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„Je'li wolno'( s#owa w ogóle co' 
oznacza, to oznacza prawo do 
mówienia ludziom tego, czego 
nie chc) s#ysze(”.

George Orwell

Wprowadzenie 7

Na nagraniu* widzimy kolejne osoby w codziennych sytuacjach: kto' siedzi 
w samochodzie, kto' wychodzi ze sklepu, kto' inny rozmawia przez komórk% 
w kawiarnianym ogródku. Do ka&dej z tych osób podchodzi operator kamery. 
Ca#y czas nagrywa. Ludzie reaguj) ró&nie: cz%'( z nich próbuje si% dowiedzie(, 
dlaczego to robi; wi%kszo'( nie kryje niezadowolenia; niektórzy odpowiadaj) 
agresj). 

 
Czy mo&emy dziwi( si% reakcji tych osób? Nie wiedz) przecie&, kto ich nagry-
wa. Nie maj) poj%cia, w jakim celu to robi. Mog) jedynie zgadywa(, co stanie 
si% z nagraniem.

 
W tym samym czasie w przestrzeni wokó# znajduj) si% kamery monitoringu.  
I obserwuj) to, co si% dzieje. Nikt jednak nie zwraca na nie uwagi. Czy nagry-
wane osoby wiedz), do kogo nale&) te kamery i w jaki sposób s) wykorzysty-
wane? A mo&e po prostu wol) o tym nie my'le(…

* * *

Kamery monitoringu sta#y si% naturalnym elementem naszego &ycia. W#a'ciwie 
nikogo ju& nie dziwi ich obecno'( w otaczaj)cej przestrzeni. Uwa&ne oko wypa-
trzy je niemal wsz%dzie, jednak – ma#e i niepozorne – zazwyczaj nie zwracaj) 
na siebie uwagi. Niby zdajemy sobie spraw% z ich obecno'ci, ale nie czujemy 
na sobie ich wzroku. Zak#adamy, &e musz) s#u&y( wa&nym celom. Na przyk#ad 
bezpiecze$stwu. W ko$cu dzi%ki kamerom jest du&o bezpieczniej. Czy& nie?

 
Przewodnik !ycie w'ród kamer obala ten i wiele innych mitów dotycz)cych  
monitoringu. Znajdziecie w nim informacje o tym, jak dzia#aj) kamery i do  
czego s) wykorzystywane. Przeczytacie o ich skuteczno'ci oraz wp#ywie na 
&ycie spo#eczne. Dowiecie si%, jakie problemy mog) si% wi)za( z ich wykorzy-
stywaniem na masow) skal%. 

 
Ten przewodnik ma pomóc odnale*( si% w 'wiecie pe#nym wsz%dobylskich  
kamer. I sk#oni( do refleksji nad tym, czy chcemy, by by#o ich wokó# jeszcze 
wi%cej.

*panoptykon.org/surveillance-camera-man-2.
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Na pocz!tku przedstawmy nasz! bohaterk": kamer" monitoringu. Mo#e ona wygl!da$ 
rozmaicie. Ta przyczajona w k!cie Twojej ulubionej kawiarni mo#e zerka$ czarnym, 
okr!g%ym okiem. Ta ze schylon! g%ow! obserwuj!ca wej&cie do Twojego bloku mo#e 
by$ bia%a i pod%u#na. To tylko dwa z jej licznych wciele'.

To w%a&nie od niej wszystko si" zaczyna. Ale na niej nie ko'czy. Kamera to bo-
wiem tylko pierwszy element systemu monitoringu. Systemu, który mo#e sk%ada$ si"  
z jednej b!d( bardzo wielu kamer. Gdzie&, poza naszym wzrokiem, znajduje si" miej-
sce, do którego kamera – za pomoc! kabla albo drog! radiow! – przekazuje obraz.  
I to w%a&nie odró#nia j! od wielu innych kamer. Kamera monitoringu umo!liwia 
"ledzenie zdarze# na odleg$o"%.

Gdzie spotkamy kamery monitoringu?

Wspó%cze&nie niemal na ka#dym kroku mo#emy znale($ si" w polu obserwacji kamer. 
Trudno wr"cz wskaza$ miejsce, w którym nie by%yby instalowane. Mo#emy si" na nie 
natkn!$:

w przestrzeni publicznej, dost&pnej dla wszystkich bez ogranicze#,  
np. na ulicach, skwerach, w parkach;
w miejscach udost&pnianych wszystkim, ale na okre"lonych zasadach,  

  np. w budynkach u#yteczno&ci publicznej, obiektach sportowych, muzeach,  
  szpitalach, w pojazdach komunikacji publicznej, centrach handlowych i skle- 
  pach, na stacjach benzynowych, w hotelach, kinach, barach i restauracjach;

w miejscach dost&pnych dla wybranych osób, np. w biurach i zak%adach  
  produkcyjnych, w szko%ach, przedszkolach i #%obkach, w wi"zieniach, 

 na prywatnych posesjach, a nawet w mieszkaniach.

Jak wida$, kamery monitoringu mog! by$ wykorzystywane do obserwacji i reje-
stracji tego, co dzieje si" zarówno w otwartej przestrzeni, jak i we wn"trzach budyn-
ków. Coraz powszechniej s! instalowane równie# w ró#nego rodzaju pojazdach, 
np. komunikacji miejskiej. W Warszawie w kamery wyposa#ane s! rutynowo wszyst-

W TERMINOLOGICZNYM G+SZCZU
Monitoringowe wyzwania zaczynaj) si% na poziomie 
j%zyka. W Polsce nie mamy utrwalonego nazew- 
nictwa okre'laj)cego monitoring wizyjny i audiowi-
zyjny. Bywa on nazywany telewizj) przemys#ow)  
(systemem kamer przemys#owych), telewizj) dozo-
row), wideonadzorem (nadzorem wideo) albo CCTV 
(skrót od angielskiego: closed circuit television).  
Niestety &adne z tych wyra&e$ nie jest pozbawione 
wad. Dotyczy to równie& najpopularniejszego,  
ale bardzo niejednoznacznego, „monitoringu”.
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kie nowo kupowane autobusy. W nie-
których krajach popularne jest natomiast 
instalowanie kamer w taksówkach.

Monitoring jest najbardziej rozpo-
wszechniony w najwi"kszych o&rodkach 
miejskich. W Polsce liderk! jest Warsza-
wa, w której prawdopodobnie znajduje 
si" najwi"cej kamer zarówno w liczbach 
bezwzgl"dnych, jak i w przeliczeniu na 
mieszka'ca. Sk%adaj! si" na to kamery 
miejskiego monitoringu i tysi!ce innych 
kamer: publicznych i prywatnych.

Moda na monitoring nie omija jed-
nak równie# mniejszych miejscowo&ci. 
Kamery instalowane s! coraz powszech-
niej w miasteczkach i na wsiach. Poja-
wiaj! si" nawet w miejscach, w których 
wi"kszo&$ z nas zupe%nie si" ich nie spo-
dziewa, np. w – kojarz!cych si" bardziej  
z dzik! przyrod! ni# obecno&ci! cz%owie-
ka i jego wynalazków – lasach.

Cz%onkowie ko%a %owieckiego w austriac-
kiej Karyntii wykorzystywali kamery 
monitoringu do obserwowania zwierz!t. 
Pewnego dnia to jednak nie sarny czy 
dziki przyku%y ich uwag", ale para ko-
chanków, która najwyra(niej nie zdawa%a 
sobie sprawy z tego, #e las jest monitoro-
wany. Pikanterii sprawie dodawa% fakt, 
#e jedn! z nagranych osób okaza% si" 
lokalny polityk.

STOLICA W OKU KAMER
Liderk) monitoringowej rywalizacji jest Warszawa. 
Dzia#a tutaj ponad 400 miejskich kamer zintegrowa-
nych w system zarz)dzany przez Zak#ad Obs#ugi 
Systemu Monitoringu (ZOSM). Obraz z wi%kszo'ci 
z nich jest na bie&)co obserwowany przez operato-
rów zatrudnionych w Zak#adzie. Ale to tylko cz%'( 
miejskich kamer. W ramach Zintegrowanego Systemu 
Zarz)dzania Ruchem dzia#a ponad setka kamer 
nale&)cych do Zarz)du Dróg Miejskich. Prawie 300 
urz)dze$ zainstalowano w metrze, a dobrze ponad 
4500 – w autobusach i tramwajach. Do tego trzeba 
doliczy( kamery w szko#ach – gdzie tylko w ramach 
trzyletniego (2007–2009) programu dofinansowania 
zamontowano ich #)cznie prawie 1900 – oraz  
w urz%dach.

DRONY – PODNIEBNI OBSERWATORZY
„Drony” to popularne okre'lenie bezza#ogowych 
statków powietrznych, których lot jest zaprogramo-
wany albo sterowany zdalnie. Niektóre s) du&e, inne 
– naprawd% male$kie. Ró&ni) si% te& wyposa&eniam 
i mo&liwo'ciami.

Najbardziej zawrotn) karier% drony zrobi#y w woj-
sku. Obecnie s) na szerok) skal% wykorzystywane  
na przyk#ad przez ameryka$sk) armi% w akcjach  
militarnych – zarówno do zbierania informacji, jak  
i zabijania przeciwników (tzw. targeted killings). Trud-
no si% dziwi(, &e to ten aspekt dzia#ania dronów budzi 
najwi%ksze emocje.

Jednak coraz powszechniejsze staje si% tak&e wyko-
rzystanie dronów w celach cywilnych. S) one pro-
mowane jako narz%dzie przydatne w realizacji wielu 
zada$: od sprawdzania poziomu wód i reagowania 
na kl%ski &ywio#owe, przez ochron% granic i kontrolo-
wanie demonstracji, a& po walk% z przest%pczo'ci). 
W Polsce drony to wci)& nowo'(, jednak kilkoma 
egzemplarzami dysponuje policja i stra& po&arna. 
S) one wykorzystywane równie& przez osoby 
prywatne.

W krajach, w których drony zd)&y#y si% ju& zadomo-
wi(, budz) zazwyczaj spore kontrowersje. Lataj)cy 
monitoring stwarza nowe mo&liwo'ci ingerowania  
w prywatno'(: mo&e by( wykorzystywany do 'ledze-
nia ludzi i pojazdów oraz obserwowania przestrzeni 
prywatnej. I to w sposób w#a'ciwie niezauwa&alny 
dla osób poddanych kontroli. W USA w wi%kszo'ci 
stanów zg#oszono projekty aktów prawnych ograni-
czaj)cych mo&liwo'( u&ywania dronów. 

 
 
 
Kto korzysta z monitoringu?

Monitoring najcz"&ciej jest kojarzony z systemami instalowanymi w przestrzeni 
publicznej przez w%adze miast. W rzeczywisto&ci miejskie kamery stanowi! raptem 
drobny u%amek wszystkich kamer monitoringu. Przyst"pne ceny najprostszego sprz"-
tu sprawiaj!, #e dzisiaj w%a&ciwie ka#dy mo#e sobie pozwoli$ na instalacj" kamery 
i obserwacj" b!d( rejestracj" obrazu. Z monitoringu w swojej codziennej dzia%alno&ci 
korzystaj!:

 instytucje publiczne, zarówno pa'stwowe, jak i samorz!dowe, rozmaite 
s%u#by (np. policja i stra# miejska);
 podmioty prywatne, w tym: )rmy, wspólnoty i spó%dzielnie mieszkaniowe, 

 a tak#e indywidualne osoby.

Zazwyczaj nie wiemy, kto jest w%a&cicielem danej kamery. W Polsce bowiem nie 
informuje si" o tym, do kogo nale#y konkretny egzemplarz. W niektórych przypad-
kach miejsce instalacji b!d( sposób wykorzystania kamery wskazuje na to, do kogo 
mo#e ona nale#e$. Zazwyczaj jednak trudno odró#ni$ nawet kamer" „publiczn!”  
od „prywatnej”. 

Jaki& czas temu „Gazeta Sto%eczna” próbowa%a si" dowiedzie$, do kogo nale#y 
kilkadziesi!t kamer zamontowanych w Warszawie na rondzie Dmowskiego. Jedynie  
z cz"&ciowym sukcesem. W%a&cicieli 8 kamer nie uda%o si" zidenty)kowa$.

W praktyce obs%uga wielu kamer instalowanych przez publiczne instytucje jest 
powierzana agencjom ochrony. Z informacji uzyskanych przez Fundacj" Panoptykon 
od w%adz polskich miast wynika, #e nawet w przypadku monitoringu miejskiego  
administratorami systemów bywaj! prywatne )rmy. Z tak! sytuacj! mamy do czynie-
nia na przyk%ad w D"bicy, G%ogowie i Pyrzycach.

Wi"kszo&$ kamer, które spotykamy na co dzie', przytwierdzona jest na sta%e do 
&cian b!d( s%upów. Ale nie jest to regu%!. Dzi"ki kamerom ruchomym i wehiku%om, 
w których mog! si" one przemieszcza$ nawet na znaczne odleg%o&ci, monitoring staje 
si" coraz bardziej mobilny. Warszawska policja wykorzystuje na przyk%ad specjalne, 
wyposa#one w kamery samochody. Jednak to nie monitoring je#d#!cy skupia na sobie 
szczególn! uwag", ale ten… lataj!cy. To efekt dynamicznego rozwoju dronów, czyli 
ma%ych bezza%ogowych samolotów, które coraz powszechniej wykorzystywane s!  
do monitorowania ró#nych przestrzeni.
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MONITORING MIEJSKI
Przy polskich drogach niczym grzyby po deszczu wyros#y tablice z napisem „Miasto monitorowane”. To nie 
tylko ostrze&enie, ale i – przede wszystkim – reklama: próba pokazania, &e miasto jest nowoczesne i dba  
o bezpiecze$stwo mieszka$ców i przyjezdnych. 

Niestety rzadko wiadomo, co ten chwytliwy slogan oznacza w praktyce. Dlatego Fundacja Panoptykon wraz  
z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) postano-
wi#a bli&ej si% temu przyjrze(. W 2012 roku wys#a#a do wszystkich 335 polskich miast powiatowych wnioski  
o informacj% publiczn) zawieraj)ce pytania o miejskie systemy monitoringu oraz inne kamery finansowane  
z lokalnego bud&etu. 

Cho( w#adze miast mia#y prawny obowi)zek odpowiedzie( na zadane pytania, co trzecie uchyli#o si% od tego,  
a niektóre odes#a#y ankiety pe#ne luk albo udzieli#y odpowiedzi kuriozalnych b)d* niezgodnych z prawd).  
Na przyk#ad w#adze Szczecina odpowiedzia#y, &e w ich mie'cie nie ma monitoringu, co sta#o w sprzeczno'ci 
cho(by z informacjami publikowanymi na oficjalnej stronie internetowej. Mimo to uda#o si% zabra( sporo cen-
nych informacji dotycz)cych monitoringu w polskich miastach. Jaki obraz si% z nich wy#ania?

Kamery monitoringu wros#y w krajobraz polskich miast, równie& tych niedu&ych. W niemal 9 na 10 zbadanych 
miejscowo'ci dzia#aj) kamery finansowane z miejskiego bud&etu, a w 3 na 4 przynajmniej cz%'( z nich 
jest zintegrowana w ramach miejskich systemów monitoringu. Najwi%cej miast po raz pierwszy si%gn%#o po 
monitoring w 2001 roku oraz w latach 2004–2009. Ponad 2/3 miast planuje rozbudow% sieci monitoringu  
w kolejnych latach.

Kamery zintegrowane w miejskich systemach monitoringu instalowane s) najcz%'ciej w przestrzeni publicznej  
– na ulicach, w parkach i innych terenach zielonych. Du&a cz%'( kamer niezintegrowanych, ale finansowanych  
z miejskiego bud&etu, jest zamontowana w szko#ach i urz%dach.

