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Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. 

DP-44-1-MO/2014 

 

 

Pan 

Piotr Stachańczyk 

Sekretarz Stanu 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

W imieniu firm zrzeszonych w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji
1
, uprzejmie 

informuję, iż do projektu założeń do ustawy o monitoringu wizyjnym zgłaszam następujące 

uwagi: 

1) projekt nakłada na przedsiębiorców dodatkowe obciążenia administracyjne. 

Przedsiębiorcy będą zmuszeni prowadzić dodatkową dokumentację której wzór 

został zaczerpnięty z przepisów dot. ochrony danych osobowych (upoważnienie i 

ewidencja upoważnień). W związku z powyższym powstaje wątpliwość czy 

konieczne będzie prowadzenie odrębnych upoważnień wynikających z ustawy o 

ochronie danych osobowych i ustawy o monitoringu wizyjnym.  

Proponujemy uregulowanie zgodnie z którym administrator systemu w ramach 

swojej struktury organizacyjnej zabezpieczy dostęp do systemów monitoringu. 

Ponadto wymóg tworzenia dodatkowej dokumentacji wydaje się zbędne w 

przypadku podmiotów prowadzących monitoring w zamkniętej przestrzeni 

publicznej; 

 

2) zgodnie z projektem administrator systemu zostanie zobowiązany do umożliwienia 

sporządzenia kopii nagrań, przy czym nie zostało określone czy musi się to 

odbywać w miejscu w którym zainstalowany jest system monitoringu czy też w 

siedzibie firmy. Rozwiązanie takie może rodzić dodatkowe koszty po stronie 

przedsiębiorców, w tym wymianę systemów monitoringu na takie, które 

umożliwią wykonanie takiej kopii np. w sklepie; 

 

3) proponuje się doprecyzowanie punktu dotyczącego udostępniania systemów 

monitoringu służbom na podstawie ustnego żądania funkcjonariusza jak również 

możliwość korzystania z systemów monitoringu należących do przedsiębiorcy 

przez służby posiadające uprawnienia do obserwowania i rejestrowania zdarzeń w 

miejscach publicznych (wcześniej rozgraniczono przestrzeń na zamkniętą i otwartą 

                                                 
1
 Członkowie Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji: Auchan, Carrefour, Tesco, Metro (Real, Media Markt, 

Makro Cash&Carry, Saturn), JMD, Lidl, Kaufland, Pepco, Schiever, Selgros, Galec (Leclerc), Żabka. 
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przestrzeń publiczną). Istnieje niebezpieczeństwo, iż systemy monitoringu 

instalowane przez przedsiębiorców prywatnych będą wykorzystywane przez 

służby tak jak to ma miejsce w przypadku dostępu do bilingów telefonicznych; 

 

4) spełnienie obowiązku informacyjnego, zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami, 

spowoduje powstanie dodatkowych kosztów po stronie przedsiębiorców, w tym 

konieczność wymiany oznakowania; 

 

5) projektowane przepisy karne zostały zaczerpnięte z ustawy o ochronie danych 

osobowych i wydają się zbyt restrykcyjne; 

 

6) maksymalny okres przechowywania danych powinien zostać ustalony tylko dla 

monitoringu stosowanego w otwartej przestrzeni publicznej; 

 

7) Zgodnie z projektem do obsługi systemów monitoringu wizyjnego będą mogły być 

dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie dostępowe nadane przez 

administratora systemu monitoringu wizyjnego, chyba że przepisy odrębne 

stanowią inaczej, a administrator systemu będzie zobowiązany do zapewnienia 

kontroli nad dostępem do systemu monitoringu wizyjnego (strona 8 projektu). 

Wydaje się, iż w tym przypadku problemem może być wystawianie upoważnień 

dla każdego pracownika ochrony, który ze względu na wykonywane przez siebie 

obowiązki musi mieć dostęp do monitoringu wizyjnego. Przy obecnym poziomie 

fluktuacji pracowników bardzo trudno byłoby administratorowi systemu, który 

często będzie w jednej osobie również administratorem bezpieczeństwa, dotrzeć 

do każdego pracownika ochrony, aby wydać mu upoważnienie. Dodatkowo 

bowiem administrator będzie zobowiązany do zapewnienia kontroli nad dostępem 

do systemu. 

Proponuje się rozwiązanie zgodnie z którym, upoważnienie wystawiałby 

administrator systemu podmiotowi, którego pracownicy będą korzystać z systemu 

(np. firma daje takie upoważnienie agencji ochrony na czas obowiązywania 

umowy, przenosząc w ten sposób odpowiedzialność za wypełnianie postanowień 

ustawy). W związku z powyższym dwa kolejne akapity projektu powinny zostać 

wykreślone (ewidencja osób upoważnionych do dostępu). 

8) Projekt przewiduje, iż Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze 

rozporządzenia określi sposób prowadzenia i zakres dokumentacji określającej 

środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę odbieranego, 

rejestrowanego, odtwarzanego lub przetwarzanego obrazu w odniesieniu do 

systemów monitoringu wizyjnego działających w otwartej przestrzeni publicznej 

(strona 8 projektu). 
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Naszym zdaniem taki zapis nie powinien zostać przyjęty, ponieważ ogranicza nie 

tylko swobodę konkurencji (usługi będą mogły świadczyć tylko firmy dysponujące 

sprzętem spełniającym sztywno określone dane techniczne), ale również postęp 

technologiczny (nowe, często skuteczniejsze od dotychczasowych, rozwiązania nie 

będą mogły być stosowane bez zmiany treści rozporządzenia). Wystarczający 

wydaje się zapis narzucający konieczność zastosowania sprzętu, który spełni 

zadania związane z zabezpieczeniem możliwości odbierania, rejestrowania, 

odtwarzania lub przetwarzania obrazu. 

W związku z powyższym należy wykreślić punkt (strona 11 projektu): „Kto 

administrując systemem monitoringu wizyjnego choćby nieumyślnie narusza 

obowiązek stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 

ochronę odbieranego, rejestrowanego, odtwarzanego lub przetwarzanego obrazu, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 

roku.”. 

 

Z poważaniem, 

 

Maria Andrzej Faliński 

Dyrektor Generalny POHiD 
 


