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TEST REGULACYJNY 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? (maksymalnie 100 słów) 

 

Systemy monitoringu stają się coraz bardziej powszechnym narzędziem służącym zabezpieczaniu różnego rodzaju 

przestrzeni. Wpływają one jednak na ograniczenie niektórych obszarów konstytucyjnych praw i wolności, np. prawa do 

prywatności. Tego rodzaju ograniczenia mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są one konieczne w 

demokratycznym państwie m.in. z perspektywy bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Nie mogą one jednak naruszać  

istoty wolności i praw (art. 31 ust. 3 Konstytucji). Ponadto część z funkcjonujących systemów monitoringu wizyjnego 

prowadzonych jest przez organy publiczne lub na ich rzecz, co wiąże się z koniecznością uregulowania niniejszej sfery z 

perspektywy konstytucyjnej zasady legalizmu. 

 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt (maksymalnie 100 słów) 

 

Proponuje się wprowadzenie regulacji obejmującej kwestie praw osób, które znajdują się w przestrzeni objętej 

monitoringiem, zasad postępowania przy instalowaniu i eksploatacji systemów, zasad kontroli systemów, procedur 

udostępniania systemów, kopii obrazów i wglądu do obrazu przez uprawnione podmioty, sankcji za nieprzestrzeganie 

przepisów. Efektem projektowanej regulacji będzie wzmocnienie instrumentów służących gwarancji przestrzegania 

konstytucyjnych praw i wolności przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznych zasad stosowania monitoringu wizyjnego 

na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, a także pozostałych celów 

wskazanych w regulacji.  Wprowadzone zostaną zasady celowości, proporcjonalności, minimalnej ingerencji w inną 

przestrzeń, niż w odniesieniu do której monitoring jest prowadzony oraz merytorycznej poprawności i adekwatności obrazu.  

 

3. Jakie były analizowane inne rozwiązania, w tym rozwiązania pozalegislacyjne? Dlaczego ich nie zastosowano? 

 

Nie jest możliwe pozalegislacyjne rozwiązanie problematyki instalowania i eksploatacji systemów monitoringu wizyjnego, 

której specyfika dot. m.in. możliwej ingerencji w sferę konstytucyjnych praw i wolności, wymaga zgodnie z zasadami 

konstytucyjnymi, uregulowania na poziomie ustawy.  Ponadto stale zwiększająca się liczba funkcjonujących systemów, jak  

i rozwój technologiczny w tej dziedzinie, skutkują potrzebą wprowadzenia aktu normatywnego o charakterze powszechnie 

obowiązującym, normującego tę sferę aktywności. Alternatywnym rozwiązaniem, względem wprowadzania nowej ustawy, 

mogłoby być poszerzenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych o zakres objęty projektowaną regulacją. Jednak 

specyfika problematyki monitoringu wizyjnego nie ogranicza się jedynie do kwestii związanych z ochroną wizerunku, lecz 

odnosi się również do zagadnień związanych z wprowadzeniem zasad tworzenia tego rodzaju systemów, oceny ich 

funkcjonalności, czy wykorzystywania monitoringu wizyjnego w kontekście realizacji działań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, czy ochrony osób i mienia.  

 

4. Jeżeli projekt wdraża prawo UE, jakie są przewidywane rozwiązania poza bezwzględnie wymaganymi przez 

UE? 

 

Projekt nie implementuje prawa UE. 

W odniesieniu do uwarunkowań dotyczących ochrony i kontroli danych przetwarzanych w systemach monitoringu 

wizyjnego, podlegających ustawie o ochronie danych osobowych, projektowana regulacja jest zgodna z postanowieniami 

Dyrektywy 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego 

przepływu tych danych (Dz.U.L z 23 listopada 1995 r.), w zakresie m.in.: jednolitej ochrony danych osobowych w 

państwach członkowskich, zasad przekazywania danych osobowych do krajów trzecich, warunków zwalniających spod 

rygorów prawa ochrony danych osobowych działalności wykonywanej wyłącznie w celach dziennikarskich, 

artystycznych, bądź literackich.  

