, Niszczenie zieleni – 49,6%, 
Nielegalne rajdy samochodowe – 49,1% i Niestrzeżone przejście przez tory – 
48,9%.  

W 2018 r. naniesiono na Mapę  11 107 zgłoszeń. W dniu 2 stycznia 2019 r. liczba 
zagrożeń z 2018 r. o statusie Potwierdzone (wyeliminowane) wyniosła 1650  
i Potwierdzone – 3807. Liczba zagrożeń niepotwierdzonych wynosiła 4987. 
Największą liczbę stanowiły następujące zagrożenia: Przekraczanie dozwolonej 
prędkości – 4267, Nieprawidłowe parkowanie – 1667, Spożywanie alkoholu  
w miejscach niedozwolonych – 1927, Grupowania się małoletnich zagrożonych 
demoralizacją – 486, Niewłaściwa infrastruktura drogowa – 436, Nielegalne rajdy 
samochodowe – 369, Wałęsające się bezpańskie psy – 299, Akty wandalizmu – 
293, Zła organizacja ruchu drogowego – 268 i Używanie środków odurzających – 
260.  

Największy procentowy udział w zgłoszonych zagrożeniach posiadających status 
Potwierdzone miały następujące zagrożenia:  Przekraczanie dozwolonej prędkości – 
71,5%, Miejsca niebezpieczne na terenach wodnych – 66,7%, Dzikie wysypiska – 
60,5, Niewłaściwa infrastruktura drogowa – 60% i Nieprawidłowe parkowanie – 
48,4%.  

Najwięcej zagrożeń do Mapy zostało zgłoszonych z terenu objętego właściwością 
Komendy Miejskiej Policji w Kielcach: w 2017 r. – 2064 (powiat grodzki) i 1740 
(powiat ziemski), w 2018 r. odpowiednio: 1502 i 1647. W dalszej kolejności 
dotyczyło to w 2017 r. zagrożeń zgłoszonych z terenu objętego właściwością 
komend powiatowych: w Jędrzejowie – 1209, w Ostrowcu Świętokrzyskim – 938  
i w Skarżysku-Kamiennej – 792. W 2018 r. były to komendy powiatowe:  
w Starachowicach – 1259, w Końskich – 1247, w Jędrzejowie – 1100 i w Ostrowcu 
Świętokrzyskim – 882. Najmniej zgłoszono zagrożeń w 2017 r. w komendach 
powiatowych: we Włoszczowie – 324, w Opatowie – 488, w Pińczowie  
– 507, w Kazimierzy Wielkiej – 527 i w Sandomierzu – 510. W 2018 r. były to 
komendy powiatowe: w Kazimierzy Wielkiej – 215, w Busku-Zdroju – 405, we 
Włoszczowie – 418, w Opatowie – 434 i w Sandomierzu – 460. 

 [dowód: akta kontroli str. 548-595] 
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Dane dotyczące zagrożeń wprowadzanych do Mapy, nie były wykorzystywane  
w innych systemach sprawozdawczych Policji.  
 [dowód: akta kontroli str. 69] 

2.2. Mapa została opracowana w taki sposób, aby obywatele mogli zapoznać się 
m.in. z występującymi zagrożeniami odnotowanymi w policyjnych systemach 
informatycznych – w tym celu została stworzona mapa statystyczna, obrazująca 
występowanie zagrożeń w wybranych kategoriach przestępstw, interwencji 
policyjnych czy zdarzeń drogowych. Pozwalało to na odzwierciedlenie zagrożeń już 
dostrzeżonych i zarejestrowanych przez służby. Umożliwiało również „weryfikację” 
publikowanych przez ośrodki badania opinii publicznej ocen poczucia 
bezpieczeństwa obywateli z własnymi analizami/danymi –  na mapie statystycznej 
prezentowane są zarówno wyniki badań opinii publicznej dotyczące poczucia 
bezpieczeństwa jak i zagrożenia dotyczące wybranych kategorii przestępstw, 
zdarzeń drogowych czy interwencji policyjnych.  

