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Odwołanie do art. 7 Konstytucji RP 
 

W opinii specjalistów Akademii Monitoringu Wizyjnego dobrze, że MSW wprowadziło 
do „Założeń” odwołanie do art. 7 Konstytucji, ponieważ można zauważyć działania 
organów publicznych w obszarze monitoringu, które wykraczają poza przepisy 
określone w ustawach – m.in. w raporcie z kontroli skuteczności miejskich systemów 
CCTV Najwyższa Izba Kontroli wskazała, że w 5 z 18 skontrolowanych miast 
monitoring prowadzą inne podmioty niż policjanci i straż miejska, a tylko te na mocy 
ustaw o policji i o straży gminnej mają uprawnienie do prowadzenia obserwacji i 
rejestracji obrazu zdarzeń w miejscach publicznych. Taka sytuacja może rodzić 
negatywne konsekwencje, bo jak pisze NIK, tych podmiotów nie można 
kontrolować czy prowadzą obserwacji i rejestrację obrazu jak najmniej 
ingerując w prywatność i czy robią to zgodnie z poszanowaniem godności i 
praw człowieka (jak nakazują rozporządzenia do wyżej wymienionych ustaw). 

 
 

 

Informowanie o monitoringu 
 
Specjaliści Akademii Monitoringu Wizyjnego za właściwe uznają wprowadzenie trzech 
sposobów realizowania obowiązku informacyjnego – oznaczenie kamery, strefy lub 
granicy sfery objętej dozorem CCTV, w zależności od przestrzeni i zadań dla systemu. 
 
 

 

Ochrona wizerunku lub charakterystycznych cech 
zarejestrowanego obiektu  
 
Pozytywnie oceniamy proponowany brak dostępu do nagrań, brak możliwości 
zmieniania ich i usuwania na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych 
osobowych. Sygnalizowaliśmy, że to  rozwiązanie mogłoby spowodować ograniczenie 
skuteczności systemów monitoringu wizyjnego i ponoszenie niczym nieuzasadnionych 
kosztów i nakładu pracy przez administratorów tych systemów. 
 
Na zasadzie równowagi potrzebne jest zagwarantowanie, jeżeli system 
rejestruje obraz, że w przypadku zdarzenia, na wniosek uczestnika 
zdarzenia, administrator będzie zobowiązany do zabezpieczenia nagrania 
zawierającego zdarzenie, w celu przekazania go uprawnionym organom.  
 
Postulujemy wprowadzenie takiego zapisu, ponieważ z przypadków opisywanych 
przez media można wywnioskować, że zdarza się, że uprawnione organy nie zdążają 
zabezpieczyć nagrań, ponieważ zostają one nadpisane, przez kolejne nagrania. Tym 



samym, należałoby określić maksymalny czas przechowywania przez administratora 
nagrań zawierających zdarzenie i obowiązek niszczenia ich po tym czasie.  
 
Administrator powinien także móc odmówić zabezpieczenia fragmentu nagrania, 
jeżeli nagranie nie zawiera sytuacji opisywanej, przez osobę która zgłasza się o 
prośba o zabezpieczenie. Ustawa powinna określać także sposób składania prośby o 
zabezpieczenie nagrania. W opinii specjalistów Akademii Monitoringu Wizyjnego 
powinno się to odbywać na piśmie. Administrator, w przypadku odmowy powinien 
przedstawić jej uzasadnienie. 
 

 
 

Monitoring wizyjny prowadzony w celu weryfikacji i 
optymalizacji pracy 

 
Wprowadzenie przepisu pozwalającego na instalację kamer w miejscach pracy bez 
określenia warunków, kiedy jest to możliwe może spowodować, że pracownicy 
będą poddani nadmiernej ingerencji w ich prywatność. Należy się tu odwołać do 
Kodeksu Pracy Art. 111. „Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne 
dobra osobiste pracownika.” 
 
