
CASE STUDY

Nowoczesny Stadion Miejski im. Sebastiana Karpiniuka  
w Kołobrzegu dba o bezpieczeństwo swoich kibiców.

Misja
Mieszkańcy nadmorskiego Kołobrzegu od czerwca 2011 
roku posiadają w swoim mieście jeden z najnowocze-
śniejszych stadionów sportowych w województwie. W 
kwietniu 2010 roku, po katastrofie polskiego Tu-154 w 
Smoleńsku, Rada Miasta Kołobrzeg podjęła uchwałę, w 
wyniku której stadion nazwany został imieniem Seba-
stiana Karpiniuka. Obiekt o kubaturze 41 tys m3 prze-
szedł gruntowną modernizację stając się w pełni profes- 
jonalnym miejscem do prowadzenia spotkań piłkarskich i 
innych form rekreacji. Co ważne infrastruktura wokół 
stadionu również została zmodernizowana i zagospoda-
rowana w taki sposób aby być przyjazną zarówno kibi-
com, jak i sportowcom. W 2012 roku obiekt wraz z roz-
budowaną bazą hotelową Kołobrzegu stanowił jedno z 
polskich centrów pobytowych podczas Mistrzostw Euro-
py w Piłce Nożnej, w którym gościła reprezentacja Danii. 

Rozwiązanie
Firma mvb ze Szczecina specjalizująca się w systemach 
zabezpieczeń teletechnicznych jako partner głównego 
wykonawcy odpowiadała za wykonanie wydzielonego 
zasilania, infrastruktury LAN oraz systemu nagłośnienia i 
systemu monitoringu wizyjnego całego obiektu . 

 
Wszystkie systemy i technologie odpowiadają za bezpie-
czeństwo imprez, które odbywają się na stadionie. Są 
idealnym narzędziem poprawiającym komfort organizacji 
eventów sportowych, ich dozoru oraz prewencji. Na tere-
nie obiektu został zainstalowany system nadzoru z zasto-
sowaniem kamer IP firmy Axis Communications, świato-
wego producenta sieciowych urządzeń do nadzoru 
wizyjnego, które zapewniają najwyższą jakość obrazu i 
podglądu w czasie rzeczywistym, prowadzenie efektyw-
nego dozoru nocnego, jak również zdalne zarządzanie 
spójnym systemem. 

Cyfrowa jakość zapisu obrazu i dźwięku uzyskana zo-
stała dzięki zastosowaniu rejestratorów firmy Geute-
brück. Zgodnie z polskim rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposo-
bu utrwalenia przebiegu imprezy masowej, monitorin-
giem zostały objęte wszystkie strefy stadionu począw-
szy od bramek/kołowrotów wejścia i wyjścia, ciągów 
komunikacyjnych, pomieszczeń socjalnych, parking po 
samą płytę stadionu i trybuny. 
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Rezultat
System monitoringu wizyjnego czuwa nad bezpieczeń-
stwem wszystkich użytkowników stadionu. Jako jeden z 
wielu funkcjonujących systemów zabezpieczeń technicz-
nych w obiekcie sportowym ma zastosowanie w trzech 
strefach ochrony. Stanowi ochronę obwodową, która 
obejmuje teren dookoła obiektu, jak również strefę ze-
wnętrzną i wewnętrzną. Sieciowy system składający się z 
obrotowych i stałopozycyjnych kamer daje możliwość 
ciągłej obserwacji, zapisu i archiwizacji. Umożliwia dyna-
miczną reakcję na wciąż zmieniające się zagrożenia. Ope-
ratorzy systemu pozostają w stałym kontakcie ze służba-
mi porządkowymi i policją. Aktywnie wspomaga proces 
zarządzania całą sportową infrastrukturą.
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„Najważniejszą funkcją systemu nadzoru na naszym stadionie jest zwiększenie bezpieczeństwa 
przebywających na nim osób oraz, co warto podkreślić, możliwości związane z łatwą identyfi-
kacją sprawców wykroczeń, rozbojów czy zakłócania przebiegu imprez. Zastosowanie monito-
ringu wizyjnego do wspomagania systemów bezpieczeństwa obiektów sportowych jest sprawą 
priorytetową i bezdyskusyjną. Nowoczesne sieciowe rozwiązania monitoringu wizyjnego to 
klucz do sukcesu i bezpieczeństwa prowadzenia tego rodzaju biznesu”
Janusz Gromek – Prezydent Kołobrzegu.
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O mvb
Elektroniczne systemy i instalacje zabezpieczeń technicznych, automa-
tyka przemysłowa, elektroenergetyka oraz instalacje teleinformatyczne 
to główne obszary działalności mvb. Dbałość o bezpieczeństwo życia 
ludzkiego, mienia, energooszczędność, wydajność, pełna integracja 
usług oraz nieprzeciętna jakość prowadzonych inwestycji to atrybuty, 
które dają firmie przewagę konkurencyjną w branży i co najważniejsze, 
są cenione przez klientów. mvb gwarantuje pełną obsługę począwszy 
od gromadzenia informacji, opracowania koncepcji projektu, poprzez 
wdrożenie i realizację, kończąc na pracach serwisowych dających pełen 
komfort prowadzenia przedsięwzięcia.