Liczba kamer dzia#aj)cych w ramach miejskich systemów monitoringu jest zró&nicowana w zale&no'ci od  
miasta. Ich liczba waha si% od kilku do kilkuset sztuk. Miejskie kamery niezintegrowane w ramach systemów  
s) znacznie liczniejsze. Oczywi'cie im wi%ksze miasto i bardziej poka*ny bud&et, tym wi%cej kamer. Na tym 
polu miasta wojewódzkie zdecydowanie zostawiaj) w tyle reszt% miast powiatowych.

Ze wzgl%du na brak prawnych regulacji dzia#ania miejskiego monitoringu w ka&dym z miast panuj) inne zwy-
czaje. Za monitoring odpowiadaj) bardzo ró&ne podmioty: stra& miejska (komendant); policja (komendant); 
urz)d miasta (prezydent, burmistrz, ró&ne wydzia#y); zewn%trzne firmy (np. agencje ochrony). Podobna ró&no-
rodno'( dotyczy równie& innych aspektów dzia#ania monitoringu, np. d#ugo'ci przechowywania nagra$ i zasad 
ich udost%pniania. 

*Dane na 2012 rok zebrane na podstawie informacji uzyskanych przez Fundacj% Panoptykon we wspó#pracy 
z RPO i GIODO od 217 miast powiatowych. Opracowanie wyników: Anna Baczko-Dombi.

Przy polskich drogach  
niczym grzyby po deszczu 
wyros#y tablice z napisem  
„Miasto monitorowane”.  
To nie tylko ostrze&enie,  
ale i – przede wszystkim  
– reklama: próba pokazania,  
&e miasto jest nowoczesne  
i dba o bezpiecze$stwo 
mieszka$ców i przyjezdnych.  
Niestety rzadko wiadomo,  
co ten chwytliwy slogan 
oznacza w praktyce.  
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monitoring miejski, 
ale bez systemu
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Jak dzia#a monitoring?

Sprz"t do monitoringu jest produkowany i sprzedawany na du#! skal". Tak jak inne 
produkty, jest on bardzo zró#nicowany pod wzgl"dem jako&ci i mo#liwo&ci technicz-
nych. Z jednej strony trwa „wy"cig technologiczny” najdro!szych modeli, a z dru-
giej – te niedrogie ci'gle taniej'. Dost"pne s! takie kamery, które pozwalaj! przeczy-
ta$ tre&$ SMS-a wy&wietlonego na ekranie komórki, i takie, dzi"ki którym mo#na si" 
co najwy#ej zorientowa$, #e jaki& cz%owiek wszed% w pole ich widzenia.

MO!LIWO"CI TECHNICZNE
Monitoring mo&e przekazywa( i rejestrowa( obraz 
czarno-bia#y lub kolorowy. Odbywa si% to p#ynnie 
b)d* poprzez wykonanie serii zdj%( w pewnych od-
st%pach czasu. Niektóre kamery s) statyczne, innymi 
mo&na zdalnie sterowa(, np. obraca( je lub robi( zbli-
&enia. Wykorzystywane s) równie& systemy samo-
czynnie reaguj)ce na ruch b)d* zmian% temperatury. 
Reakcja mo&e polega( na uruchomieniu rejestracji 
obrazu lub d*wi%ku b)d* zrobieniu zbli&enia.

 
Niektóre kamery mog) automatycznie dostosowy-
wa( si% do o'wietlenia w obserwowanym otoczeniu 
i odbiera( obraz w pó#mroku. W przypadku kamer 
wyposa&onych w diody emituj)ce 'wiat#o podczer-
wone niewidoczne dla ludzkiego oka mo&liwe jest  
korzystanie z nich nawet w ca#kowitej ciemno'ci. 
Taka kamera potrafi o'wietli( obiekt odleg#y  
o 100 m. W#adze 88% miast zadeklarowa#y posiada-
nie kamer dzia#aj)cych w trybie nocnym. W Warsza-
wie w tak) funkcjonalno'( wyposa&one s) wszystkie 
kamery zintegrowane w ramach miejskiego systemu  
monitoringu.

 
Kiedy' kamery by#y analogowe. Obecnie wiele  
z nich rejestruje obraz cyfrowo i przesy#a go do sieci, 
zazwyczaj lokalnej. Coraz cz%'ciej kamery dzia#aj) 
bezprzewodowo, tzn. przesy#aj) sygna# drog) 
radiow) do specjalnego odbiornika. Dzi%ki kamerom 
bezprzewodowym instalowanie monitoringu sta#o  
si% du&o prostsze. 
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KTO MO!E ZOSTA, OPERATOREM?
W przypadku warszawskiego Zak#adu Obs#ugi Syste-
mu Monitoringu warunkiem przyj%cia na stanowisko 
operatora miejskiego systemu monitoringu wizyjnego 
s): wykszta#cenie minimum 'rednie; dobry wzrok; 
percepcja g#%bi ostro'ci; widzenie perspektywy na 
ekranie monitora; krótki czas reakcji na bodziec wzro-
kowy; detekcja szybkiego ruchu; zdolno'( do pod)-
&ania za obiektem w ruchu; koordynacja oko-r%ka; 
zdolno'( rozró&niania kolorów; zdolno'( do d#ugo-
trwa#ej koncentracji; odporno'( na nud% i monotoni%; 
zdolno'( wychwytywania informacji kluczowych; 
podzielno'( uwagi; orientacja w terenie; zdolno'( do 
zapami%tywania schematów dzia#ania; wyobra*nia 
i pami%( przestrzenna; wysoka odporno'( na stres; 
samodzielno'( w podejmowaniu decyzji; umiej%tno'ci 
pracy w grupie. 

W praktyce monitoring mo#e dzia%a$ w oparciu o ró#ne modele. Obraz z kamer  
mo#e by$:

rejestrowany (tak dzieje si" w przypadku wi"kszo&ci systemów);
obserwowany przez operatorów stale (np. w przypadku wielu miejskich  
systemów monitoringu) b!d( w sposób nieci!g%y (np. w przypadku wielu 
szkó%, gdzie obserwacja kamer mo#e nale#e$ do dodatkowych obowi!zków 
ró#nych osób: dyrektorów, wo(nych, pracowników ochrony);
udost&pniany nieograniczonemu gronu odbiorców (np. w przypadku  
upubliczniania w Internecie podgl!du z tego, co dzieje si" na basenie czy  
w przestrzeni miejskiej) b!d( wybranym osobom (np. w przypadku udost"p-
niania podgl!du z niektórych przedszkolnych b!d( osiedlowych systemów 
monitoringu po zalogowaniu si"). 

Liczba kamer monitoringu wci!# ro&nie, a oczekiwania z nimi zwi!zane zaczy-
naj! wykracza$ poza mo#liwo&ci dzia%ania ograniczonej grupy operatorów. Niektórzy 
uwa#aj!, #e rozwi!zaniem tego problemu jest wsparcie dzia$ania ludzi przez rozma-
ite programy komputerowe. Rozwijane s! systemy %!cz!ce dane z monitoringu 
z innymi informacjami, algorytmy s%u#!ce rozpoznawaniu twarzy czy automatycz-
nemu wykrywaniu zagro#e'. Jedn! z funkcjonalno&ci najcz"&ciej wykorzystywanych 
w praktyce jest automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (ANPR). W%adze 
21% polskich miast zadeklarowa%y, #e ich systemy monitoringu s! wyposa#one w tak! 
funkcj".

Oczywi&cie te sposoby dzia%ania nie wykluczaj! si" wzajemnie – obraz mo#e by$ 
na przyk%ad jednocze&nie obserwowany przez operatorów i zapisywany. Z tak! sytu-
acj! mamy do czynienia w przypadku wi"kszo&ci miejskich systemów monitoringu.  
Z informacji uzyskanych przez Fundacj" Panoptykon wynika, #e obraz jest zarówno 
obserwowany, jak i nagrywany w przypadku 71% miast, a jedynie nagrywany w przy-
padku 26% miejscowo&ci.
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ATRAPY KAMER, CZYLI OBSERWACJA NA NIBY
Niekiedy monitoringowe oko bywa 'lepe. I to nie ze 
wzgl%du na awari% sprz%tu, ale przekonanie, &e sam 
widok kamery zniech%ca do podejmowania niepo&)-
danych zachowa$. Takie rozwi)zanie jest stosowane 
do'( powszechnie – atrapy kamer mo&emy spotka( 
na przyk#ad na osiedlach mieszkaniowych i w szko-
#ach. Powód jest prosty – oszcz%dno'ci.

 
„Pos#u&yli'my si% tak) manipulacj), bo nie sta( nas 
by#o na wi%cej kamer. Jest oko, a nie ma kamery, 
ale oni my'l), &e jest”. Psycholog, szko#a podsta- 
wowa, Warszawa

 
Atrapy kamer bywaj) wykorzystywane nawet 
w ramach miejskiego monitoringu. Przyzna#o si% do 
tego a& 18% miast. W'ród nich znalaz#y si% miasta 
wojewódzkie: Toru$, Rzeszów i Kraków. 

 
Korzystanie z atrap jest bardzo niepokoj)c) prakty-
k). Dlaczego? „Profesjonali'ci” s) w stanie pozna(, 
czy maj) do czynienia z dzia#aj)c) kamer) monito-
ringu, a pozosta#e osoby prawdopodobnie i tak nie 
zwróc) na ni) uwagi. Problemem jest równie& to,  
&e atrapy mog) dawa( z#udne poczucie bezpiecze$-
stwa: zdarza#o si%, &e osoby w potrzebie próbowa#y 
wykorzysta( je do wezwania pomocy. Bezskutecznie.
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"CIE!KI ROZWOJU MONITORINGU
Cho( monitoring najbardziej dynamicznie rozwija 
si% w ostatnich dekadach, ma on znacznie d#u&sz) 
histori%. Przypadki zdalnego przekazywania obrazu 
mia#y miejsce ju& w pierwszej po#owie XX wieku. 
Przez d#ugie lata monitoring by# wykorzystywany  
w ograniczonym zakresie i do 'ci'le okre'lonych 
celów – pocz)tkowo przede wszystkim do kontroli 
produkcji w fabrykach i nadzoru nad pracownikami. 
W latach 50. kamery zacz%to wykorzystywa( do 
zarz)dzania ruchem drogowym, a pó*niej równie& 
do odstraszania i namierzania sprawców kradzie&y 
sklepowych oraz ochrony miejsc „podwy&szonego 
ryzyka”: banków, kasyn i lotnisk. 

 
Do Polski monitoring trafi# – podobnie jak wiele 
zachodnich wynalazków – w latach 70. Na pocz)tku 
by# wykorzystywany przede wszystkim w du&ych 
zak#adach produkcyjnych; nie przypadkiem przez 
lata nazywany by# „telewizj) przemys#ow)”. 

 
Z czasem zakres stosowania monitoringu zacz)# si% 
rozszerza(. W latach 90. ubieg#ego wieku monitoring 
zosta# zaprz%gni%ty do walki z przest%pczo'ci) ulicz-
n) i zacz)# by( postrzegany jako rutynowe narz%dzie 
s#u&)ce utrzymywaniu porz)dku. Wtedy zacz)# si% 
monitoringowy boom. Moment nie by# przypadkowy: 
kiedy po zako$czeniu zimnej wojny firmy produ-
kuj)ce na potrzeby wojska stan%#y przed widmem 
utraty zamówie$, recept) okaza#o si% przestawienie 
profilu dzia#alno'ci z bezpiecze$stwa zewn%trznego 
na wewn%trzne. Miejsce karabinów zaj%#y kamery, 
a wroga z zewn)trz zast)pi#: z#odziej, wandal, imi-
grant czy bezdomny. Jednocze'nie pa$stwo zacz%#o 
wycofywa( si% ze sfery bezpiecze$stwa, ceduj)c 
odpowiedzialno'( na obywateli i prywatne firmy. 
Dla nich monitoring okaza# si% bardzo wygodnym 
narz%dziem.

 
Kolejnym – tym razem bardzo dramatycznym  
– impulsem dla rozwoju monitoringu by#y zamachy 
terrorystyczne z pocz)tku XXI wieku. Politycy i biznes 
bezpiecze$stwa wyczuli swój moment. Polityka stra-
chu rozkr%ci#a si% na dobre, a wydatki na monitoring 
poszybowa#y w gór%. Jednocze'nie wzros#a spo#ecz-
na akceptacja dla kamer. I dla kolejnych ogranicze$ 
wolno'ci w imi% bezpiecze$stwa. 

Do czego s#u&y monitoring?

Zazwyczaj nie jest %atwo si" zorientowa$, 
do czego w praktyce s%u#y konkretna  
kamera monitoringu. Cele instalacji 
kamer rzadko s! podawane do wiado-
mo&ci osób obserwowanych. A je&li tak 
si" dzieje, deklaracje te przypominaj! 
raczej komunikat PR-owy ni# rzeteln! 
informacj".

Niekiedy poza obrazem nagrywany jest równie! d(wi&k. Wci!# nie jest to po-
wszechn! praktyk!, jednak w wielu sytuacjach #ycia codziennego (np. w placówkach 
niektórych banków) musimy si" liczy$ z tym, #e nasze rozmowy mog! zosta$ pods%u-
chane. Niestety nie zawsze jeste&my informowani o rejestracji d(wi"ku, wi"c mo#emy 
sobie z tego nie zdawa$ sprawy.

W marcu 2013 roku dosz%o do wypadku autobusu PKS jad!cego ze Stegny do Gda'-
ska. Kierowca zas%ab%, ale powa#niejszych konsekwencji uda%o si" unikn!$ dzi"ki 
przytomnej reakcji pasa#erów. Nagranie z kamery zamontowanej w autobusie tra)%o 
do mediów – ka#dy móg% obejrze$ przebieg wydarze' i us%ysze$ krzyki przera#onych 
pasa#erów. Kobiety, które przej"%y kontrol" nad pojazdem, na chwil" sta%y si" boha-
terkami. Niewiele osób zwróci%o uwag" na to, #e ta relacja powsta%a dzi"ki kamerze, 
która rejestrowa%a nie tylko obraz z kabiny kierowcy, ale równie# rozmowy nie&wia-
domych pasa#erów. 

Monitoring mo#e s%u#y$ nie tylko do nagrywania d(wi"ku, ale równie# do prze-
kazywania go w odwrotnym kierunku: przy kamerach mog! by$ montowane g%o&niki, 
które umo#liwiaj! zwrócenie uwagi osobie naruszaj!cej porz!dek. To rozwi!zanie jest 
ju# – cho$ rzadko – wykorzystywane równie# w Polsce, np. w Legionowie i Tczewie. 
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Kamery s) obecnie traktowane 
jak panaceum na szereg 
spo#ecznych problemów.  
Na niemal ka&de nieszcz%'cie 
mo&na teraz znale*( prost) 
odpowied*. Przemoc mi%dzy  
uczniami? Reakcja: monitoring  
w szko#ach. Katastrofa kolejowa? 
Recepta: kamery w kabinach 
maszynistów. Z#e traktowanie 
podopiecznych w &#obkach? 
Odpowied*: monitoring.  

Bli#sze przyjrzenie si" dzia%aniu monitoringu prowadzi do wniosku, #e jest on 
prawdziwie wielofunkcyjn! technologi! i bywa wykorzystywany do bardzo ró#nych 
celów. Oto jego najbardziej popularne i charakterystyczne zastosowania:

zapobieganie przest&pczo"ci, "ciganie sprawców przest&pstw i zapewnia-
nie bezpiecze#stwa osobistego (w praktyce dotyczy jedynie cz"&ci systemów 
monitoringu, przede wszystkim miejskich czy stosowanych w takich miej-
scach jak zak%ady karne);
ochrona mienia i dbanie o porz'dek (to do&$ powszechny sposób wykorzy-
stania kamer, np. w przypadku monitoringu sklepów i centrów handlowych, 
osiedli mieszkaniowych czy komunikacji miejskiej; mo#e polega$ na walce  
z wandalami i drobnymi z%odziejami, ale równie# z bezdomnymi, #ebrz!cy-
mi czy pasa#erami na gap");
 kontrola pracowników (to specy)czne zastosowanie, cho$ cz"sto &ci&le  
zwi!zane z ochron! mienia);
zarz'dzanie (np. procesem produkcji, ruchem w mie&cie, si%ami porz!dko- 

  wymi);
cele promocyjno-informacyjne (np. udost"pnianie w Internecie obrazu  
z obiektów sportowych czy miejsc turystycznych);
cele komercyjne (np. analiza zachowania klientów centrów handlowych, 
dopasowanie reklam do odbiorców).

