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Sekretarz Stanu

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa

W odpowiedzi na pismo DP-I-0231-156/13/MM z dnia 19 grudnia 2013 r. dot. założeń 
ustawy o monitoringu wizyjnym, uprzejmie informuję, że z uwagą i zainteresowaniem zapoznałem 
się z proponowanymi rozwiązaniami. 

Na  wstępie  podkreślić  należy  celowość  proponowanej  regulacji,  w  szczególności 
w zakresie  dążenia  do  uporządkowania  istniejącego  stanu  oraz  ustalenia  podstaw działania  dla 
podmiotów  prowadzących,  czy  też  planujących  prowadzenie  rejestracji  obrazu  w  szeroko 
rozumianym obszarze przestrzeni publicznej. Tym niemniej, po zapoznaniu się z projektem założeń, 
pozwolę sobie na sformułowanie kilku uwag.

Wydaje się, że przedstawione propozycje pomijają dość istotny segment przestrzeni, na 
której  działają  systemy  monitoringu  wizyjnego,  a  mianowicie  obszary,  obiekty  i  urządzenia 
podlegające obowiązkowej ochronie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 
o ochronie osób i mienia (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.). Próbując 
wpisać cechy tej przestrzeni w pragmatykę przyjętą w założeniach ustawy należy zauważyć, że:
‒ są  to  obszary  zamknięte,  które  nie  tylko  nie  są  udostępnione  do  użytku  publicznego, 

a przeciwnie,  z  uwagi  na  swój  charakter,  dostęp  do  nich  jest  szczególnie  restrykcyjnie 
reglamentowany, nie jest to jednak przestrzeń prywatna w rozumieniu założeń, 

‒ bardzo często jedną z form ochrony takich obszarów lub obiektów jest rejestrowanie obrazu (i / 
lub dźwięku) zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obszaru lub obiektu, które to rejestrowanie 
często – i z konieczności – obejmuje także „przestrzeń publiczną”,

‒ prowadzona  przez  właścicieli  lub  zarządców  rejestracja  nie  ma  charakteru  prywatnego, 
a prowadzona jest celem zapewnienia ochrony osób i mienia,

‒ zarejestrowany obraz (i dźwięk) może zostać przekazany, bądź zabezpieczony przez podmioty 
uprawnione, w tym także do celów dowodowych. 

Mając na uwadze powyższe, niezbędne wydaje się dodanie do jednej z proponowanych 
definicji rodzajów przestrzeni cech umożliwiających jej opisanie, bądź  dodanie nowej definicji, 
która  zawierałaby  w  sobie  obszary,  obiekty  i  urządzenia  podlegające  obowiązkowej  ochronie, 
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w tym  chronione  w  formie  wskazanej  w  art.  3  ust.  2  cytowanej  ustawy.  Z  założeń  definicji 
„zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego” wynika bowiem, że może ona nie 
obejmować części wyżej wymienionych obszarów i obiektów, w szczególności tych, które nie są 
udostępnione  do  użytku  publicznego,  natomiast  chronione  są  przez  podmioty  nie  będące 
podmiotami publicznymi w rozumieniu ustalonej później w tekście definicji. Wydaje się, że w tym 
przypadku najwłaściwsze byłoby powołanie się na definicję istniejącą w ustawie o ochronie osób 
i mienia. Dodatkowo, nieuprawnione wtargnięcie do takiego obiektu chronionego może stanowić 
poważne  przestępstwo  (w  skrajnym  przypadku  np.  ataku  terrorystycznego),  co  oznacza,  że 
zarejestrowany przez system monitoringu obraz (i dźwięk) może zostać wykorzystany w ramach 
prowadzonego postępowania karnego. 

Jako przykład  należy podać  np.  przepompownie  gazu,  czy też  zbiorniki  podziemne 
wykorzystywane do celów zabezpieczenia środków miejskich w wodę pitną.  Podobny charakter 
cechuje również niektóre obiekty infrastruktury krytycznej.

