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Rzecznik Praw Obywatelskich 

Pan Adam BODNAR 

5 października 2019 r. minie 3 lata od czasu kiedy Policja wdrożyła na 

terenie całego kraju Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Działanie to zostało 

poprzedzone konsultacjami społecznymi, w których udział wzięło ponad 217 tys. 

osób. Pierwszy raz na taką skalę Policja zasięgnęła opinii ludzi nt. rozwiązania, 

którego efektem ma być zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa 

obywatelom. 

Konsultacje społeczne okazały się przełomowym momentem w działaniach 

na rzecz utworzenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, bowiem od tej chwili 

społeczeństwo stało się równoprawnym partnerem Policji w działaniach na rzecz 

wspólnej sprawy jakim jest zapewnienie wysokiego poziomu poczucia 

bezpieczeństwa. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest tworzona dla 

mieszkańców i wspólnie z nimi. To właśnie uczestnicy konsultacji społecznych 

wskazali Policji zagrożenia, które w ich odczuciu mają istotny wpływ na poczucie 

bezpieczeństwa. Wśród wielu kategorii zagrożeń wskazano nie tylko te, które 

zagrażają ludziom w wyniku np. działania innych osób, ale i sytuacje gdzie 

zagrożone jest życie czy zdrowie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

Takimi kategoriami są: Żebractwo i Bezdomność. Trzy lata doświadczeń w zakresie 

funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa pokazały, że użytkownicy 

wykorzystują te kategorie celem udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym. 

Należy podkreślić, że działania Policji wobec takich osób, ukierunkowane są głównie 

na udzielenie im możliwie wszechstronnej pomocy, a nie stosowanie represji. 

W samej kategorii Bezdomność odnotowaliśmy ponad 12 tys. zgłoszeń. W wyniku 

potwierdzenia występowania zjawiska w blisko 4,5 tys. przypadków, Policja podjęła 

różnego rodzaju działania pomocowe. 



Pragnę jednocześnie poinformować, że Policja uruchomiła kanał wymiany 

informacji w zakresie potrzeb zmian i rozwoju KMZB. Użytkownicy mogą na bieżąco 

zgłaszać swoje uwagi i propozycje do aplikacji na skrzynkę mailową; 

kmzb(a)policia.qov.pl. Do chwili obecnej nie zgłaszano potrzeby zmiany nazewnictwa 

zagrożenia w kategorii Bezdomność. 

Bez względu na powyższe, podjęto decyzję o modyfikacji nazewnictwa ww. 

kategorii zagrożenia i zastosowaniu zwrotu: „Osoba bezdomna wymagająca 

pomocy". 

insp. Tomasz SZYMTfNSKI 
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