REKLAMA JAK Z RAPORTU MNIEJSZO"CI
Wspó#cze'nie intensywnie rozwijane s) systemy, 
które wykorzystuj) kamery do automatycznego 
analizowania zachowa$ konsumentów. W Polsce to 
wci)& egzotyka, ale by( mo&e nied#ugo si% to zmieni. 
Japo$skie centra handlowe ju& obecnie u&ywaj)  
technologii rozpoznawania twarzy, która pozwala  
na okre'lenie p#ci i wieku konsumenta.

To oczywi&cie tylko przyk%adowe mo#liwo&ci zastosowania monitoringu. Kamery 
instalowane na oddzia%ach intensywnej terapii czy w izbach wytrze(wie' maj! u%atwi$ 
opiek" nad pensjonariuszami. Przed podrzucaniem &mieci chroni$ ma monitoring 
instalowany nie tylko w lasach, ale równie# w osiedlowych altankach &mietnikowych. 
Kamery bywaj! te# wykorzystywane do ochrony przeciwpo#arowej. Niektóre pomys%y 
na wykorzystanie monitoringu mog! zaskakiwa$.

W 2010 roku broni!ca praw zwierz!t organizacja Animal Aid zaproponowa%a instalo-
wanie monitoringu w ubojniach. Mia%y one pomóc lepiej kontrolowa$ proces uboju  
i w ten sposób zapobiega$ nadmiernym cierpieniom zwierz!t. A dodatkowo – promo-
wa$ wegetarianizm.
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Ludzka kreatywno&$ nie zna granic. Samo istnienie monitoringu mo#e pobudza$ 
wyobra(ni" i sprawia$, #e b"dzie on wykorzystany do nietypowych celów. Nagrania  
z monitoringu mog! by$ na przyk%ad wykorzystywane w sztuce (patrz: s. 57);  
niektórzy organizuj! przed kamerami akcje, które maj! wprawi$ operatorów w os%u-
pienie; jeszcze inni wykorzystuj! nagrania w prywatnych b!d( biznesowych celach  
– nie zawsze w sposób konwencjonalny. 

W%a&ciciel sklepu w Brazylii u#y% w reklamie nagrania z w%amania. Filmikowi towa-
rzyszy% komunikat, #e nie warto si" w%amywa$, bo sklep oferuje rewelacyjne, nawet 
40-procentowe, zni#ki.

Monitoring mo#e by$ wykorzystywany na wiele ró#nych sposobów, ale jego 
mo#liwo&ci s! zazwyczaj przeceniane. Kamery s' obecnie traktowane jak panaceum 
na szereg spo$ecznych problemów. Na niemal ka#de nieszcz"&cie mo#na teraz zna-
le($ prost! odpowied(. Przemoc mi"dzy uczniami? Reakcja: monitoring w szko%ach. 
Katastrofa kolejowa? Recepta: kamery w kabinach maszynistów. Z%e traktowanie 
podopiecznych w #%obkach? Odpowied(: monitoring. Czasami politycy próbuj! 
takimi deklaracjami jedynie uspokoi$ zbulwersowan! opini" publiczn!. Cz"sto jed-
nak tragiczne wydarzenia staj! si" pretekstem dla przeznaczenia kolejnych &rodków 
na kamery.

PRAWO DO „SWOJEGO” NAGRANIA
Czy mamy prawo do uzyskania od w#a'ciciela kame-
ry nagrania, na którym si% znajdujemy? Polskie pra-
wo milczy na ten temat, jednak w niektórych krajach 
osoby uwiecznione na nagraniu z monitoringu maj) 
tak) mo&liwo'(. Dla osób korzystaj)cych z kamer 
oznacza to dodatkowe obowi)zki – powinny nie tylko 
wyda( film, ale równie& zabezpieczy( prywatno'( 
innych uchwyconych na nim osób.

Dzi%ki takiej regulacji obowi)zuj)cej w Wielkiej Bry-
tanii powsta# teledysk zespo#u The Get Out Clause. 
Jego cz#onkowie rozstawiali sprz%t muzyczny na 
ulicy i grali przed kamerami miejskiego monitoringu. 
A potem, korzystaj)c z przys#uguj)cego im prawa, 
domagali si% wydania materia#u filmowego.

W pa(dzierniku 2006 roku w jednym z gda'skich gimnazjów pi"ciu ch%opców  
dopu&ci%o si" molestowania kole#anki z klasy. Nast"pnego dnia pope%ni%a ona samo-
bójstwo. Ta tragiczna historia odbi%a si" szerokim echem w mediach. Wkrótce w tej 
samej szkole minister edukacji Roman Giertych zaprezentowa% program „Zero tole-
rancji dla przemocy w szkole”, który przewidywa% do)nansowanie monitoringu  
w placówkach o&wiatowych. Dzia%ania ministerstwa zaowocowa%y instalacj! kamer  
w prawie 8 tys. polskich szkó%.

Najwa#niejszym celem stawianym przed kamerami jest poprawa bezpiecze'stwa. 
Rzadko zastanawiamy si" jednak nad tym, co kryje si" za tym has%em i czy dzi"ki 
kamerom jest rzeczywi&cie bezpieczniej. Przyjrzymy si" temu w dalszej cz"&ci prze-
wodnika.

„Mimo &e niebezpiecze$stwo mo&e mie( spl)tane korzenie,  
&yczymy sobie prostych 'rodków obrony, takich, które mo&na  
by natychmiast zastosowa(”. Zygmunt Bauman
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Jak wida$, naszej bohaterce – kamerze monitoringu – uda%o si" zrobi$ zawrot-
n! karier". Monitoringowe lekarstwo jest codziennie aplikowane na wiele ró#nych 
chorób. Tylko niektóre z tych zastosowa' maj! zwi!zek z dba%o&ci! o bezpiecze'stwo, 
jednak to na tym polu obiecujemy sobie po monitoringu najwi"cej. Czy mo#e on te 
oczekiwania spe%ni$? Odpowiadaj!c na to pytanie, przyjrzymy si" trzem najwa#niej-
szym sposobom wykorzystania kamer „w s%u#bie bezpiecze'stwu”:

prewencji, 
reagowaniu na zdarzenia, 
wykorzystywaniu nagra#.

Prewencja 

Prewencyjne dzia%anie kamer ma polega$ na odstraszaniu niedosz%ych sprawców nie-
po#!danych czynów. Opiera si" na przekonaniu, #e cz%owiek jest racjonalny – kalku-
luje ryzyko i ze wzgl"du na obecno&$ kamer rezygnuje ze swoich zamiarów. Niestety 
wi"kszo&$ bada' nie potwierdza optymistycznych za%o#e' dotycz!cych pozytywnego 
wp%ywu monitoringu na poziom przest"pczo&ci. W pewnych sytuacjach – na kon-
kretnym, zamkni"tym obszarze – kamery mog! pomóc ograniczy$ &ci&le okre&lone 
zachowania. Jednak w przypadku szerzej zakre&lonych celów – zazwyczaj zawodz!.

CZY MONITORING WP-YWA NA PRZEST.PCZO",?
David Farrington i Brandon Welsch przeanalizowali 
skuteczno'( ponad 20 programów profilaktycznych 
opartych na wykorzystaniu monitoringu wdra&anych 
w kilku krajach. Statystycznie istotny spadek prze-
st%pczo'ci zauwa&yli jedynie na parkingach samo-
chodowych. Takiego zwi)zku nie zaobserwowali  
na innych terenach obj%tych badaniem (centra miast  
i bloki komunalne oraz transport publiczny). 

 
W Polsce w#a'ciwie nie prowadzi si% powa&nych 
bada$ nad dzia#aniem monitoringu. Jednym z nie- 
licznych wyj)tków s) zrealizowane w Warszawie 
niedu&e badania Paw#a Waszkiewicza. I one nie po-
twierdzi#y zwi)zku mi%dzy monta&em kamer a wzro-
stem bezpiecze$stwa. Okaza#o si%, &e w badanym 
okresie przest%pczo'( spad#a zarówno na obszarach 
obj%tych monitoringiem, jak i – nawet w wi%kszym 
stopniu – tam, gdzie nie by#o kamer. 
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Skuteczno'(
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Do ciekawych wniosków prowadz! badania sprawców przest"pstw zrealizowane  
przez Martina Gilla i Karryn Loveday. Okazuje si", #e monitoring nie by% kluczowym 
czynnikiem utrudniaj!cym przest"pcom „prac"”. Cz"&$ z nich dzia%a%a bezpo&rednio 
pod okiem kamer. Starali si" wprawdzie ograniczy$ mo#liwo&$ identy)kacji, np. za 
pomoc! kapturów czy czapek z daszkiem, jednak robili to nie tylko ze wzgl"du na 
monitoring, ale tak#e – potencjalnych &wiadków. Jedyn! grup!, dla której kamery 
stanowi%y rzeczywiste wyzwanie, byli z%odzieje sklepowi. Jednak i oni mieli swoje 
sposoby na radzenie sobie z nimi.

Wa#nym zjawiskiem, które mo#e by$ wywo%ane przez monitoring, jest tzw. 
przemieszczanie si& przest&pczo"ci. W najbli!szym otoczeniu kamer zachowania 
niezgodne z prawem podejmowane s' rzadziej, jednak sprawcy nie rezygnuj'  
z nich, tylko przenosz' si& w inne – nieobserwowane, cz&sto znajduj'ce si& tu! 
obok – miejsce. Konsekwencj! instalacji kamer mo#e by$ równie# zmiana czasu, 
taktyki, metod, o)ary b!d( rodzaju pope%nianych przest"pstw.

„Przemieszczanie si"” przest"pczo&ci dotyczy dzia%a' podejmowanych &wia- 
domie, kalkulowanych. Tymczasem na wiele niebezpiecznych zachowa' kamery  
w ogóle nie b"d! mia%y wp%ywu. Dotyczy to dzia%a' podejmowanych spontanicznie, 
pod wp%ywem emocji lub &rodków odurzaj!cych. To dlatego monitoring nie sprawdza 
si" w ograniczaniu przest"pstw z u#yciem przemocy, czyli tych, których wi"kszo&$  
z nas obawia si" najbardziej.

Przed okiem kamery mo#na si" ukry$, mo#na je oszuka$, mo#na go te# po prostu 
nie zauwa#y$. Dlatego tak wa#na jest regularna wery)kacja, jak monitoring dzia%a 
w praktyce i czy realizuje za%o#one cele. Ma to szczególnie znaczenie w przypadku 
systemów wykorzystywanych przez podmioty publiczne, które powinny dba$ 
o najwy#sze standardy, zarówno ze wzgl"du na poszanowanie praw obywateli,  
jak i gospodarowanie &rodkami publicznymi. 

Przed okiem kamery mo&na si% 
ukry(, mo&na je oszuka(, mo&na 
go te& po prostu nie zauwa&y(. 
Dlatego tak wa&na jest regular-
na weryfikacja, jak monitoring 
dzia#a w praktyce i czy realizuje 
za#o&one cele. Ma to szczególnie 
znaczenie w przypadku syste-
mów wykorzystywanych przez 
podmioty publiczne, które powin-
ny dba( o najwy&sze standardy, 
zarówno ze wzgl%du na posza-
nowanie praw obywateli, jak 
i gospodarowanie 'rodkami 
publicznymi.  

CZY MONITORING ZWI.KSZA  
BEZPIECZE/STWO W SZKO-ACH?
Wprowadzenie kamer do polskich szkó# w ramach 
rz)dowego programu dofinansowania monitoringu 
(2007–2009) mia#o s#u&y( poprawie bezpiecze$stwa. 
Niestety program nie obejmowa# rzetelnej weryfikacji 
skuteczno'ci dzia#ania kamer ani ich wp#ywu na inne 
aspekty funkcjonowania szko#y. Ministerstwo Edukacji 
Narodowej zadowoli#o si% opiniami dyrektorów szkó#, 
zgodnie z którymi dzi%ki kamerom w szko#ach jest 
bezpieczniej. Trudno jednak spodziewa( si% innych 
deklaracji od osób, które odpowiadaj) za decyzj% 
o instalacji kamer oraz za sposób ich wykorzystania. 
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Reakcja na zdarzenia

Monitoring daje mo!liwo"# ci$g%ego obserwowania danej przestrzeni i bie!"cego  
reagowania na niebezpieczne zdarzenia b"d# zachowania niezgodne z prawem. 
Taki sposób wykorzystania kamer nie jest jednak powszechny. Jest on bowiem bardzo 
kosztowny i obci$!aj$cy organizacyjnie. Wymaga zaanga!owania sporej grupy odpo-
wiednio wykwali&kowanych osób – odpowiedzialnych nie tylko za sta%$ obserwacj' 
obrazu (operatorzy), ale równie! za podejmowanie interwencji w odpowiedzi  
na zg%oszenia. 

CO UDAJE SI" WYPATRZE# OPERATOROM  WARSZAWSKIEGO MONITORINGU? 
W 2012 roku operatorzy sto!ecznego systemu monitoringu, w ramach którego dzia!a ponad 400 kamer,
zarejestrowali ponad 18 tys. „zdarze$”. Wygl%da to imponuj%co, warto jednak przyjrze& si' bli(ej temu, 
o jakie sytuacje chodzi. Okazuje si', (e prawie 40% „zdarze$” dotyczy!o przypadków spo(ywania alkoholu 
w miejscu zabronionym, osób nietrze)wych b%d) le(%cych albo zak!ócania porz%dku. Ponad 36% „zdarze$” 
to naruszenia zasad ruchu drogowego, na które jeszcze rok wcze*niej operatorzy prawie nie zwracali uwagi,
a swoje praktyki zmienili po interwencji Komendy Sto!ecznej Policji. Ponad 3% „zdarze$” dotyczy!o pobi&
i rozbojów, natomiast kradzie(y i w!ama$ – mniej ni( 0,5%. Reszt' (ponad 20%) stanowi!y sytuacje zakwalifiko-
wane jako „inne”. 

W ci%gu ca!ego 2012 roku warszawscy operatorzy poinformowali odpowiednie s!u(by o 963 „zdarzeniach” 
nosz%cych znamiona przest'pstwa. Daje to przeci'tnie 80 takich zg!osze$ na miesi%c. W ci%gu roku jedna 
kamera pomog!a w ujawnieniu *rednio nieco ponad 2 przest'pstw. 

*Dane za 2012 rok opracowane na podstawie informacji zawartych w wyst%pieniu pokontrolnym NIK 
do warszawskiego ZOSM.

Niestety w praktyce rzetelne ewaluacje nale!" do rzadko$ci. W niemal co 
drugim przebadanym przez Fundacj' Panoptykon mie"cie monitoring jest wykorzy-
stywany bez jakiejkolwiek wery&kacji skuteczno"ci dzia%ania. W%adze jedynie 53% 
miast zadeklarowa%y, !e próbuj$ sprawdza#, czy system realizuje swoje cele. Co wi'cej, 
z analizy odpowiedzi wynika, !e do tych deklaracji trzeba podchodzi# ostro!nie. 
Przeprowadzenie rzetelnej ewaluacji dzia%ania monitoringu nie jest bowiem prostym 
zadaniem. Wymaga odpowiedniej metodologii i sporego nak%adu pracy.

