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I. Dane identyfikacyjne 
Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku Kamiennej (dalej: Komenda lub KPP), 
ul. Szydłowiecka 22, 26-110 Skarżysko-Kamienna. 

 

Inspektor Tomasz Śliwiński, Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku-Kamiennej 
(dalej: Komendant Powiatowy). 

 

1. Prowadzenie 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 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 

 

Andrzej Kamiński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKI/34/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r.  

 (akta kontroli str.1-3) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 

Jednostka 
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kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym zakresie. 

W Komendzie podjęto właściwe działania w celu przygotowania się do prowadzenia 
Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa (dalej: KMZB). 

Wprowadzono wewnętrzne uregulowania dotyczące funkcjonowania KMZB, 
wyznaczono czterech koordynatorów lokalnych oraz zapoznano ich z obowiązkami 
związanymi z jej działaniem.  

Przeprowadzono działania informująco-promujące funkcjonowanie KMZB na terenie 
powiatu skarżyskiego.  

Analiza 25 Kart Weryfikacji Zagrożeń (dalej: Karty) sporządzonych w latach 2016-
2018 wykazała, że wszystkie zostały sporządzone przez koordynatorów lokalnych, 
tj.  osoby uprawnione, w terminie nieprzekraczającym dwóch dni od daty naniesienia 
na KMZB zagrożenia, określonym w wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji 
z dnia 14 września 2016 r. w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas 
realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa3 (dalej: Wytyczne). Maksymalny czas wskazany przez 
koordynatorów lokalnych na weryfikację zagrożenia nie przekraczał pięciu dni od 
daty utworzenia Karty i był zgodny z Wytycznymi. Data zmiany statusu 
na „Weryfikowane” następowała w dniu sporządzenia Karty. Rzeczywisty czas 
realizacji zadania nie przekraczał czasu planowanego. Wszystkie badane karty 
zawierały dane osób sporządzających Kartę oraz służb wykonujących zadanie. 
Wskazane zostały również osoby realizujące zadanie. 

KPP nie posiadała informacji o liczbie zagrożeń zgłoszonych do KMZB, w oparciu  
o dane pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie bezpośrednich kontaktów  
z obywatelami, przedstawicielami samorządów terytorialnych i organizacji 
pozarządowych oraz realizowanych debat społecznych poświęconych 
bezpieczeństwu publicznemu.  

Efektem funkcjonowania KMZB było naniesienie przez mieszkańców w 2017 r.  
792 zagrożeń, z których 26 kwietnia 2019 r. status „Potwierdzone (wyeliminowane)” 
miało 179 zagrożeń i „Potwierdzone”4 – 99. W 2018 r. naniesiono 538 zagrożeń,  
z których 26 kwietnia 2019 r. status „Potwierdzone (wyeliminowane)” miało  
92 zagrożenia i „Potwierdzone” – 128. 

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

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

opisowej. 
3 Dz. Urz. KGP poz. 58, ze zm. 
4 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 zagrożenia, przez policjantów eliminujących zagrożenie.   

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1. Prowadzenie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa 
Pismem z dnia 28 czerwca 2016 r. Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Kielcach przesłał do KPP materiały dotyczące KMZB i poinformował 
jednocześnie, że w okresie od 1 do 31 lipca 2016 r. w trzech garnizonach: 
stołecznym, podlaskim i pomorskim prowadzony będzie pilotaż narzędzia 
informatycznego pod nazwą KMZB. Podczas prowadzonego pilotażu dokonana 
zostanie weryfikacja prawidłowości przyjętych założeń oraz wypracowane zostaną 
optymalne rozwiązania organizacyjne celem wprowadzenia ww. narzędzia na 
terenie kraju. W związku z powyższym polecił dokonanie analizy przesłanego 
materiału przez Zespoły Zadaniowe powołane na podstawie § 7 decyzji nr 46/2016 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie 
powołania zespołu koordynującego działania w zakresie funkcjonowania map 
zagrożeń bezpieczeństwa na terenie garnizonu świętokrzyskiego. 
W  przedmiotowym piśmie polecono wyznaczenie w powołanych Zespołach 
Zadaniowych po dwie osoby (z prewencji i ruchu drogowego), które będą 
koordynatorami działań w ramach KMZB. Rolą koordynatorów będzie bieżące 
monitorowanie obszaru podległego KPP, pod kątem nanoszenia przez obywateli 
zagrożeń na KMZB. 

Pismem z dnia 8 lipca 2016 r. Komendant Powiatowy poinformował Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Kielcach o wyznaczeniu dwóch koordynatorów do 
monitorowania nanoszonych zgłoszeń w przedmiotowym narzędziu informatycznym. 
Zespół Zadaniowy powołany do koordynowania działań w zakresie funkcjonowania 
KMZB i dokonali analizy jej założeń organizacyjnych. Członkowie Zespołu zostali 
zapoznani z instrukcją obsługi narzędzia. Omówiona została rola koordynatora oraz 
zasady sporządzania Kart. 

Pismem z dnia 12 sierpnia 2016 r. Komendant Główny Policji w związku ze 
zbliżającym się czasem wdrożenia w całym kraju produkcyjnego narzędzia 
informatycznego KMZB, polecił podjęcie działań zmierzających do zapewnienia 
właściwej obsługi aplikacji przez policjantów, a w szczególności: wyznaczyć osoby, 
które w komendach m.in. powiatowych będą pełniły funkcję koordynatora. Polecił, 
aby w terminie do 19 sierpnia 2016 r. dla wyznaczonych osób założyć indywidualne 
konta zgodnie z przesłaną instrukcją.  

W dniu 24 sierpnia 2016 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach 
(dalej: KWP) została zorganizowana odprawa służbowa, z udziałem m.in. 
przedstawicieli KPP, podczas której przedstawiono założenia i efekty z pilotażowego 
uruchomienia aplikacji w okresie od 1 lipca 2016 r. do 12 sierpnia 2016 r. na terenie 
województw podlaskiego i pomorskiego oraz garnizonu stołecznego. Ponadto 
wskazano zasady promocji nowego narzędzia wśród społeczeństwa. 

Pismem z dnia 28 września 2016 r. Wydział Prewencji KWP poinformował KPP, że 
termin wdrożenia produkcyjnego KMZB wstępnie został wyznaczony 
na 5 października 2016 r. i jednocześnie zwrócił się o wyegzekwowanie zapoznania 
wszystkich koordynatorów lokalnych z treścią Wytycznych. Koordynatorzy lokalni 
zostali zapoznani z Wytycznymi. 

