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W opinii specjalistów Akademii Monitoringu Wizyjnego „Założenia do 
ustawy o CCTV” zawierają szereg dobrych propozycji. Część z nich - żeby 
zapewnić właściwy poziom demokratycznej kontroli na systemami 
monitoringu wizyjnego i wystarczającą ochronę prywatności, wymaga 
uszczegółowienia. Poniżej prezentujemy także te elementy, których, w 
naszej opinii, brakuje w „Założeniach”. Naszym zdaniem są one niezbędne, 
żeby projektowane rozwiązania prawne były skuteczne. 
 
 
DOBRE PROPOZYCJE: 
 

� wprowadzenie zasad: legalizmu, celowości, proporcjonalności i jak 
najmniejszej ingerencji w prywatność osób, które wchodzą na teren objęty 
systemem CCTV, 

 
� rozgraniczenie systemów monitoringu wizyjnego, które rejestrują obraz od 

systemów, które  przetwarzających dane osobowe (łączą obraz z innymi 
danymi); podporządkowanie systemów CCTV przetwarzające dane GIODO i 
przepisom ustawy o ochronie danych osobowych, 

 
� szeroko rozumiana ochrona wizerunku – nie tylko twarz, ale również sylwetka; 

pojazd – marka, numery rejestracyjne, 
 

� wprowadzenie zasady odpowiedzialności administratora (właściciela systemu 
lub upoważnionej przez niego osoby) za działanie monitoringu wizyjnego, 

 
� wprowadzenie zasad ochrony nagrań, m.in. przez wydanie upoważnień 

pracownikom -  operatorom, technikom, do dostępu do systemu CCTV i do 
nagrań; obowiązek prowadzenia przez administratora CCTV ewidencji 
upoważnionych osób, 

 
� objęcie tajemnicą służbową informacji pochodzących z systemu CCTV, 

 
� zobowiązanie administratora systemu CCTV do niezwłocznego przekazania 

kopii lub udostępnienia obrazu z systemu CCTV uprawnionym służbom, z 
zastrzeżeniem, że mogą one korzystać z systemu i uzyskać nagranie tylko w 
zakresie niezbędnym do prowadzenia danej sprawy, 

 
� obowiązek informowania o prowadzeniu dozoru CCTV na danym obszarze; 

elastyczne podejście do przestrzeni zamkniętej, która została udostępniona 
publicznie – wystarczy, że administrator umieści znaki informujące na budynku 
lub na wejściu, 

 
� zakaz stosowania atrap kamer w otwartej przestrzeni publicznej, 

 
� zakaz nagrywania dźwięku za pomocą systemu monitoringu wizyjnego. 

 
 



 

BRAKUJĄCE ROZWIĄZANIA LUB WYMAGAJĄCE DOOKREŚLENIA: 
 
 
1. Prewencyjna kontrola systemów monitoringu wizyjnego. 
 
W opinii specjalistów Akademii Monitoringu Wizyjnego w „Założeniach do ustawy o 
CCTV” najbardziej brakuje mechanizmów kontroli działania systemu monitoringu 
wizyjnego – w szczególności propozycji, które pozwalałyby na kontrolę prewencyjną 
– nie wymuszoną naruszeniem przepisów projektowanej ustawy. 
 
Uważamy, że wprowadzenie sankcji w postaci grzywny lub kary więzienia jest 
krokiem w dobrą stronę, lecz z kilku powodów są one niewystarczające, m.in.: 

 
o wnioski płynące z badań brytyjskich1 wskazują, że kontrola ze strony 

administratorów systemów CCTV nie jest wystarczająca – w praktyce nie 
sprawdzają oni, na co operatorzy kierują kamery, co prowadzi na naruszeń 
prywatności, 

 
o naruszenia prywatności mogą pozostawać przez długi czas nie wykryte, bo 

ofiary tych naruszeń nie mają możliwości wejścia do Centrum Nadzoru, nie 
mogą sprawdzić na co operatorzy kierują kamery i nie mogą przeglądać 
nagrań, 