W przypadku systemów nastawionych na walk' z przest'pczo"ci$ najbardziej 
oczywist$ metod$ jest analiza statystyk policyjnych. Od tego warto zacz$#, ale nie 
mo!na na tym poprzesta#. Statystyki nie s$ bowiem narz'dziem doskona%ym – obej-
muj$ jedynie przest'pstwa, o których wiadomo policji, nie bior$ pod uwag' sezono-
wo"ci i przemieszczania si' przest'pczo"ci. Nie uwzgl'dniaj$ równie! wp%ywu innych 
dzia%a( prewencyjnych oraz czynników spo%ecznych (sytuacji ekonomicznej, demo-
gra&cznej czy migracji), które najbardziej oddzia%uj$ na poziom przest'pczo"ci.  
A to nie wszystko – statystyki s$ te! podatne na manipulacje.

Na takich zasadach od lat dzia%a warszawski system monitoringu (nie obejmuje on 
kamer w autobusach czy tramwajach, które jedynie rejestruj$ obraz). Operatorzy 
obserwuj$ zestaw monitorów, a gdy zauwa!$ jakie" niepokoj$ce zdarzenie, przekazuj$ 
informacje odpowiednim s%u!bom, np. policji lub stra!y miejskiej. Analiza groma-
dzonych statystyk pokazuje, !e kamery miejskiego monitoringu s$ wykorzystywane 
na do"# szerok$ skal'. Jednak interwencje podejmowane na podstawie zg%osze( od 
operatorów dotycz$ najcz'"ciej prozaicznych sytuacji, przede wszystkim drobnych 
wykrocze(. Zg%oszenia powa!nych przest'pstw zdarzaj$ si' znacznie rzadziej.
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Wykorzystywanie nagra$

Monitoring mo#e by$ wykorzystywany do wyja"niania okoliczno"ci zdarze#, "ciga-
nia sprawców przest&pstw i poci'gania ich do odpowiedzialno"ci. Policjanci chwal! 
sobie mo#liwo&$ korzystania z kamer monitoringu. Jednak ich rzeczywisty wp%yw na 
efektywno&$ pracy &ledczej nie jest do ko'ca zbadany. Faktem jest, #e dowód z nagra' 
z monitoringu zago&ci% ju# w praktyce wymiaru sprawiedliwo&ci, równie# polskie-
go. Z informacji zebranych przez Paw%a Waszkiewicza wynika, #e najcz"&ciej jest on 
wykorzystywany w post"powaniach zwi!zanych z przest"pstwami przeciwko mieniu 
(przede wszystkim kradzie#ami sklepowymi), w dalszej kolejno&ci w sprawach doty-
cz!cych przest"pstw przeciwko #yciu i zdrowiu.

W praktyce korzystanie z monitoringu do wyja&niania przebiegu wydarze' b!d( 
identy)kacji mo#e wi!za$ si" z wieloma problemami. Je&li dana osoba b!d( instytu-
cja nie dysponuje zapisem obrazu, musi najpierw uzyska$ do niego dost"p. Poniewa# 
brakuje jasnych zasad udost"pniania nagra', w jednym przypadku mo#e si" to okaza$ 
banalnie proste, w innym – granicz!ce z cudem. Praktyki – zarówno publicznych 
instytucji, jak i prywatnych podmiotów – s! bardzo ró#ne. W co czwartym przeba-
danym przez Fundacj" Panoptykon mie&cie w uzasadnionych przypadkach nagrania 
udost"pniane s! bezpo&rednio mieszka'com. Bardzo cz"sto jednak trzeba spraw! 
zainteresowa$ na przyk%ad policj", co w przypadku drobniejszych narusze' mo#e si" 
okaza$ nie lada wyzwaniem.

Mo#liwo&$ skorzystania z nagrania to dopiero po%owa sukcesu. Kolejnym kro-
kiem jest wyci!gni"cie wniosków, co – wbrew pozorom – mo#e okaza$ si" trudne. 
Najbardziej prozaiczny powód to oczywi&cie s%aba jako&$ nagrania. Mo#e ona wy-
nika$ z ograniczonych mo#liwo&ci technicznych sprz"tu, z%ych warunków atmosfe-

Obecno&$ kamery monitoringu nigdy nie gwarantuje bezpiecze'stwa, nawet 
wówczas, gdy obraz jest na bie#!co obserwowany przez operatorów. Kamera mo#e by$ 
skierowana w nieodpowiedni! stron", podgl!d mo#e by$ czasowo wy%!czony albo po 
prostu osoba odpowiedzialna za &ledzenie obrazu mo#e co& przeoczy$. Zdarzaj! si" 
równie# przypadki, gdy pod kamerami dochodzi do tragedii (np. zabójstw) na oczach 
operatorów, ale wszystko dzieje si" na tyle szybko, #e zaalarmowane s%u#by nie s!  
w stanie zd!#y$ z pomoc!.

W niektórych sytuacjach instalacja monitoringu niesie ryzyko obni#enia stan-
dardu bezpiecze'stwa. Dzieje si" tak wówczas, gdy obecno&$ kamer odwraca uwag" 
od innych &rodków ostro#no&ci. Na przyk%ad mo#liwo&$ podgl!dania obrazu z kamer 
w izbach wytrze(wie' mo#e zniech"ca$ personel do bezpo&redniego sprawdzania 
stanu zdrowia podopiecznych. Z raportu Rzecznika Praw Obywatelskich wynika,  
#e mo#e to by$ jeden z czynników wp%ywaj!cych na du#! liczb" odnotowywanych 
tam zgonów. 

rycznych b!d( niedostatecznego o&wietlenia. Jednak nawet przy nagraniach wysokiej 
jako&ci odtworzenie przebiegu wydarze' i identy)kacja osób nie zawsze s! mo#liwe. 
Obraz zarejestrowany przez kamer" jest zazwyczaj wycinkiem jakiego& szeregu 
zdarze', do których interpretacji mo#e brakowa$ kontekstu. Trzeba równie# liczy$ si" 
z mo#liwo&ci! b%"dnej identy)kacji – zdarza si" to nawet wówczas, gdy dokonuj! jej 
eksperci, a jako&$ nagra' nie budzi zastrze#e'. 

Mo#e si" zdarza$, #e na nagraniu dobrze wida$ przebieg zdarzenia i oblicze 
sprawcy, jednak nie wiadomo, kim on jest. W takiej sytuacji najbardziej oczywiste 
wydaje si" upublicznienie nagrania. Jednak i tutaj czaj! si" problemy. Po pierwsze, 
mo#na w ten sposób napi&tnowa% publicznie osoby, których wina nie zosta$a udo-
wodniona. Po drugie, trzeba si" liczy$ z tym, #e nasze dzia%ania b"d! bezprawne.  
Ten problem dotyczy nie tylko prywatnych osób, ale równie# instytucji publicznych. 
Prawo nie daje bowiem wyra(nej podstawy do upubliczniania wizerunków osób, 
które nie s! &cigane listem go'czym ani nie jest prowadzone przeciwko nim post"po-
wanie przygotowawcze b!d( s!dowe. Wreszcie, takie dzia%anie mo#e si" okaza$  
po prostu nieskuteczne.

Pewn! warszawiank" spotka%a pewnego dnia niemi%a niespodzianka. Okaza%o si",  
#e jej rower zosta% skradziony, mimo #e zapobiegliwie przypi"%a go pod kamer!  
monitoringu. Uda%o si" jej uzyska$ nagranie, które nast"pnie opublikowa%a na portalu 
spo%eczno&ciowym i przekaza%a mediom. Nic to jednak nie da%o. Para z%odziei zosta%a 
wprawdzie zatrzymana kilka tygodni pó(niej, ale nie dzi"ki monitoringowi, ale prze-
chodniom, którzy zauwa#yli kolejn! kradzie# i uj"li sprawców.
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W praktyce monitoring nie 
zmniejsza strachu przed 
przest%pczo'ci). Osoby, które 
s) 'wiadome obecno'ci kamer, 
nawet bardziej obawiaj) si%  
o swoje bezpiecze$stwo.  
Kamery nie rozprawiaj) si%  
z przyczynami l%ku, stanowi) 
natomiast namacalny dowód, 
&e wokó# czai si% zagro&enie. 
Dlatego w d#u&szej perspekty-
wie mog) one przynie'( efekty 
odwrotne od zamierzonych.  

Poczucie bezpiecze$stwa

Wp%yw kamer na poziom bezpiecze'stwa nie jest tak oczywisty, jak mog%oby si" 
wydawa$ na pierwszy rzut oka. Dlatego coraz cz"&ciej wskazuje si", #e tym, co ludzie 
naprawd& kupuj' wraz z kamerami monitoringu, jest poczucie bezpiecze#stwa. 

BEZPIECZE/STWO A POCZUCIE BEZPIECZE/STWA
Rzeczywisty poziom bezpiecze$stwa nie pozostaje 
oczywi'cie bez wp#ywu na poczucie bezpiecze$-
stwa. Im wi%cej zagro&e$ czyha wokó#, tym mniejsza 
szansa, &e b%dziemy si% czu( komfortowo. Jednak nie 
znajdziemy tutaj prostych zale&no'ci. Na poczucie 
bezpiecze$stwa poza osobistymi do'wiadczeniami 
wp#yw ma wiele ró&nych czynników: spo#eczne i kul-
turowe (np. dominuj)ce warto'ci, przekaz medialny) 
– z jednej strony – i indywidualne (p#e(, wiek, osobi-
ste preferencje) – z drugiej. Wszystko to przyczynia 
si% do tego, &e rzeczywiste bezpiecze$stwo i poczucie 
bezpiecze$stwa mog) wyra*nie si% rozej'(. Wspó#-
cze'nie wiele osób &yje w bezpiecznym otoczeniu, 
jednak mimo to towarzyszy im poczucie zagro&enia. 

Wi"kszo&$ polskiego spo%ecze'stwa opowiada si" za zwi"kszeniem liczby kamer  
w przestrzeni publicznej (patrz: s. 53-55). Wiele osób deklaruje, #e poczuje si" lepiej, 
je&li monitoring na danym terenie zostanie zainstalowany. Niektórzy wr"cz aktywnie 
zabiegaj! o monta# kamer w swojej okolicy.

Jednak w praktyce na nasze poczucie bezpiecze'stwa wi"kszy wp%yw ni# obec-
no&$ kamer ma chocia#by dobre o&wietlenie przestrzeni i brak niepotrzebnych  
zau%ków. Potwierdzaj! to wyniki bada' Paw%a Waszkiewicza zrealizowane na war-
szawskiej Woli. Nawet na poziomie deklaracji systemy monitoringu znalaz%y si" 
dopiero na ósmej pozycji w&ród czynników o najwi"kszym wp%ywie na poczucie 
bezpiecze'stwa. Co wi"cej, badane osoby nie zdawa%y sobie sprawy z tego, gdzie  
w ich okolicy zamontowane by%y kamery. 

W praktyce monitoring nie zmniejsza strachu przed przest"pczo&ci!. Osoby,  
które s! &wiadome obecno&ci kamer, nawet bardziej obawiaj! si" o swoje bezpiecze'-
stwo. Kamery nie rozprawiaj' si& z przyczynami l&ku, stanowi' natomiast nama-
calny dowód, !e wokó$ czai si& zagro!enie. Dlatego w d%u#szej perspektywie mog! 
one przynie&$ efekty odwrotne od zamierzonych.

Zastanówmy si", co „komunikuje” nam kamera zamontowana na &cianie bu-
dynku? Mo#e ona mówi$: „Pilnujemy ci", nic ci nie grozi”. Albo: „Patrz" na ciebie! 
Cokolwiek zrobisz, ja to zobacz"”. Mo#e te# sygnalizowa$ zagro#enie, mówi!c:  
„W tym miejscu jest niebezpiecznie, dlatego tu jestem”. Ten sygna% mo#emy odbiera$, 
nawet je&li nie zdajemy sobie z tego sprawy. Dlatego monitoring i inne narz"dzia s%u-
#!ce zwi"kszeniu poczucia bezpiecze'stwa mog! w praktyce dzia%a$ jak „wzmacniacz 
l"ku”.
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Utracone korzy'ci

ILE KOSZTUJ+ „PUBLICZNE” KAMERY?
W przypadku kamer montowanych za pieni)dze 
publiczne szczególne znaczenie ma transparentno'( 
ponoszonych wydatków. Niestety pozostawia ona 
sporo do &yczenia. Informacje na ten temat zazwy-
czaj nie s) podawane w przyst%pny sposób, lecz 
rozproszone po ró&nych pozycjach bud&etu. Dlatego 
bardzo trudno si% zorientowa(, ile publiczne instytu-
cje wydaj) na kamery. 

Stosunkowo naj#atwiej zebra( informacje na temat 
miejskich systemów monitoringu. Z informacji 
uzyskanych przez Fundacj% Panoptykon wynika, &e 
zró&nicowanie 'rodków przeznaczanych na ten cel 
jest w polskich miastach bardzo du&e. W wi%kszo'ci 
przypadków kwoty wydawane na monitoring rosn) 
z roku na rok, cho( z bardzo ró&n) dynamik). 

Najwi%cej na monitoring wydaj) miasta wojewódz-
kie. Zdecydowan) liderk) jest znowu Warszawa. 
Samo utworzenie zintegrowanego systemu kosztowa-
#o stolic% prawie 59 mln z#otych, a jego utrzymanie 
przez ostatnie 10 lat (2003–2012) poch#on%#o oko#o 
104 mln z#otych. Koszt utrzymania jednej kamery 
to prawie 3 tys. z#otych na miesi)c. Roczny bud&et 
sto#ecznego Zak#adu Obs#ugi Systemu Monitoringu 
wynosi oko#o 15 mln z#otych, czyli mniej wi%cej tyle, 
ile w ca#ym roku ma do dyspozycji kluczowa instytu-
cja powo#ana dla ochrony prywatno'ci – GIODO.

Analizuj!c skuteczno&$ dzia%ania kamer, 
warto zwróci$ uwag" na koszty )nanso-
we, jakie poch%ania ich wykorzystywanie 
na masow! skal". Zakup pojedynczej 
kamery ni#szej jako&ci nie stanowi du#e-
go wydatku. Je&li jednak przemno#ymy 
cen" kamery przez liczb" wykorzysty-
wanych urz!dze', dodamy do tego koszt 
innego niezb"dnego sprz"tu oraz obs%ugi 
i eksploatacji monitoringu, oka#e si", #e 
poch%ania on ogromne sumy. Ile dok%ad-
nie? Tego niestety nie wiadomo. Pewne 
jest tylko to, #e koszty te ponosimy  
wszyscy – i to nie tylko p%ac!c podatki, 
ale równie# robi!c zakupy i korzystaj!c  
z ró#nych us%ug.

Dlatego warto si" zastanowi$,  
jakich korzy&ci nie uzyskamy w zwi!zku  
z instalacj! kamer. To pytanie jest szcze-
gólnie zasadne w przypadku instytucji, 
które gospodaruj! publicznymi &rod-
kami. Wydanie pieni&dzy na kamery 
oznacza, !e mo!e ich zabrakn'% na co" 
innego. Co wi"cej, %atwo&$ korzystania 
z tego narz"dzia mo#e odwraca$ uwag" 
od alternatywnych rozwi!za', by$ mo#e 
mniej oczywistych, ale bardziej potrzeb-
nych i skutecznych.

W ramach programu do)nansowania monitoringu w szko%ach na instalacj" kamer 
w prawie 8 tys. placówek wydano ponad 108 mln z%otych (prawie 77 mln z bud#etu 
pa'stwa). A to tylko cz"&$ &rodków wydanych na kamery w szko%ach. Skutki realizacji 
programu nie zosta%y wprawdzie w sposób rzetelny zwery)kowane, jednak wyniki 
bada' „Szko%a bez przemocy” sugeruj!, #e obecno&$ kamer nie ma wp%ywu na po-
ziom mi"dzyuczniowskiej przemocy. Du#o wa#niejsza jest dobra atmosfera panuj!ca 
w szkole oraz nauczyciele wspieraj!cy swoich podopiecznych i po&wi"caj!cy im sporo 
uwagi. By$ mo#e zatem pieni!dze wydane na kamery mo#na by%o lepiej spo#ytkowa$, 
przeznaczaj!c je na przyk%ad na szkolenia dla nauczycieli oraz zaj"cia pro)laktyczne 
dla uczniów i rodziców.

