
Propozycje i wnioski zgłaszane do założeń „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce” 

w trakcie konsultacji społecznych na poziomie wojewódzkim w dniu 28.01.2016 r.  

 

 Podmioty zewnętrzne: 

1. Kierownik Referatu Śródmieście Straży Miejskiej w Opolu: 

- przedstawił dane statystyczne działań Straży Miejskiej za 2015 rok oraz wskazał na mocna stronę, 

jaką jest współpraca Policji i straży miejskich/gminnych. 

 

2. Przedstawiciel SOK: 

- zawnioskował o stworzenie mapy zagrożeń ilustrującej „dzikie” przejścia przez tory kolejowe, 

miejsca, gdzie zlokalizowane są niestrzeżone przejazdy kolejowe, w obrębie których dochodzi do 

zdarzeń drogowych. 

 

3. Reprezentujący Marszałka Województwa Opolskiego – sekretarz Województwa Opolskiego: 

- mapa zagrożeń mogłaby zawierać również miejsca zagrożone powodziami, czy też miejscowymi 

podtopieniami. 

4. Komendant PSR w Opolu: 

- mapa z siecią cieków i zbiorników wodnych, z których korzystają, niejednokrotnie nielegalnie, 

wędkarze. 

 

5. Reprezentujący Opolskiego Kuratora Oświaty – Starszy Wizytor Wydz. Organizacji i 

Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli i Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu. 

- mapa uwzględniająca występowanie zdarzeń z udziałem nieletnich, która wykorzystywana będzie w 

ramach kampanii informacyjnej, jak również ilustracja zagrożeń występujących w ruchu drogowym. 

 

6. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego   w 

Opolu: 

- tworząc mapy należałoby skupić się tylko na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem ludności 

i sygnałami świadczącymi o występowaniu zagrożeń w tym obszarze, na mapach nie należy 

umieszczać informacji o innym charakterze, nie ma potrzeby, przykładowo, ilustrować miejsc, gdzie 

znajdują się kąpieliska, które mają charakter sezonowy. 

 

7. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Opolu: 

- w swojej wypowiedzi poddał pod wątpliwość ideę tworzenia map zagrożeń, które  byłyby ogólnie 

dostępne dla społeczności lokalnej, gdyż w jego ocenie, mając na uwadze wysoki poziom 

bezpieczeństwa na terenie województwa opolskiego, może to prowadzić do budzenia poczucia 

zagrożenia w społeczeństwie. Spowodowane to mogłoby być odmiennym od intencji twórców map 

odczytywaniem i interpretowaniem zawartych w nich danych statystycznych. Zdaniem mówcy, należy 

odwrócić filozofię, tak aby nie straszyć, a rozwiązywać istniejące problemy w ramach spotkań na 

poziomie lokalnym. 

 



8. Sekretarz WORD w Opolu,  

 -mapy zagrożeń winny mieć charakter informacyjny, np. o liczbie i miejscach wypadków drogowych, 

a nie straszyć społeczeństwo, choć trudno nie zgodzić się z uwagami Prokuratora Okręgowego. W ten 

sposób, po gruntownej analizie zdarzeń i problemów w określonym obszarze, przyczyniają się do 

wniosków, których wdrożenie spowoduje zmniejszenia liczby zdarzeń w ruchu drogowym, choćby 

poprzez poprawę w zakresie funkcjonującej obecnie inżynierii drogowej.  

 

10. Kierownik Regionalnej Agencji Producenckiej TVP w Opolu: 

 - zadbanie przez twórców map o to, aby powstałe narzędzia obrazujące zagrożenia były 

aktualizowane z odpowiednią częstotliwością, by miało ono walor przyczyniającego się do 

rozwiązywania występujących problemów w ramach współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za 

bezpieczeństwo na poziomie lokalnym. 

 

11. Komendant Straży Granicznej: 

 - umieścić link z danymi kontaktowymi do służb specjalizujących się w określonej tematyce  (np. 

Straży Granicznej) w celu pozyskiwania od obywateli informacji o występowaniu zjawisk 

negatywnych (cudzoziemcy przebywający nielegalnie na terenie kraju, handel ludźmi, praca bez 

zezwolenia świadczona przez cudzoziemców) oraz udzielania pomocy, porad obywatelom w zakresie 

przepisów prawa dotyczących cudzoziemców. Przyczyniłoby się to do pogłębienia współpracy i 

udzielenia pomocy pomiędzy obywatelami i odpowiednimi służbami.  

 

12. Wicestarosta Powiatu Oleskiego: 

- poddał pod wątpliwość sens szerokiej dostępności informacji zawartych na mapach zagrożeń. W jego 

ocenie nie powinny być one w takim kształcie dostępne dla obywateli, gdyż zawarte w nich treści 

mogą być błędnie odczytywane przez odbiorców. Przykładowo, jako mieszkaniec powiatu oleskiego, 

czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania, natomiast na podstawie grafiki, którą przedstawiono, 

można byłoby sądzić, że powiat oleski należy do najbardziej zagrożonych opisywanymi 

(negatywnymi) zjawiskami. Same mapy zagrożeń polegające na wskazaniu występujących zagrożeń i 

powiązanie ich z lokalizacją przestrzenną uznał za bardzo dobre narzędzie dla służb w celu 

rozwiązywania problemów zdefiniowanych na poziomie lokalnym, np. parkingów leśnych, w rejonie 

których dochodzi do pożarów.  

 Jednostki organizacyjne Policji 

Komendant KMP w Opolu: 

- wystosował apel do władz samorządowych w sprawie debat społecznych w kontekście 

spowodowania większego zaangażowania, pomocy, rozmów, na podstawie których byłaby podstawa 

do wysuwania wniosków do Policji. Jako przykład wskazał wniosek złożony przez wójta Tułowic o 

utworzenie na terenie gminy rewiru dzielnicowych, choć nie był on poprzedzony żadną rzeczową 

debatą i nie znajduje merytorycznego uzasadnienia.  



 

 Uwagi/spostrzeżenia 

Opracowanie map wraz z właściwym opisem ilustrujących nw. zjawiska:  

 wymiar i wyniki współpracy funkcjonariuszy Policji z podmiotami pozapolicyjnymi (SM, SOK, 

SG, SC) w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

 lokalizacja niestrzeżonych przejazdów kolejowych, w obrębie których dochodzi do zdarzeń 

drogowych, nielegalnych przejść przez szlaki kolejowe, gdzie doszło do wypadków z udziałem 

pieszych; 

 tworzenie map obrazujących sezonowe zagrożenia na określonym obszarze (zbiorniki wodne, 

kąpieliska, na których doszło do utonięć, popełnienia czynów zabronionych); 

 popełnione przez nieletnich czyny zabronione uwzględniając ich podział na czyny karalne, 

zabronione jako przestępstwo, wykroczenie bądź przejaw demoralizacji; 

 uwzględnianie wykroczenia przeciwko mieniu, w tym kradzieże, zniszczenia mienia w katalogu 

wykroczeń o szczególnie uciążliwym charakterze. 

 

 