(akta kontroli str. 4-10) 

                                                      
5 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. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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W dniu 7 października 2016 r. Komendant Powiatowy wydał decyzję nr 57/2016  
w sprawie powołania w KPP koordynatorów lokalnych odpowiedzialnych za 
koordynację działań w zakresie funkcjonowania mapy zagrożeń bezpieczeństwa  
w powiecie skarżyskim oraz nadzoru nad funkcjonowaniem KMZB.  
Nadzór nad realizacją przez policjantów zadań związanych z funkcjonowaniem 
KMZB zagrożeń bezpieczeństwa w powiecie skarżyskim został powierzony 
Pierwszemu Zastępcy Komendanta Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. 
Jako zespół pomocniczy i wykonawczy nadzorujący realizację zadań w KPP 
powołano czterech koordynatorów lokalnych w składzie: 
1) w zakresie zdarzeń i wykroczeń o charakterze prewencyjnym: 
− Specjalistę Zespołu ds. Organizacji Służby Zarządzania Kryzysowego i Operacji 

Policyjnych Wydziału Prewencji KPP; 
− policjanta zajmującego Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych 

Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej. 
2) w zakresie zdarzeń i wykroczeń w ruchu drogowym – dwóch asystentów 
Wydziału Ruchu Drogowego KPP. 
Bezpośredni nadzór nad koordynatorami lokalnymi został powierzony naczelnikom 
Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu drogowego KPP. Natomiast zapewnienie 
ze strony technicznej funkcjonowania KMZB na szczeblu powiatowym i gminnym 
powierzono inspektorowi Zespołu Łączności i Informatyki KPP. 
Do zadań osób nadzorujących należał w szczególności bezpośredni nadzór nad 
pracami koordynatorów lokalnych oraz sprawowanie nadzoru nad weryfikacją 
zagrożeń naniesionych na KMZB w powiecie skarżyskim. 
Do głównych zadań koordynatorów lokalnych należało: 
− bieżące monitorowanie zdarzeń pojawiających się na KMZB na szczeblu 

powiatowym i gminnym; 
− sporządzanie Kart i przekazywanie ich do kierowników odpowiednich 

jednostek/komórek organizacyjnych celem weryfikacji zagrożenia; 
− dokonywanie zmian statusu zagrożenia na KMZB; 
− przekazywanie informacji osobom sprawującym bezpośredni nadzór 

o funkcjonowaniu KMZB na szczeblu powiatowym i gminnym. 
Koordynatorzy lokalni zostali zobowiązani również do prowadzenia teczek 
zagadnieniowych zarejestrowanych w wydziałach koordynatorów lokalnych, 
w których gromadzone będą karty weryfikacji zdarzenia rejestrowane kolejno.  

W dniu 31 sierpnia 2017 r. Komendant Powiatowy wydał decyzję nr 76/2017 
w sprawie wdrożenia oprogramowania „Elektroniczna Karta Weryfikacji Zagrożenia” 
w KPP.  

Od 4 września 2017 r. została wprowadzona do użytkowania „Elektroniczna Karta 
Weryfikacji Zagrożenia” (dalej: EKWZ), a jej użytkownicy zostali zobowiązani do 
przestrzegania zasad określonych w „Polityce bezpieczeństwa EKWZ oraz 
„Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania 
danych osobowych EKWZ”. 

Komendant Powiatowy decyzją nr 5/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie 
koordynatorów lokalnych w KPP odpowiedzialnych za koordynowanie działań 
w zakresie funkcjonowania mapy zagrożeń bezpieczeństwa w powiecie skarżyskim 
oraz nadzoru nad funkcjonowaniem KMZB zmienił poprzednio obowiązującą 
decyzję z dnia 7 października 2016 r. 
Najważniejsze zmiany dotyczyły przejęcia osobistego nadzoru nad wykonywaniem 
przez policjantów zadań związanych z funkcjonowaniem KMZB na terenie powiatu 
skarżyskiego oraz uregulowaniu zasad elektronicznego obiegu Kart.  
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Koordynatorzy lokalni pełnili swoje obowiązki w oparciu o miesięczne „plany 
koordynatorów lokalnych KPP do obsługi KMZB na terenie powiatu skarżyskiego”. 
W powyższych dokumentach określone były dni pełnienia dyżurów przez 
poszczególnych koordynatorów nad obsługą wprowadzonych zgłoszeń w KMZB,  
w tym dyżury domowe pełnione w celu dokonywania zmian (status „Nowe” 
na „Weryfikacja”) wprowadzonych zgłoszeń w ostatnie dni robocze tygodnia,  
tj. w piątki. 

(akta kontroli str.11-22, 83-89) 

W okresie kontrolowanym funkcję koordynatorów pełniło pięć osób, z tego trzy 
osoby przez cały okres, jedna od początku funkcjonowania KMZB do dnia  
15 kwietnia 2018 r. oraz jedna od dnia 16 kwietnia 2018 r.  
W „Kartach opisu stanowiska pracy” ww. osób w zakresie dotyczącym funkcji 
koordynatorów lokalnych zawarto następujące zapisy: 
− pełnienie funkcji koordynatora lokalnego KMZB oraz administratora lokalnego 

EKWZ – jedna osoba; 
− pełnienie funkcji koordynatora lokalnego KMZB oraz zastępcy administratora 

lokalnego EKWZ – trzy osoby; 
− pełnienie funkcji koordynatora lokalnego KMZB oraz obsługi EKWZ – jedna 

osoba. 
W sprawie braku w przedmiotowych dokumentach szczegółowych zakresów 
obowiązków związanych z funkcją koordynatora lokalnego KMZB, Zastępca 
Naczelnika Wydziału Prewencji Podinspektor Tomasz Wydrzyński wyjaśnił: Zgodnie 
z zarządzeniem nr 1041 z dnia 28 września 2007 r. Komendanta Głównego Policji  
w sprawie szczegółowych zasad i zakresu działania komend, komisariatów i innych 
jednostek organizacyjnych Policji6 dla stanowisk policyjnych sporządza się karty 
opisu stanowisk pracy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik  
nr 1 do zarządzenia (…). Punkt 8 kart stanowisk pracy zawiera zakres 
zadań/obowiązków, a zgodnie z instrukcją zadania powinny być formułowane  
w sposób prosty i zwięzły, stosując przykładowe zwroty jak: planowanie, 
organizowanie, nadzorowanie, kontrolowanie, zatwierdzanie, wykonywanie, 
przygotowywanie, dostarczanie, analizowanie, projektowanie, ewidencjonowanie. 
Karty opisu stanowisk pracy koordynatorów KMZB powołanych w KPP zawierają po 
jednym zdaniu dotyczącym jej obsługi w brzmieniu „Pełni funkcję koordynatora 
lokalnego KMZB oraz administratora/obsługi lokalnego EKWZ”. Takie sformułowanie 
zadania jest zgodne z zasadami określonymi w przedmiotowym zarządzeniu, 
natomiast kwestie szczegółowe określają wewnętrzne przepisy Policji (Wytyczne). 

(akta kontroli str. 23-33) 

Na stronie internetowej KPP7 zamieszczono m.in. link do strony zawierającej kontakt 
z koordynatorem wojewódzkim KMZB (strona ta podawała kontakt za pomocą 
poczty elektronicznej na adres: kmzb@ki.policja.gov.pl) oraz link do KMZB, 
otwierający stronę Policja.pl8. Na stronie tej znajdowało się wprowadzenie, 
zawierające założenia i cele wykorzystywania tego narzędzia oraz stwierdzenie, 
że KMZB zawiera informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach: 
− informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych; 
− pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:  

• bezpośrednich kontaktów z obywatelami, przedstawicielami samorządów 
terytorialnych i organizacji pozarządowych;  

                                                      
6 Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 50. 
7 http://www.skarzysko-kamienna.swietokrzyska.policja.gov.pl/ 
8 http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html 
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• w toku realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  
publicznemu; 

− pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany 
informacji. 
Widniała również informacja, że została dodana nowa kategoria zagrożeń o nazwie 
”Miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej”, z wykorzystaniem której można 
przekazywać informacje o wszelkich zagrożeniach występujących w tego rodzaju 
miejscach.  

