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ZAŁ. NR 

wystąpienia Pana Rzecznika z dnia 7 marca 2018 roku 
sprawie monitoringu wizyjnego uprzejmie przedstawiam. w 

w nawiązaniu do 
(sygn. VII.501.316.2014.AG) 
co następuje. 

Z uwagi na prowadzone w Ministerstwie Cyfryzacji prace nad dostosowaniem prawa 
polskiego do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. \N sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Dz. Urz. UE. L. Nr 119, s. 1)\ Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wystąpił 
do Ministerstwa Cyfryzacji z prośbą o przejęcie wiodącej roli w uregulowaniu powyższej 
problematyki dotyczącej funkcjonowania monitoringu wizyjnego, deklarując równocześnie wolę 
współpracy ze strony resortu spraw wewnętrznych. 

Ponadto Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło działania 
zmierzające do zapewnienia przejrzystości czynności podejmowanych przez policjantów, poprzez 
wyposażenie ich w nasobny system rejestracji obrazu i dźwięku. Zgromadzony zapis stanowić 
może cenny materiał dowodowy, służący do udokumentowania zgodności z prawem 
podejmowanych czynności służbowych oraz wykorzystania nagrań w razie potrzeby podczas 
prowadzonych postępowań przygotowawczych, skargowych, dyscyplinarnych, do celów 
szkoleniowych, czy ustalania przyczyn i okoliczności wydarzeń nadzwyczajnych lub ewentualnych 
naruszeń praw osób, wobec których jest podejmowana interwencja. 

Jednocześnie mając na uwadze obecne brzmienie art. 15 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z póżn. zm.) podjęto prace nad ustawowym 
uregulowaniem uprawnień Policji w zakresie możliwości obserwowania i rejestrowania przy 
użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń oraz dźwięku towarzyszącego działaniom 
interwencyjnym Policji, również w miejscach innych niż publiczne. 

TRZflYCH 

msia 

' w obecnym stanie prawnym podstawę przetwarzania danych w systemie monitoringu wizyjnego stanowi ustawa z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.). 
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