Weryfikacja i optymalizacja pracy za pomocą systemu CCTV może zostać 
przeprowadzona różnymi środkami, np. przez pracę pod opieką doświadczonego 
pracownika, coaching, sprawdzenie jakości usług przez „tajemniczego klienta”, ocenę 
efektów pracy itd. Rejestracja obrazu jest tylko jedną z dostępnych metod. Wydaje 
się, że zasadnym jest tu odwołanie do konstytucyjnej zasady proporcjonalności. 
Administrator systemu CCTV powinien odpowiedzieć na pytanie, czy potrzebne jest 
zainstalowanie kamery na stałe, czy wystarczy czasowa weryfikacja jakości pracy 
pracowników. Czy wystarczy rejestracja obrazu na stanowisku pracy, czy konieczne 
jest instalowanie kamer także poza stanowiskiem.  
 
Tym samym specjaliści Akademii Monitoringu Wizyjnego proponują, żeby MSW 
przedstawiło warunki, kiedy weryfikacja i optymalizacja pracy może odbywać się za 
pośrednictwem systemów CCTV. 

 
 
 

 



Administrowanie systemem monitoringu wizyjnego 
 
Specjaliści Akademii Monitoringu Wizyjnego pozytywnie oceniają przyjęte w tym 
rozdziale założenia, w szczególności obowiązek wprowadzenia przez administratora 
technicznych i organizacyjnych środków, których celem jest ochrona nagrań. 
Ważnym, w naszej ocenie, jest wprowadzenia obowiązku wyznaczenia administratora 
bezpieczeństwa systemu monitoringu wizyjnego i wprowadzenie zasady 
odpowiedzialności za wykorzystanie systemu CCTV przez administratora i podmiotów 
zarządzających systemem w imieniu administratora. 
 
Pozytywnie oceniamy także wprowadzenie obowiązku prowadzenia rejestru 
udostępnień oraz zakaz udostępniania nagrań i informacji zdobytych na podstawie 
obserwacji obrazu lub przeglądania nagrań. Dobrym, w naszej opinii jest także 
rozwiązanie wprowadzające uprawnienia dostępowe do systemu CCTV. 
 
Powyższe propozycje są zgodnie z „Założeniami i kierunkami dla regulacji o 
systemach CCTV”, przygotowanymi przez Akademię Monitoringu Wizyjnego w 
grudniu 2012 r.1 
 

 

 

Sposób przechowywania nagrań i terminy ich usuwania 
 
Proponowany przez MSW maksymalny termin 90 dni przechowywania nagrań jest 
zbieżny z 3 miesięcznym terminem jaki daje Kodeks Postępowania Karnego na 
zakończenie śledztwa.  
 
W opinii specjalistów Akademii, nie jest potrzebny, aż tak długi okres 
przechowywania nagrań, ponieważ: 
 

1) Większość zdarzeń jest wykrywana lub zgłaszana administratorowi 
bezpośredni po zajściu lub w ciągu kilku godzin – najczęściej gdy osoby 
poszkodowane odkrywają szkodę, np. właściciele samochodu, którzy rano 
widzą wybitą szybę i wyrwane radio. 

 
2) Czas jaki daje Kodeks Postępowania Karnego dotyczy analizy dostępnego 

materiału dowodowego w trakcie śledztwa, tym samym 90-dniowy okres 
przechowywania nagrań, w naszej opinii należy rozpatrywać raczej dla 
nagrań zawierających zdarzenie, w założeniu, że mogą one stanowić 
dowód w sprawie. 

1 http://www.cctv.org.pl/publikacje/aspekty-prawne/358-zaoenia-i-kierunki-dla-regulacji-prawnych-o-
systemach-monitoringu-wizyjnego-przygotowane-przez-akademi-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
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3) Uważamy, że zbyt długie przechowywanie nagrań, które nie zawierają zdarzeń, 

rodzi możliwość zbytniej ingerencji w prywatność osób zarejestrowanych, przez 
możliwość gromadzenia informacji o tych osobach, przez kojarzenie różnych 
fragmentów nagrań. Dotyczy to zwłaszcza miejskich systemów CCTV, które 
obejmują relatywnie duży obszar i często kluczowe obszary miasta, a więc 
dają dużo większe możliwości zbierania informacji o osobie, niż ograniczony 
obszar nadzoru np. w galerii handlowej. 