W 2008 r. Rada Unii Europejskiej wydała dokument pn. „Telewizja zamkniętego obiegu (CCTV) – wnioski  

z kwestionariuszy”, sporządzony w oparciu o dane policyjne państw UE dot. praktycznych aspektów stosowania 

monitoringu wizyjnego. Dokument jest formą zaleceń, zachęcających państwa UE do uregulowania problematyki 

monitoringu wizyjnego, w szczególności w zakresie dostępu służb bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz służb 



specjalnych do nagrań, procedur umożliwiających transmisję oraz przegląd obrazów zapisanych w przedziale czasowym, 

możliwie jak najbardziej zbliżonym do rzeczywistego, uwzględnienia zakazu publikowania nagrań przez podmioty 

prywatne w celach np. handlowych i marketingowych, unikania procedur określających zbyt długi okres przechowywania 

nagrań oraz określenia szczegółowych warunków bezpieczeństwa dla systemów monitoringu w oparciu o kategoryzacje 

obowiązków administratora.  

 

5. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

 

W ramach prac w zakresie uregulowania zasad instalowania i prowadzenia monitoringu wizyjnego, dokonano analizy 

wybranych przykładów rozwiązań w krajach europejskich, które posiadają oddzielne regulacje w tym zakresie.  

W Wielkiej Brytanii podstawowymi dokumentami regulującymi przedmiotową problematykę są: ustawa o ochronie 

swobód (Protection of Freedom Act 2012); Kodeks „Kamery dozoru. Kodeks praktyk” (Surveillance Camera Code of 

Practices); - rozporządzenie o uprawnieniach organów śledczych; - Kodeks praktyk CCTV (CCTV Code of Practices);  

ustawa o ochronie danych;  rozporządzenie o uprawnieniach organów śledczych. 

Specyfiką brytyjskiego ustawodawstwa jest szczególny nacisk położony na realizację obowiązku informacyjnego za 

pomocą czytelnych znaków zawierających dane operatora, w tym także osoby zobowiązanej do udzielania wszelkich 

dodatkowych informacji nad temat systemu i celu jego stosowania oraz procedur związanych z nagranymi danymi. 

Obowiązek powyższy muszą realizować obligatoryjnie wszystkie podmioty korzystające z monitoringu.  

W przypadku jeśli obraz z monitoringu pozwala na zidentyfikowanie objętej nim osoby zastosowanie mają przepisy 

dotyczące ochrony danych osobowych. 

Od 2012 r. w Wlk. Brytanii istnieje stanowisko Komisarza ds. CCTV, który stoi na straży przestrzegania praw 

obywatelskich w kontekście stosowania monitoringu wizyjnego.  

W Finlandii podstawą prawną instalowania i stosowania monitoringu wizyjnego są:  ustawa o danych osobowych; ustawa 

o ochronie prywatności w miejscu pracy;  Kodeks karny. 

Regulacje zawarte w ustawie o danych osobowych mają zastosowanie w przypadku, gdy celem monitoringu wizyjnego 

jest gromadzenie danych, rozumianych jako forma działania umożliwiająca zidentyfikowanie osoby. Kodeks karny 

przewiduje zaś karę grzywny lub pozbawienia wolności (do 12 m-cy) za nielegalne stosowanie monitoringu, rozumiane 

jako naruszenie prywatności osób. 

Ustawa o ochronie prywatności w miejscu pracy zabrania pracodawcy instalowania monitoringu wizyjnego w toaletach, 

szatniach, pomieszczeniach socjalnych. 

W Austrii przepisy definiują pojęcie monitoringu wizyjnego. Funkcjonująca regulacja obejmuje kwestie związane  

z zasadnością instalowania i stosowania monitoringu, celów nagrywania oraz okresu retencji zarejestrowanego materiału. 

W austriackim prawodawstwie funkcjonuje zasada usuwania utrwalonych danych po upływie 72 godzin. W Austrii działa 

Komisja Ochrony Danych odpowiedzialna m.in. za rejestrację i kontrolę systemów monitoringu przed ich uruchomieniem, 

również na obszarach prywatnych.  

W Szwecji przedmiotowe kwestie reguluje: ustawa o monitoringu publicznym oraz ustawa o ochronie danych osobowych.  

Szwedzkie ustawodawstwo stosuje się w zależności od miejsca, w którym zainstalowano kamery monitoringu wizyjnego – 

w miejscu publicznym lub prywatnym. Do zainstalowania kamery w miejscu publicznym wymagane jest zezwolenie 

urzędu wojewódzkiego, który jest równocześnie organem nadzorującym funkcjonowanie monitoringu. W sytuacji 

monitorowania miejsc prywatnych (pomieszczenia zamknięte w szkołach, miejscach pracy), zastosowanie mają przepisy 

ustawy o ochronie danych osobowych. Ustawa nie przewiduje uzyskania zezwolenia na prace kamer, a funkcję kontrolną 

nad nimi sprawuje kontroler danych osobowych. 

