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WNIOSEK

o udostępnienie informacji publicznejNa podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r. (Dz. U.  Nr  112.  poz.  1198),  Fundacja  Panoptykon  zwraca  się  z  prośbą  o  udostępnienie  informacji dotyczącej  instalacji  sieci  monitoringu  miejskiego  w  Mławie  –  poprzez  doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie nr 1 w piśmie, które skierowaliśmy do Państwa  9 sierpnia 2011 r.W pytaniu tym poprosiliśmy o wskazanie podstawy prawnej zainstalowania na terenie gminy kamer  monitoringu  wizyjnego  wraz  z  mikrofonami  umożliwiającymi  rejestrację  dźwięku. W piśmie  z  22  sierpnia  2011 r.  otrzymaliśmy odpowiedź,  w której  wskazaliście  Państwo na przepisy ustawy o samorządzie gminnym,  ustawy o strażach  gminnych (art.  11 ust. 2) oraz ustawy o policji (art. 15 ust. 1 pkt 5a). Powyższe regulacje rzeczywiście przyznają wskazanym służbom uprawnienia do stosowania monitoringu wizyjnego, który jednak obejmuje wyłącznie „obserwację i rejestrację obrazu”. Żaden ze wskazanych przepisów nie odnosi się natomiast do rejestracji  dźwięku. Zgodnie  zatem  z  zasadą  wyrażoną  w  art.  7  Konstytucji  Rzeczpospolitej Polskiej,  niedopuszczalne  jest  rozszerzanie  uprawnienia  organów  publicznych  do  instalacji kamer monitoringu wizyjnego na uprawnienia do instalacji mikrofonów, które należy traktować jako odrębne urządzenia, wypełniające swoiste funkcje.W  związku  z  powyższym,  ponawiając  poprzedni  wniosek,  zwracamy  się  o  wskazanie 
precyzyjnej podstawy prawnej dla zamontowania w Mławie mikrofonów i realizowanej za 

ich pomocą rejestracji dźwięku.Odpowiedź  na  zadane  pytanie  jest  dla  nas  istotna  w kontekście  wymogu  istnienia  wyraźnej  podstawy ustawowej dla dokonania jakiejkolwiek ingerencji w prawa i wolności obywatelskie, w tym przypadku w prawo do prywatności. Doskonale rozumiemy, że prawo to nie ma charakteru absolutnego, jednak zgodnie z art. 31. ust 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (a także art. 8 §  2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka) wszelkie jego ograniczenia muszę być przewidziane w ustawie i powinny być sformułowane z odpowiednią precyzją.



FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI :Prosimy o przesłanie informacji drogą elektroniczną – w miarę możliwości w otwartym formacie (pdf, odt lub rtf) – na adres: fundacja@panoptykon.org.
W imieniu Fundacji Panoptykon,

Katarzyna SzymielewiczDyrektorka 
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