
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: BiZK.IV.43 1.3.2018 Kielce, dnia 7.05.2018

Pan
Mieczysław Tomala
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Kielcach

Sprawozdanie pokontrolne

Kontrolę sprawdzającą w dniu 27 kwietnia 2018 r. przestrzegania warunków i sposobu
utrwalania przebiegu imprezy masowej na Stadionie piłki nożnej przy ul. Sciegiennego 8
w Kielcach — na postawie art. 1 1 ust. 10 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20
marca 2009 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1 160 ze zm.) w związku z decyzją
Wojewody Swiętokrzyskiego z dnia 30.03;2006 r. (znak:ZK.I.5030-3/06) w sprawie
umieszczenia Stadionu piłki nożnej przy ul. Sciegiennego 8 — Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Kielcach w wykazie obiektów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe oraz 1 ust. 3 zarządzenia
Nr 5/2017 Wojewody Swiętokrzyskiego z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez pracowników Swiętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach — przeprowadził Zespół Kontrolny, w składzie:

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego:
Włodzimierz Kuszak - kierownik oddziału

Członek Zespołu Kontrolnego:
Jerzy Górak - starszy inspektor wojewódzki

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 263/2018 oraz 264/20 18
Z dnia 23.04.2018 wydanych z upoważnienia Wojewody Swiętokrzyskiego przez Dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Przestrzeganie warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 10 stycznia 201 1 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy
masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73), poprzez:
1 . Porównanie stanu ilościowego i parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz

i dźwięk z danymi zawartymi w sprawozdaniu z dnia 14 kwietnia 2017 r.
(znak:BiZK.IV.43 1 .3.2017) z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 13 kwietnia
2017 r. przez zespół kontrolny składający się z pracowników Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego SUW w Kielcach.

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



Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1 . Nie wprowadzano zmian w systemie nadzoru wizyjnego, w systemie zainstalowanych jest
1 13 kamer. W 2017 r. cztery (4) kamery niefunkcjonujące poprawnie zostały wysłane do
serwisu celem naprawy serwisowej. W dniach 14.02 -16.02.2018 r. wykonany
był półroczny przegląd serwisowy i konserwacji Systemu Monitoringu Sportowego
CCTV — kopię str. 1 Protokołu przeglądu serwisowego i konserwacji dołączono do
Egz. Nr 2 Protokólu oględzin. Trzynaście (13) kamer niefunkcjonujących poprawnie
zostało wysłanych do serwisu celem oceny technicznej i naprawy. Ponadto kontrolujący
otrzymali do wglądu „Protokół naprawy serwisowej” z dnia 28.03.2018 r. niedziałającego
poprawnie systemu monitoringu CCTV na Stadionie miejskim w Kielcach. W ramach
czynności serwisowych: wymieniono uszkodzony zespół ochronnika przepięcia
w szafce kamerowej, wymieniono uszkodzony dysk Vport 3, skonfigurowano system MVS
VDG - kopię Protokołu naprawy serwisowej dołączono do Egz. Nr 2 Protokółu
oględzin.
Kamery są rozmieszczone:

—kategoria 1, II punkt kamerowy typu 2 (sektory dla uczestników, płyta boiska) tworzy
8 kamer Ulisses Compactcam HD-B 1 są to kamery obrotowe z głowicą uchylną,
zamontowane na słupach rozstawionych wokół płyty głównej boiska,

—kategoria 1, II punkt kamerowy typu 3 (sektory dla uczestników, płyta boiska) tworzy
8 kamer szybko obrotowych Samsung SNP 5200H, kamery są zamontowane pod
zadaszeniem stadionu na wieszakach montowanych do konstrukcji dachu,

—kategoria III (obserwacja terenów zewnętrznych wokół stadionu, tarasów
komunikacyjnych, ogrodzenia, schodów wej ściowych, terenów pod tarasami, bram
wjazdowych, dróg ewakuacyjnych i dla służb ratowniczych, bramek wejściowych,
kas biletowych) składa się z 77 kamer, w tym 55 kamer Samsung SNB 5000
stało—pozycyjnych oraz 22 kamer Samsung SNP 5200H szybko-obrotowych,

—kategoria IV punkt kamerowy typu 1 (sektory dla uczestników, płyta boiska) składa
się z 20 kamer stacjonarnych Samsung SNB 7000, zainstalowanych dookoła trybun
drugiego poziomu na słupach podtrzymujących konstrukcję dachu. Kamery
zamontowano tak, aby kadrowały obraz trybun obu poziomów po przeciwległej
stronie płyty boiska. Połączony wykadrowany obraz wszystkich kamer tworzył
ciągłość.