W Holandii problematykę monitoringu wizyjnego reguluje: ustawa o ochronie danych osobowych; dekret inspektora 

ochrony danych osobowych; Ustawa o gminach; Kodeks karny.  

W holenderskim systemie prawnym nagrania z monitoringu są traktowane jako dane osobowe w momencie kiedy 

pozwalają na identyfikację nagranej osoby. Zabronione jest bezprawne filmowanie lub fotografowanie osób za pomocą 

jakichkolwiek zainstalowanych na stałe urządzeń w miejscach publicznych (drogi, centra handlowe, bary, restauracje, 

kasyna gry) oraz  niepublicznych, np. w miejscach pracy. Wyjątkiem może być jedynie sytuacja, w której pracodawca 

wykaże uzasadniony interes (np. zapobieganie kradzieżom) dodatkowo zrównoważony zachowaniem prawa do 

prywatności pracowników. 

Na Węgrzech kwestie monitoringu reguluje: ustawa o monitorowaniu przestrzeni publicznej;  ustawa o ochronie danych 

osobowych; Kodeks cywilny. 

Ustawa o monitorowaniu przestrzeni publicznej określa m.in. zakres uprawnień służb miejskich oraz szczegółowe 

przesłanki i obowiązki informowania obywateli o monitorowanej przestrzeni. Kwestie dot. instalowania kamer  



w miejscach pracy reguluje ustawa o ochronie danych osobowych, która precyzyjnie określa cel takiego monitoringu – 

ochrona zdrowia i życia w zakładach o podwyższonym ryzyku oraz wprowadza zakaz jego instalowania w przebieralniach 

i toaletach.  

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, prawo do rejestrowania obrazu dźwięku ma wyłącznie osoba występująca na takim 

nagraniu. Wszelkie formy powielania i rozpowszechniania bez zgody właściciela są zabronione i rozumiane jako 

naruszenie dóbr osobistych. Wyjątkiem są nagrania stanowiące dowody w postępowaniach karnych i postępowaniach  

o wykroczenia.  

W Hiszpanii problematyka monitoringu została uregulowana w ustawie strukturalnej nr 4/1997, która określa zasady 

korzystania z kamer przez służby zajmujące się bezpieczeństwem w miejscach publicznych. Na podstawie niniejszej 

ustawy instalowanie kamer wideo lub jakiegokolwiek innego urządzenia technicznego służącego do wykonywania nagrań 

wymaga uzyskania zezwolenia specjalnej komisji, której przewodniczy sędzia, i w której skład wchodzą członkowie 

organu administracyjnego wydającego zezwolenie. Podobne przepisy odnoszą się również do sektora prywatnego. 

W Belgii, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 2007 r., regulującą instalowanie i użytkowanie kamer monitorujących, 

przyjęto zasady wymagające od podmiotu, który zamierza prowadzić monitoring, uzyskania pozytywnej opinii rady 

gminy, na terenie której znajduje się monitorowane miejsce oraz notyfikacji użytkowanego systemu do Komisji Ochrony 

Życia Prywatnego. W związku z powyższym podmiot, który ma zamiar wprowadzić stosowanie monitoringu, 

zobowiązany jest przedstawić odpowiednio przygotowany projekt funkcjonalny systemu monitoringu, celem 

zaopiniowania, radzie gminy, w której znajduje się monitorowane miejsce. Rada gminy wydaje opinię o zasadności 

prowadzenia monitoringu po konsultacjach z lokalnym szefem Policji. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii rady 

gminy podmiot może podjąć decyzję o wprowadzeniu monitoringu. Decyzja ta musi być przekazana najpóźniej  

w przeddzień uruchomienia systemu monitoringu, zarówno do Komisji Ochrony Życia Prywatnego, jak i właściwego 

miejscowo szefa Policji.  

