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Informacja Prezydenta Miasta Katowice dot. funkcjonowania  KISMiA 

ROZWÓJ SYSTEMU  MONITORINGU W KATOWICACH 

Monitoring wizyjny Miasta Katowice zostal wybudowany w latach 2001 — 2014,  a  sygnał  
przekazywany był  łączami światłowodowymi.  Obejmowa ł  132  kamery  analogowe i  cyfrowe 
(w tym 1 radiowa): 

• W  2001  roku  powstał  monitoring  w Ś ródmieściu  (16  kamer analogowych przesy łaj ących 
sygnał  do  Komendy  Miejskiej Policji). 

• W  2006  roku  powstało  Miejskie Centrum Ratownictwa (MCR),  w  którym powstało między 
innymi Centrum Obserwacji Monitoringu obs ługiwane przez Straż  Miejską. W tym roku 
utworzono także monitoring w dzielnicy Paderewskiego (5  kamer)  oraz na Drogowej Trasie 
Średnicowej (DTŚ) i tunelu (pod Rondem)  —  łącznie  82  kamery analogowe. 

• W  2012  roku wybudowano monitoringi ulicy Mariackiej  (4  kamery cyfrowe),  Osiedla 
Nikiszowiec (10 kamer cyfrowych)  oraz  Panewnik  (11  kamer cyfrowych). 

• W  2014  roku rozbudowano monitoring  ulicy  Mariackiej (4  kamery  cyfrowe) 

W roku 2012 stworzono  koncepcj ę  Katowickiego Inteligentnego  Systemu Monitoringu  i Analizy 
(KISMiA).  Określono w niej następujące cele realizacji tego  projektu: 

• poprawa efektywno ści pracy obserwatorów monitoringu -  od  ok. 10 do 60-ciu kamer na 
jednego obserwatora; 

• poprawa efektywno ści działania służb  —  lepsza  orientacja  sytuacyjna,  szybsze  reagowanie; 
• stworzenie jednorodnego systemu monitoringu  miejskiego —  mniejsze koszty utrzymania 

i rozwoju; 
• stworzenie dedykowanego dla systemu Data Center; 
• modernizacja istniej ących monitoringów i centrów obserwacji  —  mniejsze koszty 
• budowa  monitoringu  w  nowych  lokalizacjach —  szybsza  odpowiedź  na zgłaszane potrzeby 

mieszkańców 
• zastosowanie  oprogramowania  pozwalaj ącego  na  automatyczną  analizę  obrazu 

i rozpoznawania tablic rejestracyjnych  —  szybsze  przeszukiwanie  nagrań, zapobieganie. 

W roku 2013 w wyniku przetargu nieograniczonego wy łoniono firmę  NETOLOGY z Katowic na 
inżyniera projektu KISMiA, do którego należało przygotowanie programu funkcjonalno-
użytkowego, przeprowadzenie przetargu na wy łonienie wykonawcy KISMiA i nadzór nad 
realizacją  KISMiA.  W  2015 roku w wyniku rozstrzygni ęcia przetargu nieograniczonego podpisano 
umowę  z wykonawcą  firmą  PROXIMUS SA  z  Katowic. Zawarta umowa opiewa ła na kwotę  
13 690 884 zł . W ramach zadania w okresie od 15.04.2015  do  chwili  obecnej  zrealizowano: 

• Wykonanie DATA CENTER 
• Modernizacj ę  Sali Operacyjnej MCR 
• Dostawę  sprzętu i oprogramowania 
• Modernizacj ę  i włączenie do systemu K1SMffA kamer obrotowych i stacjonarnych 

w następujących lokalizacjach: 
• monitoringów: 

■  Nikiszowiec (10 kamer cyfrowych obrotowych) 
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■ ul. Mariacka  (8  kamer  cyfrowych w  tym:  6 obrotowych i 2 stacjonarne) 
■ Panewniki rejon ulic Franciszkańskiej,  Związkowej  i Panewnickiej  (11 

kamer cyfrowych w tym: 9 obrotowych i 2 stacjonarne) 
■ Śródmieście (17 kamer obrotowych) 
■ Osiedle Paderewskiego (5 kamer obrotowych) 
■ Koszutka (1 kamera obrotowa) 
■ CUT (32 stacjonarnych i obrotowych) 

■ wybudowanie w strefie Rondo-Rynek 16 kamer 
■ 10 stanowisk obserwacyjnych monitoringów; 

• Wykonanie instalacji monitoringów oraz obj ęcie systemem KISMiA: 
■ 16 Stref Aktywno ści Rodzinnej (SAR): 

■ Śródmieście plac Andrzeja (1 kamera  obrotowa), 
■ Śródmieście plac Wolno ści (1 kamera obrotowa), 
■ Paderewskiego-Muchowiec plac zabaw  ul.  Sowi ńskiego  13-15  (1 kamera 

obrotowa), 
■ Ligota-Panewniki plac Miast Partnerskich (1 kamera obrotowa  i  1 

stacjonarna), 
■ Koszutka plac Budnioka  —  dwie części (2 kamery obrotowe  i 1 stacjonarna), ■ 

 Osiedle Witosa plac Św. Herberta (1 kamera obrotowa), 
■ Zawodzie plac zabaw ul. Cynkowa (1 kamera obrotowa), 
■ Paderewskiego-Muchowiec  ul.  Sowińskiego Plac Zabaw „Miasto  Ogrodów 

