
 

INFORMACJA  

DOTYCZĄCA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W OBSZARZE  

MAP ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA  

PRZEPROWADZONYCH PRZEZ KPP W MOGILNIE  

OD 8 DO 29 LUTEGO 2016 ROKU 

 

Poziom konsultacji:  

- powiatowy (Powiat Mogileński) 

 

Ilość odbytych konsultacji: 

- 2 

 

Liczba uczestników: 

- 51 

 

Podmioty uczestniczące: 

Starosta Mogileński, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie, Prokurator Rejonowy                        

w Mogilnie, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie, Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Komendant Straży 

Miejskiej w Mogilnie, Komendant Straży Miejskiej w Strzelnie, Kierownik Oddziału 

Terenowego w Inowrocławiu Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego                     

w Bydgoszczy, Komendant Placówki Żandarmerii Wojskowej w Inowrocławiu, Komendant 

Wojskowej Komendy Uzupełnień w Inowrocławiu, Komendant Straży Leśnej w Gołąbkach,                  

f-sze Posterunku Państwowej Straży Rybackiej w Kruszwicy, członkowie Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim, członkowie Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w Mogilnie oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Strzelnie.  

 
Wnioski: 

- (KPPSR, PSR, SM) – rozszerzenie map o kolejne dotyczące np. zagrożeń pożarami, 

kłusownictwem i innymi przestępstwami i wykroczeniami, których zwalczanie pozostaje                          

w kompetencji służb pozapolicyjnych, 

- (członkowie UTW) – rozszerzenie map o kolejne dotyczące np. zagrożeń przemocą w rodzinie, 

przypadkami oszustw metodą „na wnuczka”, znęcania się nad zwierzętami, 

- (ITD) – rozszerzenie funkcji map dotyczących zagrożeń w ruchu drogowym o moduł działający 

na zasadzie RSO czyli Regionalnego Systemu Ostrzegania o bieżących zagrożeniach, 

- (wszystkie podmioty) – „wyposażenie” map w objaśnienia, legendę pozwalającą na ich 

zrozumienie; wyjaśnienie co kryje się pod poszczególnymi pojęciami, tematami map etc. 

- (większość) przyjęcie jednorodnej skali, sposobu określania poziomu zagrożenia; 

zaproponowane są niespójne: powiat (liczba bezwzględna), województwo (wskaźnik liczby 

przestępstw na 10 tys. mieszkańców), kraj (wskaźnik liczby przestępstw na 100 tys. 

mieszkańców),  

 

Uwagi i sugestie: 

- w ogólnym odbiorze koncepcja map zagrożeń przyjęta została jako koncepcja map zagrożeń                          

w ujęciu policyjnym, nie zawierająca odniesienia do efektów pracy innych podmiotów, 

- mapy zagrożeń to mapy z tzw. opóźnionym przekazem rzeczywistości, bo aktualizowane                       

w okresach kwartalnych, 

- w opinii niektórych adresatów konsultacji zbyt szczegółowe odniesienie się do przestępstw 

może wywołać pewnego rodzaju społeczną panikę, poczucie strachu etc. 

- jeżeli ostatecznym celem map jest tylko dostarczenie informacji na temat zagrożeń, to                            

w zaproponowanym kształcie nie dającym możliwości bezpośredniego (np. poprzez dedykowany 

formularz bądź ankietę elektroniczną) wyrażenia opinii, spostrzeżeń, wniosków co do stanu 

zagrożenia prezentowanego przez konkretną mapę pozbawione jest to większego sensu. 

 

 