 
4) Rzadkością jest, z uwagi na koszty macierzy dyskowych, żeby administratorzy 

przechowywali nagrania dłużej niż 30 dni. Rozpowszechnianie się kamer HD 
powoduje, że nagrania w wyższej rozdzielczości będą potrzebowała większych 
powierzchni na dyskach, więc wydaje się, że długość przechowywania nagrań 
przez administratorów nie będzie rosła. 

 
 
Wobec powyższych argumentów, proponujemy, jak we wcześniej przedstawionych 
przez nas opracowaniach, żeby okres przechowywania nagrań nie zawierających 
zdarzeń wynosił maksymalnie 30 dni. 
 
Proponujemy, żeby GIODO jako organ kontrolny wskazany w II odsłonie „Założeń” 
przygotowanych przez MSW, mógł wydać zgodę na dłuższe niż standardowe 
przechowywanie nagrań nie zawierających zdarzenia. Administrator musiałby 
przedstawić cel i uzasadnienie dla wydłużonego okresu przechowywania nagrań. 
Można tu zastosować konstrukcję podobną do tej, dla systemów, które w sposób 
automatyczny przetwarzają dane z systemów CCTV.  
 
 

 

 

Nagrania zawierające zdarzenie 
 
Kwestią wymagającą rozwiązania jest czas, przez jaki administratorzy mogą 
przechowywać nagrania zawierające zdarzenie i w jaki sposób powinni je niszczyć. 
 
 
 



Uprawnienia kontrolne 
 
W opinii specjalistów Akademii Monitoringu Wizyjnego, konieczne jest także 
określenie zakresu i sposobu przeprowadzania kontroli systemów CCTV przez GIODO. 
W dyskusjach dot. nowej ustawy o systemach CCTV pojawiały się obawy 
użytkowników tych systemów, że zostaną oni uzależnieni – działania systemów CCTV 
zostanie uzależnione od woli urzędników. Formuła kontroli powinna być 
transparentna i ograniczona do zgodności z ustawą. Standardy kontroli – kiedy 
system spełnia, a kiedy nie spełnia wymogów, powinny zostać opisane w formie 
wytycznych opracowanych przez GIODO. 
 
 

 

 

Monitoring przestrzeni publicznej 
 

Podmioty uprawnione 
 
W opinii specjalistów Akademii Monitoringu Wizyjnego należy precyzyjnie wskazać 
jakie podmioty będą mogły prowadzić systemy monitoringu wizyjnego w zależności 
od celu.  
 
W naszej opinii dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego 
podmiotami uprawnionymi do obserwacji i rejestracji obrazu zdarzeń w miejscach 
publicznych w nowej regulacji powinni być : 
 

o policjanci – zgodnie z ustawą o policji 
 
o straż miejska – strażnicy i cywilni operatorzy – zgodnie z ustawą o strażach 

gminnych 
 

o proponujemy, żeby ten katalog rozszerzyć o cywilnych operatorów z urzędów 
miast, żeby zalegalizować, to co dzieje się dziś na co dzień – prowadzenia 
miejskiego monitoringu np. przez wydziały zarządzania kryzysowego. 

 
Raport Najwyższej Izby Kontroli pokazuje, że z ocenianych przez kontrolerów NIK 
systemów, najskuteczniejszymi były te prowadzone przez wydział urzędu 
miasta (Radom) lub cywilną jednostkę powołaną przez urząd miasta 
(Warszawa, Zakład Obsługi Monitoringu Wizyjnego). Ocena skuteczności 
kontrolowanych przez NIK systemów – patrz tabela i omówienie na końcu artykułu 
„Skuteczny monitoring czy maszynka do wystawiania mandatów?” Paweł Wittich, 
„Systemy Alarmowe” nr 4/1014. 



 
W obecnej formie, z „Założeń” można wywnioskować, że miejskie systemy CCTV 
mogą być obsługiwane przez podmioty publiczne i niepubliczne realizujące zadania 
na rzecz publicznych. Taka konstrukcja daje możliwość prowadzenia 
miejskiego monitoringu wizyjnego przez agencje ochrony - bez wskazania 
standardów działania systemu – tym samym standardów działania 
personelu, uznajemy takie rozwiązanie za niepożądane. 
 