„[Monitoring w szkole podstawowej] to poroniony pomys#. To tylko 
koszty. Lepiej zainwestowa( w ludzi ni& w tego typu sprz%t… bo to 
ludzie reaguj), jak co' si% dzieje. Sprz%t? To jest martwe, zarejestru-
je tylko”. Pedago&ka, szko#a podstawowa, Warszawa

 

Pieni!dze to najbardziej konkretny, ale nie jedyny koszt zwi!zany z dzia%aniem 
monitoringu. Warto zastanowi$ si" wi"c nad tym, jak! cen" p%acimy w mniej nama-
calnej walucie: naszej wolno&ci i prywatno&ci. I czy rzeczywiste korzy&ci równowa#! 
ponoszone koszty spo%eczne. Tym w%a&nie zajmiemy si" w kolejnym rozdziale.

To nie wszystko. Nadzór mo!e nas od siebie uzale!nia%. Je"li gdzie" regularnie 
widzimy ochron& i kamery, mo!e si& okaza%, !e poczujemy si& nieswojo, gdy nagle 
znikn' – nawet je&li wokó% jest bezpiecznie. Je#eli wi"kszo&$ czasu sp"dzamy w prze-
strzeniach poddanych ci!g%ej kontroli – na strze#onych osiedlach, w centrach handlo-
wych, w chronionych biurach czy szko%ach – mo#e si" okaza$, #e z czasem w innych 
miejscach przestaniemy si" czu$ komfortowo. 
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Skutki uboczne
Rozdzia# 3 W poprzednim rozdziale zastanawiali&my si" nad tym, czy nasza bohaterka  

– kamera monitoringu – mo#e by$ skutecznym lekarstwem na ró#ne spo%eczne  
choroby. W tej cz"&ci omówimy równie wa#ny, cho$ cz"sto lekcewa#ony, problem: 
skutki uboczne monitoringowej terapii.

Na pytanie, czym p%acimy za #ycie w otoczeniu nadzorowanym przez kamery, 
cz"&$ osób odpowie bez wahania: swoj! prywatno&ci!. To jednak nie jedyne wyzwa-
nie zwi!zane ze stosowaniem monitoringu na masow! skal". Przyjrzyjmy si" kilku 
kluczowym problemom. 

Ograniczenia prywatno'ci

Ingerencj' w prywatno"% mo!e by% ju! sama obserwacja naszego zachowania.  
Jednak z najbardziej dokuczliwymi naruszeniami mamy do czynienia wówczas, 
gdy kamera wkracza w przestrze# domow', w sfer& naszej intymno"ci lub umo!li-
wia zdobycie informacji, które chcemy zachowa% dla siebie. W jakich sytuacjach  
do tego dochodzi?

toaletach. Dotyczy to na przy-
k%ad zak%adów pracy, gdzie pracownicy mog! w ogóle nie wiedzie$ o zamon-
towanych kamerach albo nie wyra#a$ sprzeciwu ze wzgl"du na obaw" utraty 
pracy. Kamery s! instalowane równie# w szkolnych ubikacjach. W Polsce nie 
jest to powszechna praktyka, jednak rz!dowy program do)nansowania mo-
nitoringu w szko%ach przewidywa% instalowanie kamer w%a&nie w toaletach.

przymierzalniach. Coraz po-
wszechniejsz! praktyk! jest umieszczanie monitoringu w przebieralniach 

 w o&rodkach sportowych, np. na basenach.
salach szpitalnych i karetkach. 

osiedlowego monitoringu bywaj! montowane niedaleko drzwi  
  wej&ciowych do mieszka' b!d( nad skrzynkami pocztowymi. Dzi"ki temu  
  mo#na &ledzi$, kto odwiedza mieszka'ców i kto z nimi koresponduje.   
  Zdarza si" nawet, #e obraz z kamer obejmuje wn&trza mieszka#.

terminale do p$acenia  
  kart' w taki sposób, #e obs%uga jest w stanie odczytywa$ numery PIN  
  wprowadzane przez klientów.

Monitoring wyposa#ony w funkcj" rejestracji d(wi&ku daje mo#liwo&$ zbierania 
informacji, które wielu z nas chcia%oby zachowa$ dla siebie. Dlatego wi!#e si" z g%"bsz! 
ingerencj! w prywatno&$ i wywo%uje szczególne kontrowersje. 

36
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Przyj"ty w 2007 roku program do)nansowania monitoringu w szko%ach przewidywa% 
zakup kamer rejestruj!cych nie tylko obraz, ale równie# d(wi"k. Ten element progra-
mu wzbudzi% najwi"kszy opór. Zaprotestowali mi"dzy innymi Rzecznik Praw  
Obywatelskich i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. W swoich wyst!-
pieniach do Ministra Edukacji Narodowej podkre&lali, #e to zbyt g%"boka ingerencja  
w prywatno&$ uczniów i nauczycieli. Pod naciskiem krytycznych g%osów zdecydo-
wano si" na zmian" programu. Oczywi&cie nie oznacza to, #e w praktyce monitoring 
wyposa#ony w mikrofony nie jest w szko%ach wykorzystywany.

BRAK ZASAD
Skoro kamery monitoringu mo&emy spotka( na ka&dym rogu, mog#oby si% wydawa(, &e ich dzia#anie musi by( 
uregulowane przez prawo. Niestety nic bardziej mylnego. Polskie prawo nie okre'la zasad, na jakich powinien 
dzia#a( monitoring. Obowi)zuj)ce przepisy odnosz) si% tylko do niektórych przypadków korzystania z kamer, 
np. w zak#adach karnych albo w trakcie imprez masowych. To jednak wyj)tki.

Ma to daleko id)ce konsekwencje. W#a'ciwie nie wiadomo, co jest dozwolone, a co zakazane. Prawo nie 
okre'la, gdzie mo&na instalowa( kamery, kto mo&e to robi( i w jakim celu. Nie wiadomo, jak d#ugo powinny 
by( przechowywane nagrania, w jaki sposób nale&y je zabezpiecza(, komu mo&na udost%pnia(. Nie ma nawet 
obowi)zku informowania, gdzie zainstalowane s) kamery. Brakuje równie& instytucji, która kontrolowa#aby,  
w jaki sposób monitoring jest wykorzystywany w praktyce.

Z najwi%ksz) woln) amerykank) mamy do czynienia w przypadku monitoringu wykorzystywanego przez 
prywatne podmioty. Jednak równie& dzia#anie publicznych instytucji pozostawia wiele do &yczenia. Zdarza 
si%, &e korzystaj) one z monitoringu bez podstawy prawnej. Legalnie kamery mo&e montowa( policja czy  
stra& miejska. Ale ju& na przyk#ad instalowanie kamer w szko#ach nie ma umocowania w ustawie i mo&na  
mie( w)tpliwo'ci, czy jest zgodne z konstytucj). 

Dzia#anie monitoringu mog#aby regulowa( ustawa o ochronie danych osobowych. W wielu przypadkach 
bowiem nagrania z kamer zawieraj) takie dane. W praktyce jednak ustawa stosowana jest tylko wyj)tkowo 
i to w sposób wyrywkowy. Z analizy rejestru zbiorów danych prowadzonych przez Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych wynika, &e do tej pory zg#oszono raptem kilkadziesi)t zbiorów dotycz)cych 
nagra$ z monitoringu, co stanowi ledwie zauwa&alny u#amek wszystkich zbiorów (ponad 100 tys.).

Problem braku zasad dzia#ania monitoringu podnoszony jest od d#u&szego czasu zarówno przez organizacje 
spo#eczne (np. Fundacj% Panoptykon), jak i instytucje publiczne (np. Rzecznika Praw Obywatelskich, GIODO). 
Nawet podmioty korzystaj)ce z kamer narzekaj) na to, &e s) zmuszone dzia#a( na niejasnych zasadach. Mini-
sterstwo Spraw Wewn%trznych obiecuje, &e projekt ustawy zostanie nied#ugo przygotowany. Na razie jednak 
nie uda#o si% opracowa( nawet za#o&e$.

Stworzenie sensowej regulacji prawnej dzia#ania monitoringu nie jest prostym zadaniem. Nie usprawiedliwia 
to jednak zaniedbania legislacyjnego, z którym mamy do czynienia w Polsce. W Hiszpanii przepisy dotycz)ce 
dzia#ania monitoringu przyj%to jeszcze w latach 90. XX wieku.

Metody radzenia sobie z monitoringowym wyzwaniem regulacyjnym s) ró&ne. Niektóre pa$stwa zdecydowa#y 
si% na kompleksowe uregulowanie dzia#ania monitoringu w odr%bnym akcie prawnym. W innych zasady dzia-
#ania kamer rozproszone s) w ró&nych dokumentach. Do'( cz%sto kluczowe regulacje zawarte s) w ustawach 
o ochronie danych osobowych. Zdarza si% równie&, &e – jak w Wielkiej Brytanii – cz%'( rozwi)za$ nie ma 
charakteru obowi)zuj)ce prawa, ale kodeksów dobrych praktyk. W niektórych pa$stwach 'ci'le uregulowano 
dzia#anie prywatnych systemów, w innych najwi%ksze ograniczenia dotycz) tych publicznych.

Ze szczególn! ingerencj! w auto-
nomi" jednostki wi!#e si" korzystanie 
z monitoringu ukrytego przed obser-
wowanymi osobami. Dzi"ki rozwojowi 
male'kich i %atwiejszych do zamaskowa-
nia kamer staje si" to coraz prostsze. 

Nie trzeba jednak kamer specjalnie 
ukrywa$, by nagra$ osoby, które zupe%nie 
nie zdaj! sobie sprawy z tego, #e s! ob-
serwowane. Wi!#e si" to mi"dzy innymi 
z brakiem odpowiedniej informacji. 
W%adze a# 42% przebadanych przez  
Fundacj" Panoptykon miast przyzna%y, 
#e w ogóle nie informuj! swoich miesz-
ka'ców o tym, #e dana przestrze' jest 
obj"ta monitoringiem. 

Tymczasem w wielu krajach mo#e-
my spotka$ tablice szczegó%owo infor-
muj!ce o kamerach zainstalowanych na 
danym obszarze. Zazwyczaj wynika to  
z wymogów prawnych. W Polsce 
podmioty korzystaj!ce z monitoringu 
takiego obowi!zku nie maj!. Dlatego 
tablice pojawiaj! si" rzadko, a je&li ju#, to 
s%u#! raczej promocji b!d( odstraszaniu 
ni# rzetelnej informacji. Nie dowiemy si" 
z nich, do kogo nale#y kamera ani z kim  
i w jaki sposób mo#emy skontaktowa$  
si" w razie pyta' b!d( problemów. 

PRYWATNO",
Bardzo trudno jednoznacznie zdefiniowa( prywat-
no'(. Najogólniej mo&na powiedzie(, &e dotyczy 
ona sfery naszej osobistej autonomii, np. prawa do 
decydowania o tym, jakie informacje na nasz temat 
s) dost%pne dla innych. Rozumienie prywatno'ci 
zale&y od miejsca, czasu, kultury. Niektórzy uwa&aj), 
&e jest ona wytworem wspó#czesnych zachodnich 
spo#ecze$stw, inni widz) w niej ide% uniwersaln). 

Prywatno'( jest „warto'ci) sam) w sobie”. Mo&emy 
poczu(, &e kto' j) naruszy#, nawet je'li nie ponie'li-
'my &adnej namacalnej szkody. Wystarczy, &e kto' 
pod nasz) nieobecno'( myszkowa# w naszym domu, 
pods#ucha# intymn) rozmow%, bez pozwolenia za 
bardzo si% do nas zbli&y# albo ostentacyjnie gapi#.

ANONIMOWO", W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
S) kraje, w których kamery instalowane w prze- 
strzeni publicznej postrzegane s) jako narz%dzie  
inwigilacji i wywo#uj) spory opór spo#eczny.  
W Polsce monitoring nie budzi jednak takich kontro-
wersji (patrz: s. 53-55). Wielu z nas nie widzi proble-
mu dopóty, dopóki w danej przestrzeni mo&e czu( si% 
anonimowo. A poniewa& przestrze$ publiczna jest 
przez wiele osób postrzegana jako miejsce, w którym 
mo&na zachowa( anonimowo'(, rejestracja tego, 
co si% tam dzieje, zazwyczaj nie jest postrzegana jako 
ingerencja w prywatno'(. 

Wiele wskazuje na to, &e w przysz#o'ci b%dziemy 
musieli zapomnie( o z#udzeniu anonimowo'ci  
w przestrzeni publicznej. Mo&e si% do tego przyczyni( 
rozwój automatycznych systemów umo&liwiaj)cych 
#)czenie informacji zebranych za pomoc) monitorin-
gu z innymi danymi znajduj)cymi si% w systemie.  
Na tej zasadzie ju& dzisiaj dzia#aj) algorytmy rozpo-
znaj)ce numery tablic rejestracyjnych samochodów. 
By( mo&e w przysz#o'ci systemy automatycznego 
rozpoznawania twarzy zostan) dopracowane na 
tyle, &e b%dzie mo&liwe ich stosowanie na masow) 
skal%. Dotyczy to równie& technologii umo&liwiaj)cej 
'ledzenie obiektów, zarówno dzi%ki integrowaniu 
informacji z wielu kamer, jak i dzi%ki systemom 
mobilnym.

Obecnie kamery wykorzystywane s! w sposób zupe%nie dowolny. Ma to zwi!zek 
z brakiem odpowiednich regulacji prawnych. Nawet miejskie systemy monitoringu 
w ka#dej miejscowo&ci dzia%aj! inaczej. Ró#nice dotycz! na przyk%ad d%ugo&ci prze-
chowywania nagra': w niektórych miastach s! one kasowane po trzech dniach,
w innych – le#akuj! przez trzy miesi!ce. Trudno takie ró#nice racjonalnie uzasadni$.
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W praktyce nie wiemy, gdzie  
zainstalowane s) kamery,  
w któr) stron% patrz) i czy  
w ogóle dzia#aj). Nie wiemy,  
kto nas obserwuje i do czego 
wykorzystuje obraz i nagrania. 
Rozpowszechnienie kamer moni-
toringu w otaczaj)cej przestrzeni 
sprawia, &e ka&dy z nas mo&e 
zosta( uchwycony w jakiej' kom-
promituj)cej b)d* k#opotliwej  
sytuacji. I nawet nie zdawa(  
sobie z tego sprawy. Chyba &e 
nagranie z naszym udzia#em  
stanie si% medialnym b)d* inter-
netowym hitem.  

Pole do nadu&y(

W praktyce nie wiemy, gdzie zainstalowane s! kamery, w któr! stron" patrz!  
i czy w ogóle dzia%aj!. Nie wiemy, kto nas obserwuje i do czego wykorzystuje obraz 
i nagrania. Rozpowszechnienie kamer monitoringu w otaczaj!cej przestrzeni sprawia, 
#e ka!dy z nas mo!e zosta% uchwycony w jakiej" kompromituj'cej b'd( k$opotliwej 
sytuacji. I nawet nie zdawa$ sobie z tego sprawy. Chyba #e nagranie z naszym udzia-
%em stanie si" medialnym b!d( internetowym hitem.

Jako obywatele, konsumenci czy pracownicy nie mamy #adnej kontroli nad tym,  
w jaki sposób monitoring jest wykorzystywany w praktyce. Brakuje równie# instytu-
cji, która sta%aby na stra#y naszych praw. Deficyt zarówno spo$ecznej, jak i instytu-
cjonalnej kontroli stwarza ogromne pole do nadu!y%. Tylko niektóre z nich ujrz! 
kiedykolwiek &wiat%o dzienne.

