
Jak zapewnić, aby służby policji 
zaspokajały potrzeby Londynu 

Czym jest MPA? 

MPA to The Metropolitan Police Authority, władze policji londyńskiej, które zapewniają, 

że służby policji odpowiedzialne są wobec mieszkańców stolicy za swoje usługi.  

Zadaniem MPA jest:  

 zapewnianie ciągłej poprawy w sposobie działania policji londyńskiej   

 zwiększenie zaufania mieszkańców stolicy do działań policji londyńskiej   

 konsultowanie się z mieszkańcami stolicy celem zbadania ich oczekiwań 

odnośnie policji londyńskiej   

 sprawowanie nadzoru nad budżetem policji  

 przygotowywanie dorocznego planu, który wyznacza cele policji londyńskiej  

MPA już zapewniła prawdziwe korzyści mieszkańcom Londynu. MPA odegrała kluczową 

rolę w powstaniu 630 zespołów zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa w 

dzielnicach stolicy (Safer Neighbourhoods teams). Zadaniem każdego zespołu, 

składającego się z oficerów policji oraz specjalnych oficerów do spraw lokalnej 

społeczności, jest nawiązanie ścisłej współpracy z mieszkańcami dzielnicy celem 

zapobiegania i redukowania anty-społecznych postaw, przestępczości oraz obaw 

związanych z przestępczością. 

Jednym z kluczowych zadań MPA jest planowanie oraz sprawowanie nadzoru nad 

dorocznym budżetem policji wynoszącym 3 miliardy funtów szterlingów. Około 78% 

budżetu pochodzi od władz rządowych, zaś reszta składa się z podatku lokalnego 

nakładanego przez urząd burmistrza Londynu. 

MPA propaguje zasady równości i dywersyfikacji wśród służb policji londyńskiej, a w 

ramach ścisłej współpracy z mieszkańcami stolicy zapewnia, że wszyscy mieszkańcy 

stolicy traktowani są z szacunkiem.  

 

 



Jak funkcjonuje MPA  

MPA składa się z 23 członków – w jej skład wchodzi 12 członków Zgromadzenia Londynu 

wyłonionych w drodze wyborów, 4 sędziów pokoju oraz 7 członków niezależnych. Okres 

ich kadencji wynosi 4 lata.  

Każdy członek MPA jest ściśle związany z konkretną dzielnicą Londynu i jest 

odpowiedzialny za kontakty z lokalną policją oraz innymi lokalnymi służbami 

zajmującymi się zwalczaniem przestępczości. MPA wychodzi z założenia, że współpraca z 

lokalną społecznością jest najbardziej skutecznym sposobem zapewnienia 

bezpieczeństwa mieszkańcom stolicy.  

Członkowie MPA spotykają się regularnie na zebraniach komitetów, na których omawia 

się cele strategiczne oraz dokonuje oceny wykonanych zadań. Rekomendują oni zmiany, 

które zapewnić mają poprawę usług oraz zaspokoić potrzeby mieszkańców Londynu.  

Słuchanie mieszkańców Londynu 

Istotnym zadaniem MPA jest konsultowanie się z mieszkańcami Londynu na temat służb 

policji, ich funkcjonowania oraz poprawy ich działań.  

Konsultacje te pomagają MPA wyznaczać priorytetowe cele i zadania dla służb policji na 

rok następny.  

Metody konsultacji to między innymi: 

 Komisja ds. Bezpieczeństwa w Londynie  

Jest to panel składający się z 3,000 przedstawicieli mieszkańców stolicy, 

odzwierciedlających zróżnicowaną populację Londynu. Ich zdaniem jest 

zapoznanie MPA z ich poglądami na temat konkretnych kwestii związanych z 

działaniami służb policji.  

 Współpraca z lokalną społecznością w każdej dzielnicy 

MPA dokłada wszelkich starań, aby zapewnić mieszkańcom każdej dzielnicy 

Londynu odpowiednie sposoby komunikowania się z lokalną policją.   

Odbywa się to na ogół na forum grupy konsultacyjnej, Community Police Consultative 

Group, ale w niektórych rejonach opracowuje się również inne metody konsultacji.  

MPA bierze także udział w licznych imprezach lokalnych oraz opracowuje program 

kontaktów w lokalną społecznością na terenie całej stolicy. Informacje dotyczące 

kalendarza tych wydarzeń publikowane są na naszej stronie internetowej.  



Publiczne spotkania MPA  

Wszystkie spotkania komitetów MPA są otwarte dla mieszkańców stolicy i każdy może w 

nich uczestniczyć. Dni i godziny tych zebrań oraz raporty przygotowane na spotkania 

dostępne są na naszej stronie internetowej oraz w bibliotekach publicznych.  

Sala zebrań wyposażona jest w rampę dla wózków inwalidzkich oraz posiada specjalny 

system wzmacniający dźwięk dla osób posługujących się aparatami słuchowymi. Na 

specjalne życzenie zamówić można również tłumaczy posługujących się brytyjskim 

językiem migowym BSL oraz urządzenie do transkrypcji mowy dla osób głuchych.  

Władze policji londyńskiej, Metropolitan Police Authority:  

 zapewniają prawdziwe korzyści mieszkańcom Londynu   

 sprawiają, że policja jest odpowiedzialna wobec mieszkańców Londynu   

 współpracują z lokalną społecznością, po to aby Londyn stał się 

najbezpieczniejszą metropolią świata  

 

Jak skontaktować się z MPA (informacje ogólne) 

Tel: 020 7202 0202 

Minicom: 020 7202 0173 

Fax: 020 7202 0246 

Email: enquiries@mpa.gov.uk 

Można też skontaktować się z nami pisząc na adres: 

Enquiries 

Metropolitan Police Authority 

10 Dean Farrar Street 

London SW1H 0NY 

Tłumaczenie informacji MPA 
Nie tłumaczymy automatycznie informacji dostępnych na naszych stronach 

internetowych. Tłumaczenia dostępne są jednak na życzenie i dostarczane są tak 

szybko, jak to tylko możliwe.  



Prośbę o tłumaczenie należy skierować do: 

Online Communications 

The Metropolitan Police Authority 

10 Dean Farrar Street 

London 

SW1H  0NY 

Email: webenquiries@mpa.gov.uk 

Tel: 020 7202 0219 (prośby prosimy zgłaszać po angielsku) 

Minicom: 020 7202 0173 

Fax: 020 7202 0241 

 

 