 
o zagrożenie sankcją w postaci grzywny lub kary więzienia - przy braku innych 

mechanizmów kontroli działania systemu CCTV, może spowodować, że 
administrator i operatorzy będą ukrywać naruszenia przepisów projektowanej 
ustawy (w interesie całego personelu będzie nie generowanie problemów), 

 
o w przypadku upublicznienia nagrania w internecie, które pokazują 

zarejestrowaną osobę w negatywnym świetle, straty jakich doświadczy ta 
osoba mogą być dużo większe, niż sankcje przewidziane przez „Założenia” – 
tysiące osób mogą zobaczyć nagranie; problemem jest tu także kwestia 
usuwania nagrań z serwerów, które znajdują się poza polską jurysdykcją – 
osoba pokrzywdzona przez upublicznienie nagrania z jej udziałem będzie cały 
czas ponosić straty z tego tytułu. To powoduje, że prewencyjna kontrola 
sprawdzająca techniczne i organizacyjne środki ochrony nagrań będzie 
lepszym narzędziem niż sankcje karne. 

 
o należy przypuszczać, że w najbliższym czasie nastąpi rozwój usług 

polegających na  przechowywaniu nagrań z systemów CCTV w bankach 
danych, co może skutkować tym, że pojedyncze podmioty będą dysponowały 
dużą ilością danych wizyjnych – daje to duże możliwości w zakresie łączenia i 
przetwarzania danych (nieproporcjonalnie większe w stosunku do celów 
każdego, pojedynczego systemu monitoringu wizyjnego, z którego część tych 
danych będzie pochodzić). 

                                                 
1 M. Gill (red.) Funkcjonowanie Centrum Nadzoru Systemu Telewizji Przemysłowej – wnioski z obserwacji, wyd. 
polskie Gliwice 2005, s.10-13. 



 

 
W „Założeniach do ustawy o CCTV” przedstawiono przykłady krajów europejskich, w 
których wymagane jest uzyskanie zgody na instalację systemu monitoringu 
wizyjnego  lub możliwość kontroli prewencyjnej, np. Komisarz ds. CCTV w Wielkiej 
Brytanii, co pokazuje, że te kraje również dostrzegają potrzebę wprowadzenia 
mechanizmów, które będą przeciwdziałać naruszeniom prywatności zanim do nich 
dojdzie (obok karania post factum). 
 
 
 
2. Statystyka, jako narzędzie kontroli systemów CCTV. 
 
Propozycja, żeby zobowiązać miasta do corocznego prezentowania statystyk 
skuteczności jest krokiem w dobrą stronę – zwiększa transparentność działania tych 
systemów. W opinii specjalistów Akademii Monitoringu Wizyjnego wymaga ona 
jednak doprecyzowania. 
 
Praktyka pokazuje, że statystyka może być prezentowana na różne sposoby. Część 
miast podaje do publicznej wiadomości ile zdarzeń ujawnili operatorzy, co nie 
pozwala stwierdzić czy zdarzenia zakończyły się skuteczną interwencją uprawionych 
służb. Częstochowska straż miejska podaje liczbę interwencji, które zostały 
zainicjowane po wykryciu zdarzenia przez operatora.2 Pozwala to, w naszej opinii, 
realnie ocenić skuteczność systemu bezpieczeństwa opartego o technikę CCTV. 
 
