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 1. Stan osobowy oraz rozmieszczenie elementów Centrum w mieście: 

 

 Pracownicy na etatach Urzędu Miasta, ul Młyńska 4a :    7 

  stanowisko kierownicze:       1 

  stanowisko administratora Systemu Teleinformatycznego 

   i Łączności Bezprzewodowej (STiŁB):      1 

  stanowiska podinspektorów ds. teleinformatycznych:    5 

  

 Pracownicy delegowani do pracy w MCR pozostający w stosunku pracy ze swoimi 

 dotychczasowymi przełożonymi: 

 

 stanowiska dyspozytorów służb w Centrum:                 5 (~ 24 osób) 

 stanowiska wyniesione służb na terenie miasta:    4 (~ 80 osób) 

 

Poza Centrum funkcjonują 4 stanowiska wyniesione, umiejscowione w siedzibach służb wchodzących w 

skład systemu: PSP – 3 punkty,  Straż Miejska - 1 punkty. (Razem STiŁB obsługuje, uwzględniając 

zmianowość  ~  104 dyspozytorów). 

 

 2. Główne zadania Miejskiego Centrum Ratownictwa: 

 

 a) Przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń telefonicznych kierowanych na numery 

alarmowe 998 oraz 986 - od osób przebywających na terenie miasta Katowice, oraz 

dysponowanie niezbędnych siły i środków w celu ich obsługi, poprzez służby 

odpowiedzialne za ochronę życia, zdrowia, mienia, bezpieczeństwa i porządku 

publicznego. 

 b) Przyjmowanie zgłoszeń kierowanych na numer alarmowy 112 przełączanych przez 

dyspozytorów Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w 

Katowicach 

 c) Utrzymywanie w sprawności systemu informatycznego do obsługi zdarzeń 

Państwowej Straży Pożarnej (SWD-ST) oraz  systemu lokalizacji GPS  pojazdów 

PSP. Zgłaszanie awarii i usterek oprogramowania do serwisu firmy Abakus oraz ELTE 

AVL 

 d) Informowanie osób zarejestrowanych w Katowickim Informacyjnym Systemie SMS 

(KISS) o utrudnieniach w ruchu drogowym na terenie miasta. 
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 e) Dostęp do platformy lokalizacyjnej PLICBD – systemu umożliwiającego przybliżoną 

lokalizację osoby dzwoniącej na numery alarmowe. 

 f) Współpraca dyspozytorów ze służbami miejskim oraz innymi instytucjami – szybsze 

usuwanie zagrożeń oraz nieprawidłowości wynikających ze zgłoszeń. 

 g) Bezpośrednia łączność radiowa z Tauronem – dostawcą energii w Katowicach – 

wykorzystywana do zgłaszania poważnych awarii energetycznych występujących na 

teranie miasta Katowice, tradycyjny sposób zgłaszania awarii jest 

niedostępny/przeciążony. 

 h) Archiwizuje przez okres minimum 5 lat zgłoszenia napływające na numery 

alarmowe: 998, 986. Udostępnia archiwizowane nagrania telefoniczne, w sprawach 

procesowych prowadzonych przez prokuraturę i sądy, dotyczących zgłoszeń 

przyjętych przez dyspozytorów MCR.  

 i) Służbami funkcjonującymi w ramach MCR są: Państwowa Straż Pożarna – deleguje 

2-3 dyspozytorów, Straż Miejska – deleguje 1-2 dyspozytorów i stanowisko 

Wydziału Zarządzania Kryzysowego obsługujące sytuacje administracyjne systemu – 

deleguje 1 dyżurnego informatyka. Z uwagi na całodobowe funkcjonowanie, 

Centrum zapewnia przewidziany prawem zakres socjalny dla przebywających w nim 

pracowników. 

 j) Umożliwia współpracę dyspozytorów Państwowej Straży Pożarnej oraz  Straży 

Miejskiej poprzez zainstalowany system teleinformatyczny oraz radiową łącznością 

bezprzewodową, która integruje służby, z zachowaniem wypracowanych procedur 

postępowania w sytuacjach alarmowych ustalonych w poszczególnych służbach. 

