Białystok, 10 lutego 2015 r.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
ZK-I.431.9.2014.DW

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 611 ze zm.) 15 i 16 grudnia 2014 r. Zespół kontrolny
powołany Zarządzeniem Nr 147/2014 Wojewody Podlaskiego z 1 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania zespołu kontrolnego w składzie:
1. Adam Czubaty – Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Kierownik zespołu – upowaŜnienie do
przeprowadzenia kontroli Nr 1/2014 znak ZK.I.431.9.2014.DW z 3 grudnia
2014 r. wydanie z upowaŜnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
2. podkom. Tomasz Organek – Wydział Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji
w Białymstoku – członek zespołu kontrolnego – upowaŜnienie do przeprowadzenia
kontroli Nr 2/2014 znak ZK.I.431.9.2014.DW z 3 grudnia 2014 r. wydanie
z upowaŜnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego.
3. Jarosław Mystkowski– inspektor Biura Informatyki i Rozwoju Systemów
Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – członek
zespołu kontrolnego - upowaŜnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 3/2014 znak
ZK.I.431.9.2014.DW z 3 grudnia 2014 r. wydanie z upowaŜnienia Wojewody
Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
4. Dorota Wierciszewska – inspektor wojewódzki Oddział Wojewódzkie Centrum
Zarządzania Kryzysowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego –
członek zespołu kontrolnego – upowaŜnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 4/2014
znak ZK.I.431.9.2014.DW z 3 grudnia 2014 r. wydanie z upowaŜnienia Wojewody
Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
przeprowadził kontrolę Stadionu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1, 15-323
Białystok.
Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą: sposób utrwalania przebiegu imprezy
masowej, w szczególności miejsc na stadionie, w których utrwalanie przebiegu imprezy
masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe, minimalne
wymagania techniczne dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, sposób gromadzenia,
przechowywania i niszczenia materiałów zgromadzonych podczas utrwalania przebiegu
imprezy masowej. Kontrolą objęto okres od 1 października 2014 r., tj. od momentu
oddania do uŜytku całego stadionu do dnia kontroli.
Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, Ŝe w okresie objętym kontrolą na Stadionie
Miejskim zainstalowanych jest 249 kamer, których przeglądu dokonano w obecności
pracownika Centrum Informatyki „ZETO”. Są to kamery stałe i obrotowe. Przy wejściu na
teren obiektu umieszczone są widoczne i czytelne informacje o rejestracji obrazu i dźwięku w
czasie trwania imprezy masowej.
Podczas kontroli stwierdzono, Ŝe 2 kamery KSZ35Z0 i KSZ36Z0 słuŜące do obserwacji
ogrodzenia, umieszczone na latarniach, są zasłonięte częściowo przez konary drzew co
uniemoŜliwia identyfikację osób, które próbowałyby wejść na teren stadionu nielegalnie.
Ponadto podczas kontroli 15 grudnia 2014 r. stwierdzono awarię 4 kamer. Trzy kamery
umieszczone w ciągach komunikacyjnych, jedna kamera – obserwacja ogólna trybun i boiska.
W dniu 16 grudnia 2014 r. dokonano sprawdzenia pozostałych kamer. Monitoring ujawnił, Ŝe
trzy kamery, u których stwierdzono awarie poprzedniego dnia zostały naprawione. Jedna
kamera umieszczona w ciągu komunikacyjnym KKZ25P2 (przejście z promenady na trybuny,
nie wpływająca na powstanie zagroŜenia) pozostała niesprawna – obraz niewyraźny,
rozmazany.
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych i testów związanych z weryfikacją
wymagań dla systemu monitoringu na Stadionie Miejskim w Białymstoku stwierdzono
zgodność parametrów rzeczywistych systemu w zakresie rejestracji materiału wideo.
W przypadku rejestracji dźwięku powstaje natomiast wątpliwość związana z parametrem
jakościowym określonym w § 10 rozporządzenia MSWiA z dnia 10 stycznia 2011 r.
w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 16, poz. 73)
– dynamiką sygnału akustycznego dla urządzenia rejestrującego dźwięk (min. 50 dB).
Rzeczywiste próbki materiału audio pozyskane z systemu monitoringu osiągają dynamikę
rzędu maks. 28 dB, co bezpośrednio związane jest z poziomem szumu i zakłóceń
występujących w torze audio. Ze względu na brak kompletnej specyfikacji technicznej
wszystkich komponentów toru audio nie da się określić parametrów zastosowanych urządzeń
– brak wskazania parametru dynamiki toru audio dla urządzenia Avigilion ENC – 4P-H264.
Pan Adam Popławski Prezes Spółki „Stadion Miejski” pismem z 6 lutego 2015 r. L.dz.
214/15 poinformował o podjęciu działań, mających na celu usunięcie uchybień zawartych
w „Projekcie wystąpienia pokontrolnego”.
Zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (art. 11)
organizator, w tym przypadku – Jagiellonia Białystok SSA, jest uprawniony do utrwalania
przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania
przebiegu imprezy masowej zarejestrowany w trakcie imprezy masowej obraz i dźwięk
podlega archiwizacji na elektronicznym nośniku informacji.
Przegląd nagrań z monitoringu kas biletowych ujawnił w trzech przypadkach brak
moŜliwości identyfikacji kupującego bilety. Kartki formatu A – 4 naklejone były centralnie na
wysokości wzroku kupującego.
Na Stadionie Miejskim obraz i dźwięk archiwizowane są na dyskach przenośnych
i w związku z tym prowadzony jest „Rejestr dostępu do systemu monitoringu na stadionie
Miejskim w Białymstoku”.
Zarejestrowany obraz i dźwięk archiwizowany na nośniku zewnętrznym
przechowywany jest w siedzibie organizatora – Jagiellonii Białystok przy ul. Legionowej.
Prowadzony jest „Rejestr wydawania dysków przenośnych z siedziby klubu”. Nośnik
informacji wraz z metryką informacyjną naleŜy umieścić w opakowaniu, na którym naleŜy
umieścić dane zgodne z przepisami § 12 ust. 2 ww. rozporządzenia. Opakowanie nośnika
było nieprawidłowo opisane. Metryki informacyjne objęte kontrolą zawierają wszystkie dane
zgodnie z przepisami § 12 ust. 3, 4 i 9 wyŜej cyt. rozporządzenia.

W dniu 9 stycznia 2015 r. wpłynęło pismo z „Jagiellonii Białystok SSA”, ul.
Legionowa 28/702 informujące, Ŝe podjęto działania mające na celu usunięcie uchybień
wskazanych w „Projekcie wystąpienia pokontrolnego”. Kierownik ds. bezpieczeństwa
Jagiellonii Białystok SSA został zobligowany do prowadzenia szczególnego nadzoru nad
pracownikami realizującymi czynności w trakcie imprez masowych.
W związku z informacjami uzyskanymi od właściciela obiektu Spółki „Stadion
Miejski” i organizatora imprez masowych, w tym przypadku, Jagiellonii Białystok SSA
odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.
Weryfikacja powyŜszych działań, zadeklarowanych przez kontrolowanych, zostanie
dokonana podczas kontroli, która odbędzie się w II kwartale 2015 r.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Bogusław Tomasz Maksim
Dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Otrzymuje:
1. Pan Adam Popławski Prezes Zarządu Stadion Miejski Spółka z o. o. , ul. Lipowa 32
lok. 304, 15-428 Białystok.