Kamera monitoringu to tylko niepozorny kawa%ek tworzywa, na który wielu  
z nas nie zwraca uwagi. Jednak „po drugiej stronie systemu” siedz! zazwyczaj ludzie, 
którzy obserwuj! nasze zachowanie. Badania Clive’a Norrisa i Gary’ego Armstronga 
pokazuj!, #e uwag& operatorów zwracaj' najcz&"ciej te osoby, które z jakich" 
wzgl&dów wydadz' si& podejrzane b'd( interesuj'ce. Decyduje oczywi&cie wygl!d 
zewn"trzny i takie cechy jak wiek, p%e$, kolor skóry czy ubranie. W swoich ocenach 
operatorzy pos%uguj! si" stereotypami. Najbardziej podejrzani s! m%odzi m"#czy(ni, 
zw%aszcza ci o ciemnym kolorze skóry albo przynale#!cy do jakiej& subkultury. To na 
nich najd%u#ej skupia si" uwaga operatorów, nawet je&li nie robi! nic z%ego. Kobiety 
równie# wzbudzaj! zainteresowanie, ale na nie m"scy operatorzy patrz! raczej… 
dla przyjemno&ci. 

Cienka granica mi"dzy chwilowym zawieszeniem wzroku a wkroczeniem w sfer" 
intymn! obserwowanych osób bywa przekraczana. Zdarza%y si" przypadki wykorzy-
stywania monitoringu do podgl!dania kobiet: robienia zbli#e' na biusty i po&ladki, 
instalowania kamer w sklepowych przymierzalniach czy zagl!dania do mieszka'. 

W 2004 roku operatorzy monitoringu w brytyjskim mie&cie Sefton skierowali kamery 
na okna jednego z mieszka' i podgl!dali m%od! kobiet". Seans by% tak ciekawy, #e  
w celu wprowadzenia odpowiedniej atmosfery przygasili &wiat%o w centrum ogl!do-
wym. Ca%a sprawa wysz%a na jaw… dzi"ki kamerom obserwuj!cych operatorów.

Oczywi&cie dzi"ki odpowiedniej kontroli pracy operatorów i zabezpieczeniom 
technicznym wielu nadu#yciom mo#na zapobiega$. Jednak bior!c pod uwag" skal" 
wykorzystania monitoringu, trudno sobie wyobrazi$ ich eliminacj". 

Niektórym marzy si" ograniczenie roli operatorów i mo#liwie szerokie zast!pie-
nie ich technologi!. Mia%oby to nie tylko wyeliminowa$ nadu#ycia, ale przede wszyst-
kim obni#y$ koszty dzia%ania monitoringu. Temu s%u#! systemy oparte na automa-
tycznym wykrywaniu zagro!e#, które maj! same wy%apywa$ dzia%ania zdefiniowane 
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PRZEWIDYWANIE PRZYSZ-O"CI
Systemy oparte na automatycznym wykrywaniu 
zagro&e$ s) przejawem nowego sposobu my'lenia  
o bezpiecze$stwie i sprawiedliwo'ci. Nie chodzi ju&  
o to, by schwyta( i ukara( jednostk%, która zrobi#a co' 
z#ego. Dzi%ki nowym technologiom próbujemy namie-
rzy( tych, którzy stwarzaj) zagro&enie. Wyznaczni-
kiem ma by( „anormalne” zachowywanie. Bardzo 
trudno jednak zdefiniowa( je tak, by rzeczywi'cie 
wy#apywa( najwi%ksze zagro&enia. Rzeczywisto'( 
uparcie wymyka si% nawet najbardziej zaawansowa-
nym algorytmom.

Niestety takie systemy mog! wi"cej problemów generowa$ ni# rozwi!zywa$. 
Decyzja dotycz!ca tego, jakie zachowane b!d( element wygl!du zostan! uznane za 
podejrzane, le#y w sferze arbitralno&ci twórców systemu i nie jest poddana demo-
kratycznej kontroli. Mo#e to doprowadzi$ do obj"cia cz"&ci osób nieuzasadnionym 
nadzorem tylko dlatego, #e na podstawie jakiej& cechy zostan! zaszufladkowane jako 
„podejrzane”. To rodzi ryzyko dyskryminacji i pomy%ek.

Na razie mo#liwo&ci wykorzystywania algorytmów w codziennej pracy s! ogra-
niczone, a badania nad bardziej zaawansowanymi funkcjami budz! kontrowersje.  
W Polsce spore poruszenie wywo%a%y informacje o zaanga#owaniu polskich uczelni  
w prace nad inteligentnym monitoringiem w ramach projektu INDECT. Jednak infor-
macje o wi"kszo&ci takich projektów nawet nie przedzieraj! si" do opinii publicznej.

Upublicznienie nagra$

Wyzwania dla prywatno&ci zwi!zane z rozwojem monitoringu nie dotycz! tylko  
ingerencji ze strony podmiotów korzystaj!cych z kamer. Dzi&ki monitoringowi ka!-
dy z nas mo!e sta% si& osob' publiczn', nie zabiegaj'c o to, a nawet nie zdaj'c sobie 
z tego sprawy. Wystarczy, !e nagranie z naszym udzia$em zostanie udost&pnione 
mediom lub trafi do sieci. 

W Polsce brakuje precyzyjnych zasad upubliczniania nagra' z monitoringu. 
Nawet na poziomie miejskich systemów mo#emy si" spotka$ z ró#nymi praktykami. 
W%adze prawie co dziesi!tego zbadanego przez Fundacj" Panoptykon miasta przyz- 
na%y si" do umieszczania nagra' z monitoringu na stronach lokalnych instytucji,  
a co szóstego – do ich udost"pniania mediom. Ba%agan jest tak du#y, #e cz"sto trudno 
oddzieli$ oficjaln! polityk" informacyjn! danej instytucji od zwyk%ego wycieku.

Zgodnie z prawem autorskim wizerunek osoby, która zosta%a uwieczniona na 
nagraniach, podlega ochronie. Tylko w okre&lonych sytuacjach mo#e by$ upublicznio-
ny bez zgody tej osoby. Ta zasada powinna mie$ zastosowanie równie# w przypadku 
monitoringu. W praktyce jednak nie jest powszechnie przestrzegana. 

W sieci mo#emy znale($ setki nagra' pochodz!cych z monitoringu, które nie 
spe%niaj! tego wymogu. W mediach cz"&ciej znajdziemy filmy, na których twarze 
zarejestrowanych osób s! w jaki& sposób zakryte. Je&li jednak spojrzymy na t" 
praktyk" z punktu widzenia ochrony prywatno&ci, to oka#e si", #e w wielu przypad-
kach nie rozwi!zuje ona problemu. Znajomi mog! rozpozna$ dan! osob" po ubraniu, 
fryzurze czy sposobie zachowania.

W 1995 roku Geoffrey Peck wyszed% w &rodku nocy ze swego domu. Z no#em w r"ku  
i zamiarem pope%nienia samobójstwa skierowa% si" w stron" centrum miasta.  
Zosta% jednak zauwa#ony przez operatora monitoringu, a wezwane s%u#by ratunkowe 
udzieli%y mu pomocy. Nagranie z udzia%em Pecka zosta%o udost"pnione mediom  
i wy&wietlone w programie telewizyjnym. Mimo zamazania twarzy zosta% on rozpo-
znany przez znajomych. Sprawa trafi%a ostatecznie do Europejskiego Trybuna%u Praw 
Cz%owieka, który stwierdzi% naruszenie prawa do prywatno&ci. Peck, mimo #e znajdo-
wa% si" w przestrzeni miasta, nie bra% udzia% w #adnym publicznym wydarzeniu i mia% 
prawo zak%ada$, #e nagranie z jego udzia%em nie trafi do mediów.

Najcz"&ciej do sieci i mediów trafiaj! nagrania sytuacji intymnych, kompromi-
tuj!cych, &miesznych lub budz!cych groz". Mo#emy obejrze$ na przyk%ad zakochane 
pary, golasów biegaj!cych po mie&cie, niefrasobliwych z%odziei, ale tak#e wypadki 
drogowe i inne tragiczne wydarzenia. Zdarza si", #e sam fakt uwiecznienia danej 
sytuacji na nagraniu podnosi jej rang" – mo#liwo&$ pokazania obrazu wp%ywa na 
medialn! atrakcyjno&$. 

W lipcu 2012 roku ca%a Polska #y%a spraw! 2-letniej Mai. Ze wzgl"du na niewa#ny 
paszport nie mog%a ona polecie$ z rodzicami i bratem na wakacje. Ci – na czas ocze- 
kiwania na osob", która mia%a zaj!$ si" dziewczynk! – pozostawili dziecko pod  
opiek! pracownicy biura turystycznego, po czym pobiegli do samolotu. Nagranie  
z lotniskowego monitoringu pokazuj!ce nieszcz"&liwego malucha trafi%o do mediów  
i uruchomi%o fal" krytyki pod adresem rodziców. Ma%o kto zastanawia% si" jednak nad 
tym, jak! krzywd" mog%o wyrz!dzi$ Mai ujawnienie nagrania z jej udzia%em.

Upublicznienie nagra# z monitoringu mo!e mie% wiele negatywnych kon-
sekwencji. Mo#e wi!za$ si" nie tylko z ujawnieniem informacji, które kto& chcia% 
zachowa$ dla siebie, ale równie# z krzywd! emocjonaln!, o&mieszeniem czy napi"t-
nowaniem. Nie wszystkie konsekwencje jeste&my w stanie przewidzie$. Drugie #ycie 
nagra' w Internecie mo#e naprawd" zaskakiwa$, a spo%eczne reakcje przechodz! 
niekiedy naj&mielsze oczekiwania. 

jako nietypowe b!d( podejrzane. Mo#e 
to by$ na przyk%ad szybki ruch r"ki b!d( 
nag%a zmiana pozycji ca%ego cia%a, poru-
szanie si" z ponadprzeci"tn! pr"dko&ci! 
b!d( pozostawienie przedmiotu bez 
opieki. Monitoring mo#e w sposób auto-
matyczny reagowa$ równie# na d(wi"ki: 
strza% z broni palnej, eksplozj", a nawet 
agresywny ton g%osu.
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Na nagraniu wida$, jak kobieta w &rednim wieku podchodzi do stoj!cego na murze 
kota, g%aszcze go, a potem wrzuca zwierzaka do pojemnika na &mieci. Za ten czyn 
brytyjska pracownica banku zosta%a skazana na grzywn" i czasowy zakaz posiadania 
zwierz!t. To jednak nic w stosunku do fali spo%ecznego oburzenia, jaka uderzy%a w ni! 
po tym, jak nagranie z przydomowej kamery monitoringu zosta%o upublicznione  
w Internecie przez w%a&cicielk" kotki. Kobiecie gro#ono nawet &mierci!, dlatego poli-
cja zdecydowa%a si" przyzna$ jej ochron".

Nie mamy zazwyczaj kontroli nad tym, czy spo%eczne oburzenie dotyka rzeczy-
wistego winowajcy. Wiele osób ch"tnie rozpowszechnia w Internecie uchwycone na 
nagraniu monitoringu wizerunki osób opatrzone podpisami „ta osoba ukrad%a mój 
rower” albo „ten m"#czyzna oszuka% moj! babci"”. Zazwyczaj nie mamy pewno&ci, 
#e oskar#enie jest rzeczywi&cie uzasadnione. Osoba publikuj!ca nagranie mo#e nie 
mie$ pe%nej wiedzy na temat zdarzenia albo wykorzystywa$ nagranie jako narz"dzie 
manipulacji b!d( zemsty. Powinni&my takie scenariusze bra$ pod uwag".

Skutki psychologiczne i spo#eczne

Monitoring wnika obecnie niemal w ka#d! sfer" #ycia. Trudno sobie wyobrazi$, by  
w tej sytuacji nie wp%ywa% na rzeczywisto&$ spo%eczn!. Zmiany mog! by$ fundamen-
talne, ale nie spektakularne – pojawiaj! si" stopniowo, krok po kroku. Nie s! widocz-
ne na pierwszy rzut oka, dlatego tak cz"sto umykaj! nam z pola widzenia. 

Pierwsz' ofiar' monitoringu jest wzajemne zaufanie. Kamery stanowi! sygna%, 
#e wokó% czai si" zagro#enie, dlatego mog! stymulowa$ rozwój kultury podejrze'. 
Wykorzystanie kamer mo#e te# sprzyja$ wykluczeniu i „sortowaniu” ludzi. S! one 
wykorzystywane na osiedlach i w centrach handlowych po to, by ograniczy$ dost"p 
osobom niepo#!danym – bezdomnym, #ebrz!cym lub po prostu tym, którzy do dane-
go miejsca „nie pasuj!”. 

Dzi"ki obecno&ci kamer niektóre problemy zostaj! zepchni"te tam, gdzie reszta 
spo%ecze'stwa nie musi ich ogl!da$. Niestety zamiecenie ich pod dywan nie oznacza, 
#e znikaj!. Wr"cz przeciwnie – p"czniej!, poniewa# brakuje spo%ecznego nacisku na 
ich rozwi!zanie. Je&li na przyk%ad nie widzimy w naszym otoczeniu wielu biednych 
osób, jest ma%a szansa na to, #e uznamy ubóstwo za wa#ny problem. Nie tylko sami 
nie zaanga#ujemy si" w jego rozwi!zanie, ale nie zajm! si" nim równie# decydenci, 
którzy nie b"d! czuli takiego spo%ecznego oczekiwania.

Upowszechnienie si" monitoringu mo#e równie# sprzyja$ zjawisku rozproszenia 
odpowiedzialno"ci. Obecno&$ kamer daje sygna%, #e otoczenie jest pod kontrol!,  
a w razie problemów kto& (np. policja, stra# miejska, ochrona) powinien zosta$ 
zaalarmowany i zaj!$ si" nimi. Co trzecia badana przez Fundacj" Panoptykon osoba 

przyzna%a, #e brak konieczno&ci reagowania na sytuacje zagro#enia jest jedn! z zalet 
monitoringu. Istnieje wi"c ryzyko, #e mo#e on by$ usprawiedliwieniem dla postaw 
bierno&ci. 

W lutym 2012 roku w katowickiej Ikei zosta% pobity m"#czyzna, który zwróci% dwóm 
osobom uwag", by nie wpycha%y si" do kolejki do automatu z hotdogami. W konse-
kwencji omal nie straci% wzroku. Roz#alony mówi% dziennikarzom, #e inni klienci nie 
przyszli mu z pomoc!. Jego rozgoryczenie jest zrozumia%e, jednak zachowanie &wiad-
ków zdarzenia wcale nie zaskakuje. W ko'cu znajdowali si" w sklepie monitorowa-
nym i chronionym. Najprawdopodobniej zak%adali, #e to personel powinien udzieli$ 
m"#czy(nie pomocy.

Obecno&$ kamer monitoringu  
najbardziej wp%ywa na najm%odszych. 
Dzieci dopiero wkraczaj! w #ycie spo- 
%eczne, intensywnie obserwuj! i wch%a-
niaj! to, co je otacza. Dla doros%ych 
kamery mog! by$ po prostu przydatnymi 
narz"dziami; dla dzieci wychowywanych 
w &wiecie, w którym niemal ka#dy ich 
ruch poddany jest obserwacji (w dziecin-
nym pokoju, na osiedlu, w przedszkolu,  
a potem w szkole) s! one naturalnym  
i nieodzownym elementem #ycia.  
Innego nie znaj!. W dodatku na ka!dym 
kroku przypomina si& najm$odszym, 
!e kamery s' po to, by ich chroni% lub 
kontrolowa%. W niektórych szko%ach,  
a nawet przedszkolach, monitoring  
bywa wykorzystywany jako „narz"dzie 
wychowawcze”.

WYCHOWYWANIE KAMER+
Obecnie monitoring dzia#a w przewa&aj)cej 
wi%kszo'ci polskich szkó#. Rozmowy z dyrektorami 
i pedagogami z warszawskich placówek wskazuj) 
na to, &e w niektórych z nich kamery odgrywaj) rol% 
dyscyplinuj)c). Nauczyciele wielokrotnie przypomi-
naj) uczniom, &e ich zachowanie jest obserwowane  
i poddawane analizie, a w razie potrzeby nagranie 
z kamer mo&e by( wykorzystane przeciwko nim. 