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

Link „Mapa zagrożeń bezpieczeństwa – Statystyka” otwierał stronę KMZB 
prezentującą na mapie kraju dane statystyczne w formie graficznej – terytorialnie lub 
punktowo, w następujących 27 kategoriach: ocena skuteczności Policji 2017; 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, 
wymuszenie; uszkodzenie rzeczy; bójka i pobicie; uszczerbek na zdrowiu; 
seksualne; 17x7 (ilość 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. 
Po wybraniu konkretnej kategorii i „najechaniu” kursorem myszki na dane 
województwo lub dane miejsce na ekranie, wyświetlane były procentowe dane dot. 
danej kategorii. Zawarte w tej mapie dane statystyczne nie odnoszą się do zagrożeń 
nanoszonych przez internautów na KMZB. 

W sprawie wykorzystywania przez KPP „KMZB – Statystyka”, Zastępca Naczelnika 
Wydziału Prewencji wyjaśnił: Dane statystyczne dotyczące zgłoszeń na KMZB 
omawiane są podczas odpraw służbowych kierownictwa jednostki z kadrą 
dowodzenia średniego szczebla. Zawarte są one w analizach stanu bezpieczeństwa 
i porządku na terenie powiatu skarżyskiego i omawiane podczas posiedzeń 
Powiatowego Zespołu Zadaniowego ds. koordynacji Działań Zewnętrznych 
odbywającej się w KPP każdego tygodnia. Ponadto w oparciu o udostępniony przez 
Komendę Główną Policji link KPP posiada dostęp do informacji statystycznych 
dotyczących zgłoszeń w KMZB. Informacje te wykorzystywane są w zależności od 
potrzeb podczas odpraw służbowych, prowadzonych debat i spotkań ze 
społeczeństwem. Dane te stanowią również podstawę do porównania  
z zagrożeniami występującymi na terenie innych jednostek administracyjnych kraju. 
Zarówno wgląd, jak i wykorzystanie tych danych nie jest w KPP dokumentowane. 

(akta kontroli str. 94) 

W KPP nie ustalono pisemnych zasad wykorzystywania informacji pozyskiwanych 
od społeczeństwa o zagrożeniach bezpieczeństwa w trakcie bezpośrednich 
kontaktów z obywatelami, przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji 
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pozarządowych itp. KPP nie posiadała również informacji o liczbie zagrożeń 
zgłoszonych do KMZB, w oparciu o pozyskiwane w powyższy sposób informacje.  

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP wyjaśnił: policjanci KPP podczas 
spotkań ze społeczeństwem (odwiedziny seniorów, obsługa punktów przyjęć 
interesantów, debaty społeczne, spotkania profilaktyczne adresowane do różnych 
grup społecznych organizowane w siedzibie KPP i na terenie jednostek samorządu 
terytorialnego/organizacji pozarządowych) przedstawiali ideę i cele funkcjonowania 
KMZB. W ramach wspomnianych przedsięwzięć informowali jak krok po kroku 
zamieszczać zgłoszenia o zagrożeniach. Wykorzystywali w tym celu wersję 
szkoleniową KMZB. (….) mając na względzie, że część społeczeństwa nie posiada 
komputera, bądź nie potrafi obsługiwać internetu policjanci KPP (głównie 
dzielnicowi) informowali o możliwości bezpośredniego zgłoszenia zagrożenia przy 
wykorzystaniu służbowych telefonów posiadających aplikację KMZB. Brak jest 
jednak informacji dotyczącej czy w ogóle i w ilu przypadkach taka sytuacja miała 
miejsce, gdyż nie gromadzimy w tym zakresie danych.  

(akta kontroli str. 35, 52) 

W KPP nie opracowywano analiz danych uzyskanych na podstawie zgłoszeń 
wprowadzanych do KMZB przez społeczeństwo. Zastępca Naczelnika Wydziału 
Prewencji KPP wyjaśnił: informacje o zgłoszeniach przedstawianie i omawiane były 
podczas codziennych odpraw kierownictwa jednostki z kadrą dowodzenia średniego 
szczebla. Podczas cotygodniowego i comiesięcznego posiedzenia Powiatowego 
Zespołu Zadaniowego ds. Koordynacji Działań Zewnętrznych przedstawiana  
i omawiana była analiza stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu 
skarżyskiego. Zawierała ona między innymi informację o ilości wprowadzonych 
zgłoszeń do KMZB. Wskazane przez społeczeństwo zgłoszenia wykorzystywane 
były do określania rejonów i miejsc zagrożonych oraz zaplanowania sił i środków 
umożliwiających właściwą reakcję na zagrożenia. 
Dane zawarte na KMZB wskazywały Policji miejsca, na które należy zwrócić 
szczególną uwagę według społeczeństwa. Policja weryfikowała sygnały  
o zagrożeniach, a jeżeli informacje okazywały się prawdziwe, podejmowała 
odpowiednie działania. Efektem podjętych działań w ramach KMZB była reakcja 
i eliminowanie na terenie powiatu skarżyskiego kilkuset zagrożeń, które internauci 
przekazali Policji za pośrednictwem aplikacji.  
Wskazane przez społeczeństwo zgłoszenia wykorzystywane były do określania 
rejonów i miejsc zagrożonych oraz zaplanowania sił i środków umożliwiających 
właściwą reakcję na zagrożenia.  
Ponadto dzielnicowi wskazując w opracowywanym w cyklu półrocznym Planie 
działań priorytetowych wykorzystywali między innymi informacje o zagrożeniach 
zgłoszonych do KMZB, które wykorzystywali w codziennej służbie obchodowej, 
dokonując sprawdzeń wskazanego miejsca i podejmowali działania zmierzające 
do ich wyeliminowania. 
Przekazywane za pośrednictwem KMZB informacje o zagrożeniach na terenie 
powiatu skarżyskiego wykorzystywane są w codziennej służbie do dyslokowania sił 
policyjnych w miejsca wskazane jako zagrożone. W wyniku prowadzonych 
czynności policjanci dążyli do wyeliminowania wszystkich zgłoszonych 
nieprawidłowości poprzez m.in. zastosowanie postępowania mandatowego, 
pouczeń, bądź innych środków oddziaływania pozakarnego, skierowanie wniosku 
o ukaranie przez sąd, wystąpienie do właściwej instytucji itp. 

Spośród opinii na temat funkcjonowania KMZB przekazywanych podczas spotkań 
ze społeczeństwem, przedstawicielami instytucji rządowych, samorządowych w KPP 
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znane są jedynie pozytywne, traktujące o możliwości wpływania mieszkańców 
na poprawę poziomu bezpieczeństwa. 

(akta kontroli str. 414-415) 

Na stronie KMZB znajdowały się: Regulamin korzystania z zasobów serwisu 
internetowego pn. „KMZB” (który w przypadku korzystania z KMZB wymagał 
akceptacji), instrukcja obsługi i prezentacja medialna czynności jakie należało 
wykonywać („krok po kroku”), w przypadku wprowadzania zgłoszenia zagrożenia 
lub korzystania z innych funkcjonalności tego narzędzia.  
Instrukcja Obsługi KMZB 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 zwierząt leśnych”, „Znęcanie się nad 
zwierzętami”, „Zła organizacja ruchu drogowego”, „Żebractwo”. Również prezentacja 
multimedialna zawierała ww. kategorie zagrożeń. 
Lista ww. kategorii zagrożeń ujęta była również w prezentacji KMZB.   