— SAW" (1 kamera obrotowa), 
■ Giszowiec Park Giszowiecki (1 kamera  obrotowa), 
■ Paderewskiego-Muchowiec Katowicki  Park  Leśny  przy os. Paderewskiego (1 

kamera obrotowa), 
■ Osiedle  Tysiąclecia Al. Ks. Jadwigi — Os. 1000-lecia  (1  kamera obrotowa i 2 

stacjonarne), 
■ Szopienice-Burowiec ul. Morawa (1 kamera obrotowa  i 1 stacjonarna), 
■ Kostuchna  ul.  Wantuły 27 (1 kamera obrotowa), 
■ Paderewskiego-Muchowiec Katowicki Park Le śny —  ul. Dolina Trzech 

Stawów (1 kamera obrotowa i 1 stacjonarna), 
■ Park  Zadole (4 kamery obrotowe), 
■ Janów-Nikiszowiec ul. Zamkowa (1 kamera obrotowa), 
■ wykonanie instalacji monitoringu 10 punktów drogowych  na głównych 

ciągach  drogowych  (71  kamer), 
■ dostawa i uruchomienie przeno śnego zestawu mobilnego monitoringu. 

W  KISMiA pracę  dyspozytorów (obserwatorów) wspomaga system automatycznie rozpoznaj ący 
kilkanaście rodzajów zdarzeń : 

• leżący człowiek  —  obserwator monitoringu będzie mógł  natychmiast sprawdzi ć  jak doszło do 
tej sytuacji i powiadomić  najbliżej znaj dyj ącego się  funkcjonariusza o potrzebie interwencji, 

• pozostawiony obiekt  —  zapobieganie zamachom terrorystycznym, a także kosztownym 
akcjom unieszkodliwiania pozostawionego obiektu poprzez szybkie odnalezienie 
właściciela ew. zguby, 

• usunięty obiekt  —  szybka identyfikacja sprawców kradzie ży czy wandalizmu, 
• zbiegowisko, manifestacja  —  zdalne monitorowanie rozwoju sytuacji i zapobieganie 

zagrożeniom w przestrzeni publicznej, 
• przekroczenie strefy  —  np.  wkraczanie na jezdnię  w niebezpiecznych  miejscach, wkraczanie 

na  teren budowy,  czy  zagrożonych budynków, jazda  po  chodniku, 
• próby podj ęcia włamania do pojazdów, 

Komisja Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice, 10.01.2017 r. 



• jazda pod prąd, 
• parkowanie w niedozwolonych  miejscach, 
• kolizje pojazdów, 
• pojawianie się  zwierząt — wyprowadzanie psów  na  teren Stref Aktywno ści Rodzinnej (tzw. 

SAR-y), pojawianie się  dzikich zwierząt, 
• zmiana położenia obiektów  —  dewastacja, a tak że szkody poczynione przez  wiatr, powodzie 

itp. 

Zdarzenia automatycznie zakwalifikowane przez system jako alerty s ą  przekazywane do 
obserwatorów w celu ich weryfikacji i w razie konieczno ści do wszczęcia procedury 
interwencyjnej . 

System KISMiA umożliwia w przysz łości rozbudowę  i integracj ę  z innymi systemami jak np.: 
miejski  system GIS, miejski portal WWW, urz ądzenia kontroli dost ępu, bramki wej ściowe, 
detektory ochraniaj ące ważne fragmenty infrastruktury miasta. Docelowo system ma umo żliwiać  
rozbudowę  do 1024 kamer z czego aktualny projekt umo żliwia włączenie do systemu 
256 kamer. 

W chwili  obecnej w  KISMiA  funkcjonuje łącznie 210  kamer,  w tym: 

• 139 kamer na  placach i ulicach oraz 16 strefach aktywno ści rodzinnej, 
• 71 kamer na  głównych ciągach drogowych (wyjazdowych i wjazdowych  do miasta (49 

kamer  rozpoznaj ących numery rejestracyjne pojazdów oraz 22 kamer ogl ądowych). 

Umowa  z  Wykonawcą  zakładała wykonanie całego systemu w okresie 15 miesięcy (od 15 
stycznia 2015 r. do 15. lipca 2016 r.). W trakcie prac wyst ąpiły opóźnienia w wykonaniu 
spowodowane pracami przy programowaniu analityk i dostosowaniu ich do uwarunkowa ń  
lokalnych. Spowodowa ło to naliczenie wykonawcy kar umownych w maksymalnej wysoko ści 
wynikającej z zawartej umowy tj. 30% warto ści umowy. 
Wykonawca zaproponował  rozstrzygni ęcie  sporu  w zakresie wysoko ści kar na drodze post ępowania 
mediacyjnego podnosząc jako główny argument, iż  opóźnienia wynikły z uwagi  na  nowatorski 
charakter  wdrażanego projektu. Postępowanie mediacyjne rozpocznie  się  w najbliższym czasie. 
Aktualnie  finalizowane są  końcowe prace odbiorowe. 

W styczniu 2017 roku do systemu włączonych  zostanie  5 kamer wybudowanych w  ramach 
budżetu  obywatelskiego w dzielnicy Giszowiec (rejon  ul.  Adama). 
Ponadto w 2017 r. z środków budżetu obywatelskiego  planowana jest budowa kolejnych 12 kamer 
w czterech lokalizacjach: 

— Burowiec  —  3 kamery w strefie aktywno ści rodzinnej (Plac Krzysztofiaka), 
— Janów  —  3 kamery w rejonie ul. Zamkowej, 
— Paderewskiego-Muchowiec  —  3 kamery w rejonie ul. Sowińskiego, Sikorskiego/Graniczna, 

Paderewskiego/Szeptyckiego, 
— Śródmieście  —  3 kamery w rejonie  ul. Raciborskiej i  Kozielskiej. 

No ze 

ilf .;dzia łu Zarz ądzania Kryzysano 

mgr Mirosaw Cygan 
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