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WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: BiZK.IV.43 1.5.2019 Kielce, dnia 16.07.2019

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
w Ostrowcu Swiętokrzyskim

Sprawozdanie pokontrolne

Kontrolę sprawdzającą w dniu 11 lipca 2019 r. przestrzegania warunków i sposobu
utrwalania przebiegu imprezy masowej na Stadionie Miejskim KSZO w Ostrowcu
Swiętokrzyskim - na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
z dnia 20 marca 2009 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1870 ze zmianami) w związku
z decyzją Wojewody Swiętokrzyskiego z dnia 4.02.2002r. (znak: S O.VI-5030/ 1/5/01//02)
w sprawie umieszczenia Stadionu Miejskiego KSZO Ostrowiec Swiętokrzyski,
ul. Swiętokrzyska 11 w wykazie stadionów, obiektów i terenów, na których organizator imprezy
masowej jest obowiązany do utrwalania jej przebiegu, a w szczególności zachowania osób, za
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk 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:
Włodzimierz Kuszak - kierownik oddziału

Członek Zespołu Kontrolnego:
Jerzy Górak - starszy inspektor wojewódzki

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 501/2019 oraz 502/2019
z dnia 08.07.2019 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Swiętokrzyskiego przez Zastępcę
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 2011 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 pokontrolnym z dnia 3 lipca 2018 r.
(znak:BiZK.IV.43 1.7.2018) z kontroli sprawdzaj ącej przeprowadzonej w dniu 2 lipca
2018 r. przez zespół kontrolny składający się z pracowników Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach.

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



Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam jjozytywnie

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:
1. Nie wprowadzano zmian w systemie monitoringu. Na stadionie MOSiR w Ostrowcu

Swiętokrzyskim zainstalowanych jest 111 kamer (w 2015 roku dokonano przebudowy
i dostosowano istniejący monitoring stadionu MOSiR w Ostrowcu Swiętokrzyskim do
wymogów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10.01.20 11 roku). Kamery są rozmieszczone:

- w kategorii I i II: sektory dla uczestników, płyta boiska zamontowanych
jest - 8 kamer, są to kamery typu 2MP-NEX-X30-PTZ-W;

- w kategorii III: kasy biletowe jest - 14 kamer, w miejscach przeznaczonych
do wejścia uczestników na teren imprezy masowej, przy bramkach i furtkach
jest - 7 kamer, do monitorowania dróg dla służb ratowniczych i ewakuacyjnych
oraz ciągów komunikacyjnych przeznaczonych jest - 66 kamer, są to kamery:
2.OW-H3PTZ-DP2O — 6 szt., 1.OW-H3-BOX-IR—17 szt., 2.OW-H3-BOX-IR—27 szt.
(z poprzedniego I etapu pozostały 24 kamery);

- w kategorii IV: sektory dla uczestników, płyta boiska - zamontowanych
jest 16 kamer, są to kamery: 2.OW-H3-BOX-IR.

1.1. Nie wprowadzano zmian w systemie rejestracji dźwięku. Do rejestracji dźwięku służy
16 modułów mikrofonowych typu TA-201D z mikrofonem MIC-200. Moduły
rozmieszczone są na 4 bokach boiska po 8 szt. skierowanych w kierunku trybun
i 8 szt. w stronę boiska.

1.2. Nie wprowadzano zmian w zakresie podłączenia kamer do drukarki pozwalającej
na natychmiastowe wydrukowanie obrazu. Do drukowania obrazów
z kamer zainstalowanych na stadionie wykorzystywana jest drukarka Mitsubishi
CP-K6ODW-S.

1.3. Nie wprowadzano zmian w systemie archiwizacji obrazu i dźwięku. Obraz z kamer
zainstalowanych na stadionie zapisywany jest na 4 serwerach typu 10.OTB-HD-
NVR2. Obsługa systemu odbywa się przez 3 stacje robocze, w tym jedną
4-monitorową i jedną 2-monitorową na Stanowisku Dowodzenia oraz jedną
2-monitorową na stanowisku roboczym w serwerowni.

2. Podczas kontroli sprawdzono stan techniczny urządzeń o których mowa w w/w pkt. 1.
2.1 Sprawdzono stan techniczny 111 kamer poprzez obserwację obrazu na monitorach

w pomieszczeniu Stanowiska Dowodzenia, wszystkie kamery były sprawne.
Wykonano zdjęcie monitorów, na których zobrazowany był obraz z kamer. Wykonane
zdjęcie dołączono do Egz. Nr 2 Protokółu oględzin.

2.2 Sprawdzono stan techniczny urządzeń rejestrujących dźwięk. Słyszalność była
bardzo dobra.

2.3 Dokonano natychmiastowego wydruku zarejestrowanego obrazu siedzeń w VIII i IX
rzędzie sektora A -„Goście”. Wydrukowane zdjęcie dołączono do Egz. Nr 2
Protokólu oględzin.

2.4 Urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku podczas kontroli były uruchomione.

W toku oględzin wykonane zostało 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 Miejskim KSZO przy
ul. Swiętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Swiętokrzyskim: zachmurzenie umiarkowane,
temperatura powietrza ok. 20 stopni Celsjusza, wiatr 5-6 mis.
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Po spotkaniu w dniu li lipca 2019 r. z Kierownikiem Zespołu Obiektów Sportowych
„KSZO”, zespół kontrolny wpisał się do książki kontroli pod poz. l”7. Odpowiedzi
i wyjaśnienia (na 1 str.) dotyczące organizacji systemu monitoringu oraz oceny porównania
parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na
Stadionie Miejskim KSZO przy ul. Swiętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Swiętokrzyskim
z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w rozporządzeniu MSWiA z dnia
10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16,
poz. „73) przekazał zespołowi kontrolnemu podczas oględzin Pan Karol Szewczyk-Kierownik
Zespołu Obiektów Sportowych „KSZO”, które stanowią załącznik do Egz. Nr 2 Protokółu
oględzin.

Przebieg kontroli opisano w protokole oględzin z dnia 11 lipca 2019 r.
wykonanym w 2 egzemplarzach. Egz. nr 1 protokołu po podpisaniu przez kontrolujących
i Kierownika Zespołu Obiektów Sportowych „KSZO” przekazany został
Kierownikowi — Panu Karolowi Szewczykowi, 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 uchybień i nieprawidłowości w kontrolowanym
zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.
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Do wiadomości kopia sprawozdania:
Prezydent Miasta Ostrowca Swiętokrzyskiego