Drugi link otwierał stronę „Mapę zagrożeń bezpieczeństwa” (dalej: Mapa zagrożeń, 
Mapa), stronę KMZB, będącą aplikacją interaktywną dla społeczeństwa. Po jej 
otwarciu wyświetlał się komunikat o wprowadzeniu nowej kategorii zagrożeń pn. 
„Miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej”. Po zapoznaniu się z tą 
informacją, na ekranie pojawia się mapa Polski, na której znajdowały się piktogramy 
– pięciokolorowe pierścienie, określające grupy zagrożeń w danym rejonie. 
Wewnątrz pierścieni znajdowały się liczby zagrożeń, które ulegały zmianie podczas 
powiększania mapy, tj. przybliżania danego miejsca. Po prawej stronie na mapie 
znajdowała się legenda informująca o trzech rodzajach map podkładowych: MAPA 
TOPO I,  MAPA ORTO, MAPA TOPO II, statusie zagrożeń: kolor zielony – 
„Nowe/Dodane”, kolor żółty – „W Trakcie Weryfikacji”, kolor czerwony – 
„Potwierdzone”, kolor niebieski – „Potwierdzone (wyeliminowane)” kolor szary – 
„Niepotwierdzone” oraz kategorie zagrożeń: 25 pięć kategorii, wymienionych wyżej.  
W lewym górnym rogu znajdowało się pole z napisem „Wyszukaj Adres”, gdzie po 
wpisaniu danego województwa, powiatu, gminy czy miejscowości, obszar ten został 
zaznaczony na mapie, a na jego obszarze pojawiały się poszczególne kategorie 
zagrożeń. Po wpisaniu „skarżyski” wyświetlał się teren powiatu skarżyskiego, na 
którym w dniu oględzin znajdowało się pięć piktogramów grupowych, w postaci ww. 
pięciokolorowych pierścieni, z danymi dot. zagrożeń: w okolicy Skarżyska-
Kamiennej – 233, Suchedniowa – 48, Łącznej – 15, Bliżyna – 36,  Skarżyska 
Kościelnego – czterech; zgłoszenia wpisane w pierścienie nie określały dokładnego 
terytorium. Łącznie było 336 zagrożeń. 
Ponadto w trakcie oględzin stwierdzono, że na Mapie brak było piktogramu koloru 
brązowego, który świadczy o uznaniu zagrożenia jako „Żart lub pomyłka”. Nie był on 
uwidaczniany z dostępu publicznego. 
Wg informacji zawartej w instrukcji, proces weryfikacji powinien nastąpić najpóźniej 
do pięciu dni9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być dłuższy. 

W dolnej części Mapy po stronie lewej znajdowało się czerwone kółko ze znakiem 
plus, którego kliknięcie spowodowało otworzenie tabeli Wybierz kategorię 

                                                      
9 Zgodnie z § 6 ust. 2 Wytycznych. 
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zgłoszenia. Tabela zawierała 24 kategorie zagrożeń, które mogły być naniesione 
na Mapę, poprzez kliknięcie na któreś z nich i na miejsce jego występowania 
na Mapie.  
Z porównania wykazu kategorii zawartych w instrukcji obsługi i prezentacji 
multimedialnej wynikało, że 9 maja 2019 r. w wykazie kategorii zgłoszeń nie było 
„Dzikich kąpielisk”, „Miejsc niebezpiecznych na terenach wodnych” i „Utonięć”, 
natomiast znalazły się dwie nowe kategorie: „Miejsca niebezpieczne na wodach” 
i „Miejsca niebezpiecznej działalności rozrywkowej”.  
Po naniesieniu miejsca występowania zagrożenia, obywatel powinien również 
wpisać datę, godzinę występowania zagrożenia i dzień tygodnia oraz mógł dołączyć 
do zgłoszenia zdjęcie lub opis.  
W dolnej części Mapy po prawej stronie znajdowało się czerwone koło, kliknięcie 
którego umożliwiało filtrowanie zagrożeń według podziału na status lub kategorię 
zagrożenia. Kliknięcie powodowało pojawienie się tabeli zawierającej kategorie 
zagrożeń ich statusu oraz możliwości sprawdzenia, jakie zagrożenie zostało 
naniesione w określonym czasie i dniu tygodnia, z możliwością cofnięcia się  
w kalendarzu o jeden miesiąc.  
W dniu 9 maja 2019 r. na terenie powiatu skarżyskiego znajdowało się 336 
widocznych zagrożeń, w tym o statusach: „Nowe” – 0, „Weryfikacja”  
– 3, „Potwierdzone” – 281, „Potwierdzone (wyeliminowane)” – 50, „Niepotwierdzone” 
– 2, „Żart lub pomyłka” – brak zagrożeń. 
Powyższe zdarzenia dotyczyły takich kategorii jak: „Akty wandalizmu” – 7; „Dzikie 
wysypiska śmieci” – 36; „Grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją”  
– 15; „Miejsca niebezpieczne na wodach” – 1; „Nielegalne rajdy samochodowe”  
– 2; „Nieprawidłowe parkowanie” – 35; „Niestrzeżone przejście przez tory”  
– 9; „Niestrzeżony przejazd kolejowy” – 2; „Niewłaściwa infrastruktura drogowa”  
– 8; „Poruszanie się po terenach leśnych quadami” – 40; „Przekraczanie dozwolonej 
prędkości” – 75; „Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych”  
– 94; „Utonięcia” – 1; „Używanie środków odurzających” – 2; „Wypalanie traw”  
– 5; „Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych” – 1; „Zła organizacja ruchu 
drogowego” – 3. 

(akta kontroli str. 391-393,396-410) 

Koordynatorzy lokalni za pomocą przystosowanej strony internetowej, która 
powiązana jest z portalem Geoportal dokonywali odczytu wprowadzonych zagrożeń.  
Po zalogowaniu koordynatorzy dokonywali odczytu ze swojego powiatu czy były 
wprowadzone nowe zagrożenia. Były one wyświetlane w kolorze zielonym. 
Koordynator lokalny nie miał możliwości podejrzenia innego powiatu w Polsce, poza 
tym na który zostały mu nadane uprawnienia. Po zapoznaniu się z wprowadzonymi 
danymi przenosili je do EKWZ. Zagrożenie miało zmieniony status z nowe (zielone) 
na weryfikacja (żółty), która została wykonana w przeciągu pięciu dni, można było ją 
przedłużyć do siedmiu, przy czym należało przesłać informację do koordynatora 
wojewódzkiego. 
Mapę można było oddalić lub też przybliżać do wskazanego miejsca, na którym 
wystąpiło zagrożenie. Gdy była oddalona widać było ogólną liczbę wprowadzonych 
przez społeczeństwo zagrożeń. Przybliżając Mapę zagrożenia przenosiły się  
w miejsca, w których były wprowadzone. 
Na Mapie dostępna była funkcja filtrowania danych, w której można było znaleźć 
opcje: Status, Kategoria, Data Od, Data Do, Dni Tygodnia, Pora Dnia. 
Status – opcja pozwalała wybrać sześć statusów dostępnych na Mapie – „Nowe”, 
„Weryfikacja”, „Potwierdzone”, „Potwierdzone (wyeliminowane)”, „Niepotwierdzone”, 
„Żart lub pomyłka”. 
Kategoria – umożliwiała wybranie spośród następujących kategorii zagrożeń: „Akty 
wandalizmu”, „Bezdomność”, „Dzikie kąpieliska”, „Dzikie wysypiska śmieci”, 
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„Grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją”, „Kłusownictwo”, „Miejsca 
niebezpieczne na terenach wodnych”, „Miejsca niebezpieczne na wodach”, „Miejsca 
niebezpiecznej działalności rozrywkowej”, „Nielegalna wycinka drzew”, „Nielegalne 
rajdy samochodowe”, „Nieprawidłowe parkowanie”, „Niestrzeżone przejście przez 
tory”, „Niestrzeżony przejazd kolejowy”, „Niewłaściwa infrastruktura drogowa”, 
„Niszczenie zieleni”, „Poruszanie się quadami po terenie leśnym”, „Przekraczanie 
dozwolonej prędkości”, „Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych”, 
„Utonięcia”, „Używanie środków odurzających”, „Wałęsające się psy bezpańskie”, 
„Wypalanie traw”, „Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych”, „Znęcanie się 
nad zwierzętami”, „Zła organizacja ruchu”, „Żebractwo”. 
Data od-do – ustawienie czasookresu do sporządzenia danych sprawozdawczych. 
Dni tygodnia – pozwalała zaznaczyć wybrany dzień lub kilka dni tygodnia. 
Pora dnia – do dyspozycji rano, popołudnie, wieczór, noc. 
Dzięki parametrom filtrowania można było w dowolny sposób wybrać dostępną 
kategorię i status (brak możliwości wyświetlenia statusu „Nowe” i „Weryfikacja” po 
upływie pięciu dni od wprowadzenia zagrożenia w dniu przeglądania strony). 

