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KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI NADINSP. PAWEŁ
DZIERŻAK PODPISAŁ POROZUMIENIE Z PREZYDENTEM
MIASTA OTWOCKA W SPRAWIE REALIZACJI INNOWACYJNEGO
SYSTEMU MONITORINGU
Miasto Otwock jako pierwsza gmina w Polsce będzie realizować System Inteligentnej Analizy
Ruchu Drogowego wspólnie z Policją. Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak
podpisał już w tej sprawie porozumienie z Prezydentem Miasta Otwocka Jarosławem Margielskim.
Ten innowacyjny system monitoringu wpłynie istotnie na poprawę bezpieczeństwa w Otwocku.
W przyszłym roku na drogach wlotowych do Otwocka i głównych skrzyżowaniach w mieście zostaną zainstalowane
nowoczesne kamery, które automatycznie będą badać ruch pojazdów i rozpoznawać ich numery rejestracyjne.
W tej sprawie zostało już podpisane porozumienie w auli Urzędu Miasta Otwocka w obecności wiceprzewodniczącego
rady miasta Jakuba Kosińskiego, przewodniczącego komisji zdrowia i spraw społecznych Marcina Kraśniewskiego,
Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku mł. insp. Przemysława Dębińskiego oraz szefa gabinetu politycznego
Ministra MSWiA Michała Prószyńskiego.
Dzięki temu nowoczesnemu systemowi będzie można wychwycić w ruchu miejskim te pojazdy, które np. zostały
skradzione lub poruszają się ze skradzionymi tablicami rejestracyjnymi. System daje także ogromne możliwości
analityczne, dzięki którym w błyskawicznym czasie można będzie ustalić drogę przejazdu poszukiwanych pojazdów, jak
i ustalić ich kierowców. Zebrane dane będą automatycznie porównywane z policyjnymi bazami. W razie wykrycia
kradzionego auta, bądź pojazdu z aktywnym zagłuszaniem GPS, system poinformuje o tym oﬁcera dyżurnego, a ten
okoliczne patrole. Ponadto system będzie mógł być wykorzystany również w sytuacjach takich jak uruchomienie
procedury „Child Alert” - uprowadzenia dziecka, dając możliwość sprawdzenia, czy samochód sprawcy uprowadzenia
poruszał się po terenie objętym systemem.
Porozumienie zakłada, że program funkcjonalno-użytkowy Systemu Inteligentnej Analizy Ruchu Drogowego, zostanie
wykonany przez Wydział Teleinformatyki Komendy Stołecznej Policji przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w
Otwocku. Dokumentacja projektowa i roboty zostaną wykonane na zlecenie i koszt Miasta Otwocka, któro na ten cel w
całości pozyskało środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości 3 mln zł.
Prezydent dziękując za wsparcie tej inicjatywy oraz poprawę bezpieczeństwa na terenie Miasta Otwocka, podkreślił, że
będzie to pierwsza w kraju tego rodzaju współpraca. Jednocześnie zaznaczył, że codzienna współpraca z Komendantem
Powiatowym Policji w Otwocku mł. insp. Przemysławem Dębiński polega na wzajemnym uzupełnianiu zadań, które stoją
przed samorządem i policją, a jej przebieg jest wzorem do naśladowania dla innych gmin w Polsce.
Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak podziękował za wspólne działanie na rzecz bezpieczeństwa i
wyraził zadowolenie ze współpracy pomiędzy instytucjami państwowymi i samorządowymi, bo to służy naszemu
wspólnemu bezpieczeństwu.
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