Z posiadanych informacji wynika także, że w niektórych miastach – zachęcone przez 
samorządy  do  finansowania  punktów  kamerowych  –  monitoring  prowadzą  także  wspólnoty 
i spółdzielnie  mieszkaniowe,  a  rejestrowany  obraz  archiwizowany  jest  bądź  na  rejestratorach 
autonomicznych  (zarządzanych  przez  wspólnotę  lub  spółdzielnię),  a  część  podłączona  jest  do 
rejestratorów  monitoringu  miejskiego.  Należy  również  zauważyć,  że  część  tak  prowadzonej 
rejestracji nie jest w ogóle obserwowana na bieżąco (zapis automatyczny, wykorzystywany tylko w 
przypadku zaistnienia zdarzenia podlegającego zgłoszeniu organom ścigania), część dozorowana 
jest  przez  pracowników  firm  ochrony  osób  i  mienia,  a  część  przez  np.  strażników  gminnych 
(miejskich). 

Sprecyzowania  (lub  ew.  usunięcia)  wymaga  użyte  w  proponowanej  definicji 
monitoringu wizyjnego określenie  „systematyczny”.  Jak wiadomo,  rejestracja  obrazu może być 
prowadzona w sposób ciągły (24h), okresowy (np. codziennie w godzinach 18.00 – 6.00) lub też 
doraźny (w założonym czasie, np. w czasie faktycznego dostępu do obszaru / obiektu). Wydaje się, 
że użycie w definicji określenia „systematyczny” zawęzi zakres definicji, a tym samym wyłączy 
część systemów monitoringu spod regulacji. 

Przy  budowaniu  definicji  ustawowych,  zasadnym  byłoby  używanie  określeń 
utrwalonych już w pragmatyce, występujących chociażby w europejskich (EN) i polskich normach 
(PN)  (np.  PN-EN  50132-7  Systemy  alarmowe.  Systemy  dozorowe  CCTV  stosowane 
w zabezpieczeniach.  Część  7:  Wytyczne  stosowania).  Z  tego  też  względu  rozważenia  wymaga 
zastąpienie proponowanego określenia „kamera” zwrotem „punkt kamerowy”. W definicji tegoż 
(w założeniach: kamery) zasadnym wydaje się natomiast uzupełnienia opisu o sterowanie manualne 
(ręcznie za pomocą dedykowanego manipulatora lub klawiatury komputera).

Wydaje  się,  że  pomimo  zamieszczonych  wyjaśnień,  modyfikacji  wymaga  także 
definicja pojęcia „przetwarzania obrazu”. W szczególności należałoby ustalić bez wątpliwości, czy 
proponowana definicja, bazując na zestawieniu obrazu z danymi pozwalającymi na identyfikację 
tożsamości osoby nie stanowi już przetwarzania danych osobowych w postaci opracowania danych 
osobowych, o której mowa w art. 7 pkt. 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Wydaje się, że  
właściwsze w celu ustalenia zakresu pojęcia „przetwarzania obrazu” dla potrzeb ustawy byłoby 
wskazanie na czynności techniczne i informatyczne (np. ekstrahowanie obrazu nieruchomego tzw. 
„stopklatki”,  ostrzenie,  kadrowanie),  podejmowane  celem  udostępnienia  uprawnionemu 
podmiotowi  bądź  nawet  ustalenia  cech  umożliwiających  identyfikację  osoby  lub  przedmiotu 
zarejestrowanego (np. pojazdu).
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Mając  na  uwadze  powyższe,  wyraźnego  rozróżnienia  w  treści  ustawy  wymagają 
systemy  monitoringu  wizyjnego  (klasycznego  tzw.  „monitoringu  miejskiego”),  od  systemów 
monitoringu wizyjnego, w których istnieje możliwość dokonywania przetwarzania obrazu, a nawet 
bezpośredniej identyfikacji. W pierwszym przypadku materiały z zarejestrowanymi naruszeniami 
prawa  są  bezpośrednio  udostępniane  uprawnionym  podmiotom.  Administrator  takiego  systemu 
odpowiadać powinien wyłącznie za właściwe przechowywanie i zabezpieczenie zarejestrowanych 
na nośniku elektronicznym materiałów oraz za rejestrację dostępu do systemu monitoringu,  jak 
i fizycznego dostępu do zarejestrowanego materiału. Natomiast wymogi organizacyjno-techniczne 
w odniesieniu  do  systemów monitoringu  wizyjnego,  w których  dokonywane  jest  przetwarzanie 
obrazu, rozumiane jako działania polegające na zestawieniu obrazu z danymi pozwalającymi na 
identyfikację tożsamości osoby objętej monitoringiem, powinny zostać określone na dużo wyższym 
poziomie.  Brak  takiego  rozgraniczenia  zniechęcać  może  bowiem  społeczności  lokalne  do 
inicjowania  i  podejmowania  wysiłków  zmierzających  do  budowy  systemów  o  podstawowej 
funkcjonalności.

