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Pani 

Krystyna Sowa 

Radna Rady Miasta Gliwice 

 

 

 
Dotyczy: przenośnych punktów kamerowych na skwerach przy 
ul. Narutowicza i ul. Jagiellonki 

 

 Odpowiadając na Pani korespondencję z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

dotyczącą przenośnych punktów kamerowych na skwerach przy ul. Jagiellonki i 

ul. Narutowicza informuję, że widok z kamer usytuowanych na wymienionych 

skwerach wyświetlany jest przez uprawnione podmioty na bieżąco. Zaznaczam 

jednak, że obsługa kamer monitoringu jest tylko jednym z narzędzi 

wykorzystywanych do wykrywania wykroczeń i przestępstw, a obserwacja 

obrazu powierzona jest dyżurnym i operatorom, którzy wykonują również inne 

czynności służbowe. Ponadto, z uwagi na bardzo dużą liczbę kamer na terenie 

naszego miasta funkcjonariusze nie są w stanie zapewnić stałej obserwacji 

monitoringu w czasie rzeczywistym. W przypadku ujawnienia przez operatorów 

zdarzeń wymagających interwencji na miejsce wysyłany jest patrol Policji lub 

Straży Miejskiej w celu podjęcia bezpośrednich działań. Informuję również, że 

Centrum Ratownictwa Gliwice współpracuje z Miejskim Zarządem Usług 

Komunalnych jedynie w zakresie uzyskania zgody jednostki na posadowienie 

punktu kamerowego na zarządzanym terenie.  

 Z danych uzyskanych od Straży Miejskiej wynika, że od 1 sierpnia 2019 

r. do 31 sierpnia 2020 r. podczas obserwacji kamer ujawniono i przekazano do 

realizacji 25 zdarzeń. Patrole interweniowały 10 razy na terenie skweru przy ul. 

Jagiellonki i 15 razy w rejonie skweru przy ul. Narutowicza. Wśród zgłoszeń 

operatorów znalazły się między innymi spożywanie alkoholu w miejscu 

publicznym, zakłócanie ładu i porządku, udzielenie pomocy osobie leżącej w 

miejscu publicznym, a także naruszanie obostrzeń związanych ze stanem 

epidemii. Z kolei Policja nie prowadzi statystyk w zakresie podejmowania 

interwencji wskutek obserwacji monitoringu. Każdorazowo w przypadku 

zaobserwowania przez dyżurnego nieprawidłowości na miejsce kierowany jest 



 

patrol Komisariatu Policji IV lub inny wolny patrol z pozostałych komisariatów 

Policji w Gliwicach.  

 Jednocześnie informuję, że aby wyeliminować stwierdzone w 

przywołanych rejonach zagrożenia, również te zgłoszone poprzez Krajową Mapę 

Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzielnicowi Policji prowadzą priorytetowe działania 

prewencyjne, a także doraźne kontrole. Natomiast funkcjonariusze Straży 

Miejskiej wykonują obecnie we wspomnianych lokalizacjach szczegółową 

analizę zdarzeń, na podstawie której zostanie wprowadzona obserwacja 

monitoringu połączona z działaniami prewencyjno-kontrolnymi patroli w 

najbardziej zagrożonych porach dnia.  
(-) Tomasz Wójcik 

Dyrektor 

(podpisano elektronicznie)  
Otrzymują: 
1. Adresat poprzez BRM (znak sprawy BR.0003.276.2020) 
2. III Zastępca Prezydenta Miasta - do wiadomości 
3. a/a  