Uważamy, że konieczne jest precyzyjne wskazanie, jakie informacje powinny znaleźć 
się w statystykach dot. publicznych systemów monitoringu wizyjnego. Proponujemy, 
żeby nowa ustawa zobowiązywała samorządy, straż miejską i policję do podania 
m.in.: 
 

o ogólna liczba zdarzeń wykrytych przez operatorów systemu CCTV i w 
poszczególnych kategoriach zdarzeń, 

 
o liczba zdarzeń zakończonych interwencją właściwych służb, 
 
o średni czas interwencji policji i straży miejskiej od momentu wykrycia przez 

operatora, 
 
o ogólna liczba zdarzeń i w poszczególnych kategoriach dla każdego obszaru 

objętego dozorem CCTV, co umożliwia ocenę, jak w poszczególnych miejscach 
system CCTV spełnia swoje zadanie, 

 
o liczba zdarzeń dla danego obszaru dla każdego miesiąca, z podziałem na 

zmiany, co pozwala ocenić rozkład zdarzeń w ciągu doby i planować działania 
prewencyjne adekwatne do zagrożeń, 

 

                                                 
2 http://sm.czestochowa.pl/index.php/strona/index/3/14 



 

o wskazanie dla danych ogólnych i dla poszczególnych obszarów statystyk z co 
najmniej dwóch poprzedzających lat, co umożliwi faktyczną ocenę 
skuteczności systemów CCTV, 

 
o koszty budowy / utrzymania systemu monitoringu wizyjnego, z podziałem na 

zakupy, konserwację, eksploatację i wynagrodzenia personelu dla każdego 
roku. 

 
 

 
3. Wskazanie zasad / modelu prowadzenia konsultacji społecznych dot. 
systemów CCTV przestrzeni publicznej. 
 
Poprawa bezpieczeństwa na danym obszarze wymaga stworzenia efektywnego 
systemu bezpieczeństwa, na który mogą się składać różne działania prewencyjne, jak 
poprawa oświetlenia, wyznaczenie parkingów, uporządkowanie zieleni, a także 
budowa systemu monitoringu wizyjnego.  
 
Prawidłowo przeprowadzone konsultacje społeczne pozwalają określić potrzeby w 
zakresie bezpieczeństwa i trafnie dobrać narzędzia do osiągnięcia jego poprawy. 
 
Przy budowie systemu monitoringu wizyjnego, tego typu konsultacje pozwalają 
wyjaśnić zasady działania takiego systemu, a także (jeżeli zostaną wprowadzone 
przez nową ustawę) mechanizmy ochrony prywatności mieszkańców danego obszaru. 
Pozwala to wyjaśnić kontrowersje, jakie czasem pojawiają się wraz z ideą budowy 
miejskiego systemu CCTV. 
 
„Założenia do ustawy o CCTV” zakładają włączenie opinii publicznej do procesu 
decyzyjnego dot. instalacji miejskiego systemu CCTV, m.in. przez „prowadzenie 
konsultacji społecznych, prognozowanie skuteczności funkcjonowania systemu i jej 
bieżącej oceny, dokonywanie analizy rozwiązań alternatywnych”. Niestety nie zostały 
wskazane żadne konkretne mechanizmy prowadzenia konsultacji. Rodzi to 
niebezpieczeństwo, że konsultacje społeczne będą prowadzone w nieprawidłowy 
sposób. Niestety, powszechną i złą praktyką jest nazywanie konsultacjami 
społecznymi, umożliwienie mieszkańcom przesyłania swoich pomysłów za 
pośrednictwem internetu do urzędu miasta. 
 
Szczegółowo o tym, jak naszym zdaniem powinny wyglądać konsultacje społeczne 
dot. systemu bezpieczeństwa dla danego obszaru piszemy w propozycjach Akademii 
Monitoringu Wizyjnego przesłanych wcześniej do MSW.3 Podstawowe zasady 
przeprowadzenia konsultacji w opinii specjalistów Akademii Monitoringu Wizyjnego 
to: 
 

o Na każdym etapie przygotowania programu poprawy 
bezpieczeństwa dla danego obszaru, miasto powinno być 

                                                 
3 „Założenia i kierunki dla regulacji prawnych o systemach monitoringu wizyjnego”, 
http://www.cctv.org.pl/publikacje/aspekty-prawne/358-zaoenia-i-kierunki-dla-regulacji-prawnych-o-systemach-
monitoringu-wizyjnego-przygotowane-przez-akademi-monitoringu-wizyjnego, str. 37 - 42. 