Sprecyzowania  wymaga  także  użyte  w  definicji  podmiotu  uprawnionego  pojęcie 
czasowego udostępnienia systemu.  Wątpliwości budzi  tu zakres praktyczny udostępnienia,  gdyż 
w przypadku  nie  wskazania  jego  zakresu,  dostępne  możliwości  techniczne  pozwalają  na 
podejmowanie  różnorakich  działań:  od  używania  ad  hoc,  poprzez  podłączenie  się  do  systemu 
monitoringu za pomocą własnych urządzeń rejestrujących (funkcjonalność taką ma np. Ruchome 
Stanowisko Zarządzania  Kryzysowego Wojewody Ślaskiego),  po ekstrakcję  danych bez wiedzy 
administratora systemu monitoringu wizyjnego.

Uregulowania  w  przepisach  wymaga  również  kwestia  legalnego  udostępniania 
zarejestrowanego materiału uprawnionym podmiotom (np. Policji). Z uwagi na fakt, iż dostawcy 
urządzeń  rejestrujących  do  ich  obsługi  (a  więc  i  do  odtwarzania)  używają  często  natywnych 
formatów kodowania (dedykowanych, opracowanych przez siebie algorytmów de- i kodujących), 
w przypadku nie udostępniania publicznej licencji oprogramowania do odtwarzania (co zdarza się 
w  przypadku  nowych  rozwiązań),  podmioty  uprawnione  nie  mają  możliwości  odtworzenia 
i przetwarzania otrzymanego materiału dowodowego bez naruszania praw autorskich. Z tego też 
względu zapisania w przepisach wymaga nałożenie na administratora systemu (inwestora systemu) 
prawnego obowiązku zawarcia w umowie ustaleń co do licencji oprogramowania udostępnianego 
uprawnionym organom w celu odtwarzania i przetwarzania przekazanego materiału.

Nie  w  pełni  uzasadniony  wydaje  się  proponowany  zapis  dotyczący  obowiązku 
sporządzania  corocznego  raportu  dot.  działania  systemu.  Zakres  proponowanego  raportu  nie 
pozwala bowiem w istocie na ocenę skuteczności systemu. Jako oczywistą należy przyjąć bowiem 
sprawdzoną już w praktyce tezę, że głównym efektem zainstalowania na danym obszarze systemu 
monitoringu (i oznakowania obszaru) jest jego oddziaływanie prewencyjne rozumiane jako spadek 
ilości zdarzeń o charakterze naruszeń prawa, następujący nieraz już w stosunkowo krótkim okresie. 
Przyjęty w projekcie założeń miernik jako samoistny, paradoksalnie może doprowadzić do sytuacji 
ograniczania czy nawet likwidacji działających systemów z uwagi na brak zdarzeń wykazywanych 
w raportach na dozorowanym terenie.  Wydaje się  także,  że właściwsze byłoby tu zastosowanie 
miernika  kombinowanego  skuteczności  „bezwzględnej”,  tj.  ilości  ujawnionych  zdarzeń  oraz 
wykorzystania rejestrowanego materiału w postępowaniach karnych (w tym o wykroczenia) celem 
identyfikacji sprawców. Problemem tu pozostaje jednak konieczność stworzenia w takim przypadku 
przepisów, na podstawie których dane (liczby przypadków wykorzystania materiału dowodowego 
w postępowaniach) o skuteczności systemu monitoringu przekazywane byłyby od uprawnionych 
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podmiotów, takich jak straże gminne (miejskie), czy Policja do administratorów systemów. Dane te 
powinny  zawierać  także  odniesienie  do  aspektu  prewencyjnego  lokalizacji  poszczególnych 
punktów kamerowych  (obszaru  pola  widzenia),  który  często  nie  przekłada  się  na  stwierdzenie 
naruszeń prawa.