 k) Współdziała, utrzymując bieżące kontakty z Komendantem Miejskim PSP, 

Komendantem Straży Miejskiej i Naczelnikiem WZK UM w celu poprawnego 

i bezawaryjnego funkcjonowania referatu. 

 l) Utrzymuje w sprawności: 

 system teleinformatyczny – zintegrowane konsole telefoniczne 

 system łączności radiowej  – anteny oraz stacje radiowe nadawczo-odbiorcze 

zainstalowane na dachach budynków Urzędu Miasta przy ul. Młyńskiej 4 – PSP; 

Francuskiej 70 – WZK, SM; Kościuszki Introl – zapasowa  łączność PSP; Kościuszki 

JRG 2; Wojewódzka 11 – WZK. 

 łącza telekomunikacyjne (SME VPN, analogowe łącza dzierżawione, łącza 

światłowodowe) pomiędzy MCR a punktami wyniesionymi 
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 niezbędny sprzęt do pozycjonowania pojazdów ratowniczych służb  – GPRS/GPS 

zainstalowany w 17 pojazdach Straży Miejskiej, sygnalizacji świetlnej DWA w 

JRG1, JRG2 i JRG3, monitoringu wizyjnego w PSP i antywłamaniowego w 3 

punktach wyniesionych i 5 OSP. 

 m) Obserwacja czasowa przez dyspozytorów Straży Miejskiej i utrzymanie sprawności 

aktualnie 21 kamer monitoringu wizyjnego miasta, 8 kamer na ul. Mariackiej, 10 

kamer na Nikiszowcu oraz 32 kamery Drogowej Trasy Średnicowej – współpraca z 

Centrum Utrzymania Tunelu w zakresie bezpieczeństwa ruchu pojazdów w ciągu 

komunikacyjnym DTŚ i bezpieczeństwa osób w ciągu przejść podziemno – 

naziemnych DTŚ. 

 n) Pełni funkcję rozwinięcia i pracy Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego w 

sytuacji powstania klęski żywiołowej lub innego dużego zdarzenia kryzysowego w 

mieście, i roli tzw. Ośrodka Informacji Kryzysowej(OIK) w sytuacjach konieczności 

odciążenia istniejących numerów alarmowych od dzwoniących pod te numery 

mieszkańców. 

 o) Pełni funkcję siedziby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego wg zarządzenia 

Prezydenta Miasta Katowice nr 416 z dnia 24 sierpnia 2007r.  

 p) Udostępnia Policji, prokuraturze oraz sądowi i zainteresowanym stronom – zgodnie 

z prawem - nagrania telefoniczne i radiowe dotyczące realizowanych zgłoszeń - do 

celów procesowych. 

 q) Udostępnia Policji, prokuraturze oraz sądowi  – zgodnie z prawem - nagrania z 

monitoringu wizyjnego ul. Mariackiej – do celów procesowych. 

 r) Utrzymuje w sprawności mapę numeryczną miasta w układzie 2 000 w module 

SWD, która w sposób zdecydowany ułatwia dysponowanie sił i   środków 

przez  dyspozytorów Straży Miejskiej. 

 s) Zgłasza do wykonawcy systemu STiŁB firmy WASKO S.A. w Gliwicach wady  i 

usterki sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego oraz  oprogramowania 

w ramach serwisu pogwarancyjnego. 

 t) Współpraca z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach w ramach 

obsługi Systemu Powiadamiania Ratunkowego dla Osób Niepełnosprawnych –  

pracownicy WZK przyjmują ankiety rejestrujące osoby w systemie i przekazuje dane 

w nich zawarte do WPR w Katowicach gdzie są wprowadzane do systemu. 
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 3. Statystyka 

 

 W załączeniu dane dotyczące odebranych zgłoszeń i podjętych  interwencji przez służby 

działających w MCR w okresie od 01.01.2015r do 30.06.2015r. 

 

SŁUŻBA ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ 

Straż Miejska 15780 

Straż Pożarna 5601 

RAZEM: 21381 

 

 

SŁUŻBA ILOŚĆ ZDARZEŃ 

Straż Miejska 17293 

Straż Pożarna 1734 

RAZEM: 19027 

 
 

 

 

 

 

 

 