2.3. Zdaniem Pierwszego Zastępcy Komendanta, zastosowane w KMZB 
rozwiązania pozwalają sprawnie i rzetelnie zidentyfikować skalę oraz rodzaj 
występujących zagrożeń, zdiagnozować oczekiwania społeczne w tym zakresie oraz 
w istotny sposób wpływać na pracę Policji oraz instytucji współodpowiedzialnych za 
zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mieszkańcy uzyskali 
możliwość skutecznego współkształtowania bezpieczeństwa na poziomie lokalnym. 
Mapa zagrożeń stanowi ważny element procesu zarządzania bezpieczeństwem 
publicznym, który jest realizowany we współpracy z innymi podmiotami. Pozwala on 
optymalnie i efektywnie angażować posiadane siły i środki do realizacji zadań 
służbowych przez instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek 
publiczny. Przejawem tego procesu jest m.in. tworzenie nowych lub przywracanie 
uprzednio istniejących posterunków Policji, skuteczniejsze interweniowanie oraz 
wykorzystanie informacji w podejmowanych działaniach profilaktycznych czy 
analizach stanu bezpieczeństwa. Dzięki Mapie istnieje możliwość trafniejszego 
dyslokowania policyjnych sił i środków, dokonywania istotnych zmian modelu 
funkcjonowania policjantów – dzielnicowych, którzy sporządzają Plany działań 
priorytetowych m.in. w oparciu o te dane. W wyniku podejmowanych działań 
zarówno na etapie weryfikacji zagrożeń, jak i w trakcie ich eliminacji, w wielu 
przypadkach wyeliminowano z ruchu drogowego piratów drogowych znacznie 
przekraczających dozwoloną prędkość, zwłaszcza w obszarze zabudowanym, 
poprawiono infrastrukturę drogową, wyegzekwowano przestrzeganie przepisów 
dotyczących właściwego parkowania pojazdów, ograniczono spożywania alkoholu  
w miejscach niedozwolonych oraz wiele innych zagrożeń. Na bazie 
dotychczasowych doświadczeń efekty funkcjonowania KMZB to m.in.: aktywny 
udział społeczeństwa w podejmowanych działaniach na rzecz bezpieczeństwa; 
optymalizacja wykorzystania sił i środków Policji; zwiększenie skuteczności działań 
Policji; zbliżenie Policji do społeczeństwa; dostosowanie struktur Policji do zagrożeń 
– reaktywacja posterunków Policji oraz aktywizacja działań dzielnicowych. 
Proces weryfikacji naniesionych zagrożeń odbywa się poprzez działania policjantów 
(m.in dzielnicowych) pełniących na co dzień służbę w rejonie, gdzie zagrożenie 
wystąpiło. Potwierdzenie występowania zagrożenia nie kończy działań Policji w tym 
zakresie. Informacja taka stanowi podstawę do formułowania zadań dla policjantów 
pełniących służbę zewnętrzną do czasu wyeliminowania zagrożenia.  
Jak już wspomniano wcześniej, w oparciu m.in o informacje pochodzące z Mapy 
dzielnicowi sporządzają Plany działań priorytetowych, w których zakładanym do 
osiągnięcia celem jest eliminacja wskazanego zagrożenia. Powoduje tym samym 
aktywizację działań dzielnicowych. 
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2.4. Pierwszy Zastępca Komendanta odnośnie znaczenia funkcjonowania Mapy dla 
poziomu bezpieczeństwa na terenie województwa świętokrzyskiego  
i poszczególnych powiatów stwierdził, że podjęte działania przez policjantów 
pełniących na co dzień służbę w rejonie, gdzie zagrożenie zostało naniesione, do 
chwili obecnej doprowadziły do potwierdzenia 13 452 zagrożeń i wyeliminowania  
7623, które internauci przekazali świętokrzyskiej Policji za pośrednictwem aplikacji. 
Anonimowość i powszechny dostęp do internetu oraz prosta w obsłudze aplikacja 
powodują, że ludzie chętnie sięgają po ten kanał wymiany informacji. KMZB jest 
kolejnym źródłem informacji o potrzebach społeczeństwa w zakresie lokalnego 
bezpieczeństwa. Źródło to jest wykorzystywane do bieżącej analizy stanu 
bezpieczeństwa na potrzeby dyslokacji służby. Potwierdzenie bądź niepotwierdzenie 
występowania zagrożenia nie kończy działań Policji w omawianym zakresie. 
Znaczącą wartością mapy jest też sama informacja przekazana od osoby, która jest 
bezpośrednio zainteresowana przeciwdziałaniem zagrożeniom. Zarówno Policja, jak 
i użytkownicy w równym stopniu są zaangażowani w powodzenie tego narzędzia, 
które prowadzi do zapewnienia ładu i porządku publicznego wśród lokalnych 
społeczności. 