Koordynatorzy lokalni na swojej Mapie widzieli wszystkie wprowadzone przez 
obywateli zagrożenia wraz z opisami od dnia wprowadzenia KMZB. 
Obywatele korzystając z aplikacji ogólnodostępnej widzieli zagrożenia 
„Potwierdzone” i zmiany statusów, jeśli wprowadzili zagrożenie. Statusy 
„Niepotwierdzone”, „Potwierdzone (wyeliminowane) znikały po upływie 30 dni. 
Brak było możliwości wybrania lokalizacji. Interesującą lokalizację trzeba było 
szukać ręcznie przesuwając kursorem po Mapie i zbliżając. 

Po uruchomieniu aplikacji widoczna była zakładka „Karta Weryfikacji Zagrożenia”, 
gdzie koordynator wprowadzał Karty. Po kliknięciu w powyższą zakładkę pojawiał 
się ekran „Lista Zagrożeń” z widocznymi wszystkimi dodanymi zagrożeniami oraz 
zakładka „Lista KWZ” (z widocznymi sporządzonymi Kartami). W celu rejestracji 
zagrożenia koordynator wchodził w zakładkę „Dodaj zagrożenie” i uzupełniał pola 
dotyczące: jednostki (rejonu), daty i czasu powstania zagrożenia, liczby zagrożeń, 
identyfikatora zgłoszenia z Mapy zagrożeń, kategorię zagrożeń, miejsca zagrożenia 
(województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, nr domu lub lokalizacja 
niestandardowa, opis zagrożenia). 
Jeżeli koordynator stwierdzał, że zagrożenie nie było „Żartem lub pomyłką” 
zaznaczał pole TAK – w takiej sytuacji była generowana Karta. Następnie 
koordynator klikał pole „Dodaj” i był przekierowywany do ekranu karty weryfikacji 
zagrożenia, w której wprowadzał: 
- szczegółowe zadania dla poszczególnych wykonawców; 
- termin wykonania zadania i dni tygodnia. 
Następnie kierownik danej komórki w polu „Adnotacje o Efektach Realizacji 
Zadania” wskazywał policjantów realizujących zadanie. 
W polu „Wynik Podjętych Działań” kierownik komórki organizacyjnej, której policjant 
realizował zadanie zmieniał status zagrożenia. 
W polu „Zamknięcie Karty” koordynator wprowadzał zamknięcia karty oraz zmieniał 
status zagrożenia. 
Z aplikacji EKWZ można było również korzystać w celach statystycznych poprzez 
zaznaczanie na ekranie listy KWZ lub listy Zagrożeń pola – jednostki, numer KWZ, 
rok, ID zgłoszenia z KMZB, statusy zagrożenia, kategoria zagrożenia.  

(akta kontroli str. 394-395) 

Aby usprawnić pracę obsługi Mapy zagrożeń wprowadzono Plan koordynatorów 
lokalnych KPP do obsługi KMZM na terenie powiatu skarżyskiego. Plany były 
sporządzane na każdy miesiąc danego roku. W planach wyznaczone były dyżury 
koordynatorów. 
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Obsługa Mapy i jej prowadzenie była nadzorowana przez KWP. Wszelkie uwagi 
kierowane były do Komendy w formie pisemnej10. Po zapoznaniu się z uwagami na 
bieżąco wprowadzane były poprawki i udoskonalenia w celu eliminacji błędów. 

Początkowo obsługa Mapy zagrożeń opierała się na wersji papierowej. 
Koordynatorzy sporządzali Kartę, którą kopiowali i przekazywali w zależności od 
wskazanego zagrożenia odpowiedzialnemu za realizację, np. kierownikowi rewiru 
dzielnicowych, kierownikowi OPI11, naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego.  
W dniu 4 września 2017 r. odstąpiono od wersji papierowej i rozpoczęto prace  
z wykorzystaniem EKWZ. Nadano uprawnienia wytypowanym funkcjonariuszom do 
obsługi danej aplikacji oraz zapoznano ich z polityką bezpieczeństwa i instrukcją 
zarządzania (…) oprogramowania EKWZ. Od tego czasu koordynatorzy nie 
drukowali Kart. Wprowadzają zgłoszenia do systemu i przekazują za jego pomocą 
do realizacji odpowiedzialnym za jego weryfikacje bądź też eliminację kierownikom, 
naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego, Komendantowi Komisariatu Policji  
w Suchedniowie. Wprowadzone zagrożenia na KMZB były gromadzone  
i przetwarzane za pomocą EKWZ. 

(akta kontroli str. 90-91) 

Zgodnie z decyzją nr 57/2016 Komendanta Powiatowego, w dniu 7 października 
2016 r. rozpoczęto realizację zadań związanych z funkcjonowaniem KMZB.  