 

zobowiązane do przejrzystej prezentacji wyników konsultacji 
społecznych – w postaci list kontrolnych, tabel, raportów. Wyniki powinny 
zostać zaprezentowane: po zakończeniu analizy bezpieczeństwa, przy 
wskazywaniu rozwiązań dla zdiagnozowanych problemów i przy ostatecznym 
wyborze, z prezentacją przynajmniej jednej alternatywy. 

 
o Na każdym etapie konsultacji społecznych, należy określić jak w 

reprezentatywny sposób mieszkańcy danego obszaru będą mieli 
wpływ na podejmowane decyzje – jak będą zorganizowane dyskusje, jak 
będą podejmowane decyzje, jak mieszkańcy będą mogli zgłosić swoje 
pomysły, złożyć skargę, itp. 

 
o Konsultacje społeczne powinny zostać przeprowadzone przed 

podjęciem działań projektowych, czy inwestycyjnych, tak aby 
zobowiązania miasta wobec innych podmiotów nie rodziły presji wyboru 
określonego rozwiązania.  

 
o Działania podejmowane przez instytucje publiczne na rzecz 

bezpieczeństwa, powinny wspomagać spójność i więzi w 
społeczności, na rzecz której są one podejmowane. 

 
 
 
4. Niewystarczające mechanizmy oceny skuteczności systemów 
monitoringu wizyjnego przestrzeni publicznej. 
 
„Założenia do ustawy o CCTV” informują, że zostaną opracowanie wymagania 
techniczne i organizacyjne, które zapewnią ochronę nagrań. W opinii specjalistów 
Akademii Monitoringu Wizyjnego wymagania techniczne i organizacyjne należy 
określić nie tylko w tym wąskim zakresie ale całościowo, dla wszystkich aspektów 
wpływających na skuteczność systemów CCTV funkcjonujących w przestrzeni 
publicznej. 
 
Szereg publikacji, m.in. badania brytyjskie4 5, amerykańskie6, zalecenia i wymagania 
funkcjonalne policji7 i użytkowników systemów monitoringu wizyjnego na całym 
świecie, m.in. CCTV User Group, Karta Demokratycznego Stosowania Systemu 
Monitoringu Wizyjnego8, Polska Norma PN 50132, cz. 1 i 7, opracowania przez 
Akademię Monitoringu Wizyjnego9 i wiele innych wskazują czynniki, które decydują o 
skuteczności systemu monitoringu wizyjnego przestrzeni publicznej. Szczegółowo 

                                                 
4 M. Gill (red.) Funkcjonowanie Centrum Nadzoru Systemu Telewizji Przemysłowej – wnioski z obserwacji, wyd. 
polskie Gliwice 2005. 
5 M. Gill A. Spriggs, Assessing the impact of CCTV. Home Office Research Study 292, London 2005. 
6 http://www.urban.org/publications/412403.html 
7 http://www.crimeprevention.wa.gov.au/uploads/file/Final%20Print%20Version%20Nov%202009.pdf 
8 http://www.cctv.org.pl/publikacje/aspekty-prawne/349-karta-demokratycznego-zastosowania-monitoringu-
wizyjnego 
9 http://www.cctv.org.pl/publikacje/artykuly-specjalistow-akademii-monitoringu-wizyjnego 



 

opisaliśmy je w propozycjach Akademii przesłanych w ramach konsultacji do MSW 10 
Najważniejsze z nich, to: 
 

o Precyzyjne wyznaczenie celów dla systemu monitoringu wizyjnego dla danego 
obszaru. 

 
o Ergonomiczne stanowiska i środowisko pracy operatorów. 

