
Regulamin Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego 

Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Lubaczowie 
 

Niniejszy regulamin oparto na następujących aktach prawnych: 

1. Załącznik do Uchwały nr 157/2007 Rady Ministrów z dnia 5 września 2007 r., w sprawie 
Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu 
bezpiecznych warunków nauki, wychowywania i opieki w publicznych szkołach i placówkach 
„Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach". 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2007 r. w sprawie form i zakresu 
finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 
wychowywania i opieki w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2007 r., Nr 163, poz. 
1155). 

3. Uchwała Rady Ministrów nr 104/2008 z dnia 12 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu 
bezpiecznych warunków nauki, wychowywania i opieki w publicznych szkołach i placówkach 
„Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach". 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie. w sprawie 
form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych 
warunków nauki, wychowywania i opieki w publicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2008 
r., Nr 94, poz. 598). 

5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn 
zm.). 

6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 
z późn zm.). 

7. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740 z późn zm.). 
8. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U z 2003 r.. Nr 6, poz.69 z późn 
zm.). 

 
§ 1 

 
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego hali sportowej, 

miejsca instalacji kamer systemu na terenie obiektu, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz 
sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych 
o zdarzeniach. 

§ 2 
1. Celem monitoringu jest: 

a) Zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu (ze szczególnym 
uwzględnieniem uczniów podczas zajęć szkolnych) oraz osób przebywających zarówno na 
terenie hali, jak i wokół jej. 

b) Przestrzeganie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestniczenia w zajęciach 
lekcyjnych, a także kontrola w zakresie przepisów bhp. 

c) Ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich, oraz innych zachowań 
niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu. 

d) Wyjaśnianie sytuacji konfliktowych. 
e) Ustalanie sprawców czynów nagannych ( bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w hali 

oraz w jej otoczeniu. 
f) Ograniczanie dostępu do obiektu i jej terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych. 
g) Wyeliminowanie aktów wandalizmu . 
h) Sprawowanie nadzoru oraz kontroli przez administratora obiektu. 

 
 
 
 
 
 



§ 3 
1. Monitoring funkcjonuje całodobowo. 
2. Rejestracji i zapisywaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu 

monitoringu. 
3. Nie rejestruje się dźwięku (fonii). 

§ 4 
 

1. System monitoringu wizyjnego hali sportowe składa się z 4 kamer wewnętrznych: 
a) Salka gimnastyczna -1 
b) hol (wejście boczne) - 2 
c) sala widowiskowo sportowa -3 
d) korytarz przy wejściu głównym - 4 

2. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są 
udoskonalane, wymieniane i rozszerzane. 

3. Użytkownicy obiektu zostali poinformowani o funkcjonowaniu w hali systemu monitoringu 
wizyjnego poprzez oznakowanie stosownymi tabliczkami informacyjnymi. 

§ 5 
 

1. Rejestrator  monitorujący budynek hali i teren wokół  znajduje się w pomieszczeniu, do którego 
dostęp mają tylko osoby upoważnione tj. administrator i w miarę potrzeb dyrekcja szkoły. 

2. Zapis obrazu może być udostępniony za zgodą zarządcy obiektu: 
a) dyrektorom szkół, których uczniowie odbywają zajęcia lekcyjne na hali w celu 
przeciwdziałania zarejestrowanym przez monitoring nagannym zachowaniom jak również 
udzielania właściwej pomocy ofiarom szkolnej przemocy. 
b) osobie fizycznej na pisemny wniosek, jeżeli doszło do czynu zagrażającego jego 
zdrowiu lub mieniu. 

3. Dane te udostępnia się ponadto właściwym organom (Policji, Prokuraturze, Sądom) w zakresie 
realizowania przez nie ustawowych zadań. Dane udostępnia się w/w podmiotom wraz 
z protokołem przekazanie danych z systemu monitoringu hali na nośniku elektronicznym. 

4. Zapis obrazu może być również udostępniany rodzicom uczniów, którzy dopuścili się czynów 
nagannych. Ponadto zapis może być przekazany właściwemu kuratorium oświaty w przypadku 
zaniedbań i naruszeń nauczycieli oraz pracowników odpowiedzialnych za jej bezpieczeństwo 
i prawidłowe funkcjonowanie. 

5. Okres przechowywania nagrań wynosi 21 dni. Po tym okresie nagrania kasowane 
są automatycznie. 

6. Osoby, które maja wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny mają świadomość 
o odpowiedzialności za ochronę danych osobowych. 

7. Dane zawarte na nośniku fizycznym nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają 
udostępnianiu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

 
§ 6 
 

1. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma tylko administrator obiektu. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczna decyzję podejmuje 

administrator obiektu. 
3. Procedura może ulec zmianie w zależności od zaistniałej sytuacji. 
4. Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem 01.01.2017 r. 

 

Telefony alarmowe:  Administrator obiektu: 

997 – Policja  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaczowie 

112 - numer alarmowy  tel. (16) 632 93 58, 691 788 892 