Koordynator lokalny, który w danym dniu pełnił dyżur związany z obsługą Karty po 
stawieniu się do służby uruchamiał aplikację Mapy i sprawdzał naniesione 
zagrożenia o statusie „Nowe”. Po stwierdzeniu, iż na mapie naniesione zostało takie 
zagrożenie, dokonywał zmiany statusu zagrożenia na „Weryfikacja”  
i sporządzał kartę weryfikacji zagrożenia (w formie papierowej), którą przekazywał 
do realizacji kierownikowi odpowiedniej komórki organizacyjnej. W Karcie 
wyznaczony był ostateczny termin jej realizacji, zgodny z określonym w Wytycznych. 
W przypadku przedłużenia czasu weryfikacji zagrożenia powyżej pięciu dni od daty 
sporządzenia Karty, koordynator lokalny powiadamiał o tym fakcie koordynatora 
wojewódzkiego. 
W przypadku, gdy do weryfikacji należało wyznaczyć policjantów różnych pionów, 
Karta była przekazywana każdemu kierownikowi komórki organizacyjnej. W sytuacji 
gdy na KMZB pojawiało się kilka zagrożeń w tym samym rejonie, koordynator 
lokalny sporządzał jedną Kartę, w której wpisana była liczba zagrożeń. Jeżeli 
podczas weryfikacji danego zagrożenia na mapie pojawiały się kolejne zgłoszenia, 
były one dopisywane do prowadzonej już karty weryfikacji, jednak tylko wtedy, gdy 
nie powodowały przedłużenia czasu weryfikacji zagrożenia. 
Koordynator lokalny codzienne podczas pełnienia służby w prowadzonym rejestrze 
Kart dokonywał sprawdzenia terminu, jaki pozostał na przeprowadzenie weryfikacji 
zagrożenia. Gdy zostało stwierdzone, iż do końca terminu weryfikacji pozostał  
jeden dzień, kontaktował się z kierownikiem odpowiedniej komórki organizacyjnej  
i przypominał o terminie weryfikacji zagrożenia. Po otrzymaniu Karty koordynator 
lokalny dokonywał zmiany status zagrożenia. 
W sytuacji gdy miejsce, czas lub charakter naniesionego zagrożenia mogło 
świadczyć, że jest to pomyłka lub żart, koordynator lokalny odstępował od 
sporządzania Karty i zmieniał status zagrożenia z „Nowe” na „Żart lub pomyłka”. 

Zgodnie z decyzją nr 76/2017 Komendanta Powiatowego, od dnia 4 września  
2017 r. rozpoczęto korzystanie z aplikacji EKWZ, umożliwiającej sporządzane Kart  
w wersji elektronicznej. 

(akta kontroli str. 92-93) 

                                                      
10 Przykładowo pismo E-AS-5103/18/17 z dnia 11 października 2017 r. 
11 Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne. 
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Analiza postępowania w sprawie 25 zagrożeń zarejestrowanych w Kartach, 
wybranych według osądu kontrolera, wykazała, że wszystkie badane Karty zostały 
sporządzone przez koordynatorów lokalnych, tj. przez osoby uprawnione, w dniu 
naniesienia zagrożenia na Mapę lub w ciągu dwóch dni od tej daty. Data zmiany 
statusu na „Weryfikowane” następowała w dniu sporządzenia Karty. Rzeczywisty 
czas realizacji zadania nie przekraczał planowanej daty realizacji zadania. 
Maksymalny czas wskazany przez koordynatora na weryfikację zagrożenia nie był 
dłuższy niż pięć dni od daty sporządzenia Karty. 
We wszystkich badanych kartach zostały podane dane osób sporządzających Kartę, 
służb wykonujących zadanie, którymi najczęściej byli dzielnicowi, funkcjonariusze 
patrolu interwencyjnego oraz ruchu drogowego oraz w jednym przypadku służby 
kryminalnej. Wskazane zostały również osoby realizujące zadanie. 
Z badanej próby, 10 zagrożeń nie zostało potwierdzonych, 15 zostało 
potwierdzonych, a zmiana statusu na „Niepotwierdzone”, lub „Potwierdzone”  
nastąpiła najpóźniej w dniu planowanej daty zakończenia realizacji zadania. 
Z 15 zagrożeń „Potwierdzonych”, sześć uzyskało status „Potwierdzone 
(wyeliminowane)”. Zmiana statusu na powyższą formę zawierała uzasadnienie. 
Badana próba dotyczyła następujących kategorii zagrożeń: 
− dwóch zagrożeń „Grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją” – 

sposób weryfikacji zdarzeń polegał na kilkukrotnym sprawdzeniu zagrożonych 
miejsc przez dzielnicowych i patrol interwencyjny – zdarzenia zostały uznane za  
„Niepotwierdzone”; 

− dwóch zagrożeń „Przekraczanie dozwolonej prędkości”. Sposób weryfikacji 
zagrożeń polegał na kilkukrotnej kontroli zagrożonych miejsc przez 
funkcjonariuszy ruchu drogowego, w wyniku czego oba zagrożenia zostały 
uznane za „Potwierdzone”, a następnie „Potwierdzone (wyeliminowane)”; 

− czterech zagrożeń „Akty wandalizmu”. Zagrożenia zweryfikowano podczas 
obchodów i kontroli przez dzielnicowych. W dwóch przypadkach zagrożenia 
zostały uznane za „Niepotwierdzone”, a w dwóch za „Potwierdzone”; 

− trzech zagrożeń „Dzikie wysypiska śmieci”. Weryfikację przeprowadzono 
poprzez kontrolę przez dzielnicowych miejsc zagrożonych. W jednym przypadku 
zagrożenie zostało uznane za „Niepotwierdzone”, w dwóch za „Potwierdzone” – 
w sprawach tych prowadzone jest postępowanie o wykroczenie. 

− dwóch zagrożeń „Poruszanie się po terenach leśnych quadami”. Sposób 
weryfikacji polegał na kontroli terenu przez patrol interwencyjny i dzielnicowych, 
oba zagrożenia zostały uznane za „Potwierdzone”, a jedno z nich następnie 
za „Potwierdzone (wyeliminowane)”; 

− dwóch zagrożeń „Wałęsające się bezpańskie psy”. Zagrożenia zostały 
zweryfikowane przez dzielnicowych i uznane za „Potwierdzone”, a jedno z nich 
następnie za ”Potwierdzone (wyeliminowane)”; 

− jednego zagrożenia „Bezdomność”. Zostało ono zweryfikowane przez 
dzielnicowego i uznane za „Niepotwierdzone”; 

− jednego zagrożenia „Niszczenie zieleni”. Po kilkukrotnym sprawdzeniu  
w różnych porach dnia przez patrol interwencyjny, zagrożenie zostało uznane 
za „Niepotwierdzone”; 

− jednego zagrożenia „Żebractwo”. Po 12-krotnych czynnościach sprawdzających 
przez patrol interwencyjny i dzielnicowych, zagrożenie zostało uznane 
za „Niepotwierdzone”; 

− jednego zagrożenia „Wypalanie traw”. Podczas obchodu terenu patrol 
interwencyjny potwierdził fakt wypalania traw i zagrożenie zostało uznane 
za „Potwierdzone”; 
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− jednego zagrożenia „Znęcanie się nad zwierzętami” (zakłócanie ciszy nocnej 
przez głodne psy). Po weryfikacji zagrożenia przez dzielnicowego uznano 
je za „Niepotwierdzone”; 

− jednego zagrożenia „Nielegalne rajdy samochodowe”. Weryfikację zagrożenia 
prowadzili dzielnicowi, patrol interwencyjny oraz funkcjonariusze ruchu 
drogowego. Zagrożenie zostało uznane za „Potwierdzone”; 

− jednego zagrożenia „Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych”. 
Po przeprowadzeniu rozeznania przez dzielnicowego zagrożenie zostało 
uznane za „Potwierdzone”, a następnie za „Potwierdzone (wyeliminowane)”; 

− jednego zagrożenia „Używanie środków odurzających”. Weryfikację zagrożenia 
prowadzili patrol interwencyjny oraz dzielnicowy. Podczas obserwacji terenu nie 
napotkano symptomów zagrożenia. Zagrożenie  uznano za „Niepotwierdzone”; 

− jednego zagrożenia „Nieprawidłowe parkowanie”. Weryfikację zagrożenia 
prowadziły służby ruchu drogowego; stwierdzono, że codzienne na nowym 
chodniku stały zaparkowane samochody, blokujące przejście dla pieszych. 
Zagrożenie uznano za „Potwierdzone”; 

− jednego zagrożenia „Zła organizacja ruchu drogowego”. Weryfikację zagrożenia 
prowadziły służby ruchu drogowego. Zagrożenie uznano za „Potwierdzone 
(wyeliminowane)”. 

