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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wytyczne
w zakresie wymogów organizacyjnych
dla podmiotów podlegających
kontroli systemów monitoringu imprez masowych
Uwaga! Niniejsze wytyczne opracowane zostały w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia czynności
kontrolnych na stadionie lub obiekcie, na którym utrwalanie przebiegu imprez masowych jest
obowiązkowe.
Spełnienie powyższych wymogów niezbędne jest w czasie obecności zespołu kontrolnego
na stadionie lub obiekcie.
Celem zagwarantowania sprawnego przebiegu kontroli wymagane jest zapewnienie przez podmiot
kontrolowany niżej wymienionych wymogów:
1. Obecność uprawnionego przedstawiciela podmiotu kontrolowanego.
2. Obecność pracownika obsługującego system w czasie organizowanych na kontrolowanym stadionie lub
obiekcie imprez masowych, posiadającego stosowne uprawnienia oraz wiedzę umożliwiającą:
a) obsługę elementów systemu (punktów kamerowych, rejestratora),
b) zarejestrowanie i pobranie materiału dowodowego (przy wyłączonej funkcji zbliżenia cyfrowego),
c) pobranie materiału porównawczego zarejestrowanego w czasie organizowanych imprez masowych
na zintegrowanym z systemem monitoringu nośniku informacji o dużej pojemności lub innym nośniku.
Podczas kontroli funkcjonalność systemu musi być identyczna jak w czasie organizowanych imprez
masowych.
3. Dostęp do dokumentacji oraz danych wymienionych w „Wykazie dokumentów oraz danych technicznych,
do których dostęp jest zalecany przy kontroli systemów monitoringu imprez masowych”.
4. Dostęp do dokumentacji zawierającej dane na temat imprez masowych zorganizowanych na stadionie,
obiekcie lub terenie w czasie co najmniej 30 dni poprzedzających termin rozpoczęcia kontroli.
5. Obecność pracownika (pracowników) obsługi stadionu, obiektu lub terenu posiadającego:
a) dostęp do miejsc podlegających obowiązkowej rejestracji (płyta boiska / lodowiska, sektory dla
uczestników imprezy masowej, parkingi na terenie obiektu, drogi dla służb ratowniczych, drogi
ewakuacyjne, ciągi komunikacyjne, bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników
na teren imprezy masowej, kasy biletowe),
b) dostęp do miejsca przechowywania nośnika informacji ze zarchiwizowanym przez wymagany okres
materiałem z zarejestrowanej imprezy masowej,
c) możliwość zasymulowania warunków oświetlenia obiektu panujących w trakcie imprezy masowej,
w tym także po zmierzchu.
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Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wytyczne w zakresie wymogów organizacyjnych dla podmiotów podlegających
kontroli systemów monitoringu imprez masowych

Praktyczny przebieg przygotowania materiału dowodowego
w trakcie czynności kontrolnych
Bazując na zestawieniu obszarów podlegających obowiązkowej rejestracji kontrolowanego stadionu lub
obiektu (odpowiednio I, II, III i IV kategoria), obiekt testowy (będąca w dyspozycji kontrolujących kontrastowa
tablica o wysokość 50 cm zamocowana pionowo na statywie) ustawiany jest w wytypowanych miejscach
podlegających rejestracji przez dany punkt kamerowy, na granicach obszarów podlegających rejestracji.
Każdorazowo w przypadku punktów kamerowych ze zmienną ogniskową, zadaniem operatora systemu
monitoringu jest uzyskanie obrazu jak najlepszej jakości, wykorzystując jedynie mechanizm zbliżenia
optycznego.
Dla uzyskania, w wyniku podejmowanych na stadionie lub obiekcie czynności kontrolnych, kompletnego
materiału dowodowego zasadnicze znaczenie mają następujące założenia:
1. dla obszaru podlegającego I i II kategorii obowiązkowej rejestracji, dla każdego miejsca ustawienia
obiektu testowego wymagane jest uzyskanie obrazu o wymaganej wysokości z 2 punktów kamerowych
– obiekt testowy umożliwia wyłącznie obrót w osi pionowej, bez możliwości rejestracji obrazu
znajdującego się bezpośrednio pod punktem kamerowym,
2. dla obszaru podlegającego III kategorii obowiązkowej rejestracji, dla każdego miejsca ustawienia
obiektu testowego wymagane jest uzyskanie obrazu o wymaganej wysokości z 1 punktu kamerowego,
przy czym ciągła rejestracja obrazu z całego kontrolowanego obszaru nie jest wymagana,
3. dla obszaru podlegającego IV kategorii obowiązkowej rejestracji, dla każdego miejsca ustawienia
obiektu testowego wymagane jest uzyskanie obrazu o wymaganej wysokości z 1 punktu kamerowego,
przy ciągłej rejestracji obrazu z całego kontrolowanego obszaru,
4. w czasie czynności na sektorach dla uczestników imprezy masowej dotyczących weryfikacji I, II i IV
kategorii rejestracji, obiekt testowy musi być każdorazowo zwrócony w kierunku płyty głównej tak,
aby tworzył kąt prosty z osią optyczną poprowadzoną z któregokolwiek punktu na tej płycie,
5. znacznik czasowy miejsca ustawienia obiektu testowego, odczytany z kontrolowanego systemu
monitoringu, wraz z numerem punktu kamerowego, w którego polu obserwacji obiekt się znajduje,
nanoszony jest na poglądowy plan stadionu lub obiektu, o którym mowa w punkcie 2 „Wykazu
dokumentów oraz danych technicznych, do których dostęp jest zalecany przy kontroli systemów
monitoringu imprez masowych”.
Jakiekolwiek braki lub odstępstwa od powyższych założeń, w przekazanym kontrolującym po zakończeniu
przedmiotowych czynności materiale dowodowym, skutkować mogą negatywną oceną dla danego obszaru
podlegającego obowiązkowej rejestracji w zakresie spełnienia wymogu dotyczącego wysokości obiektu
testowego.
W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
koordynującym zagadnienie kontroli systemów monitoringu imprez masowych – Jacek Zagórski,
tel. 32 20 77 267, kom. 782 998 806, e-mail: zagorskij@katowice.uw.gov.pl.
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