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W nawiązaniu do wystąpienia Pana Rzecznika z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie prac 

legislacyjnych zmierzających do uregulowania kwestii monitoringu wizyjnego (sygn. VII.501.316.2014.AG) 

uprzejmie przedstawiam co następuje.

Na wstępie pragnę wyjaśnić, że obecnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 

(MSWiA) prowadzone są prace analityczne zmierzające do weryfikacji opracowanych dotąd propozycji 

rozwiązań dotyczących funkcjonowania monitoringu wizyjnego oraz zdiagnozowania ewentualnych 

możliwych dodatkowych kierunków prac w tym obszarze. Opracowany dotychczas projekt trzeciej wersji 

założeń do przyszłej ustawy został przygotowany w oparciu o przeprowadzoną analizę postulatów i opinii 

zgłoszonych przez uczestników uzgodnień (uzgodnienia pierwszej wersji projektu trwały na przełomie 

grudnia 2013 roku i stycznia 2014 roku, natomiast na przełomie lipca i sierpnia 2014 roku drugą wersję 

projektu założeń przekazano do konsultacji do około 100 podmiotów, w tym do organów centralnych, 

organizacji przedstawicielskich reprezentujących zrzeszenia, organizacje pracodawców oraz fundacje 

zajmujące się monitorowaniem przestrzegania praw obywatelskich, a także do wojewodów 

i prezydentów największych miast). Niezwłocznie po zakończeniu prowadzonych prac analitycznych 

w Ministerstwie zostaną rozpoczęte prace legislacyjne zmierzające do opracowania nowej wersji 

projektu założeń do projektu ustawy o monitoringu wizyjnym. Uregulowanie zasad funkcjonowania 

monitoringu wizyjnego jest bowiem jednym z legislacyjnych zamierzeń MSWiA, a projekt w tym zakresie 

został zgłoszony do Wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów.

Pragnę jednocześnie wskazać, że zakładanym podstawowym celem projektowanej regulacji 

będzie zapewnienie gwarancji przestrzegania praw i wolności konstytucyjnych poprzez unormowanie 

zasad prowadzenia monitoringu wizyjnego oraz określenie praw osób, których wizerunki

ul. Stefana Batorego 5 
02-591 Warszawa, Polska 
mswia.gov.pl

tel. +48 22 621 20 20 
fax +48 22 60139 88

1/2



są obserwowane, rejestrowane lub przetwarzane w sposób umożliwiający identyfikację ich tożsamości. 

Kluczowe pozostaje również wprowadzenie zasad budowy, rozbudowy i wykorzystywania systemów 

monitoringu wizyjnego w zależności od przestrzeni objętych monitoringiem oraz celów, 

które ma on realizować. Dodatkowym zamierzeniem przedmiotowej regulacji pozostanie określenie 

uprawnień organów publicznych, w tym w szczególności organów ścigania, do wglądu do odbieranego 

lub zarejestrowanego obrazu z systemów monitoringu wizyjnego administrowanych przez inne 

podmioty.

Przewiduje się, że wskazana regulacja wprowadzi zasady instalowania i administrowania 

systemami monitoringu wizyjnego, w których obraz może być na bieżąco odbierany (wyłącznie 

oglądany), rejestrowany lub dokonywana jest automatyczna identyfikacja osób lub obiektów.

Ponadto planuje się, że zakres przedmiotowy projektowanej regulacji będzie obejmował:

■ zasady prowadzenia monitoringu wizyjnego w otwartej przestrzeni publicznej i w zamkniętej 

przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego (oraz w określonym zakresie -  w przestrzeni 

prywatnej);

■ zasady budowy lub rozbudowy systemów monitoringu wizyjnego w otwartej przestrzeni 

publicznej;

■ prawa osób, które zostały objęte monitoringiem wizyjnym;

■ zasady udostępniania wglądu do obrazu odbieranego lub zarejestrowanego w systemach 

monitoringu wizyjnego oraz przekazywania kopii zarejestrowanego obrazu i dostępu 

do systemów monitoringu wizyjnego podmiotom uprawnionym;

■ sposób i terminy przechowywania nagrań oraz tryb ich usuwania;

■ zasady sprawowania kontroli legalności prowadzenia monitoringu;

■ sankcje za nieprzestrzeganie przepisów wynikających z ustawy.

Oczekiwanym efektem ustawowego uregulowania przedmiotowej problematyki 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, w tym także docelowe 

wzmocnienie prewencyjnej roli systemów monitoringu wizyjnego poprzez ich dostosowanie do specyfiki 

lokalnych zagrożeń, w których określaniu uczestniczyć będzie społeczność lokalna.

ul. Stefana Batorego 5 
02-591 Warszawa, Polska 
mswia.gov.pl

tel. +48 22 62120 20 
fax +48 22 60139 88

2/2