W  projekcie  założeń  nie  odniesiono  się  natomiast  do  celowości  opracowywania 
raportów, czyli  wpływu oceny systemów na uwarunkowania rzeczywiste,  a  w szczególności  na 
dalszą rozbudowę systemów. Zasadnym w tym zakresie  wydaje się  wprowadzenie mechanizmu 
opiniowania,  bądź  samodzielnie  przez  Policję,  bądź  przez  ciało  kolegialne  z  udziałem 
przedstawicieli samorządów, projektowanych i /  lub modernizowanych systemów. Wypracowany 
powinien zostać spójny mechanizm działań zapoczątkowany analizą zagrożeń na danym obszarze, 
na bazie której wypracowywana zostanie ogólna koncepcja systemu, a następnie zdefiniowane jego 
wymagania  funkcjonalne  łącznie  z  wymogami  w  zakresie  parametrów  technicznych.  Dopiero 
powyższe ustalenia powinny stać się podstawą do przygotowania projektu technicznego, którego 
pełna  realizacja  zapewni  osiągnięcie  założonych  przez  użytkownika  celów.  We  wszystkich 
wskazanych etapach za niezbędny należy uznać udział Policji.

Rozwiązanie to jest tym bardziej uzasadnione, że w wielu gminach i miastach procedura 
taka została już wypracowana i działa od lat. Uzgodnienia prowadzone są w ograniczonym zakresie 
także  z  podmiotami  zarządzającymi  obszarami,  obiektami  i  urządzeniami  podlegającymi 
obowiązkowej ochronie (plany ochrony).  

W tym stanie rzeczy zasadnym byłoby także – wzorując się na przepisach ustawy z dnia 
20 marca 2009 r.  o  bezpieczeństwie imprez masowych (tekst  jedn.  z  2013 r.  Dz. U.  poz.  611, 
z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 
2011 r.  w sprawie  sposobu utrwalania  przebiegu imprezy masowej  (Dz.  U.  Nr  16,  poz.  73)  – 
ustalenie  minimalnych  wymogów  parametrów  technicznych  urządzeń  oraz  wymagań 
funkcjonalnych,  które  powinny  być  stosowane  do  nowych  i  modernizowanych  systemów. 
Modernizacja istniejących systemów wymaga ustalenia stosownego vacatio legis. 

Idąc dalej, wydaje się, że należy rozważyć odstąpienie od obligatoryjnego oznaczania 
punktów  kamerowych  (kamer),  jak  również  obniżenie  poziomu  szczegółowości  informacji 
zamieszczonej na tablicy informacyjnej. 

Podobnie jak w rozwiązaniach przyjętych w innych krajach, całkowicie wystarczające 
wydaje się oznaczenie granicy pola obserwacji systemu, nie ma natomiast konieczności oznaczania 
samych  punktów  kamerowych,  których  oznaczenie  może  w  niektórych  przypadkach  ułatwiać 
działanie osób dokonujących czynów karalnych, a nawet zwiększać ryzyko narażenia urządzenia na 
uszkodzenie czy zniszczenie. Nie do przecenienia jest również element swoistej „niepewności” co 
do pozostawania w polu obserwacji systemu na obszarze oznaczonym tablicami (np. jak w Anglii: 
CCTV in operation,), co z pewnością poprawia aspekt prewencyjnego oddziaływania systemu. 

W tym kontekście nadmiarowa i wymagająca rozważenia celowości jest także kwestia 
potrzeby  proponowanego  zamieszczenia  na  tablicy  informacji  o  zdefiniowanym  w  projekcie 
„przetwarzaniu obrazu” (zestawianiu z danymi osobowymi w rozumieniu projektu). 