We Włoszech zasady stosowania monitoringu uregulowane zostały w ustawie o  przetwarzaniu danych osobowych, 

zgodnie z którą zgłoszenie systemów monitoringu do Urzędu Rzecznika Ochrony Danych Osobowych jest obligatoryjne 

tylko w sytuacji kiedy z uwagi na zastosowane technologie mogą zaistnieć szczególne zagrożenia dla ochrony danych 

osobowych. Zgłoszenie jest jednak bezwzględnie wymagane, jeśli system nadzoru wizyjnego występuje w połączeniu  

z zastosowaniem biometrii lub w połączeniu z systemem rozpoznawania twarzy – w celu np. identyfikacji osób. 

 

6. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie 

organy państwowe, organy 

samorządu terytorialnego 

oraz państwowe  

i komunalne jednostki 

organizacyjne 

   

podmioty niepubliczne 

realizujące zadania 

publiczne 

   

osoby prywatne oraz 

jednostki organizacyjne 

niebędące osobami 

prawnymi 

   

osoby fizyczne    

 

Powszechna dostępność urządzeń służących do prowadzenia rejestracji obrazu, które mieściłyby się w zakresie objętym 

projektowaną definicją kamery i monitoringu wizyjnego skutkuje, iż potencjalnie każda osoba lub innego rodzaju podmioty 

mogą dokonywać instalacji tego rodzaju urządzeń. Celem regulacji nie jest ograniczenie możliwości stosowania monitoringu 

wizyjnego np. poprzez stworzenie zamkniętego katalogu podmiotów uprawnionych do realizacji działań w tym zakresie, lecz 

wprowadzenie zasad jego prowadzenia i określenie celów, dla których może być on wykorzystywany.  

 

7. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji  

 

Mając na uwadze złożoność zagadnienia, przed przystąpieniem do prac nad założeniami przeprowadzono szerokie 

konsultacje w tym zakresie z różnego rodzaju podmiotami zainteresowanymi niniejszą problematyką. Na pierwszym 

etapie MSW wystąpiło do wybranych służb i organów właściwych w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa 

wewnętrznego i porządku publicznego, tj. Policji, Straży Granicznej, Prokuratury i Krajowej Rady Komendantów Straży 

Miejskich i Gminnych  o opinię co do zasadności podjęcia prac nad regulacją oraz ewentualne propozycje obszarów, które 

mogłyby zostać nią objęte.  

Następnie, z uwagi na wieloaspektowość przedmiotowej problematyki, wystąpiono do wybranych zrzeszeń branżowych 



reprezentujących zarówno instalatorów, jak i podmioty najbardziej zainteresowane stosowaniem systemów dozoru 

wizyjnego, a także do organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem respektowania praw człowieka.  

Przeprowadzone konsultacje pozwoliły pozyskać szerokie spectrum opinii i stanowisk w sprawie zasadności opracowania 

przyszłej kompleksowej regulacji ustawowej, jej zakresu przedmiotowego i podmiotowego oraz szczegółowych 

propozycji rozwiązań proceduralnych. Należy podkreślić, iż wszyscy uczestnicy konsultacji potwierdzili zasadność 

przygotowania regulacji, która określałaby warunki stosowania monitoringu i wykorzystania uzyskanych w ten sposób 

danych.  

Ponadto prowadzono również współpracę z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, a przedstawiciele 

MSW uczestniczyli również w konferencjach i spotkaniach na temat regulacji kwestii monitoringu wizyjnego 

organizowanych m.in. przez Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Zamknięciem wstępnej fazy konsultacyjnej było zorganizowanie przez MSW wspólnej konferencji, do udziału w której 

zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich podmiotów reprezentujących różne środowiska, którzy zgłaszali swoje 

sugestie co do zakresu przyszłej regulacji. Jako szczególnie istotne do uwzględnienia w przyszłej regulacji wskazano: 

 Prawa osób, które znajdują się w przestrzeni objętej monitoringiem wizyjnym. 

 Zasady postępowania przy instalowaniu i eksploatacji systemów monitoringu wizyjnego. 

 Zasady kontroli dla określonego rodzaju systemów monitoringu wizyjnego. 

 Zasady udostępniania nagrań z systemów monitoringu wizyjnego podmiotom uprawnionym. 

 Przepisy karne.   

Przy wykorzystywaniu opinii i stanowisk uzyskanych na etapie wstępnych konsultacji, opracowane zostały założenia do 

projektu ustawy o monitoringu wizyjnym, które na przełomie grudnia 2013 r. i stycznia br. przekazane zostały do 

szerokich konsultacji międzyresortowych i społecznych. W proces konsultacji włączone zostały nie tylko organy centralne 

oraz organizacje przedstawicielskie, lecz również wojewodowie i prezydenci największych miast - łącznie założenia 

zostały przekazane do 94 podmiotów.  