(akta kontroli str. 360-390) 

W wyniku analizy danych zamieszczonych na stronie Wydziału Prewencji KWP 
dotyczących zgłoszonych na terenie powiatu skarżyskiego zagrożeń w latach 2016-
2019, według stanu na 26 kwietnia 2019 r., stwierdzono, że zdarzenia 
przedstawione w wybranych 25 wyżej wymienionych Kartach, były uwzględnione  
w powyższej ewidencji. 

(akta kontroli str. 417) 

Pismem z dnia 20 września 2016 r. Wydział Prewencji KWP skierował do KPP 
pismo, w którym poinformował m.in., iż powodzenie przedsięwzięcia w znacznej 
mierze zależy od właściwego nagłośnienia go w środowisku lokalnym. W związku 
z powyższym Zastępca Komendanta Głównego Policji polecił realizację 
następujących działań: 
− przygotowanie stron internetowych jednostek organizacyjnych Policji w sposób 

umożliwiający sprawne odnalezienie banera/zakładki KMZB (zgodnie 
ze standardami przyjętymi na stronie Policja.pl); 

− umieszczenie przekazanych plakatów promujących KMZB w widocznych 
miejscach w jednostkach organizacyjnych Policji (plakaty do odbioru w Wydziale 
Prewencji KWP w Kielcach); 

− wykorzystanie ulotek zawierających logo projektu podczas spotkań, wykładów, 
prezentacji; 

− podjęcie rozmów z administratorami obiektów użyteczności publicznej, 
administracji rządowej i samorządowej, spółdzielni mieszkaniowych w zakresie 
możliwości umieszczania plakatów w ich obiektach, dotyczy to również środków 
komunikacji publicznej; 

− wykorzystanie podczas działań promocyjnych nośników informacyjnych 
(monitorów LCD, tablic informacyjnych); 

− informowanie o idei oraz sposobie korzystania z KMZB w trakcie konsultacji, 
spotkań, sesji rad powiatu, gmin, zebrań osiedlowych; 

− zobowiązanie dzielnicowych w szczególności do: rozpowszechniania idei KMZB 
w środowiskach lokalnych, instruowania osób zainteresowanych w zakresie 
obsługi aplikacji; umożliwienie osobom mającym z różnych względów trudności 
w obsłudze komputera nanoszenia zagrożeń na KMZB, bieżącego informowania 
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społeczności lokalnych o zagrożeniach naniesionych na KMZB i efektach 
działań Policji; 

− zapoznanie z ideą KMZB przedstawicieli lokalnych władz rządowych 
i samorządowych oraz mediów; 

− nawiązanie współpracy i zainteresowanie ideą KMZB świata nauki i środowisk 
akademickich. 

(akta kontroli str. 40-41) 

W latach 2017-2019 funkcjonariusze KPP realizując działalność profilaktyczną na 
terenie powiatu skarżyskiego (spotkania w szkołach, debaty społeczne, konsultacje 
społeczne) promowali KMZB wśród uczestników takich spotkań, którymi byli m.in. 
urzędnicy, samorządowcy, nauczyciele, mieszkańcy powiatu, seniorzy oraz 
uczniowie placówek oświatowych. Działania promocyjne skupiały 
się na przedstawianiu i omawianiu założeń oraz sposobu funkcjonowania Mapy, jak 
również wyświetlaniu spotów reklamowych. Ogółem przeprowadzono 107 spotkań, 
podczas których promowano KMZB, z tego w 2017 r. – osiem, 2018 r. – 
79 oraz w 2019 r. – 20. 
Na stronie internetowej KPP zamieszczono 12 artykułów promujących Mapę, 
z tego w 2017 r. – pięć, 2018 r. – sześć oraz w 2019 r. – jeden.  Pięć artykułów 
promocyjnych ukazało się również na lokalnym portalu skarzysko24.pl, 
z tego w 2017 r. – trzy oraz 2018 r. – dwa. 

(akta kontroli str. 42-43) 

W okresie objętym kontrolą w KPP nie były przeprowadzane kontrole ani wizytacje 
dotyczące prowadzenia Mapy. 

 (akta kontroli str. 44) 

KWP nie dokonywała ocen prawidłowości prowadzenia przez KPP Mapy, natomiast 
skierowała do KPP pismo z dnia 11 października 2017 r., w którym poinformowała, 
że do KWP wpłynęło pismo Komendanta Głównego Policji, wskazujące 
nieprawidłowości i uchybienia dotyczące wykorzystania informacji uzyskanych 
w ramach KMZB w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa stwierdzonych 
w czasie kontroli wybranych jednostek Policji szczebla miejskiego/powiatowego 
na terenie kraju.  
Uwagi dotyczyły m.in.:  
− niedostatecznego sprawowania nadzoru przez zastępców komendantów 

powiatowych/miejskich Policji właściwych w sprawach prewencyjnych nad 
sporządzaniem Kart oraz realizacji zadań w nich, zgodnie z postanowieniami 
Wytycznych; 

− niewłaściwego sporządzania przedmiotowych Kart przez policjantów oraz 
dokumentowaniu zleconych do realizacji w niej czynności, tj. niesporządzeniu 
ich w terminie dwóch dni od daty naniesienia zagrożenia; przekraczaniu, 
powyżej pięciu dni, wskazanego terminu na weryfikację zagrożenia od momentu 
sporządzenia Karty; niezrealizowaniu zadań zmierzających do weryfikacji 
zagrożenia przez wyznaczoną komórkę organizacyjną; nieokreśleniu daty 
naniesienia zagrożenia i efektów realizacji  zadań w związku z funkcjonowaniem 
przedmiotowej aplikacji; sporządzeniu Kart przez osobę nieuprawnioną, 
niebędącą koordynatorem lokalnym; 

− niezapoznaniu wszystkich policjantów z treścią Wytycznych oraz wydanymi 
aktami kierowania w tym zakresie przez kierownika danej jednostki 
organizacyjnej Policji, związanych z funkcjonowaniem aplikacji KMZB. 

W związku z powyższym komendanci zostali zobowiązani m.in. do: 
− sprawowania właściwego nadzoru nad realizacją zadań przez policjantów 

sporządzających Karty; 
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− ponownego zapoznania policjantów realizujących zadania z przedmiotowym 
zakresie z treścią Wytycznych i wydanymi aktami kierowania w tym zakresie 
przez kierownika danej jednostki organizacyjnej Policji; 

− terminowego i kompletnego sporządzania Kart oraz właściwej i zgodnej  
z przyjętą procedurą weryfikacji zagrożeń i realizacji zadań zawartych 
w Kartach. 

Wszystkie ww. polecenia zostały przez KPP wykonane, o czym Komendant 
Powiatowy powiadomił KWP pismem z dnia 8 listopada 2017 r. 