Praktyka pokazuje, że głównym kryterium w przetargach na ochronę osób i mienia 
jest jak najniższa cena, co nie idzie w parze z wysoką jakością usług. Raport NIK 
dotyczący skuteczności miejskich systemów CCTV2 oraz brytyjskie3 i 
amerykańskie4 badania wskazują, że wysoka jakość prowadzonej 
obserwacji, dobra organizacja pracy personelu oraz współpraca z policją i 
strażą miejską są kluczowe dla skuteczności miejskich systemów CCTV. 
Szerzej pisaliśmy o tym w „Założeniach i kierunkach dla regulacji prawnych o 
systemach monitoringu wizyjnego” s. 49.  
 
W opinii specjalistów Akademii Monitoringu Wizyjnego w projektowanej ustawie 
należy enumeratywnie wymienić podmioty uprawnione do prowadzenia w przestrzeni 
publicznej systemów monitoringu wizyjnego dla każdego z wymienionych w 
„Założeniach” celów. 

 
 
 

Budowa i rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego w otwartej 
przestrzeni publicznej  
 
Za dobre rozwiązania – proponowane także przez Akademię Monitoringu Wizyjnego – 
uznajemy: 
 

o decyzja o budowie / rozbudowie monitoringu podejmowana uchwałą rady 
gminy / rady miasta  

o wymóg przeprowadzenia analizy potrzeb i celowości budowy systemu 
monitoringu wizyjnego 

o wymóg określenia wytycznych funkcjonalnych dla systemu CCTV 
o przeprowadzenie konsultacji społecznych i podanie ich wyników do publicznej 

wiadomości 
o wymóg opracowania kompleksowego dla miasta programu bezpieczeństwa, 

zabezpieczający przed budową miejskiego systemu CCTV w oderwaniu od 
realizowanych działań prewencyjnych 

2 Patrz: „Skuteczny monitoring czy maszynka do wystawiania mandatów?” Paweł Wittich, „Systemy Alarmowe” 
nr 4/1014 
3 M. Gill A. Spriggs, Assessing the impact of CCTV. Home Office Research Study 292, London 2005 
4 http://www.cops.usdoj.gov/Publications/e071112381_EvalPublicSurveillance.pdf 
 

                                                 



 
o wymóg opracowanie wskaźników skuteczności miejskiego systemu CCTV 

 
o wymóg cyklicznej oceny funkcjonowania miejskiego systemu monitoringu 

wizyjnego 
 
 
W opinii specjalistów Akademii Monitoringu Wizyjnego niektóre z propozycji 
przedstawionych w „Założeniach” przygotowanych przez MSW wymagają 
doprecyzowania: 
 
 

1. Transparentność analiz i konsultacji przed podjęciem uchwały rady 
gminy / rady miasta. 

 
W naszej opinii wszystkie etapy procesu prowadzącego do podjęcia uchwały o 
budowie lub rozbudowie systemu monitoringu wizyjnego – w tym analizy 
bezpieczeństwa, analizy alternatywnych rozwiązań, przewidywane koszty, 
wyniki konsultacji społecznych, kompleksowe plany na rzecz bezpieczeństwa 
powinny być upubliczniane. Ustawa powinna określić harmonogram analiz i 
konsultacji  poprzedzających uchwałę o budowie lub rozbudowie systemu 
monitoringu wizyjnego, w tym terminy między jednym, a drugim działaniem, 
pozwalające opinii publicznej na zapoznanie się z wynikami każdego z tych 
działań. 

 
 

2. Wskazanie co będzie ocenione w ramach konsultacji społecznych. 
 

Konsultacje społeczne, bez określenia sposoby ich przeprowadzenia mogą 
ograniczyć się do pytania: „Czy jesteś za. czy przeciw budowie / 
rozbudowie systemu monitoringu wizyjnego?”, dlatego ustawa powinna 
określić, nie tylko czas, ale także co powinno być przedmiotem 
konsultacji społecznych – patrz: „Założenia i kierunki dla regulacji o 
systemach monitoringu wizyjnego” przygotowane przez Akademię Monitoringu 
Wizyjnego – s. 37. 
 
W opinii specjalistów Akademii Monitoringu Wizyjnego, mieszkańcy powinni 
mieć prawo przedstawić w ramach konsultacji społecznych swoje propozycje 
na poprawę bezpieczeństwa w rejonie, w którym mieszkają. 