2.5. Odnosząc się do analiz zagrożeń bezpieczeństwa w województwie 
świętokrzyskim sporządzanych na podstawie informacji zawartych w Mapie 
zagrożeń stwierdził, iż zarządzenie nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia  
14 sierpnia 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów 
pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze 
prewencyjnym19, w § 5 pkt 1 wskazuje, jako odpowiedzialnego za opracowanie 
analiz stanu bezpieczeństwa i porządku na potrzeby dyslokacji służby komendanta 
powiatowego/miejskiego/rejonowego Policji i komendanta komisariatu Policji. 
Wykorzystanie informacji z KMZB w analizach stanu bezpieczeństwa odbywa się na 
poziomie powiatowym, gdzie istnieje możliwość bezpośredniego, trafniejszego 
dyslokowania policyjnych sił i środków. Według informacji przekazanych 14 marca 
2019 r. podczas narady służbowej kadry kierowniczej Policji, trwają prace nad 
zmianą odpowiednich zarządzeń Komendanta Głównego Policji, które wprowadzą 
obowiązek dokonywania sformalizowanych, np. comiesięcznych analiz danych 
zgromadzonych w KMZB w zakresie zgłoszeń potwierdzonych, w tym 
„zgrupowanych”, w celu ich wykorzystywania w analizach stanu bezpieczeństwa  
i dyslokacji służb. 

2.6. W KMZB (ani w innych dokumentach) nie określono zakładanych celów 
funkcjonowania Mapy, a tym samym mierników ich osiągania. 

Według wyjaśnień Pierwszego Zastępcy Komendanta: Z uwagi na fakt, że na 
poziomie lokalnym mogą występować przypadki nieodpowiedzialnego korzystania  
z KMZB poprzez celowe wprowadzanie do Mapy nieistniejących zagrożeń, nie 
wprowadzono miernika ilościowego dotyczącego wskazania oczekiwanego progu  
w tym zakresie. 
 [dowód: akta kontroli str. 65, 69-70, 282-285] 

  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w badanym obszarze. 

                                                      
19 Dz. Urz. KGP z 2018 r. poz. 108. 
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Efektem funkcjonowania KMZB było naniesienie przez mieszkańców w 2017 r.  
11 800 zagrożeń, spośród których w dniu 9 stycznia 2018 r. było 5564 zagrożeń 
potwierdzonych, tj. mających status Potwierdzone (wyeliminowane) – 609  
i Potwierdzone – 4955. Stanowiło to 47% wszystkich zgłoszonych zagrożeń.  
W 2018 r. naniesiono 11 107 zagrożeń, spośród których w dniu 2 stycznia 2019 r.,  
było 5457 zagrożeń potwierdzonych, o statusach Potwierdzone (wyeliminowane)  
– 1650 i Potwierdzone – 3807. Stanowiło to 49% wszystkich zgłoszonych 
zagrożeń20. 

Ze względu na nieokreślenie w KMZB zakładanych celów funkcjonowania Mapy  
i mierników ich osiągania, nie było możliwe odniesienie się do efektywności  
i skuteczności wykorzystania Mapy w systemie podnoszenia poziomu 
bezpieczeństwa. 

Dane dotyczące zagrożeń wprowadzanych do Mapy, nie były wykorzystywane  
w innych systemach sprawozdawczych Policji. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
20 W obliczeniach tych nie zostały uwzględnione zagrożenia, które uzyskały status Żart lub pomyłka. 
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V.  Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

 

Kielce,        czerwca 2019 r. 
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