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W  niniejszej książce poruszono problematykę, której hasło przewodnie 
brzmi „Policja bliżej ludzi”. Na tę kwestię autorzy spoglądają z perspektywy 
trzech filarów uspołecznienia Policji: przywracania posterunków, współpracy 
dzielnicowych ze społecznościami lokalnymi oraz z perspektywy oceny funk-
cjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa przez jej użytkowników. 

W pierwszym rozdziale poruszono problematykę współpracy dzielnico-
wych ze społecznościami lokalnymi, wykorzystując wyniki ogólnopolskich 
badań dzielnicowych. Projekt badawczy realizowało Biuro Komunikacji 
Społecznej Komendy Głównej Policji, a wyniki badań były opracowywane 
przez I. Klonowską i J. Stawnicką. Dokonano charakterystyki respondentów 
poprzez wskazanie cech społeczno-demograficznych, analizy wypowiedzi 
respondentów na temat cech i umiejętności dzielnicowego, możliwości re-
alizacji przez dzielnicowego zadań z profilaktyki społecznej oraz czynników 
utrudniających i ułatwiających pracę dzielnicowemu w zakresie profilaktyki 
społecznej. Omówiono także wyniki badań dotyczących opinii dzielnico-
wych na temat możliwości oddziaływania przez dzielnicowego na społeczeń-
stwo lokalne w zakresie profilaktyki. 

Rozdział drugi poświęcony jest roli posterunku Policji w prowadzeniu 
dialogu ze społecznościami lokalnymi. Wskazano w nim Policję jako inicja-
tora działań w zakresie zapobiegania przestępczości, podstawy funkcjono-
wania posterunku Policji, zasady jego tworzenia oraz kwestię obsady kadro-
wej. Następnie omówiono rolę dzielnicowego posterunku Policji, policjanta 
posterunku Policji oraz policjanta komórki ds. kryminalnych. 

W rozdziale trzecim przedstawiono opinie o bezpieczeństwie i zagroże-
niu przestępczością wśród mieszkańców Katowic. Badania przeprowadzono 
we wszystkich 22 dzielnicach tego miasta.

W rozdziale czwartym omówiono wyniki badań dotyczące oceny funk-
cjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – nowej formy dialogu 
Policji ze społeczeństwem – w percepcji użytkowników Mapy, mieszkańców 
wybranych miast województwa śląskiego. Uwzględniono wyniki badań do-
tyczące celu odwiedzin Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jej ogólnej 
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oceny, częstotliwości korzystania z niej, jej pozytywnych i negatywnych cech 
oraz źródeł informacji o Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wska-
zano także jej wpływ na podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa 
oraz na skuteczność działań Policji w percepcji respondentów – wybranych 
mieszkańców województwa śląskiego. 

W ostatnim rozdziale wskazano kierunki działań profilaktycznych Policji 
na rzecz bezpieczeństwa. Punktem wyjścia w rozważaniach na temat dzia-
łań profilaktycznych Policji na rzecz bezpieczeństwa stało się wskazanie roli 
Priorytetów Komendanta Głównego Policji w wyznaczaniu działań profilak-
tycznych Policji. Następnie nawiązano do dokumentu „Koncepcja działań 
Policji w zakresie profilaktyki społecznej”, aby kolejno wskazać sposoby ko-
munikowania się Policji z podmiotami partnerskimi w ramach działań pro-
filaktycznych oraz z odbiorcami programów profilaktycznych.

Niniejsza książka kierowana jest do funkcjonariuszy Policji, użytkowni-
ków Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, do społeczności lokalnych, 
prowadzących dialog z Policją oraz do podmiotów odpowiedzialnych za bez-
pieczeństwo i porządek publiczny, do studentów kierunku bezpieczeństwo 
wewnętrzne i  narodowe oraz do wszystkich, którzy interesują się problema-
tyką bezpieczeństwa.