 
 

3. Wskazanie wskaźników skuteczności systemu monitoringu 
wizyjnego. 

 
Dostępna wiedza pozwala określić czynniki decydujące o skuteczności 
miejskich systemów monitoringu wizyjnego, dlatego ustawa powinna wprost 
określać podstawowy zbiór wskaźników do skuteczności tych systemów. 



Pozostawianie tego „lokalnej specyfice” może spowodować, że miasta będą 
stosowały jak najmniej uciążliwe dla nich wskaźniki. 
 
Raport Najwyższej Izby Kontroli pokazał, że miasta różnią się w zakresie 
standardów wykorzystania systemów monitoringu wizyjnego. W opinii 
specjalistów Akademii Monitoringu Wizyjnego, wprowadzenie zbioru 
wymaganych wskaźników, jest najprostszym i jednocześnie 
najskuteczniejszym sposobem, na wprowadzenie jednolitych 
wysokich standardów działania systemów monitoringu wizyjnego w 
miastach w Polsce. Obok zbioru wymaganych wskaźników, ustawa może 
wprowadzić możliwość wprowadzenia wskaźników zależnych od lokalnej 
specyfiki, np. liczba aktów wandalizmu w obszarze dozorowanym. 
 

 
W naszej opinii wymaganymi wskaźnikami powinny być: 

 
o liczba zdarzeń wykrytych przez operatorów / obserwatorów 
 
o globalna liczba zdarzeń w obszarach objętych dozorem kamer CCTV – 

zgłoszenia mieszkańców, zdarzenia wykryte przez uprawnione służby, 
zdarzenia z monitoringu z weryfikacją czy to samo zgłoszenie nie 
zostało podwójnie zgłoszone i podwójnie zaliczone do statystyki 

 
o liczba zdarzeń zgłoszonych przez operatorów do liczby interwencji 

podjętych na zgłoszenie operatorów w systemie 
 

o czas reakcji na zdarzenie, liczony od momentu zgłoszenia operatora  
 

o liczba zdarzeń wykrytych przypadających na daną kamerę / obszar w 
miesiącu, w roku 

 
o liczba interwencji przypadających na daną kamerę / obszar w miesiącu, 

w roku 
 

o średnia liczba wykrytych zdarzeń w systemie przypadająca na 1 kamerę 
w roku / w miesiącu 

 
o średnia liczba wykrytych zdarzeń w systemie przypadająca na 1 kamerę 

w roku / w miesiącu 
 

o zmiany w zakresie liczby wykrywanych zdarzeń / interwencji / czasu 
reakcji / zdarzeń i interwencji dla danej kamery – porównanie do 
poprzedzających lat 

 
o w przypadku wprowadzania innych działań prewencyjnych w obszarze 

objętym dozorem CCTV, wymagane powinno być uwzględnienie 
skuteczności tych działań przy ocenie efektywności systemu 

 



Rejestracja i kontrola prawidłowości i funkcjonalności systemów 
monitoringu wizyjnego w otwartej przestrzeni publicznej  
 
 
W opinii specjalistów Akademii Monitoringu Wizyjnego, ustawa powinna sprecyzować 
narzędzia kontroli wykorzystywane przez GIODO do kontroli działania miejskich 
systemów monitoringu wizyjnego. O tym jakie obszary powinny podlegać kontroli 
pisaliśmy, w „Uwagi i propozycje zmian do „Założeń do ustawy o systemach CCTV” 
przygotowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.” s. 6 
  
Postulat rejestracji miejskich systemów CCTV uważamy za słuszny, natomiast 
uważamy, że ustawa powinna określać zakres informacji, jaki będą zobowiązani 
podać administratorzy. 
 
