Wojewódzkie konsultacje społeczne – styczeń 2016 r.

29 stycznia 2016 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się debata poświęcona
tworzeniu mapy bezpieczeństwa na terenie województwa dolnośląskiego. Do udziału w spotkaniu
zaproszono przedstawicieli wojewódzkiego samorządu, a także wielu służb, instytucji i podmiotów,
zajmujących się na terenie województwa problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego.
W konsultacjach udział wzięły 33 osoby.
Mapy zagrożeń bezpieczeństwa należy traktować jako istotny element procesu zarządzania
bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i służący
aktywizacji społeczności lokalnych. To przedsięwzięcie stanowi priorytet, zarówno Komendanta
Głównego Policji, jak i resortu spraw wewnętrznych i administracji. Warunkiem poprawy
skuteczności działań w zakresie likwidacji zagrożeń jest właśnie współpraca między wszystkimi
podmiotami, zaangażowanymi w realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

W trakcie spotkania wywiązała się dyskusja, w której głos zabrali między innymi
przedstawiciele: Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Wojewódzkiego Wydziału Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego DUW, dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska, Służby Celnej oraz WOPR. Spośród licznych głosów i pytań wyłoniono
następujące:
1. Czy będzie możliwość powiązania map zagrożeń z platformą zarządzania kryzysowego?
(Inspekcja Weterynaryjna)
2. Na jakich zasadach przekazywać mają Podmioty dane do jednostek Policji ? Czy maja to być
gotowe mapy czy jedynie zestawienia tabelaryczne z podziałem na obszary? (Inspekcja
Weterynaryjna)

3. Czy mapy będą robione na poziomie gmin? Czy będzie przeprowadzona ankieta wśród
mieszkańców identyfikująca lokalne zagrożenia? (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego DUW)
4. Czy będzie obowiązek przekazywania danych dla jednostek Policji, w kontekście
prowadzonych on-line w Internecie map skażenia środowiska? Czy nie spowoduje to
dublowania i tak dostępnych danych? (Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska)
5. Jak jest możliwość ujednolicenia prezentowanych danych na poszczególnych poziomach map
powiatowym, wojewódzkim, krajowym? O ile - są wyznaczone ramy dla Policji (w
przeliczeniu na ilość mieszkańców – o tyle brak takich wytycznych dla pozostałych
podmiotów. (Służba celna)
6. Sezonowość występujących zjawisk oraz zakres ich monitorowania. (WOPR)

Styczniowe spotkanie, to pierwszy etap obejmujący konsultacje między instytucjami
współodpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na Dolnym Śląsku. Kolejny etap będzie dotyczył spotkań
z samorządami i społecznością lokalną już w poszczególnych powiatach. To właśnie opinie społeczne
będą miały duży wpływ na ostateczny kształt projektowanego narzędzia informatycznego, służącego
do prezentacji informacji o stanie bezpieczeństwa oraz kontaktu z mieszkańcami. Aktywizacja
podmiotów poza policyjnych, działających w zakresie zapobiegania przestępczości, wpływa na
zwiększenie bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Każda mapa zagrożeń musi odzwierciedlać
zagrożenia już dostrzeżone i zarejestrowane na przełomie określonego czasu przez służby i inspekcje,
a także społeczność lokalną. Powinna ona również zawierać prognozy zagrożeń, które mogą wystąpić
również w związku np. z organizacja różnego rodzaju wydarzeń. Przedstawiono też szczegóły założeń
wdrożenia krajowego systemu „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce".

