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Warszawa, 30 lipca 2014 r. 
 
 
Pan Grzegorz Karpiński 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
Szanowny Panie Ministrze, 
 
W imieniu Polski Organizacji Handlu i Dystrybucji (POHiD)i zrzeszającej największe firmy handlu 
detalicznego serdecznie dziękuję za możliwość uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych 
projektu założeń projektu ustawy o monitoringu wizyjnym. Niewątpliwie tego typu regulacja jest 
niezbędna dla wprowadzenia jednolitej regulacji dla systemów monitoringu wizyjnego w 
przestrzeni publicznej, natomiast jeśli chodzi o systemy monitoringu wizyjnego prywatne (tj. 
instalowane przez przedsiębiorców/osoby prywatne w ramach przestrzeni prywatnej, nawet tej 
określonej jako zamknięta przestrzeń przeznaczona do użytku publicznego w celu ochrony 
ingerencja regulacji), powinna być ograniczona do niezbędnego minimum. 
 
Monitoring wizyjny instalowany w sklepach czy galeriach handlowych służy przede wszystkim 
zabezpieczeniu mienia przedsiębiorcy będącego właścicielem/najemcą danego obiektu 
handlowego i jako taki nie pełni funkcji jakie są przypisywane monitoringowi w przestrzeni 
publicznej (np. zwiększenie bezpieczeństwa publicznego w przestrzeni monitorowanej). Dlatego 
naszym zdaniem należy bardzo ostrożnie i racjonalnie podchodzić do nakładania obowiązków w 
zakresie dodatkowych procedur dla monitoringu w sklepach a tym bardziej ograniczyć 
wprowadzanie wymagań dotyczących wymagań technicznych dla systemów monitoringu 
wizyjnego (wobec różnorodności sprzętu używanego na rynku). Wszelkie wprowadzone 
procedury i wymagania techniczne będą musiały spełnić wszystkie placówki handlowo-usługowe 
posiadające tego rodzaju monitoring, niezależnie od swojej wielkości (zarówno mały sklep 
osiedlowy, jak i duża galeria handlowa) i niezależnie od wielkości tego systemu monitoringu: 

 czy jest to jedna/dwie kamery z komputerem na zapleczu,  

 czy jest to kilkadziesiąt kamer (ruchomych) połączonych w systemie ze specjalnym 
pomieszczeniem podglądu, gdzie pracuje osoba obsługująca wyłącznie monitoring. 

W przypadku małych sklepów koszt nadmiernych zmian może być istotny nawet z punktu 
widzenia opłacalności prowadzenia dalszej działalności i np. wymusić rezygnację z monitoringu, 
co niewątpliwie przyczyni się do zmniejszenia poziomu ochrony mienia. W wypadku dużych sieci 
i galerii handlowych tego typu koszty będą zwielokrotnione ze względu na skalę działalności i 
wielkość monitoringu, co oczywiście zostanie uwzględnione w kosztach prowadzenia działalności 
i cenie oferowanych usług/towarów.  
 
Dlatego w imieniu handlu detalicznego prosimy o jak najmniejszą - o ile to możliwe - ingerencję 
regulacji w istniejące systemy monitoringu zainstalowanego w sklepach (ze względu choćby na 
ich różnorodność) oraz zwracamy uwagę, aby wszelkie obowiązki związane z monitoringiem 
nałożone na właścicieli sklepów mogły być przenoszone w ramach umów na podmioty trzecie 
(np. firmy ochrony mienia i osób, które są obecne w większości placówek handlowych). 
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Poniżej pozwalam sobie zwrócić uwagę na zapisy budzące wątpliwości: 
 
1.      Obawy związane z tekstem projektu założeń do projektu ustawy o monitoringu wizyjnym: 

 Pkt. 1.2 projektu - Jasny i wyraźny zapis w ustawie ograniczający (ten zapis musi być bardzo 
precyzyjny) uprawnienia osób zarejestrowanych przez monitoring wizyjny, dotyczących 
prawa wglądu do przetwarzania informacji (art. 32 i 33 ustawa o ochronie o danych 
osobowych). Wykonywanie tych czynności uniemożliwi praktycznie działanie monitoringu 
wizyjnego w sklepach. Jeśli każdy sklep musiałby informować każdego nagranego klienta o 
jego prawach, a z drugiej strony każdy „Kowalski” mógłby żądać od sklepu informacji na 
temat tego kiedy są przetwarzane jego dane, to w zasadzie żaden sklep nie miałby 
monitoringu, bo byłby sparaliżowany żądaniami klientów. 

 Pkt. 3.1.4. projektu - „Ochrony wizerunku nie będą natomiast naruszać zanonimizowane 
nagrania, tj. nagrania, w oparciu o które brak jest możliwości identyfikacji tożsamości osoby, 
której dotyczy obraz – obraz ten może być upowszechniany”. Zapis ten trzeba doprecyzować 
w zakresie dot. pracowników zakładów pracy, w których zainstalowany jest system CCTV. 
Proponujemy, aby zapis zmieniono na:  
”Ochrony wizerunku nie będą natomiast naruszać zanonimizowane nagrania, tj. nagrania, w 
oparciu o które brak jest możliwości automatycznej identyfikacji tożsamości osoby, której 
dotyczy obraz – obraz ten może być upowszechniany”.  Taki zapis nie dotyczyłby systemów 
posiadających wbudowane funkcje umożliwiające identyfikację osób.  