 
 

 

Szczególne obowiązki administratorów systemów działających w 
otwartej przestrzeni publicznej  
 
 
Za pożądane i właściwe uważamy propozycje MSW dotyczące obowiązków 
administratorów miejskich systemów monitoringu wizyjnego: 
 

o prowadzenie statystyk zdarzeń 
 
o zapewnienie całodobowej obsługi operatorskiej 

 
o zapewnienie obsady operatorskiej, adekwatnej do liczby kamer, choć tu 

uważamy, że ustawa powinna wprowadzać maksymalny limit kamer 
przypadający na 1 operatora. Punktem odniesienia powinny tu być 
badania Ticknera i Poultona (4 kamery-93% skuteczność operatora, 9-84% i 
16-64%)5 oraz raport NIK, z których wynika, że najskuteczniejsze systemy 
to te, gdzie utrzymywano standard nie więcej niż 16 kamer 
przypadających na 1 operatora.6 

 
o wymóg selekcji operatorów pod kątem predyspozycji do prowadzenia 

obserwacji 
 

o wymóg szkolenia operatorów w zakresie procedur współdziałania z właściwymi 
służbami i rozpoznawania zdarzeń, w których może dojść do naruszeń i 

5 5 E. Wallace i C. Diffley, “Ergonomia Centrum Nadzoru systemu CCTV”, Make it Work, polskie wydanie: 
Akademia Monitoringu Wizyjnego, Gliwice, 2005 
6Patrz: Raport NIK i „Skuteczny monitoring czy maszynka do wystawiania mandatów?” Paweł Wittich, 
„Systemy Alarmowe” nr 4/1014 

                                                 



bezpieczeństwa i porządku publicznego. Proponujemy, żeby wymóg 
szkoleń objął także procedury działania Centrum Nadzoru (m.in. 
zarządzanie i udostępnianie nagrań, zgłaszanie usterek, itd.) 

 
o wymóg niekaralności 

 
 
Powyższe propozycje MSW są zbieżne z propozycjami specjalistów Akademii 
Monitoringu Wizyjnego, przedstawionymi przez nas w „Założeniach i kierunkach dla 
regulacji o systemach monitoringu wizyjnego z grudnia 2012”.7 
 
 

 
 

Wyłączenie od stosowania zasad dotyczących monitoringu wizyjnego w 
otwartej przestrzeni publicznej  
 
Zwracamy uwagę, że systemy monitoringu wizyjnego działające w pasie ruchu 
drogowego mogą rejestrować wizerunki kierujących i numery rejestracyjne 
pojazdów, co umożliwia pozyskanie danych o właścicielach / kierujących pojazdami, 
co może wymagać ujęcia tych systemów w proponowanym przez MSW 
rozporządzaniu Ministra Transportu. 
 
 

 

 

Prowadzenie obserwacji i rejestracji obrazu z poszanowanie godności, 
prywatności i ochrona praw i dóbr osobistych 
 
W opinii specjalistów Akademii Monitoringu Wizyjnego uważamy, że obowiązek 
prowadzenia obserwacji i rejestracji obrazu z poszanowanie godności, 
prywatności i ochrona praw i dóbr osobistych, który jest obecny w ustawach o 
policji i strażach gminnych i wydanych do nich rozporządzeniach, powinien w 
nowej regulacji objąć wszystkich administratorów systemów CCTV, 
niezależnie od przestrzeni w jakiej te systemy są wykorzystywane. 
 
 
 
 
 

7 http://www.cctv.org.pl/publikacje/aspekty-prawne/358-zaoenia-i-kierunki-dla-regulacji-prawnych-o-
systemach-monitoringu-wizyjnego-przygotowane-przez-akademi-monitoringu-wizyjnego 
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Uwagi końcowe 
 
Akademia Monitoringu Wizyjnego popiera propozycje MSW związane z : 
 

o obowiązku informacyjnego w przestrzeni zamkniętej oddanej do użytku 
publicznego  

 
o zakazem używania atrap w miejskich systemach CCTV (w otwartej przestrzeni 

publicznej) 
 

o nadzorem i wydawaniem przez GIODO zgody na działanie systemów CCTV 
automatycznie przetwarzających dane 

 
o zakazem prowadzenia monitoringu w miejscach, gdzie mogłoby dojść do 

naruszenia godność człowieka 
 

o zasadami przekazywania nagrań uprawnionym organom 
 
 
 
Powyższe propozycje MSW są zbieżne z propozycjami specjalistów Akademii 
Monitoringu Wizyjnego, przedstawionymi przez nas w „Założeniach i kierunkach dla 
regulacji o systemach monitoringu wizyjnego z grudnia 2012”.8 
 
 
 
 

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