ODPOWIEDŹ
na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „PKP IC”), w odpowiedzi na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej złożony przez Fundację Panoptykon z siedzibą w Warszawie – na
podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej
jako: „u.d.i.p.”) – w dniu 24 lutego 2014 r. (dalej jako: „Wniosek”), udzielając odpowiedzi na zadane
w treści Wniosku pytania, przekazuje następujące informacje:

1 i 2. Na dzień niniejszej odpowiedzi monitoring wizyjny zamontowany jest w:
a.

14 wagonach sypialnych (typu 305Ad i typu 306A),

b.

14 pociągach ED 74,

c.

2 wagonach konferencyjnych,

d.

1 wagonie dziecięcym z pilotażową instalacją (wyłączony monitoring).

3. W wagonach znajduje się następujący rodzaj monitoringu:
a.

wagony sypialne typu 305Ad i typu 306A – monitoring rejestruje wyłącznie obraz,

b.

pociągi typu ED 74 – monitoring rejestruje zarówno obraz, jak i dźwięk,

c.

wagony konferencyjne – monitoring rejestruje wyłącznie obraz.

4. Kamery z funkcją nagrywania dźwięku znajdują się, jak wynika z pkt. 1, 2 i 3, w 14 pociągach typu
ED 74.

5. Kamery zainstalowane są:
a.
w przypadku wagonów przedziałowych –tylko w korytarzu i rejestrują obszar korytarzy oraz
przedsionków,
b.

w przypadku wagonów bezprzedziałowych – przy drzwiach wejściowych,

6. Kamery rejestrujące dźwięk, umieszczone w pociągach ED 74 zainstalowane są przy drzwiach
wejściowych.

7 i 8. Pasażerowie informowani są o obecności kamer w pociągach za pomocą naklejek
informacyjnych wewnątrz pociągu.

9. Obraz z kamer jest wyłącznie nagrywany.

10. Na chwilę obecną PKP IC nie ustaliło i nie upubliczniło w odrębnym akcie zasad korzystania z
monitoringu.

11. Do dostępu do nagrań zarejestrowanych przy pomocy monitoringu uprawniona jest Policja oraz
inne właściwe służby państwowe.

12. Na chwilę obecną PKP IC nie ustaliło procedury wglądu do przechowywanych nagrań przez osoby,
których wizerunek został na nich utrwalony.

13. Urządzenia służące rejestrowaniu nagrań znajdują się z zamykanych na klucz pomieszczeniach w
wagonach.

14. Utrwalone nagrania przechowywane są przez okres od 24 godzin do 7 dni.

Gdyby mieli Państwo jeszcze dodatkowe pytania proszę o kontakt.

Katarzyna Kaszuba
Naczelnik Wydziału Biuro Zarządu
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Biuro Zarządu
ul. Żelazna 59a
00-848 Warszawa