Przeprowadzone konsultacje ujawniły znaczne rozbieżności wśród ich uczestników w opiniach co do szczegółowych 

rozwiązań proponowanych w przyszłej regulacji Różnice te dotyczyły w szczególności proponowanego przez MSW 

wprowadzenia zakazu stosowania atrap kamer i przekazywania - wspólnego z monitoringiem wizyjnym – odbioru 

dźwięku pozwalającego na słuchanie lub zapis rozmów, a także kwestii związanych z wprowadzeniem obowiązku 

konsultacji społecznych przed podęciem decyzji o tworzeniu lub rozbudowie systemów monitoringu w otwartej 

przestrzeni publicznej, czy sposobu realizacji obowiązku informacyjnego (oznaczania przestrzeni objętej monitoringiem 

lub kamer). 

Wśród postulowanych zmian względem pierwszej wersji projektu założeń wskazywane były w szczególności kwestie 

związane ze zwiększeniem zakresu kontroli nad systemami monitoringu przez uprawniony do tego organ kontrolny, 

doprecyzowaniem słownika ustawowego, dookreśleniem procedur upoważnień dostępowych do systemów monitoringu 

wizyjnego lub nagrań dla podmiotów uprawnionych. Wśród postulatów wskazać należy również na propozycje dotyczące 

wprowadzenia bezpośrednich zapisów odnoszących się do kwestii prowadzenia monitoringu wizyjnego na terenach osiedli 

mieszkaniowych lub domów wielorodzinnych, czy w zakładach pracy.  

Ze względu na wspomnianą dużą liczbę często przeciwstawnych względem siebie opinii uczestników konsultacji, podjęto 

decyzję o opracowaniu drugiej wersji założeń i przeprowadzeniu powtórnych konsultacji.  

 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z rekomendowanego 

rozwiązania 

 nie dotyczy 

 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

 

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

Wskazane obciążenia regulacyjne wynikać będą w szczególności z: 

 nałożonych obowiązków na administratorów systemów monitoringu wizyjnego w zakresie zastosowania środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę obrazu systemów przed nieuprawnionym 

wykorzystaniem, w tym m.in. wydawania upoważnień dostępowych, prowadzenia ewidencji osób upoważnionych 

do dostępu do systemu monitoringu wizyjnego, rejestru udostępnień, w niektórych przypadkach corocznej 

statystyki zdarzeń w obszarze naruszeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także opracowania i wdrożenia 

procedur natychmiastowego informowania Policji lub innych właściwych służb lub straży, o ujawnieniu zdarzeń 

dot. naruszeń bezpieczeństwa i porządku publicznego; 



 zwiększonych uprawnień kontrolnych GIODO realizowanych w zakresie kontroli zgodności prowadzenia 

monitoringu wizyjnego z przepisami projektowanej regulacji, a także wynikających z prowadzenia rejestru 

systemów monitoringu wizyjnego objętych wymogiem rejestracyjnym oraz wydawania pozwoleń w zakresie 

wskazanym w projektowanej ustawie; 

 zobowiązania organów publicznych do konsultowania ze społecznością lokalną decyzji o zakładaniu lub 

rozbudowie systemów monitoringu wizyjnego. 

 

9. Wyniki analizy wpływu 

Koszty w okresie 10 lat od wejścia w życie zmiany 
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Korzyści w okresie 10 lat od wejścia w życie zmiany 
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Wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń:  

 

W ramach projektowanej regulacji nie przewiduje się skutków finansowych, których wysokość w istotny sposób 

wpływałaby na zwiększenie wydatków budżetu państwa oraz jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego czy innych podmiotów objętych regulacją. Koszty związane z dostosowaniem 

dotychczas wykorzystywanych systemów monitoringu wizyjnego oraz instalowanych na warunkach przyszłej ustawy, 

byłyby związane  z dodatkowymi nakładami finansowymi na realizację obowiązku oznaczania kamer i monitorowanego 

obszaru (tabliczka z piktogramem oraz danymi adresowymi administratora systemu) oraz zapewnienia warunków ich 

bezpieczeństwa. Jednak znaczna część systemów działających w otwartej przestrzeni publicznej spełnia obecnie te 

kryteria.  