(akta kontroli str. 45-51) 

W KPP informacje o zgłoszeniach do Mapy przedstawianie i omawiane były 
podczas codziennych odpraw kierownictwa jednostki z kadrą dowodzenia średniego 
szczebla. Ponadto podczas cotygodniowego i comiesięcznego posiedzenia 
Powiatowego Zespołu Zadaniowego ds. Koordynacji Działań Zewnętrznych 
przedstawiana i omawiana jest analiza stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie 
powiatu skarżyskiego. W swej treści zawiera ona między innymi informację o liczbie 
wprowadzonych zgłoszeń do KMZB. Wskazane przez społeczeństwo zgłoszenia 
wykorzystywane są do określania rejonów i miejsc zagrożonych oraz zaplanowania 
sił i środków umożliwiających właściwą reakcję na zagrożenia. 

(akta kontroli str. 52-82) 

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

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

 

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

Wprowadzając do stosowania KMZB nie określono celów do osiągnięcia,  
a tym samym nie przewidziano mierników ich osiągania. 
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP wyjaśnił w tej sprawie, że zgodnie 
z ogólnymi założeniami KMZB ma na celu: 

− poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez włączanie obywateli 
w wybrane działania Policji; 

− dostosowanie działań Policji do zagrożeń wskazanych przez społeczeństwo; 

− platformę wymiany informacji o zagrożeniach. 
Do określenia wskazanych celów nie wprowadzono mierników ilościowych 
i jakościowych. 

(akta kontroli str. 34) 

W poszczególnych latach okresu funkcjonowania Mapy, zgłoszono następującą 
liczbę zagrożeń bezpieczeństwa: 
− w 2016 r. – 210, z tego na 31 grudnia 2016 r.: „Niepotwierdzonych” – 133, 

„Potwierdzonych (wyeliminowanych)” – 72, „Potwierdzonych” – 4, „Żart lub 
pomyłka” – 112; 

                                                      
12 Zgłoszenia możliwe są do wygenerowania wyłącznie w statusie: niepotwierdzone, potwierdzone, 
potwierdzone-wyeliminowane oraz żart i pomyłka. Nie ma możliwości wygenerowania statusów nowe i 
weryfikacja. Ponadto zgłoszenia, które były potwierdzone sukcesywnie zostają przekształcane na potwierdzone-
wyeliminowane. System pozwala jedynie generować dane w czasie rzeczywistym. Nie ma możliwości uzyskania 
historii zgłoszenia. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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− w 2017 r. – 792, z tego na 31 grudnia 2017 r. odpowiednio: 505, 179, 99, 9; 
− w 2018 r. – 538, z tego na 31 grudnia 2018 r. odpowiednio: 282, 92, 128, 36; 
− w 2019 r. do 31 stycznia – 38, z tego odpowiednio: 14, 0, 23, 1. 

Od początku funkcjonowania Mapy zagrożeń do dnia 9 kwietnia 2019 r. 
zarejestrowano 1657 zagrożeń („Niepotwierdzonych” – 960, „Potwierdzonych 
(wyeliminowanych)” – 343, „Potwierdzonych” – 304, „Żart lub pomyłka – 50), z tego 
z podziałem na kategorie: „Akty wandalizmu” – 51 (odpowiednio 30, 12, 7, 2); 
„Bezdomność” – 18 (13, 4, 0,1); „Dzikie kąpieliska” – 9 (7, 1, 0, 1); „Dzikie wysypiska 
śmieci” – 80 (28, 17, 34, 1); „Grupowanie się małoletnich zagrożonych 
demoralizacją” – 88 (52, 21, 14, 1); „Kłusownictwo” – 2 (2, 0, 0, 0); „Miejsca 
niebezpieczne na terenach wodnych” – 2 (1, 0, 0,1); „Miejsca niebezpieczne na 
wodach” – 1 (0, 0, 1, 0); „Miejsca niebezpiecznej działalności rozrywkowej”  
– 1 (1, 0, 0, 0); „Nielegalna wycinka drzew” – 2 (2, 0, 0, 0); „Nielegalne rajdy 
samochodowe” – 34 (31, 0, 2, 1); „Nieprawidłowe parkowanie” – 208 (153, 19, 31, 
5); „Niestrzeżone przejście przez tory” – 30 (6, 15, 9, 0); „Niestrzeżony przejazd 
kolejowy” – 5 (3, 0, 2, 0); „Niewłaściwa infrastruktura drogowa” – 71 (49, 14, 5, 3); 
„Niszczenie zieleni” – 9 (8, 1, 0, 0); „Poruszanie się quadami po terenie leśnym” – 
109 (63, 3, 40, 3); „Przekraczanie dozwolonej prędkości” – 320 (161, 92, 64, 3); 
„Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych” – 480 (239, 135, 87, 19); 
„Utonięcia” – 2 (1, 0, 1, 0); „Używanie środków odurzających” – 30 (30, 0, 0, 0); 
„Wałęsające się psy bezpańskie” – 15 (11, 4, 0, 0); „Wypalanie traw” – 17 (10, 3, 3, 
1); „Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych” – 10 (8, 0, 1, 1); „Znęcanie się 
nad zwierzętami” – 1 (1, 0, 0, 0); „Zła organizacja ruchu” – 44 (34, 0, 3, 7); 
„Żebractwo” – 18 (16, 2, 0, 0). 
Z danych zawartych w pliku excel zamieszczonym na stronie Wydziału Prewencji 
KWP dotyczących zgłoszeń zdarzeń niebezpiecznych do dnia 26 kwietnia 2019 r. 
wynika, że liczba zgłoszonych na terenie powiatu skarżyskiego zagrożeń wynosiła 
w: 
− 2016 r. – 210, w tym o statusach: „Nowe” – 0, „Weryfikacja” – 0, „Potwierdzone” 

– 4, „Potwierdzone (wyeliminowane)” – 72, „Niepotwierdzone”– 133, „Żart lub 
pomyłka” – 1; 

− 2017 r. – 792, w tym o statusach: „Nowe” – 0, „Weryfikacja” – 0, „Potwierdzone” 
– 72, „Potwierdzone (wyeliminowane)” – 206, „Niepotwierdzone” – 505, „Żart lub 
pomyłka” – 9; 

− 2018 r. – 538, w tym o statusach: „Nowe” – 0, „Weryfikacja” – 0, „Potwierdzone” 
– 110, „Potwierdzone (wyeliminowane)” – 110, „Niepotwierdzone” – 282, „Żart 
lub pomyłka” – 36; 

 (akta kontroli str. 36-39, 411) 

W KPP nie opracowywano odrębnych zestawień i informacji sprawozdawczych na 
podstawie Mapy, dotyczących zagrożeń. Prowadzone przez KPP okresowe analizy 
stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu skarżyskiego zawierały w swej 
treści informacje uzyskane m.in. na podstawie KMZB, w szczególności o liczbie 
wprowadzonych zgłoszeń do Mapy. 

 (akta kontroli str. 52-82) 

W KPP nie ustalono odrębnych zasad monitoringu, kontroli i nadzoru prowadzenia 
Mapy zagrożeń przez funkcjonariuszy. Funkcjonowanie Mapy odbywa się w oparciu  
o wytyczne i decyzje wydane przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Kielcach i Komendanta Powiatowego. 

 (akta kontroli str. 415-416) 

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

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

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

 

 

 

 

 

OCENA CZĄSTKOWA 
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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,        lipca 2019 r. 

 

 

 

 

Kontroler 

Andrzej Kamiński 

Główny specjalista kontroli 

państwowej 

 
........................................................ 

podpis 

 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Kielcach 

p.o. Wicedyrektor 

Tadeusz Mikołajewicz 

 
 

........................................................ 
podpis

 
 

 

 

 

 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