 
o Selekcja operatorów pod kątem predyspozycji do prowadzenia obserwacji. 

 
o Wyszkolenie operatorów. 
 
o Zapewnienie obsługi operatorskiej przez całą dobę, odpowiadającej liczbie 

kamer w systemie. 
 

o Skuteczna i szybka komunikacja między operatorami, a patrolami. 
 

o Zapewnienie szybkiej i skutecznej reakcji policji i straży miejskiej na 
wykrywane zdarzenia. 

 
o Rejestracja obrazu na poziomie umożliwiającym prezentację najważniejszych 

faktów podczas zdarzenia. 
 

o Sprzęt sprawny technicznie, w szczególności sprawne i czyste kamery. 
 

o Regularna ocena skuteczności systemu CCTV. 
 

o Skuteczne zarządzanie systemem. 
 
 
Powyższe elementy umożliwiają skuteczne i szybkie wykrywanie zagrożeń i 
reagowanie na nie, co daje realne poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom, tam gdzie 
jest zainstalowany system monitoringu wizyjnego. 
 
Brak określenia w nowej ustawie minimalnych wymagań organizacyjnych i 
technicznych  , jakie w podanych powyżej obszarach powinien spełniać miejski 
system monitoringu wizyjnego, będzie powodował, że nadal będą w Polsce 
powstawać systemy, które już na etapie projektowania będą obarczone wadami -, w 
efekcie nie będą skuteczne.  
 
Niestety, na co dzień spotykamy się praktykami, gdzie miasta wydają setki tysięcy 
lub miliony złotych na sprzęt, a jednocześnie nie radzą sobie z organizacją i 
personelem systemów CCTV. Nie zapewniają obsługi operatorskiej, więc nikt nie 
wykrywa wykroczeń i przestępstw w polu widzenia kamer – media regularnie opisują 

                                                 
10 „Założenia i kierunki dla regulacji prawnych o systemach monitoringu wizyjnego” s. 50-57 
http://www.cctv.org.pl/publikacje/aspekty-prawne/358-zaoenia-i-kierunki-dla-regulacji-prawnych-o-
systemach-monitoringu-wizyjnego-przygotowane-przez-akademi-monitoringu-wizyjnego 



 

sytuacje, gdzie „monitoring nie zadziałał”. Dyżurni ignorują zgłoszenia operatorów, 
ponieważ nie ma ustalonych procedur komunikacji i obsługi zdarzeń Kamery 
miesiącami nie są myte - operator nic przez nie widzi; nic także na nagraniu nie 
zobaczy prokurator i sędzia. Nie są egzekwowane lub źle przyjęto wadliwe zapisy w 
umowach serwisowych, co powoduje, że miesiącami kamery są u serwisantów, 
zamiast pracować w systemie. Kierownicy nie są przygotowani, lub są obarczeni zbyt 
dużą liczbą obowiązków, co powoduje, że nie są w stawnie skutecznie zarzadzać i 
zapewnić właściwy nadzór nad pracą operatorów, więc ci źle prowadzą obserwację 
lub naruszają prywatność, np. zaglądając do okien mieszkań, itd. W codziennej 
pracy, w publikacjach branżowych, w mediach można znaleźć przykłady 
różnorodnych problemów, które ograniczają skuteczność miejskich systemów 
monitoringu wizyjnego – ich wspólnym mianownikiem jest brak przyjętych 
standardów działania. 
 
Warto dodać, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnych przepisów, które 
zobowiązywałyby projektantów i użytkowników miejskich systemów monitoringu 
wizyjnego do spełnienia minimalnych standardów zapewniających skuteczność 
miejskich systemów CCTV. Polska Norma PN EN 50132-7 ma charakter zaleceń, 
dobrej praktyki. 
 
