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KWP - ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z ULEPSZONEJ
KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA - VIDEO
Już kilkanaście miesięcy funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki niej poznaliśmy
oczekiwania użytkowników-internautów. Aplikacja stworzona przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji, udostępniona do obsługi przez policję, zwiększyła swoją
funkcjonalność.
Dzięki programowi MSWiA Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa przez Internet,
można w prosty i przede wszystkim anonimowy sposób, zgłaszać policjantom wszelkie
problemy.
Pojawiły się także możliwości dodawania zdjęć i komentarzy oraz potwierdzania już
zgłoszonych zagrożeń.
Od dnia 28 lipca 2017 r. została udostępniona użytkownikom nowa, ulepszona wersja
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Od tego czasu, wprowadzono następujące
zmiany i modyfikacje:
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- zrezygnowano z automatycznego usuwania zagrożeń z mapy po upływie miesiąca od chwili naniesienia;
- dodano statusy „Potwierdzone (wyeliminowane)”, oraz „Żart lub pomyłka”;
- dodano funkcjonalność umożliwiającą wyświetlanie zagrożeń o statusie „Niepotwierdzone” przez tydzień od daty nadania
takiego statusu i miesiąc od daty nadania statusu „Potwierdzone (wyeliminowane)”. Zagrożenia w statusie „Żart lub pomyłka”
usuwane będą z mapy niezwłocznie;
- umożliwiono użytkownikowi dopisywanie podczas nanoszenia zagrożenia oprócz daty i godziny zdarzenia, również pory
dnia oraz dni tygodnia;
- umożliwiono wprowadzanie przez użytkowników krótkich opisów tekstowych (do 500 znaków) oraz dołączania do 3 plików
(JPG, PDF, 3gp, mov, doc, txt) o łącznej maksymalnej wielkości 5MB;
- dodano w dossier zagrożenia ID zagrożenia i daty naniesienia zagrożenia;
- wydano wersję na urządzenia mobilne;
-wydano wersję szkolną aplikacji;
- połączono kategorie zagrożeń: „niewłaściwa infrastruktura drogowa” oraz „nieprawidłowe oznakowanie drogi” i
pozostawienie ich pod hasłem „niewłaściwa infrastruktura drogowa”;
- zmieniono dotychczasową etykietę zagrożenia „miejsce grupowania się małoletnich” na „grupowanie się małoletnich
zagrożonych demoralizacją”;
- dodano nową kategorię zagrożeń „Wałęsające się bezpańskie psy”.
Jesteśmy przekonani, że to ułatwi mieszkańcom dokonywanie zgłoszeń przy użyciu tej aplikacji.

W Wielkopolsce od kiedy działa KMZB, otrzymaliśmy ponad 40 tys. zgłoszeń za pomocą tego programu. Ponad 40 % zgłoszeń
jest potwierdzonych. Zadaniem Policji jest wyeliminowanie wskazanego zagrożenia albo zainteresowanie sprawą służby, w
których kompetencji leży dane zagadnienie.
Zachęcamy do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jesteśmy przekonani, że wprowadzone ulepszenia
jeszcze bardziej ułatwią mieszkańcom dokonywanie zgłoszeń przy użyciu tej aplikacji.
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