Szczególnie niepokoi fakt, &e w niektórych szko#ach 
monitoring jest wykorzystywany do manipulowania 
uczniami. Na krótk) met% takie dzia#ania mog) oka-
za( si% wygodne. W d#u&szej perspektywie trudno 
jednak uzna( je za wychowawcze. 

„W szatni zwini%to jakie' buty. Powiedzieli'my  
w klasie: »Prosz% podrzuci( buty nast%pnego dnia,  
bo mamy nagranie«. To by#a ma#a manipulacja,  
bo tutaj bawimy si% w takich manipulantów, psycholo-
gów; musimy po prostu. Informowa#em, &e w momen-
cie, kiedy adidasy si% nie znajd), wzywamy policj% 
i odtwarzamy twarz z#odzieja. Mo&emy wyciszy( 
problem w momencie, kiedy sam z#odziej si% przyzna 
i podrzuci buty. I tak by#o. Buty zosta#y podrzucone 
nast%pnego dnia”. Dyrektor, szko#a podstawowa, 
Warszawa
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Obecno'( kamer monitoringu 
najbardziej wp#ywa na najm#od-
szych. Dzieci dopiero wkraczaj) 
w &ycie spo#eczne, intensywnie 
obserwuj) i wch#aniaj) to, co je 
otacza. Dla doros#ych kamery 
mog) by( po prostu przydatnymi 
narz%dziami; dla dzieci wychowy-
wanych w 'wiecie, w którym  
niemal ka&dy ich ruch poddany 
jest obserwacji (w dziecinnym 
pokoju, na osiedlu, w przedszkolu, 
a potem w szkole) s) one natural-
nym i nieodzownym elementem 
&ycia.  

Badania Michaela McCahilla i Rachel Finn wskazuj!, #e reakcje dzieci i m%odzie-
#y na monitoringowy nadzór mog! by$ rozmaite. Z jednej strony poczucie obserwacji 
mo#e prowokowa$ do wyg%upów przed kamerami, z drugiej – wywo%ywa$ nerwowo&$ 
i niepokój zwi!zane z niepewno&ci!, jak dane zachowanie zostanie zinterpretowane 
przez kontroluj!cych. Dzieci szybko ucz' si& funkcjonowania w oku kamery.  
Modeluj' swoje zachowania w taki sposób, by nie zosta% pos'dzonym o co" z$ego,  
i wypracowuj! ró#ne strategie radzenia sobie w monitorowanej rzeczywisto&ci.  
Mog! na przyk%ad unika$ miejsc, w których s! zainstalowane kamery (np. przesiadu-
j!c w toaletach), zalepia$ obiektywy kamer gum! do #ycia, ukrywa$ si" za kapturami  
i czapkami.

Wci!# jednak ma%o wiadomo o tym, jaki g%"bszy wp%yw wywiera sta%a obecno&$ 
kamer monitoringu na rozwój i postawy #yciowe dzieci. Najbardziej oczywistym 
skutkiem wydaje si" oswajanie z nadzorem i inwigilacj'. To jednak nie wszystko. 
Pedagodzy wskazuj!, #e ci!g%a obserwacja mo#e wp%yn!$ na relacje z otoczeniem, 
rozumienie otaczaj!cej rzeczywisto&ci i swojego miejsca w &wiecie. 

Dzieci poddane zbyt &cis%ej kontroli maj! mniej okazji do uczenia si" na 
w%asnych b%"dach, co mo#e powodowa$ trudno&ci z braniem odpowiedzialno&ci za 
w%asne zachowanie. Nadzór sprawowany za pomoc! kamer skupia si" na tym, co 
wida$, a nie na przekonaniach. Dlatego nie sprzyja internalizacji warto"ci, promuje 
konformizm i oportunizm. Dzieci mog! &wietnie opanowa$ odpowiednie zachowa-
nie na pokaz i szybko z niego rezygnowa$, gdy tylko uda im si" wymkn!$ spod oka 
kamery.

„Nadzór zabija zmian%, odwag% zmiany, odwag% innych zacho-
wa$. Ja takich skutków odleg#ych monitoringu powszechnego  
i powszechnego nadzoru bardzo si% obawiam. Wydaje mi si%,  
&e mo&e to spowodowa(, &e spo#ecze$stwo staje si% bardziej  
bierne”. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich
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W oczach spo#ecze$stwa
Rozdzia# 4 W pierwszych trzech rozdzia%ach przewodnika przygl!dali&my si" ró#nym aspektom 

dzia%ania kamery monitoringu i temu, jak jej obecno&$ wp%ywa na nasze #ycie.  
W ostatniej cz"&ci skupimy si" na tym, co o naszej bohaterce my&limy i mówimy.

W Polsce brakuje powa!nej dyskusji na temat monitoringu, debaty nad jego zaleta-
mi i wadami. Zasadniczo panuje konsensus, #e kamery s! potrzebne i skuteczne.  
Te obiegowe opinie trudno podda$ weryfikacji. Dost"p do informacji o tym, jak  
w praktyce wygl!da dzia%anie monitoringu, jest bowiem ograniczony. 

Trudno oczekiwa$, #e (ród%em rzetelnych informacji b"dzie biznes bezpiecze'-
stwa, który #yje ze sprzeda#y i obs%ugi kamer. W tym przypadku dominuje wi"c 
przekaz PR-owy, niekiedy uproszczony, wprowadzaj!cy w b%!d i oparty na strachu.

 
„Nawet szko#y ciesz)ce si% dobr) renom) i tradycj) mog) by( 
miejscami ró&nego rodzaju przest%pstw. Sama edukacja nie roz-
wi)&e tego problemu. Obecnie jedynym skutecznym sposobem na 
powstrzymanie fali przemocy jest monitoring w szko#ach”. Kamery.pl

Warto&ciowych informacji o dzia%aniu kamer nie dostarczaj! zazwyczaj równie# 
instytucje publiczne i media. Te pierwsze – same wykorzystuj! kamery monitoringu, 
dlatego skupiaj! si" na legitymizacji swoich dzia%a'. Te drugie – korzystaj! z monito-
ringu po&rednio, konkretnie z nagra' udost"pnianych im przez ró#ne osoby. Dlatego 
nie mo#e dziwi$, #e w przekazie medialnym kamera jest najcz"&ciej pozytywn! boha-
terk!, dzi"ki której udaje si" rozwi!za$ jaki& – cho$by drobny – problem. 

Debata publiczna

W OKU WIELKIEGO BRATA
Figura Wielkiego Brata (Big Brothera) to podstawowe 
skojarzenie, jakie rz)dzi wyobra&eniami na temat 
monitoringu w'ród dziennikarzy, wówczas gdy  
mowa o ciemnych stronach kamerowego nadzoru  
– zagro&eniu inwigilacj) i naruszeniami prywatno'ci. 
Jednak medialne odwo#ania do Orwella nie zawsze 
maj) na celu wzbudzenie rzeczywistej refleksji nad 
ograniczeniami wolno'ci. Cz%sto mo&e chodzi( po 
prostu o wywo#anie u'miechu. Wystarczy spojrze(  
na tytu#y prasowe: Do baru na rowerze? Nie ma szans. 
Wielki Brat nie 'pi czy Raz, dwa, trzy Wielki Brat nie 
patrzy. 
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FA-SZYWA ALTERNATYWA
W publicznej dyskusji o monitoringu jeste'my stawia-
ni przed alternatyw): albo wolno'(, albo bezpie-
cze$stwo; albo interes jednostki, albo zbiorowo'ci. 
Rzeczywisto'( jest du&o bardziej skomplikowana. 
Za instalacj) kamer mo&e sta( partykularny interes 
producenta albo osoby korzystaj)cej z tego narz%-
dzia, który ma niewiele wspólnego ze wspólnym 
bezpiecze$stwem. A przeznaczanie 'rodków finan-
sowych na monitoring mo&e ogranicza( mo&liwo'( 
korzystania z innych metod dbania o bezpiecze$stwo 
– niekiedy jednocze'nie skuteczniejszych i bardziej 
„wolno'ciowych”. 

Coraz cz"&ciej mo#emy przeczyta$ i us%ysze$, #e „przegl!dane s! nagrania z mo-
nitoringu”. Nawet je&li nigdy nie dowiemy si", jakim efektem te operacje si" sko'czy%y, 
mo#emy odnie&$ wra#enie, #e kamery s! dla &ledczych podstawowym (ród%em infor-
macji. Niekiedy o monitoringu pisze si" zupe%nie bezkrytycznie. Zdania w stylu: „Ju# 
teraz radykalnie zwi"ksza nasze bezpiecze'stwo” nie s! niczym wyj!tkowym. Czasem 
mo#emy natkn!$ si" na informacje o nadu#yciach zwi!zanych z monitoringiem. Ale 
s! to raczej wyj!tki, w dodatku ukazane najcz"&ciej w charakterze bulwersuj!cych 
ciekawostek, a nie jako przejaw szerszego problemu. 

Medialny obraz monitoringu nie ogranicza si" jednak do mediów informacyj-
nych. Jest on kreowany równie# przez paradokumentalne oraz fabularne filmy 
i seriale. W produkcjach typu „kryminalne zagadki” mo#liwo&ci techniczne monito-
ringu maj! si" cz"sto nijak do codziennej praktyki jego dzia%ania. Kamery s! zazwy-
czaj ukazywane jako pot"#ne narz"dzie umo#liwiaj!ce walk" z przest"pczo&ci!, co nie 
pozostaje bez wp%ywu na spo%eczne wyobra#enia na temat ich skuteczno&ci . Oswoje-
nie z monitoringiem odbywa si" równie# za pomoc! innych produktów popkultury, 
np. teledysków czy gier.

W publicznej dyskusji o moni-
toringu jeste'my stawiani przed 
alternatyw): albo wolno'(, albo 
bezpiecze$stwo; albo interes 
jednostki, albo zbiorowo'ci. 
Rzeczywisto'( jest du&o bardziej 
skomplikowana. 
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= 5%
Osoby niezdecydowane

29,2%

11,7%

4,4%

42,3%

* Wyniki badania zrealizowanego w 2013 roku dla Fundacji Panoptykon przez firm% badawcz)  
Millward Brown SMG/KRC na reprezentatywnej próbie doros#ych Polaków.

W wypowiedziach badanych dominuje przekonanie o racjonalno&ci jednostki, 
która pod wp%ywem kamer rezygnuje z pope%nienia przest"pstwa. 

„Ka&dy zawsze pomy'li dwa razy, jakby chcia# w#ama( si% gdzie' 
czy co' tam, bo kamery po prostu mog) to »wyhaczy(«”.  

Grupa fokusowa: 18–24 lata

* Zogniskowane wywiady grupowe zosta#y zrealizowane dla Fundacji Panoptykon i Fundacji Projekt: Polska 
przez Juli% Skórzy$sk)-"lusarek i firm% badawcz) Millward Brown SMG/KRC w 2011 roku. Obj%#y dwie grupy 
wiekowe: 18–24 lata i 38–44 lata.

„My'l%, &e je&eli do czego' dochodzi, to oni potrafi) to wykorzy-
sta(. Jak co' si% stanie, to wtedy potrafi) wychwyci( ka&dy ruch, 
ka&d) twarz”. Grupa fokusowa: 38–44 lata

Badani bardziej sceptyczne wypowiadali si" na temat dzia%ania osiedlowych 
kamer. Cz"&$ osób mia%a okazj" w praktyce zweryfikowa$ sposób ich funkcjonowa-
nia. Opowiada%y one o kiepskiej jako&ci nagra', &pi!cych ochroniarzach i innych 
problemach, np. przypadku kradzie#y samochodów z osiedlowego gara#u. Z moni-
toringiem miejskim badani nie mieli osobistych do&wiadcze' i to przek%ada%o si" na 
jego pozytywn! ocen".

 

Wiedza i wyobra&enia

Wi"kszo&$ z nas nie ma wielu do&wiadcze' zwi!zanych z funkcjonowaniem kamer 
ani mo#liwo&ci przekonania si", jak dzia%aj! one w praktyce. Trudno wi"c si" dziwi$, 
#e przewa#aj!ca cz"&$ osób uczestnicz!cych w wywiadach grupowych dotycz!cych 
monitoringu* mia%a ledwie blade poj"cie o tym narz"dziu i sposobie jego funkcjo-
nowania. Wyobra!enia dotycz'ce kamer kszta$towane s' przede wszystkim przez 
to, co mo!na obejrze% w mediach. Badani spontanicznie przywo%ywali z pami"ci 
przypadki znane z telewizji lub Internetu (np. spraw" kota wrzuconego do &mietnika 
czy psa pozostawionego przez w%a&ciciela na torach).

„Cz%sto w wiadomo'ciach czy gdzie' mówi), &e na przyk#ad de-
wastowali przystanek. Po 5 minutach przyjecha#a policja czy stra& 
miejska i z#apali ich”. Grupa fokusowa: 18–24 lata

W spo%ecznych wyobra#eniach monitoring okazuje si" pot"#nym i skutecznym 
narz"dziem kontroli. Jego mo#liwo&ci przeceniali zarówno Polacy, jak i Europejczy-
cy badani dekad" temu w ramach projektu Urbaneye. Polskie badania prowadz! do 
wniosku, #e najlepsz! opini! ciesz! si" miejskie systemy monitoringu. Wi&kszo"% 
badanych osób by$a przekonana, !e kamery miejskie wyposa!one s' zaawansowa-
ne mo!liwo"ci analizy materia$ów i identyfikacji osób, cho$ pojawia%y si" równie# 
bardziej sceptyczne g%osy.

Dobre opinie na temat miejskiego monitoringu koresponduj! z przekonaniem,  
#e kamery instalowane w przestrzeni publicznej wp%ywaj! na ograniczenie przest"p-
czo&ci. Wyniki bada' sonda#owych wskazuj!, #e ponad po%owa Polaków jest przeko-
nana, i# obecno&$ kamer zmniejsza liczb" przest"pstw pope%nianych na obszarze, na 
którym s! one zainstalowane, podczas gdy w innych miejscach poziom przest"pczo&ci 
pozostaje bez zmian albo równie# spada (prawie 64% w 2011 roku i prawie 55% 
w 2013 roku). Osoby, które zdaj! sobie spraw" ze zjawiska „przemieszczenia si"” 
przest"pczo&ci (patrz: s. 25), stanowi! mniejszo&$. Cho$ grupa ta uros%a z ponad 24% 
w 2011 do ponad 29% w 2013 roku. 
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BEZPIECZE/STWO – S-OWO WYTRYCH 
Bardzo rzadko zastanawiamy si% nad tym, co  
w rzeczywisto'ci kryje si% za has#em „bezpiecze$-
stwo”. Okazuje si%, &e jest to bardzo pojemne poj%cie. 
Badania Fundacji Panoptykon sugeruj), &e gdy 
mówimy, i& kamery s#u&) bezpiecze$stwu, mo&emy 
mie( na my'li bardzo ró&ne rzeczy. W przestrzeni 
miejskiej kamery maj) na przyk#ad pomaga( walczy( 
z wandalami i wyja'nia( przyczyny st#uczek. Na osie-
dlach maj) chroni( nie tylko przed z#odziejami, ale 
równie& przed wst%pem bezdomnych, narkomanów 
czy roznosicieli ulotek. 

Do ciekawych wniosków prowadz) wywiady  
z dyrektorami warszawskich szkó#. Cho( w praktyce 
obraz z kamer rzadko by# na bie&)co obserwowany, 
a wykorzystywany jedynie w jednostkowych przy-
padkach, dominowa#o przekonanie, &e jego instalacja 
przyczyni#a si% do poprawy bezpiecze$stwa na 
terenie szko#y. W jaki sposób? Dla cz%'ci badanych 
monitoring s#u&y# ochronie mienia szko#y, dla innych  
– przede wszystkim dyscyplinowaniu uczniów. Poza 
tym pojawia#y si% przyk#ady dotycz)ce relacji z rodzi-
cami oraz kontroli nauczycieli i innych pracowników 
szko#y.

