
MINIMALNE WYMOGI TECHNICZNE URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH OBRAZ I DŹWIĘK  

określone w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej 
 

Kategoria, cel i miejsca rejestracji obrazu Uwagi 

I kategoria II kategoria III kategoria IV kategoria § 2 

rozporządzenia Określenie cech osób i rzeczy  

w celu ustalenia tożsamości osób lub 

przynależności rzeczy, będących w 
zainteresowaniu operatora. 

Określenie cech grupowych osób lub 

rzeczy, w miejscu dozorowanym 

wskazanym przez operatora. 

Ciągła rejestracja umożliwiająca wykrycie osób lub 

rzeczy w  miejscu dozorowanym przez kamerę, 

jednoczesna rejestracja obrazu z całego miejsca 
dozorowanego  przez kamery nie jest wymagana. 

Ciągłe rejestracja pozwalająca na  wykrycie  występujących zagrożeń   

w obszarach, dozorowanym przez kamerę,  a także rejestracja dźwięku. 

Co najmniej 2 urządzenia rejestrujące 

obraz  

Co najmniej 2 urządzenia rejestrujące 

obraz  

Co najmniej 1 urządzenie rejestrujące obraz  Co najmniej 2 urządzenia rejestrujące obraz  § 4 ust. 2 

rozporządzenia 

 sektory dla uczestników 

 płyta boiska lub scena 

 sektory dla uczestników 

 płyta boiska lub scena 

 kasy biletowe 

 bramki, furtki i inne wejścia 

 drogi dla służb ratowniczych, ewakuacyjne, ciągi 
komunikacyjne z wyłączeniem klatek 

schodowych 

 zorganizowane parkingi 

 sektory dla uczestników 

 płyta boiska lub scena 

§ 4 ust. 3 
rozporządzenia 

Wymagania urządzeń rejestrujących obraz wchodzące w skład „systemu” § 6 

rozporządzenia   częstotliwość nie mniejsza niż 12 klatek na sekundę  

 wysokość obrazu nie mniej niż 950 pikseli 

 czas migawki nie dłuższy niż 1/125 sekund dla każdej kamery 

 częstotliwość nie mniejsza niż 6 klatek na sekundę  

 wysokość obrazu nie mniej niż 500 pikseli 

lub  (gdy system nie zapewnia wymagań) można rejestracji dokonać przy użyciu 

przenośnych  urządzeń rejestrujące stabilny obraz kolorowy o:  

 częstotliwości  nie mniejszej niż 12 klatek na sekundę  

 wysokość obrazu nie mniejszej  niż 950 pikseli 

dla każdej kamery  

 w przypadku imprezy podwyższonego ryzyka czas migawki nie dłuższy niż 1/125 

sekund dla każdej kamery 

Urządzenia rejestrujące obraz powinny umożliwiać ich podłączenie do urządzeń  pozwalających na natychmiastowe  wydrukowanie  obrazu w wielkości: § 8 
rozporządzenia   niemniejszej niż 9 x 13 cm  z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi 

Parametry  obrazu dla przedmiotu o wysokości 50 cm wynoszą  § 9 

rozporządzenia I kategoria II kategoria III kategoria IV kategoria 

Co najmniej 500 pikseli Co najmniej 250 pikseli Co najmniej 50 pikseli Co najmniej 12 pikseli 

Miejsca obowiązkowej rejestracji dźwięku § 4 ust. 4 
rozporządzenia  sektory dla uczestników 

 płyta boiska lub scena 

 sektory dla uczestników 

 płyta boiska lub scena 
nie wymagane 

 sektory dla uczestników 

 płyta boiska lub scena 

Parametry urządzeń rejestrujących dźwięk powinny zapewniać rejestracje  sygnału akustycznego § 10 
rozporządzenia  w paśmie częstotliwości 300 Hz do 4 000 Hz  przy minimalnej dynamice 50 dB nie wymagane w paśmie częstotliwości 300 Hz do 4 000 Hz  przy minimalnej dynamice 50 dB 

Obraz i dźwięk podlega archiwizacji  na elektronicznym nośniku informacji § 12 

rozporządzenia Art. 11 ust 3 u.o b.i.m  Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej materiały, niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o 
wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, organizator przechowuje po zakończeniu imprezy masowej przez okres co najmniej 60 dni, a następnie komisyjnie je niszczy.  

System rejestracji obrazu i dźwięku § 5 

rozporządzenia Rejestracji dokonuje się przy użyciu cyfrowych urządzeń  elektronicznych rejestrujących obraz kolorowy i dźwięk.  

Dopuszcza się rejestrację imprezy przy użyciu: 

 kamer analogowych   i  jednocześnie przetworników analogowo-cyfrowych, 

 kamer  rejestrujące obraz kolorowy z automatycznym  przełączeniem  w tryb monochromatyczny z wykorzystaniem  ruchomego filtra  podczerwieni. 
Jako uzupełnienie systemu dopuszcza się wykorzystanie przenośnych cyfrowych urządzeń elektronicznych utrwalających obraz kolorowy  o wysokości nie mniejszej niż 950 pikseli,  

w szczególności kamer lub aparatów cyfrowych. 

Urządzenia przenośne § 13 
rozporządzenia I kategoria II kategoria III kategoria IV kategoria 

Dopuszcza się stosowanie dotychczas zainstalowanych  systemów pod warunkiem 

zainstalowania przenośnych urządzeń rejestrujących stabilny obraz kolorowy przez 

okres 1 roku (tj. do 24.01.2012 r.) 

Dopuszcza się stosowanie dotychczas zainstalowanych  kamer generujących obraz o wysokości  nie mniej niż 480 pikseli dla 

każdej kamery przez okres 3 lat (tj. do 8.02.2014 r.) 
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