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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

 

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, 

art. 11 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 

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

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

73) Zespół Kontrolny w składzie: 

 

1. Waldemar Kaak (przewodniczący zespołu kontrolnego) – Zastępca Dyrektora Wydziału 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,  

nr upoważnienia 420-1/2012, 

2. Kom. Piotr Fabijański  (członek zespołu kontrolnego) – z-ca Naczelnika Sztabu Policji 

Komendy Wojewódzkiej Policji  nr upoważnienia 420-3/2012,  

3. Sylwia Żółtowska (członek zespołu kontrolnego) – Z-ca Kierownika Wojewódzkiego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,  

nr upoważnienia 420-2/12, 

w dniu 19 listopada 2012 r. przeprowadził kontrolę uproszczoną w na Stadionie Żużlowym  

im. Edwarda Jancarza ul. Kwiatowa 55, 66-400 Gorzów Wlkp. 

 

Kontrola monitoringu odbywała się po zakończeniu sezonu żużlowego.  

 

Przedmiotem kontroli były urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk na stadionie żużlowym  

im. Edwarda Jancarza przy ul. Kwiatowej 55 w Gorzowie Wlkp. 

 

Kontrolę przeprowadzono w obecności:  

 Włodzimierz Rój – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. 

 Edward Drozd – Kierownik w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. 

 

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 

 

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:  

Obsługę monitoringu na stadionie żużlowym prowadzi organizator imprezy masowej. 

Administrator stadionu żużlowego, w tym przypadku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie 

Wlkp. zamontował system rejestracji obrazu i dźwięku oraz odpowiada za jego serwis. Zgodnie  

z przedstawionymi przez dyrektora OSiR-u w Gorzowie Wlkp.  dokumentami obejmującymi 

specyfikację systemu monitoringu stadionu żużlowego w Gorzowie Wlkp. system ten został 

zamontowany w kwietniu 2011 roku. Jest on przeglądany co 6 miesięcy. Ostatni przegląd odbywał 

się w dniu 15 listopada 2012 roku. Z udostępnionej dokumentacji wynika, że należy wyczyścić 

większość kamer, w kilku wyregulować obraz. Ponadto zasilacze awaryjne UPS nie działają 

prawidłowo – nie przełączają się w tryb podtrzymania systemu monitoringu  

z akumulatorów po zaniku zasilania z sieci energetycznej.  

 

Przy wejściach na stadion żużlowy zgodnie z zapisem § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania 

przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16, poz. 73) umieszczono informację  

o prowadzonej w trakcie trwania imprezy rejestracji obrazu i dźwięku. 
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Na stadionie żużlowym zamontowane są 64 kamery.  

W tym: 13 kamer obrotowych i 51 kamer stałych.  

 

Obsługa ww. kamer prowadzona jest przy pomocy 4 stanowisk - rejestratorów. Każde  

ze stanowisk (rejestratorów) obsługuje 16 kamer. 

Stanowisko – rejestrator nr 1 – obsługuje 3 kamery obrotowe i 13 kamer stałych. 

Stanowisko – rejestrator nr 2 – obsługuje 3 kamery obrotowe i 13 kamer stałych. 

Stanowisko – rejestrator nr 3 – obsługuje 3 kamery obrotowe i 13 kamer stałych. 

Stanowisko – rejestrator nr 4 – obsługuje 4 kamery obrotowe i 12 kamer stałych. 

 

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. 

 

Każdy sektor dla uczestników imprezy masowej znajduje się w polu widzenia dwóch kamer 

stałych i jednej obrotowej (łącznie dla wszystkich sektorów jest to 38 kamer – 30 stałych i 8 

obrotowych). 

Płyta boiska znajduje się w zasięgu 8 kamer obrotowych. 

 

Podczas 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. 

 

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), natomiast  

żadna z zainstalowanych kamer nie spełnia wymagań dla rejestracji obrazu w I i II kategorii  

– zgodnie z zapisem § 6 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, a mianowicie tego, że urządzenia 

rejestrujące powinny rejestrować obraz w wysokości nie mniejszej niż 950 pikseli.  

 

Rejestracja i utrwalanie obrazu odbywa się przy pomocy dwóch rodzajów rejestratorów: 

 rejestrator cyfrowy GANZ ZR-DHC 1630NP, 

 rejestrator cyfrowy SRD-1670/DC. 

Rejestratory mają możliwość utrwalania obrazu z przebiegu imprezy masowej  

z maksymalną rozdzielczością 704/576 pikseli. 

 

Na stadionie żużlowym zamontowano 15 mikrofonów kierunkowych. Mikrofony są 

umieszczone na 15 kamerach. Takie rozwiązanie pozwala na nagrywanie obrazu razem  

z dźwiękiem. Mikrofony zapewniają rejestrację sygnału akustycznego w zakresie pasma od 300 

Hz do 5000 Hz z dynamiką ponad 50 dB. 

 



 

 

3 

Zespół Kontrolny nie miał możliwości oceny zarejestrowanego obrazu i dźwięku, ponieważ 

niniejsze materiały są przechowywane przez organizatora imprezy masowej.   

 

 

Wnioski 

 

Wobec stwierdzonych i opisanych w wystąpieniu pokontrolnym nieprawidłowości zaleca się 

dostosowanie zainstalowanych na Stadionie Żużlowym im. Edwarda Jancarza urządzeń 

rejestrujących obraz do wymagań dla rejestracji obrazu zgodnie z zapisami  

§ 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. 

Nr 16, poz. 73): 

 

„§ 6. 1. Urządzenia rejestrujące obraz podczas imprezy masowej, o której mowa w § 5 ust. 1, 

wchodzące w skład systemu, powinny spełniać wymagania: 

1) dla potrzeb rejestracji obrazu I i II kategorii — w zakresie rejestrowania stabilnego 

obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu 

nie mniejszej niż 950 pikseli i czasie migawki nie dłuższym niż 1/125 sekundy dla 

każdej kamery.” 

 

Rejestracja obrazu I i II kategorii jest niezbędna do rejestracji obrazu z sektorów dla 

uczestników imprezy masowej oraz z płyty boiska. Są to miejsca, które podlegają 

obowiązkowej rejestracji obrazu.  

 

Proszę w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia o przekazanie informacji 

o sposobie wykorzystania  uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń.  

      

 

               Podpisy kierownika jednostki kontrolującej 

 

 

WOJEWODA LUBUSKI 

 

Marcin Jabłoński 

 