Propozycje zawarte w „Założeniach do ustawy o CCTV”, nie spowodują, jak deklarują 
ich autorzy, poprawy skuteczności systemów monitoringu wizyjnego. Niestety, w 
obecnym kształcie „Założeń” nie ma mechanizmów, które by to wymusiły. 
 
Specjaliści Akademii Monitoringu Wizyjnego proponują, obok wprowadzenia 
minimalnych standardów organizacyjnych i technicznych , np. w formie 
rozporządzenia wykonawczego do nowej ustawy o CCTV, obowiązek regularnego 
przeprowadzania przez miasta oceny skuteczności systemu - audytu wewnętrznego i 
rzadziej - niezależnego, audytu zewnętrznego. W regulacjach powinny się także 
znaleźć terminy wprowadzenia działań naprawczych w przypadku nieprawidłowości 
wykrytych podczas audytu i  konsekwencje ich nie wprowadzania. Raporty z audytów 
powinny być w naszej opinii udostępnione opinii publicznej. Szerzej o audycie 
piszemy w naszych propozycjach.11 
 
 
5. Wskazanie podmiotów, które mogą zarządzać i użytkować systemy 
monitoringu wizyjnego przestrzeni publicznej. 
 
W opinii specjalistów Akademii Monitoringu Wizyjnego w „Założeniach dla ustawy o 
CCTV” brakuje rozwiązania problemu, który dziś jest obecny w miastach w Polsce – 
zalegalizowania praktyki obsługi systemów monitoringu wizyjnego przez np. wydziały 
zarządzania kryzysowego czy inne wydziały urzędów miast. Uważamy, że po 
spełnieniu wyżej zaproponowanych minimalnych standardów, wydziały urzędów 
miast mogą z powodzeniem zarządzać miejskimi systemami CCTV. 
 

                                                 
11 http://www.cctv.org.pl/publikacje/aspekty-prawne/358-zaoenia-i-kierunki-dla-regulacji-prawnych-o-
systemach-monitoringu-wizyjnego-przygotowane-przez-akademi-monitoringu-wizyjnego s. 63. 



 

W przypadku zapisu „Monitoring w otwartej przestrzeni publicznej może być 
prowadzony jedynie przez podmioty publiczne lub podmioty niepubliczne działające 
na rzecz podmiotów publicznych” wymagane jest dookreślenie o jakie podmioty 
chodzi.  
 
 
 
6. Zbyt długi czas przechowywania nagrań. 
 
Specjaliści Akademii Monitoringu Wizyjnego nie widzą uzasadnienia dla 
przechowywania nagrań przez 90 dni w systemach monitoringu wizyjnego przestrzeni 
publicznej.  
 
Przy spełnieniu wyżej zaproponowanych przez nas standardów działania systemu 
CCTV, zdarzenia są wykrywane na bieżąco przez operatorów. Jeżeli nie dojdzie do 
wykrycia, osoby pokrzywdzone zgłaszają się w celu sprawdzenia zapisu nagrania w 
kilka godzin, najwyżej kilka dni po zdarzeniu.  
W Rotterdamie już po 7 dniach kasuje się nagrania, zakładając że jest to 
maksymalny czas w jakim, czy uprawnione służby, czy pokrzywdzona osoba powinny 
się zgłosić do administratora nagrań. 
 
Przechowywanie nagrań nie zawierających zdarzeń ponad rozsądny czas tworzy zbyt 
duże możliwości pozyskiwania informacji o osobach wchodzących w obszar 
nadzorowany przez kamery. W naszej opinii w przestrzeni publicznej maksymalnie 
nagrania nie zawierające zdarzeń powinny być przechowywane przez 30 dni. 
 
Należy też zwrócić uwagę, że wydłużenie czasu przechowywania nagrań będzie 
skutkowało dużymi obciążeniami finansowymi dla właścicieli systemów, gdyż 
współczesne systemy monitoringu wizyjnego wykorzystują do rejestracji 
specjalistyczne i kosztowne pamięci dyskowe. 