Analogiczne koszty w zakresie oznaczania przestrzeni ponosiłyby podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne 

oraz pozostałe podmioty stosujące monitoring wizyjny w zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego.   

Projekt regulacji zakłada ewentualne wpływy do budżetu państwa z tytułu nakładanych grzywien za nieprzestrzeganie 

przepisów przyszłej ustawy. 

Regulacja nie wpłynie w istotny sposób na rynek instalatorów tego rodzaju systemu poprzez zmianę skali popytu i podaży 

na tego rodzaju systemy, ponieważ nie wprowadzi ona uregulowań określających jakiego rodzaju sprzęt techniczny może 

być instalowany oraz nie doprowadzi do istotnego  zawężenia/rozszerzenia kręgu podmiotów, które mogą realizować tego 

rodzaju usługi. Regulacja nie wprowadzi także istotnych ograniczeń dotyczących zakresu podmiotów  uprawnionych do 

podejmowania decyzji o objęciu danego obszaru monitoringiem wizyjnym (z wyjątkiem ograniczeń proponowanych  

w odniesieniu do otwartej przestrzeni publicznej). De facto wprowadzenie tego rodzaju regulacji nie będzie wiązało się ze 

zmniejszeniem skali wykorzystywania tego rodzaju systemów. Ustawa wprowadzi natomiast zasady eksploatacji 

systemów oraz, w odniesieniu do monitoringu w otwartej przestrzeni publicznej, określi czynności poprzedzające ich 

rozbudowę. 

Konsekwencją regulacji będzie natomiast istotne rozszerzenie zadań realizowanych przez Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych poprzez nałożenie na ten organ zadań związanych z rejestracją i wydawaniem pozwoleń na 

funkcjonowaniem części systemów monitoringu wizyjnego oraz przyznanie mu uprawnień kontrolnych względem 

systemów monitoringu działających w otwartej przestrzeni publicznej, zamkniętej przestrzeni przeznaczonej do użytku 

publicznego oraz w odniesieniu do realizacji obowiązku informacyjnego w odniesieniu do systemów działających  

w przestrzeni prywatnej w przypadku obejmowania przez nie wycinka otwartej przestrzeni publicznej.    

 

 

10. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

Rozpoczęcie funkcjonowania wprowadzonych rozwiązań będzie wymagało wprowadzenia vacatio legis umożliwiający  

przygotowanie się przez administratorów do spełniania nowych wymogów ustawowych. Dlatego też przewiduje się okres 

minimum jednego roku od wejścia w życie ustawy na rozpoczęcie jej pełnego wykorzystywania. Termin ten będzie 

dostosowany do Uchwały RM z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń do ujednolicenia terminów wejścia w życie 

niektórych aktów normatywnych, na 1 stycznia 2016 r.  

 

11. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?  

 

Po roku od rozpoczęcia funkcjonowania regulacji planowanej jest przeprowadzenie ankiety wśród administratorów 

systemu monitoringu wizyjnego działających w otwartej przestrzeni publicznej, pod kątem ewentualnych trudności  

w wykonywaniu obowiązków ustawowych i ewentualnych potrzeb jej modyfikacji.  

 

Oczekiwane efekty i korzyści z projektowanych rozwiązań dotyczyć będą również wyników oceny funkcjonalności 

systemów monitoringu wizyjnego, dokonywanej nie rzadziej niż raz na rok przez administratorów systemów działających w 

otwartej przestrzeni publicznej. Ocena będzie zawierać cykliczną analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego  

w rejonie objętym monitoringiem, wraz ze statystyką odnotowanych przypadków naruszeń bezpieczeństwa i porządku 

publicznego w danym rejonie, przy uwzględnieniu statystyki zdarzeń tego rodzaju ujawnionych za pośrednictwem 

systemów monitoringu wizyjnego. Będzie ona także uwzględniać wpływ funkcjonowania systemów monitoringu 

wizyjnego na realizację celów określonych w  programach zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego oraz prezentować wskaźniki służące określeniu skuteczności systemów monitoringu 

wizyjnego.  

Ponadto wymierna ocena funkcjonalności rozwiązań zaproponowanych w projektowanej regulacji wynikać będzie  

z realizowanego przez GIODO uprawnienia do rejestrowania i kontroli prawidłowości funkcjonowania systemów 



monitoringu wizyjnego.  

 

12. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 

 

 


