Informacja
dotycząca przebiegu konsultacji społecznych w obszarze
założeń Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce przeprowadzonych
w okresie 21 stycznia – 29 lutego 2016 roku na poziomie wojewódzkim

Do udziału w konsultacjach społecznych w obszarze założeń Krajowej Mapy zagrożeń
bezpieczeństwa w Polsce zaproszono szerokie grono podmiotów i instytucji mających na celu poprawę
bezpieczeństwa i porządku publicznego jak również przedstawicieli środków masowego przekazu,
podczas których miało miejsce:
1. Przedstawienie informacji na temat aktualnego stanu bezpieczeństwa – odpowiednio do szczebla
konsultacji.
2. Przedstawienie dotychczasowego sposobu zorganizowania Policji, w tym służby zewnętrznej
na podległym terenie, z uwzględnieniem m.in. sposobu nawiązywania kontaktu z Policją.
3. Zaprezentowanie założeń „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce” w obszarze:
a. zagrożenia przestępczością
b. zagrożenie wykroczeniami szczególnie uciążliwymi społecznie;
c. wypadków drogowych, ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, odcinków dróg
najbardziej zagrożonych wypadkami;
d. wyników badań społecznych w zakresie poczucia bezpieczeństwa, wniosków z debat
społecznych, informacji od dzielnicowych
4. Przeprowadzenie dyskusji dotyczącej oczekiwań podmiotów, w szczególności społecznych,
biorących udział w konsultacjach, zmierzającej do zdefiniowania m.in.:
a. źródeł i zakresu informacji oczekiwanych do prezentowania w zakresie lokalnego
bezpieczeństwa,
b. oczekiwanych kanałów przekazywania informacji o zagrożeniach;
c. form obrazowania map zagrożeń bezpieczeństwa;
5. Sformułowanie wniosków podsumowujących konsultacje społeczne na temat map zagrożeń
bezpieczeństwa.
Na poziomie wojewódzkim w konsultacjach udział wzięli Wojewoda Małopolski
oraz przedstawiciele: Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie, Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie,
Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Krakowie, Oddziału Żandarmerii Wojskowej
w Krakowie, Wojewódzkiego Inspektora Weterynarii, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu
Drogowego w Krakowie, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie, Kuratorium
Oświaty w Krakowie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, Małopolskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży
Granicznej, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Wojewódzkiego
Inspektora Farmaceutycznego w Krakowie, mediów (prasy, radia, telewizji, portali Internetowych).
Na spotkaniu konsultacyjnym w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim padła propozycja
poszerzenia zakresu informacji prezentowanych na „Mapach Zagrożeń” o treści mające istotny wpływ
na bezpieczeństwo publiczne pozostające w zakresie kompetencji innych niż Policja organów
i instytucji. Wskazano, że wiodącą rolę w kształtowaniu map zagrożeń winien mieć wojewoda,
sugerując równocześnie publikowanie map na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego.

Uczestnicy konsultacji społecznych zgłaszali uwagi do proponowanej formy obrazowania map
zagrożeń oraz składali wnioski i propozycje co do ostatecznego ich kształtu.
Podczas tych konsultacji przedstawiciel: Kuratorium Oświaty w Krakowie zaproponował
promowanie szkół i placówek aktywnie uczestniczących w programach profilaktycznych;
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie wnosił o umieszczanie informacji o wydaniu
decyzji o wstrzymaniu, wycofaniu lub dopuszczeniu do obrotu produktu leczniczego; ŚląskoMałopolski Oddział Straży Granicznej zasugerował umieszczanie informacji związanych z nielegalną
migracją; Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wskazał na możliwość
informowania ludności o zdarzeniach epidemiologicznych (zachorowania na groźne choroby zakaźne,
ogniska zatruć pokarmowych) zatruciach dopalaczami oraz jakości zdrowotnej wody do picia.

