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TY ZGŁASZASZ MOBILNIE - MY REAGUJEMY - RAZEM
POMAGAMY!
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to aplikacja, za pomocą której, policjanci z Krosna
Odrzańskiego otrzymali ponad 2700 zgłoszeń od mieszkańców. Ci podzielili się swoimi
spostrzeżeniami na temat zagrożeń występujących w miejscu ich zamieszkania. Zdaniem
mieszkańców powiatu krośnieńskiego do najbardziej uciążliwych zachowań, należy jazda z
nadmierną prędkością.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie funkcjonujące w województwie lubuskim od września 2016 roku.
Każdego roku za jej pośrednictwem otrzymujemy szereg zgłoszeń, dzięki którym wiemy jaki sytuacje i miejsca
uznawane są przez naszych mieszańców jako zagrożenia mające wpływ na poczucie bezpieczeństwa w miejscu
zamieszkania. Od początku funkcjonowania Mapy otrzymaliśmy ponad 2700 zgłoszeń, w tym blisko tysiąc zostało
potwierdzonych i wyeliminowanych, 1400 niepotwierdzonych, ponad 230 stanowiło żart lub pomyłkę. Zawarte na Mapie
kategorie dotyczą wielu obszarów, a podzielenie się informacją o występującym zagrożeniu może pomóc nie tylko nam
samym, ale i innym. Ma to szczególne znaczenie w okresie wakacyjnym, gdzie może dochodzić do zakłócania
porządku, spożywania alkoholu, w tym przez osoby małoletnie, aktów wandalizmu czy też grupowania się małoletnich
zagrożonych demoralizacją. Pełną listę zagrożeń możesz znaleźć po wejściu na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Każde otrzymane od mieszkańców zgłoszenie jest dla nas bardzo ważne i służy do analizy aktualnych zagrożeń
społecznych najbardziej dokuczliwych dla mieszkańców. Ponadto dane pochodzące z Mapy wykorzystywane są do
jeszcze lepszego rozmieszczenia policyjnych patroli. W dalszym ciągu za najbardziej uciążliwe społecznie zachowania,
należy uznać jazdę z nadmierną prędkością. Podczas ostatniej weryﬁkacji, policjanci potwierdzili kolejne przekroczenie
prędkości, potwierdzając tym samym zaistniałe zagrożenie. W ciągu miesiąca otrzymaliśmy 40 takich zgłoszeń, w tym
33 zostało potwierdzonych, 3 nie zostały potwierdzone, a kolejne 4 są w weryﬁkacji.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to pomocne narzędzie, nie zastąpi ono jednak nagłej interwencji policjantów.
Dlatego jeśli sytuacja wymaga natychmiastowego działania, wówczas należy dzwonić na numer 112. Jest to bardzo
ważne, gdyż na weryﬁkację zgłoszonego zagrożenia policjanci mają kilka dni, po zakończeniu której nanoszą na mapie
efekt dokonanych sprawdzeń.
Gdzie i jak mogę poinformować o zagrożeniu?
Żeby dokonać zgłoszenia wystarczy nam komputer bądź telefon z dostępem do internetu. Wchodzimy na stronę
internetową komendy wojewódzkiej, komendy powiatowej bądź miejskiej Policji, gdzie dostępna jest Krajowa Mapa
Zagrożeń Bezpieczeństwa. Możemy też wpisać jej nazwę w wyszukiwarce internetowej. Po uruchomieniu aplikacji
wybieramy rodzaj zagrożenia, które chcemy zgłosić i miejsce występowania tego zagrożenia. Można także
uszczegółowić zgłoszenie, wprowadzając datę, opis zagrożenia, dzień tygodnia i porę dnia, a także załączyć plik o
pojemności maksymalnie 5 megabajtów. Klikamy zgłoś i na tym kończy się nasze zadanie. Zgłoszenie odbierane jest
przez koordynatora Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, który każdego dnia sprawdza, czy mieszkańcy podzielili
się nowymi informacjami na temat miejsc zagrożonych. Jego zadaniem jest również dbanie o jej aktualizację, a także
zadaniowanie służb w celu weryﬁkacji zgłoszenia.

podkomisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

