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Pan  

Janusz Kubicki  

 

Prezydent Miasta  

Zielonej Góry  
 

 

 

SPRAWOZDANIE 

z kontroli przeprowadzonej na Stadionie Żużlowym  

przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze 

 

 

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji 

rządowej (Dz.U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092) w związku z art. 11 ustawy z dnia 20 marca 

2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1160 z późn. 

zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 

stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. z 2011 r., 

Nr 16, poz. 73) Zespół Kontrolny w składzie: 

1. Katarzyna Folińska (przewodnicząca zespołu kontrolnego) - Inspektor Wojewódzki  

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, nr upoważnienia 109-1/2018, 

2. Sylwia Żółtowska (członek zespołu kontrolnego) - Kierownik w Wydziale 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr 

upoważnienia 109-3/2018, 

3. Marcin Kuświk (członek zespołu kontrolnego) - Starszy Inspektor w Wydziale 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,  

nr upoważnienia 109-2/2018 

w dniu 15 czerwca 2018 r. przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym na Stadionie 

Żużlowym przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze.  

Kontrola monitoringu odbywała się podczas trwania sezonu żużlowego.  

Przedmiotem kontroli były urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk na Stadionie Żużlowym 

przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze.  

 

Kontrolę przeprowadzono w obecności:  

Pana Dariusza Macha – Głównego Specjalisty w Departamencie Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Zielonej Górze. 

 

Zakres kontroli obejmował:  

1. Porównanie parametrów technicznych rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych  

na stadionie żużlowym.  

2. Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń, o których mowa w pkt. 1 

 

Lubuski Urząd Wojewódzki 

w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 



W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:  
Obsługę monitoringu na stadionie żużlowym prowadzi organizator imprezy masowej, 

który odpowiada również za przechowywanie nagranego materiału zgodnie z zapisami 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r.  

w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej. 

Zarządca stadionu żużlowego, w tym przypadku Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Zielonej Górze zamontował system rejestracji obrazu i dźwięku oraz odpowiada za jego 

serwis techniczny. System został odebrany przez zarządcę w dniu 13 grudnia 2013 r. Ostatni 

przegląd monitoringu odbył się w dniu 31 maja 2018 roku. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej na stadionie 

zamontowano następujące kamery:  

 1 kamera Samsung SNB-7000 oraz 1 kamera Samsung SNB-7004 – 3 Mpx (2048  

x 1536) (2 główne maszty, ring wewnętrzny) I kategoria,  

 2 kamery obrotowe Siqura HSD820H2-E – 2 Mpx (1920 x 1080) (2 główne maszty, 

ring wewnętrzny) III kategoria, 

 8 kamer Grundig GCI-F0505B - IV kategoria (po 4 na dwóch głównych  

masztach), 

 34 kamery Samsung SNV-6084R - 2 Mpx (1920 x 1080) (kołowrotki, wejścia  

na stadion dla uczestników) III kategoria, 

 61 Grundig GCI-K0589T, BCS-TIP5300IR-E – 2 Mpx (1920 x 1080) (ciągi pieszych, 

ring zewnętrzny) III kategoria. 

 

Razem: 123 kamery. 
 

Wszystkie ww. kamery obsługiwane są przez 2 stanowiska do obsługi monitoringu. 

Dodatkowo w pomieszczeniach dostępnych dla organizatora i służb zabezpieczających 

imprezy zamontowano 16 kamer Grundig GCI-K1812W, Grundig GCI-K1526V 

Urządzenia rejestrujące obraz podczas imprezy są podłączone do drukarki pozwalającej  

na natychmiastowe wydrukowanie zarejestrowanego obrazu. 

Podczas kontroli stwierdzono, że miejsca podlegające obowiązkowej rejestracji obrazu, 

czyli:  

1) kasy biletowe na terenie imprezy masowej,  

2) bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy 

masowej,  

3) drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne na terenie 

imprezy masowej z wyłączeniem klatek schodowych,  

4) parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej,  

znajdują się w polu widzenia co najmniej jednej kamery.  
5) sektory dla uczestników imprezy masowej,  

6) płyta boiska,  

znajdują się w polu widzenia co najmniej dwóch kamer.  
W czasie trwania kontroli system monitoringu był włączony i działał poprawnie. 

Zespół Kontrolny miał możliwość sprawdzenia, czy faktycznie ww. miejsca są w zasięgu 

zamontowanych na stadionie kamer i w zasięgu ilu kamer znajdują się te miejsca.  

Obsługę monitoringu podczas trwania imprezy masowej prowadzą, na zlecenie, 

pracownicy klubu żużlowego. Materiały nagrywane podczas imprezy masowej są 

przechowywane przez klub. Monitoring serwisowany jest na bieżąco, ostatni przegląd miał 

miejsce 31 maja 2018 r. i potwierdził sprawność działania systemu monitoringu wizyjnego 

(skan umowy serwisowej oraz protokołu z wykonania przeglądu systemu CCTV znajdują się  

w aktach kontroli). 



Z ustaleń dokonanych podczas kontroli wynika, że kamery zainstalowane na stadionie 

żużlowym spełniają wymagania dla rejestracji obrazu w III i IV kategorii – zgodnie  

z zapisem § 6 ust. 1 pkt 2 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 

2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16, poz. 73)  

oraz spełnione są również wymagania dla rejestracji obrazu w I i II kategorii – zgodnie  

z zapisem § 6 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.  

System monitoringu zawiera również rejestrację dźwięku.  

 

Wnioski  
Realizację powyższych zadań ocenia się pozytywnie.  

 

Pouczenie:  

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania ma Pan prawo przedstawić do niego swoje stanowisko; nie wstrzymuje to 

realizacji ustaleń kontroli.  

 

 
 Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

Krzysztof Kołcz 

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego 
 

 

 