 Pkt. 3.1.7. projektu - Obowiązek zapewnienia przez administratora systemu archiwizacji 
danych (zapisów z monitoringu) na sprzęcie, który zapewnia możliwość wiernego 
odczytywania zarejestrowanego obrazu w urządzeniach produkowanych przez różnych 
producentów. W Polsce sklepy używają różnych systemów zapisu obrazu, więc jest to 
poważny wydatek w postaci sprzętu umożliwiającego zapis obrazu możliwego do 
odtworzenia przez sprzęt innych producentów – mamy możliwość zapisu analogowego i 
cyfrowego. W tej sytuacji może to oznaczać, że wszyscy mający zapis analogowy będą musieli 
zmienić go na zapis cyfrowy, co stanowi koszt jednostkowy ok. kilka tysięcy zł w skali sklepu. 

 Pkt. 3.1.6. projektu - „Ponadto administrator systemu monitoringu wizyjnego będzie 
prowadził ewidencję osób upoważnionych do dostępu do systemu monitoringu wizyjnego, 
która powinna zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej, datę nadania i ustania oraz 
zakres upoważnienia do dostępu do systemu monitoringu wizyjnego, a także identyfikator, 
jeżeli jego istnienie wynika ze specyfiki systemu informatycznego”. W przypadku sklepów 
korzystających z usług agencji ochrony będzie to poważne utrudnienie, ponieważ fluktuacja 
wśród pracowników ochrony jest na bardzo wysoka, a poza tym wchodzimy tu w obszar 
ochrony danych osobowych (zbiór danych uprawnionych pracowników ochrony), a zatem 
zapis ten powinien zawierać możliwość przeniesienia tego obowiązku na inny podmiot, w 
drodze umowy zawartej na piśmie (tak jak w przypadku administrowania systemem 
monitoringu wizyjnego). 

 Pkt. 3.1.7. projektu - „Administrator systemu monitoringu wizyjnego będzie odpowiadał za 
zapewnienie warunków usuwania obrazu, w sposób określony w dokumentacji systemu 
monitoringu wizyjnego. Administrator systemu monitoringu wizyjnego wskaże spośród 
operatorów systemu osoby odpowiedzialne za proces usuwania nagrań”. Należy tu dodać 
zapis uwzględniający możliwość przeniesienia tego obowiązku na inny podmiot (np. firmę 
ochrony mienia i osób), w drodze umowy zawartej na piśmie (tak jak w przypadku 
administrowania systemem monitoringu wizyjnego). 

 Pkt. 3.1.7. projektu – naszym zdaniem określenie maksymalnego czasu 90 dni dla 
przechowywania nagrań z monitoringu jest terminem zbyt krótkim, nieuwzględniającym 
szeregu innych potrzeb sklepu (w tym raportowania). Poza tym, okres 90 dni w logistyce jest 
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zbyt krótki ze względów operacyjnych. Podmiot odpowiedzialny za system monitoringu 
powinien ustalić czas przechowywania nagrań i na nim ciąży obowiązek wykazania 
zasadności tego terminu. 

 Pkt. 3.8. Udostępnienie wglądu do odbieranego lub zarejestrowanego obrazu na ustne 
żądanie wydaje się zasadne, jednak pod warunkiem powiązania go z dokumentem 
potwierdzającym udostępnienie wglądu na żądanie uprawnionego organu. Jeśli takiemu 
żądaniu nie będzie towarzyszyła dokumentacja, to jest to potencjalnie pole do nadużyć - 
nawet jeśli chodzi tylko o wgląd w nagrania. Co się stanie w przypadku, jeśli wewnętrzne 
procedury i uwarunkowania techniczne nie przewidują możliwości odtwarzania nagrań z 
rejestratora w obiekcie, tylko wymagane jest włożenie dysku z zarejestrowanym nagraniem 
do "komputera matki"? Takie zapisy mogą wprowadzać konieczność dostosowania systemów 
i poniesienia nakładów finansowych na te modyfikacje. 
 

2.      Obawy związane z rozporządzeniami wydanymi na podstawie ustawy o monitoringu 
wizyjnym: 

 Pkt. 3.1.3 projektu - „Sposób oznaczania kamer wchodzących w skład systemów monitoringu 
wizyjnego, przestrzeni objętej monitoringiem wizyjnym lub zamieszczania informacji o 
zasięgu administrowanego systemu monitoringu wizyjnego określi w drodze rozporządzenia 
minister właściwy do spraw wewnętrznych”. Chodzi o rozsądne podejście do kwestii 
oznaczania przestrzeni objętej monitoringiem, by nie nakładać zbyt wielu obowiązków, które 
będzie musiał ponieść cały handel. 

 Pkt. 3.1.6. projektu - „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 
dokonywania automatycznej identyfikacji osób obrazu w odniesieniu do systemów 
monitoringu wizyjnego oraz sposób przechowywania i niszczenia zarejestrowanego obrazu”. 
Te wymagania są bardzo istotne. Ich rozbudowanie może okazać się bardzo kosztowne dla 
całego handlu detalicznego w Polsce ze względu na procedury biurokratyczne, budowanie 
specjalnych procedur (np. niszczenia zapisów z monitoringu) czy konieczność poniesienia 
kosztów związanych z zakupem sprzętu.  

 
 
Mam nadzieję, że przedstawione powyżej uwagi zostaną pozytywnie rozpatrzenie przez Pana 
Ministra oraz uznane za konstruktywny wkład w ostateczny kształt projektu założeń projektu 
ustawy o monitoringu wizyjnym powyższym. 
 
Z poważaniem, 

 
Maria Andrzej Faliński 
Dyrektor Generalny POHiD 
 
 
 
 
 
                                                 
i POHiD reprezentuje następujące sieci handlowe: Auchan, Carrefour, Tesco, Metro (Real, Media Markt, Makro Cash&Carry, 
Saturn), JMP, Lidl, Kaufland, Pepco, Schiever, Selgros, Galec (Leclerc), Żabka Polska 
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