Nadmienić należy, że w celu ułatwienia dystrybucji informacji o obszarach obserwacji 
systemów  obywatelom,  zasadnym  byłoby  uregulowanie  sposobu  oznaczania  pola  obserwacji 
w rozporządzeniu, zawierającym również wzory oznaczeń możliwych do zastosowania w różnych 
okolicznościach (standard identyfikacji wizualnej). 

Co  do  zakresu  danych  proponowanych  do  umieszczenia  na  tablicy  informacyjnej, 
należy  uznać  proponowany  w  założeniach  zakres  danych  za  nadmiarowy,  w  szczególności 
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w zakresie  danych  administratora  systemu  monitoringu  wizyjnego  wraz  z  jego  danymi 
kontaktowymi. Jak wynika z przyjętej (w tym w innych krajach) praktyki, tablice te umieszczane są 
na tzw. „wysokości bezpiecznej” utrudniającej ich uszkodzenie czy też zniszczenie, a co za tym 
idzie umieszczone na nich dane inne niż piktogram i informacja o działaniu systemu pozostaną dla 
znacznej liczby osób nieczytelne, a w celu zapewnienia ich czytelności konieczne będzie znaczące 
zwiększenie  gabarytów  tablic.  Dodatkowym  argumentem  przemawiającym  za  ograniczeniem 
danych jest fakt generowania kosztów wymiany wszystkich tablic na skutek np. zmiany nr telefonu 
(coraz częściej jest to numer telefonu komórkowego), czy też zmiany nazwy administratora (częste 
w przypadku  zarządzających  obiektami  podlegającymi  obowiązkowej  ochronie,  a  także  innych 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, np. firmy ochrony osób i mienia). 

Biorąc jednak pod uwagę niezaprzeczalną potrzebę zapewnienia obywatelom, a także 
uprawnionym służbom dostępu  do informacji  o  administratorze  systemu monitoringu  celowym 
wydaje  się  rozważenie  wskazania  podmiotu,  który  dysponowałby  danymi  kontaktowymi 
administratorów  systemów  działających  na  danym  terenie  systemów.  W  świetle  poprzednich 
propozycji  uzgadniania  przez  Policję  planowanych  i  modernizowanych  systemów,  właściwe 
i zasadne byłoby nałożenie na administratorów systemu obowiązku przekazywania komendantom 
powiatowym  (rejonowym,  miejskim)  Policji  danych  kontaktowych  oraz  ich  aktualizacji. 
Obowiązek  ten  realizowany  byłby  w  ramach  zaproponowanych  w  projekcie  założeń  zasad 
uzgadniania  procedur  powiadamiania  Policji  przez  administratora  systemu  w  przypadku 
wystąpienia  sytuacji  alarmowych.  Rozważenia  wymagałoby  także  ewentualne  rozszerzenie 
prowadzonego  w  ten  sposób  rejestru  o  dane  o  polach  obserwacji  urządzeń  rejestrujących 
pracujących w ramach poszczególnych systemów monitoringu,  co miałoby znaczący wpływ na 
szybkość  reakcji  w  prowadzonych  sprawach  karnych  (szybkie  ustalenie,  czy  zdarzenie  miało 
miejsce w polu obserwacji systemu i podjęcie dalszych stosownych działań). 

Zakres prowadzonego rejestru oraz sposób przekazywania informacji należałoby ustalić 
przepisami stosownego rozporządzenia. 

Wydaje się, że przedstawiona w projekcie skomplikowana procedura upoważnień do 
uzyskania materiałów zarejestrowanych za pomocą systemów monitoringu odbiega od istniejących 
od lat realiów. Pobranie materiału dowodowego w postaci plików graficznych lub wideo powinno 
odbywać się w sposób ustalony we właściwych przepisach dotyczących postępowania karnego lub 
w sprawach wykroczeń, bez zbędnych odstępstw i utrudnień. Podobnie jak w przypadku innych 
dowodów  istotne  jest  właściwe  (także  już  ustalone  w  przepisach)  zabezpieczenie  dowodów 
i udokumentowanie czynności w trakcie której zostały uzyskane. 

Mam  nadzieję,  że  przekazane  powyżej  uwagi  przyczynią  się  do  wypracowania 
skutecznych rozwiązań. 
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