1 . 1 . Nie wprowadzano zmian w systemie rejestracji dźwięku. Do rejestracji dźwięku służą
mikrofony kierunkowe zamontowane w bezpośredniej odległości od wyznaczonych
12 kamer tła Samsung SNB 7000, które są zainstalowane dookoła trybun i do 8 kamer
szybkoobrotowych Samsung SNP 5200H zainstalowanych pod kopułą stadionu.
W strefach wejściowych, parkingach oraz przy kasach do rejestracji dźwięku służą
moduły mikrofonowe MIC — 200 zamontowane bezpośrednio przy kamerach
i w kasach.

1 .2. Nie wprowadzano zmian w zakresie podłączenia kamer do drukarki pozwalającej na
natychmiastowe wydrukowanie obrazu. Obrazy z kamer zainstalowanych na stadionie
mogą być drukowane na drukarce termosublimacyjnej DS -80 Tetenal: rozdzielczość
300x300 do 600x600dpi, zdjęcia można drukować od 20x10 do 20x30 cm.

1.3. Nie wprowadzano zmian w systemie archiwizacji obrazu i dźwięku. Obraz z kamer na
stadionie nagrywany jest przez 8 serwerów DWY NVH 2412 zamontowanych
w szafie rakowej w GPD.
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2. Podczas kontroli sprawdzono stan techniczny urządzeń o których mowa w w/w pkt. 1.
2. 1 Sprawdzono stan techniczny kamer poprzez obserwację obrazu na monitorach

w stanowisku dowodzenia. Wykonano zdjęcie monitorów na których zobrazowany był
obraz z kamer. Wykonane zdjęcie dołączono do Egz. Nr 2 Protokółu oględzin.

2.2 Sprawdzono przypadkowo wybrany mikrofon zamontowany przy kamerze w sektorze
B6G obok Sektora Gości. Słyszalność była dobra.

2.3 Wydrukowano zdjęcie zarejestrowane w dniu 17.03.2018 r. o godz. 20.40
z przypadkowo wybranej kamery D8-D9 PD15/1 (sektora D2G/D3G „Młyn”) oraz
dokonano natychmiastowego wydruku zdjęcia z kamery Dl - Góra PD 1 6/5 (sektora
D2G „Młyn”) z godziny 09.39. Wydrukowane zdjęcia dołączono do Egz. Nr 2
Protok6tu oględzin.

2.4 Urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku podczas kontroli były uruchomione.
Wykonano zdjęcie urządzeń rejestrujących. Wykonane zdjęcie dołączono do Egz.
Nr 2 Protokółu oględzin.

W toku oględzin wykonane zostało dodatkowo zdjęcie Stanowiska Dowodzenia, które
stanowi załącznik do Egz. Nr 2 Protokółu oględzin.

Warunki atmosferyczne w jakich prowadzono czynności kontrolne (sprawdzenie stanu
technicznego urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk) na Stadionie piłki nożnej przy
ul. Sciegiennego 8: bezchmurnie, temperatura powietrza ok. 10 stopni Celsjusza,
wiatr 1-2 mis.

Po spotkaniu w dniu 27 kwietnia 2018 r. z Zastępcą Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Kielcach zespół kontrolny wpisał się o książki kontroli pod poz. 46.
Odpowiedzi i wyjaśnienia (na 1 str.) dotyczące organizacji systemu monitoringu oraz oceny
porównania parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk
zainstalowanych na Stadionie piłki nożnej przy ul. Sciegiennego Kielcach z minimalnymi
wymogami technicznymi określonymi w rozporządzeniu MSWiA z dnia 10 stycznia 201 1 r.
w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16, poz. 73)
przekazał podczas oględzin Zastępca Kierownika Zespołu Obiektów Sportowych
Pan Wojciech Wesołowski, które stanowią załącznik do Egz. Nr 2 Protokółu oględzin.

Przebieg kontroli opisano w protokole oględzin z dnia 27 kwietnia 2018 r.
wykonanym w 2 egzemplarzach. Egz. nr 1 protokołu po podpisaniu przez kontrolujących
i Zastępcę Kierownika Zespołu Obiektów Sportowych przekazany został
Zastępcy Kierownika — Panu Wojciechowi Wesołowskiemu, a Egz. Nr 2 został włączony do
akt sprawy w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego SUW w Kielcach.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień
w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.
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Do wiadomości kopia sprawozdania:
Pan Wojciech Lubawski - Prezydent Miasta Kielce
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