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Mława, 22 sierpnia 2011 r.

Szanowna Pani
Katarzyna SZYMIELEWICZ
Dyrektorka Fundacji Panoptykon
W nawiązaniu do Pani pisma z 9 sierpnia b.r. przesyłamy odpowiedzi na zawarte
w nim pytania:
1.

Odpowiedź na pytanie pierwsze:

Monitoring w gminach jest stosowany od prawie 15 lat, mimo że tej materii nie reguluje
żaden szczególny akt prawny. Samorządy i Główny Inspektor Ochrony Danych osobowych
wskazuje, że monitoring wymaga uregulowania w odrębnej ustawie.
Zdaniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wystarczającą podstawą
prawną do stosowania wideonadzoru przez gminy są przepisy ustawy o samorządzie
gminnym, w szczególności te, które nakładają na gminy obowiązek utrzymania porządku
publicznego i zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Ministerstwo wskazuje także na
przepisy ustawy o strażach gminnych (art. 11 ust. 2) oraz ustawy o policji (art.15 ust. 1 pkt
5a), które przyznają tym służbom uprawnienia do stosowania monitoringu. Zgodnie z art. 11
ust. 2 ustawy o strażach gminnych straże mogą stosować monitoring, gdy jest to niezbędne do
wykonywania zadań ustawowych, a także utrwalenia dowodów popełnienia przestępstwa lub
wykroczenia i przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach
publicznych, ochrony urządzeń użyteczności publicznej.
Na istnienie przepisów branżowych, które zezwalają na stosowanie monitoringu
wskazuje także Główny Inspektor Ochrony Danych osobowych, który jednocześnie podkreśla,
że zgodnie z opinią Grupy Roboczej Artykułu 29 (europejskiego niezależnego organu ds.
ochrony danych osobowych i prywatności) przy posługiwaniu się wideonadzorem należy
respektować zasadę proporcjalności. Oznacza ona, że wszystkie urządzenia służące do tego
nadzoru muszą być stosowane jako środki pomocnicze, gdy inne środki prewencyjne czy
ochrony okażą się niewystarczające (zagadnienia te zostały omówione w artykule
„Rzeczpospolita”, Samorząd – s. C6 z dnia 17 sierpnia 2011 r.).

W świetle powyższych uregulowań wynika, że aby gminny monitoring funkcjonował
zgodnie z przepisami, samorząd po jego zainstalowaniu powinien cały system przekazać do
użytkowania albo staży gminnej (miejskiej), albo policji. Mając na uwadze prawa
obywatelskie wynikające z art. 47 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, gminy powinny
zawiadomić o monitorowaniu miasta, umieszczając znaki informacyjne. Nagrania powinny
być odpowiednio zabezpieczone, tak aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu.
W związku z tym, że monitoring w gminach stawał się coraz powszechniejszy, to od
ponad 10 lat Radni Miasta Mława oraz mieszkańcy domagali się budowy monitoringu miasta
aby zwiększyć bezpieczeństwo oraz zapobiegać zdarzeniom określonym jako szeroko pojęta
„przestępczość”. Wiele sygnałów wysyłali także funkcjonariusze Powiatowej Komendy Policji
w Mławie, która użycza Miastu pomieszczenia z przeznaczeniem na Centrum Monitoringu.
Mimo braku jednoznacznej regulacji, która określałaby ogólne zasady i warunki
dopuszczalności stosowania monitoringu, to ze strony Miasta przestrzegane były
obowiązujące obecnie przepisy prawne, a przede wszystkim zachowana została wspomniana
zasada proporcjonalności. I tak, w 2005 r. opracowana została koncepcja wideo monitoringu
Miasta Mławy, a w 2007 r. władze Miasta przeprowadziły badanie ankietowe wśród
mieszkańców potwierdzające adekwatność uruchomienia monitoringu w odniesieniu do
utrzymania porządku publicznego i zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Także w 2008 r.
i 2009 r. odbyły się konsultacje z mieszkańcami Mławy oraz z przedstawicielami m. in. policji,
straży pożarnej, mławskich spółdzielni mieszkaniowych.
Po zainstalowaniu monitoringu przekazano go do użytkowania Straży Miejskiej
w Mławie, która jest administratorem danych. Nagrania są należycie zabezpieczone,
a udostępnione na wniosek prokuratury, policji, sądu. Materiał gromadzony jest
w rejestratorze bez podłączenia do sieci zewnętrznej. Dane można uzyskać po bezpośrednim
podłączeniu do rejestratora oraz wpisaniu loginu i hasła. Przy wjazdach do Miasta
umieszczone zostały tablice „Miasto monitorowane”.