„Mam wgl)d na ró&ne rzeczy. Dostawca, który mia# 
o godzinie szóstej rano dowie*( &ywienie, wmawia 
mi, &e by#. Robi% sobie podgl)d i wiem, &e go nie 
by#o, bo nie ma &adnego 'ladu, nie ma samochodu, 
wi%c trudno, &eby na plecach to przyniós# albo jak)' 
niewidoczn) drog)”. Dyrektorka, szko#a podstawo-
wa, Warszawa

Bezpiecze'stwo jest kluczow! warto&ci!, która ma przemawia$ za wykorzysty-
waniem monitoringu. Jednak dla cz"&ci osób jest to raczej %atwy do powtórzenia slo-
gan ni# realny argument. Po dopytaniu okazywa%o si", #e pod tym poj"ciem kryj! si" 
ró#ne rzeczy, cz"sto &ci&lej zwi!zane z potrzeb! zapewnienia porz!dku i kontrol! nad 
otoczeniem ni# z dba%o&ci! o osobiste bezpiecze'stwo. Cz"&$ badanych podchodzi%a 
do tego argumentu z przymru#eniem oka i ze &wiadomo&ci! jego umowno&ci („dla 
rzekomego bezpiecze'stwa”, „bezpiecznie – przynajmniej teoretycznie”).

Poparcie dla monitoringu zale#y od  
tego, gdzie zainstalowane s! kamery.  
Te umieszczane w miejscach podwy#szo-
nego ryzyka (np. w bankach, na stacjach 
metra) zazwyczaj spotykaj! si" z aproba-
t!. Te montowane w przestrzeniach,  
w których wkraczaj! w sfer" intymn!  
(np. toalety, przebieralnie, przymierzal-
nie), budz! najwi"kszy opór. Poparcie  
dla instalowania monitoringu zmienia  
si" w zale#no&ci od kraju. Najwi"ksze 
ró#nice dotycz! obecno&ci kamer  
w przestrzeni publicznej.

W polskim spo%ecze'stwie domi-
nuje przekonanie, #e upowszechnianie 
si" nowych technologii nadzoru jest 
nieuchronne, #e stanowi! one pewn! 
cywilizacyjn! konieczno&$, z któr! trzeba 
si" pogodzi$. 

Polacy w wi&kszo"ci popieraj' 
instalowanie monitoringu w przestrze-
ni publicznej. Ponad po%owa uwa#a, 
#e nale#y d!#y$ do zwi"kszenia liczby 
obecnych tam kamer. Jednak mi"dzy 
2011 a 2013 rokiem poparcie dla ta-
kiej opcji stopnia%o na rzecz opinii, #e 
aktualna liczba kamer powinna zosta$ 
utrzymana. To przesuni"cie dotyczy 
przede wszystkim najwi"kszych miast, co 
mo#e sugerowa$, #e w%a&nie tam nasyce-
nie kamerami osi!gn"%o taki poziom, #e 
nawet niektórzy ich zwolennicy zaczyna-
j! mówi$ „do&$”. 

Niemal co siódma osoba opowia- 
da si& za ograniczeniem monitoringu  
w przestrzeni publicznej b'd( ca$kowi-
t' z niego rezygnacj'. Jednak g%os tych 
osób jest w%a&ciwie nieobecny w debacie 
publicznej.

MONITORING W RÓ!NYCH SPO-ECZE/STWACH
Monitoring rozwija si% dynamicznie w ró&nych cz%-
'ciach 'wiata, jednak nasycenie kamerami jest zró&-
nicowane w zale&no'ci od kraju. Wielka Brytania jest 
pa$stwem europejskim naj'ci'lej oplecionym sieci) 
kamer. Monitoring rozwija si% równie& bardzo dyna-
micznie w wielu pa$stwach postkomunistycznych  
i innych krajach, które przechodz) gwa#towne zmia-
ny wewn%trzne (Chiny, Republika Po#udniowej Afry-
ki). Te przyk#ady kontrastuj) chocia&by z sytuacj) 
w Niemczech, gdzie mo&liwo'ci i skala publicznych 
systemów monitoringu s) wci)& ograniczone, czy 
Danii, gdzie do niedawna w ogóle nie przewidywano 
ich tworzenia. 

Kontekst spo#eczno-ekonomiczny, sytuacja poli-
tyczna, kultura prawna czy tradycja wp#ywaj) nie 
tylko na 'cie&ki rozwoju monitoringu, ale równie& na 
spo#eczne zainteresowanie tym zjawiskiem i badania 
tematu. Poziom akceptacji ró&ni si% w zale&no'ci od 
kraju i bezpo'rednio przek#ada si% na skal% wyko-
rzystania monitoringu. Sprzeciw wobec niego mo&e 
wynika( z przywi)zania do wolno'ci obywatelskich  
i prawa do prywatno'ci.

W Europie najwi%ksze oswojenie monitoringu nast)-
pi#o prawdopodobnie w Wielkiej Brytanii. Cho(  
w ostatnich latach wywo#uje on coraz wi%cej kontro-
wersji i krytycznej dyskusji. W innych krajach, np.  
w Niemczech czy Austrii, monitoring jest przyjmowa-
ny bardziej sceptycznie. W Grecji zainstalowanie po-
nad tysi)ca kamer w zwi)zku z organizacj) Igrzysk 
Olimpijskich wywo#a#o protesty spo#eczne. 

Gdy berli$skich policjantów, którzy odwiedzili War-
szaw%, zapytano o to, co zrobi#o na nich najwi%ksze 
wra&enie, mieli odpowiedzie( bez wahania: „Miejski 
monitoring”. W Berlinie nie maj) oni takich mo&liwo-
'ci podgl)dania mieszka$ców, zarówno ze wzgl%du 
na obowi)zuj)ce prawo, jak i sprzeciw niemieckiego 
spo#ecze$stwa.

Ocena i poparcie
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Kto najcz"&ciej jest zwolennikiem kamer, a kto ich przeciwnikiem? Polskie 
badania nie daj! prostej odpowiedzi na to pytanie: monitoring cieszy si" poparciem 
zarówno wi"kszo&ci kobiet, jak i m"#czyzn, osób z ma%ych i du#ych miejscowo&ci. 
Nieco bardziej sceptycznie s! wobec niego nastawieni m%odsi ludzie, jednak znacz!-
cych ró#ni$ nie wida$. Wida$ natomiast, #e wi&kszym poparciem ciesz' si& kamery 
w"ród osób, które s' przekonane o ich wp$ywie na poziom przest&pczo"ci.

Czy to oznacza, #e dost"p do rzeczowych informacji na temat ogranicze' mo-
nitoringu móg%by wp%yn!$ na poziom poparcia dla jego masowego wykorzystania? 
Nie jest to wykluczone. Wyniki wywiadów grupowych sugeruj!, #e pogl!dy na temat 
monitoringu nie s! ugruntowane. Wi!#e si" to z brakiem szerszej debaty publicznej 
dotycz!cej kamer. Poniewa# ich obecno&$ nie wywo%uje kontrowersji i #ywych dysku-
sji, brakuje okazji do tego, by zastanowi$ si" nad ich dzia%aniem i zweryfikowa$ swoje 
zdanie na ten temat.

To, w jaki sposób monitoring jest odbierany przez poszczególne jednostki,  
zale#y od ich pozycji i relacji z otoczeniem. Wspomniane ju# badania McCahilla  
i Finn pokaza%y, #e o ile uprzywilejowane dzieci z prywatnej szko%y i gorzej sytuowane  
dzieci ze szko%y publicznej w podobny sposób odbiera%y kamery zainstalowane  
w szkole, o tyle inaczej traktowa%y monitoring dzia%aj!cy w przestrzeni miejskiej. 
Dzieci z pierwszej grupy uwa#a%y, #e ten nadzór jest wymierzony w innych (pijaków,  
z%odziei), a ich nie dotyczy. Natomiast dzieci z drugiej szko%y odbiera%y kamery jako 
skierowane przeciwko sobie. 

Wi%kszo'( osób nie czuje jed-
nak dyskomfortu zwi)zanego 
z obecno'ci) kamer. To, &e nie 
obserwuje nas bezpo'rednio 
cz#owiek (cho( ostatecznie 
'ledzi obraz b)d* przegl)da  
nagrania), tylko martwy przed-
miot, sprawia, &e zwyczajnie  
nie zwracamy na niego uwagi. 
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*Wyniki badania zrealizowanego w 2013 roku dla Fundacji Panoptykon przez firm% badawcz) Millward Brown 
SMG/KRC na reprezentatywnej próbie doros#ych Polaków.

Zwolennicy utrzymania liczby 
kamer w przestrzeni publicznej

Osoby niezdecydowane
           

56,3%

27,1%

13,4%

3,1% = 5%
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Sprzeciw

Monitoring cieszy si" w Polsce sporym poparciem, jednak trafiaj! si" ludzie, którzy 
próbuj! powiedzie$ „nie”. Staj! oni przed trudnym wyzwaniem.

Jedn! z mo#liwych &cie#ek dzia%ania jest kwestionowanie obecno&ci kamer za 
pomoc! argumentów prawnych. Osoby, które uwa#aj!, #e instalacja monitoringu go-
dzi w ich prawa, mog! dochodzi$ ochrony swoich dóbr osobistych w s!dzie. Poniewa# 
nie ma przepisów precyzuj!cych dzia%anie kamer, musz! one opiera$ si" na zasadach 
ogólnych. Dlatego jest to trudna droga i – poza najbardziej drastycznymi przypadka-
mi – nie daje du#ych szans powodzenia. Mimo to znale(li si" ludzie walcz!cy w s!dzie 
na przyk%ad z monitoringiem na swoim osiedlu. 

Znacznie %atwiejsz! metod! jest powo%anie si" na ustaw" o ochronie danych oso-
bowych i z%o#enie skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
Jednak szanse na sukces i w tym przypadku s! ograniczone. Sam GIODO przyznaje, 
#e woli naciska$ na przyj"cie ustawy o monitoringu ni# stosowa$ ustaw" o ochronie 
danych osobowych. W latach 2008–2012 skierowano do GIODO raptem kilkana&cie 
skarg dotycz!cych dzia%ania kamer.

Bardziej popularnym adresatem skarg jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Trafia-
j! do niego najcz"&ciej sprawy dotycz!ce kamer instalowanych w miejscach pracy, na 
osiedlach mieszkaniowych, w szko%ach, w placówkach ochrony zdrowia i w miejscach 
pozbawienia wolno&ci. Na tej podstawie Rzecznik podejmuje wyst!pienia do poszcze-
gólnych ministerstw (np. edukacji, budownictwa czy sprawiedliwo&ci), zwracaj!c 
uwag" na problemy zwi!zane z korzystaniem z monitoringu i dziurawe prawo. 

Oczywi&cie sceptycyzm wobec monitoringu mo#na wyra#a$ na wiele pozapraw-
nych sposobów. Na problem niekontrolowanego rozprzestrzeniania si" kamer zwraca-
j! uwag" nieliczne organizacje spo%eczne (w tym Fundacja Panoptykon) i arty&ci (np. 
Roch Forowicz). Generalnie jednak w Polsce g%os &rodowisk sceptycznych wobec mo-
nitoringu jest znacznie s%abszy ni# w innych krajach, gdzie kamery regularnie bywaj! 
nie tylko po#ywk! dla aktywistów, ale równie# inspiracj! i tematem prac artystów.

Z prze&miewcz! reakcj! spotykaj! si" absurdy zwi'zane z dzia$aniem monito-
ringu. Przyk%ady niefortunnego instalowania kamer w ró#nych miejscach staj! si" 
przedmiotem obrazkowych #artów w Internecie. Rozbawienie wzbudzaj! szczególnie 
kamery obserwuj!ce si" nawzajem albo takie, przed którymi po jakim& czasie pojawi% 
si" znak drogowy lub szyld, ca%kowicie blokuj!c mo#liwo&$ rejestrowania obrazu.

JAK NIE DA, SI. NAGRA,?
Ludzie nie byliby lud*mi, gdyby nie próbowali omija( 
monitoringu. Najprostszym sposobem jest unikanie  
miejsc, w których go zamontowano. Nie zawsze jest 
to mo&liwe, zw#aszcza gdy nie wiadomo, czy jeste'my  
w oku kamery. Dlatego niektórzy tworz) w Internecie 
specjalne mapy, które maj) pomóc przemieszcza( si% 
poza wzrokiem kamer. Innym prostym sposobem jest 
zas#oni%cie twarzy, wykorzystanie nakrycia g#owy 
b)d* specjalnego „kamufluj)cego” makija&u.

 
Ma#o finezyjnym sposobem walki z monitoringiem  
jest zwyk#y wandalizm (niszczenie) albo o'lepianie 
kamer (np. poprzez pokrycie ich obiektywów farb)  
w sprayu, zalepienie ich ta'm) lub zarzucenie 
tkaniny). Kamer% mo&na unieszkodliwi( laserem, 
powoduj)c zniszczenie 'wiat#oczu#ej matrycy. Nie 
jest to jednak metoda w 100% skuteczna. Oczywi'cie 
osoba niszcz)ca jedn) kamer% mo&e by( rejestrowa-
ny przez inn) (albo t% niszczon)). Poza tym na rynku 
s) dost%pne kamery odporne na wandalizm, a nawet 
kuloodporne.

 
Mo&liwe jest równie& tymczasowe o'lepienie kamery 
za pomoc) diody LED, która emituje 'wiat#o niewi-
doczne dla ludzkiego oka, ale rejestrowane przez 
kamery. Je'li taka dioda zostanie umieszczona blisko 
twarzy (np. na czapce), to zarejestrowany obraz 
b%dzie przedstawia# twarz jako jeden bardzo jasny 
punkt. Wykorzystanie takich diod mo&e by( dyskret-
ne, bo tylko kamera „widzi” o'lepiaj)ce 'wiat#o.  
T% metod% oszukiwania kamer rozwin)# Isao Echizen 
z japo$skiego Narodowego Instytutu Informatyki, 
który stworzy# urz)dzenie o nazwie Privacy visor. 
S) to okulary, na których rozmieszczono diody LED 
tak, aby uniemo&liwi( komputerowe rozpoznawanie 
twarzy za pomoc) kamer nawet z bliskiej odleg#o'ci.

Jednym z najbardziej znanych postaci czerpi!cych z tematu monitoringu jest Banksy. 
Jego prace – w tym s%awn! One nation under CCTV – mo#na spotka$ na ulicach  
Londynu i innych miast na ca%ym &wiecie. Lista artystów-aktywistów jest d%u#sza. 
Warto wspomnie$ o holenderskiej grupie Front404, która ubiera%a kamery w impre-
zowe czapeczki. Swój artystyczny sprzeciw wobec monitoringu wyrazi% te# znany 
chi'ski artysta Ai Weiwei. Stworzy% on instrukcj", która pokazuje, jak przy u#yciu 
farby w sprayu, otwieracza do wina, stela#a na bidon, r!czki od hamulca rowerowego, 
&rubki, linki i d%ugiego dr!#ka stworzy$ narz"dzie do zamalowywania kamer.

Ogólnemu poparciu dla monitoringu towarzyszy czasem zastrze#enie, #e nie ka#-
dy lubi by$ obserwowany. Wi"kszo&$ osób nie czuje jednak dyskomfortu zwi!zanego 
z obecno&ci! kamer. To, #e nie obserwuje nas bezpo&rednio cz%owiek (cho$ ostatecznie 
&ledzi obraz b!d( przegl!da nagrania), tylko martwy przedmiot, sprawia, #e zwyczaj-
nie nie zwracamy na niego uwagi. Im bardziej monitoring daleki i abstrakcyjny, 
tym bardziej jest nam oboj&tny. Im wi&cej wiemy o tym, kto z niego korzysta i im 
mniej jeste"my dla tej osoby anonimowi, tym zazwyczaj wi&kszy nasz opór. Najbar-
dziej przeszkadzaj! nam kamery instalowane przez prywatne osoby (np. s!siada  
w bloku) albo te, które odbieramy jako wymierzone w nas (np. monitoring w szkole 
czy w miejscu pracy). 
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