2. Dziękujemy za przesłanie specyfikacji technicznej zakupionego sprzętu. Uprzejmie
prosimy o podanie powodów, dla których zdecydowano się na taki, a nie inny sprzęt.
Czy został przeprowadzony przetarg?
Sprzęt o podanej minimalnej specyfikacji technicznej został zaprojektowany, w uzgodnieniu
z zamawiającym, jako element monitoringu wizyjnego w Mławie. Uprawniony projektant
określił parametry sprzętu w odniesieniu do celu jakiemu mają służyć oraz kompatybilności
w projekcie budowlano wykonawczym budowy monitoringu wizyjnego Miasta Mławy
z listopada 2010r.
Wykonawca budowy monitoringu wizyjnego został wyłoniony w trybie przetargu
nieograniczonego. Informacje na temat przetargu: http://www.mlawa.pl/index-156-137.html
3. Uprzejmie prosimy o przesłanie w formie elektronicznej opracowanej w 2005 roku
koncepcji wideo monitoringu Miasta Mławy, o którym mowa w piśmie z 26 lipca.
Nie posiadamy dokumentów w formie elektronicznej. Jest możliwość wglądu w dokumenty

URZĄD MIASTA W MŁAWIE
06-500 Mława, Stary Rynek 19
tel. 0-23 654 33 82, fax. 0-23 654 36 52
sekretariat@mlawa.pl, www.mlawa.pl

w wersji papierowej. W siedzibie Urzędu Miasta w Mławie (szczegółowe informacje
przesłaliśmy w poprzednim mailu).
4. Uprzejmie prosimy o przesłanie informacji, ilu mieszkańców wzięło udział w ankiecie
przeprowadzonej w 2007 roku, o której mowa w piśmie z 26 lipca.
W ankiecie przeprowadzonej w 2007 roku wzięło udział 295 mieszkańców Mławy.
5. Tablice informujące o monitoringu w mieście umieszczone przy wjazdach do Mławy mają
ograniczony walor informacyjny. Czy planowane jest umieszczenie bardziej
szczegółowych informacji w bezpośrednim sąsiedztwie kamer?
Tablice informujące o monitoringu umieszczone przy wjazdach do miasta komunikują
o kamerach zainstalowanych w mieście w standardowy, ogólnie przyjęty sposób.
6. Czy planowane jest prowadzenie badań mających na celu zweryfikowanie, czy poziom
bezpieczeństwa dzięki zamontowaniu kamer faktycznie wzrósł?
Tak
7. Czy oprócz instalacji sieci monitoringu władze miasta w ostatnich latach podjęły inne
działania na rzecz zwiększania bezpieczeństwa w Mławie?
Straż Miejska w Mławie pracuje w godzinach od 7.00 do 22.00. Do dyspozycji mieszkańców
jest bezpłatny numer alarmowy (986). Burmistrz Miasta Mława ściśle współpracuje
z Powiatowym Komendantem Policji w Mławie i wspiera działania prewencyjne policji m.in.
przekazując dotacje celowe np. na zakup nowych pojazdów i organizację dodatkowych służb.
We wrześniu b.r. rusza druga edycja akcji „Bezpieczna mławianka”. Mieszkanki Mławy uczą
się samoobrony na kursach prowadzonych przez policję i profesjonalnych trenerów. Projekt
sponsoruje miasto.
W sferze poprawy bezpieczeństwa najmłodszych zebry przy szkołach pomalowane są na
czerwono-biało, a znaki drogowe montowane na dużych, odblaskowych tablicach.
W sąsiedztwie szkół jest wystawiany miejski fotoradar, w efekcie kierowcy w tym obszarze
jeżdżą spokojniej.
Co roku, przed wakacjami miasto wydaje wkładkę gazetową „Bezpieczne wakacje”.
W materiałach przygotowanych we współpracy z policją przekazywane są najważniejsze
informacje dotyczące bezpieczeństwa. Publikacja jest kierowana do dzieci i rodziców.

Od 2008 roku prowadzimy akcję „ Świecę Przykładem”, ponieważ władzom miasta zależy,
aby dzieci bezpiecznie docierały do szkoły i bezpiecznie wracały do domu. Wszystkie
pierwszaki i uczniowie zerówek w Mławie otrzymują odblaski, plany zajęć z numerami
alarmowymi oraz ulotki edukacyjne. Do rodziców Burmistrz Miasta Mława kieruje
bezpośrednie listy z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na drogę dziecka do szkoły
w okresie jesienno-zimowym.
Najmłodsi mławianie, przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych, gdy wychodzą
grupami poza teren placówek oświatowych zakładają odblaskowe kamizelki zakupione przez
Urząd Miasta w Mławie lub pozyskane przez miasto od sponsorów.
Z inicjatywy władz miasta przy każdej placówce oświatowej jest zatrudniony „Pan Stopek”,
który w czasie roku szkolnego przeprowadza dzieci i osoby starsze przez jezdnie.
8. Czy planowane są dalsze inwestycje związane z rozbudową sieci monitoringu w Mławie?

Tak, etap III i IV (łącznie kolejne 7 punktów kamerowych).

