Zarządzenie Nr 602/SM/2019
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie wprowadzania regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie miasta
Słupska.
Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o strażach gminnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 928) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków
technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską) (Dz. U. z 2009
Nr 220, poz. 1720).
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wprowadzam Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie miasta Słupska
określony w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Słupsku.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up.PREZYDENTA
Miasta Słupska
Łukasz Kobus
Sekretarz Miasta

Załącznik do zarządzenia nr 602/SM/2019
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 26 czerwca 2019 r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO NA
TERENIE MIASTA SŁUPSKA
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. System monitoringu wizyjnego na terenie miasta Słupska składa się z zespołu urządzeń
technicznych zamkniętych w szafie krosowej w serwerowni Małego Ratusza przy Placu
Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk oraz stanowiska składającego się ze stacji roboczej służącej
do zarządzania monitoringiem znajdującego się w siedzibie Straży Miejskiej, ul. Jaracza 5,
76-200 Słupsk.
2. Wykaz kamer oraz miejsc ich zasięgu urządzeń określa załącznik nr 1 do regulaminu.
3. System monitoringu wizyjnego stanowi własność Miasta Słupska.
4. Bieżącą obsługę systemu zapewnia Straż Miejska w Słupsku.
5. Komendant Straży Miejskiej w Słupsku sprawuje bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem
monitoringu.
6. Operatorami Systemu Monitoringu są wyznaczeni przez Komendanta Straży Miejskiej
pracownicy Straży Miejskiej.
7. Administratorem systemu monitoringu jest Komendant Straży Miejskiej w Słupsku.
8. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych
z dnia 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie om ochronie danych, zwane RODO) Dz. Urz.
UE z dnia 04 maja 2016r. L119/1, jest Komendant Straży Miejskiej w Słupsku, ul. Jaracza 5,
76-200 Słupsk.
9. Do serwerowni mają dostęp tylko osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta Słupska
oraz Komendanta Straży Miejskiej w Słupsku.
10. Strażnicy obsługujący monitoring posiadają upoważnienia nadane przez Administratora do
przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru danych: Monitoring oraz odbyły
szkolenia w zakresie przetwarzania danych osobowych.
11. Nadzór nad prawidłowym gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem danych
gromadzonych przez system monitoringu wizyjnego sprawuje Inspektor Ochrony Danych

Straży Miejskiej w Słupsku.
PRZEZNACZENIE SYSTEMU MONITORINGU WIZYJEGO
§ 2.
1. Monitoring wizyjny wprowadza się na podstawie art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r.
o strażach gminnych (Dz.U. 1997 Nr. 123 poz. 779) art. 9a ust.5 pkt 6.
2. System służy do obserwacji bezpośredniego otoczenia miejsc na terenie miasta Słupska,
w których zainstalowane są kamery monitoringu wizyjnego.
3. Prowadzenie obserwacji ma na celu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego
oraz przestrzeganie zasad ruchu drogowego w strefach objętych zasięgiem kamer.
Wykorzystywany jest do ujawniania zagrożeń występujących w mieście Słupsku, w celu
ograniczenia takich zjawisk jak: napady, wybryki chuligańskie, kradzieże, niszczenie
mienia, wykroczenia, naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych czynów prawnie
zabronionych.
4. Do wykorzystania zapisów zarejestrowanego zdarzenia uprawnione są Prokuratura, Sądy,
Policja, Straż Miejska w Słupsku oraz inne organy uprawnione na podstawie odrębnych
przepisów prawa.
5. Zarejestrowane zapisy mogą być udostępniane organom wymienionym w ust. 3 za zgodą
Inspektora Ochrony Danych Straży Miejskiej w Słupsku.
REJESTRACJA ZDARZEŃ
§ 3.
1. Obserwacja chronionego terenu odbywa się przez system kamer zlokalizowanych na
istniejących obiektach budowlanych oraz zamontowanych specjalnie dla tego celu słupach.
2. Obserwacja odbywa się na stanowisku monitoringu, o którym mowa w § 1 ust.1
regulaminu.
3. System monitoringu dokonuje rejestracji obrazu z poszczególnych punktów kamerowych
całodobowo.
4. Komendant Straży Miejskiej zapewnia obsługę monitoringu składającą się ze strażników
miejskich zgodnie z przygotowanym comiesięcznym harmonogramem pracy.
5. W zależności od pór roku oraz potrzeb, godziny obsługi przez strażnika są dopasowywane
i zmieniane

przez Komendanta Straży Miejskiej. W porze nocnej oraz

pozostałych

godzinach, w których nie jest zapewniona obsługa operatora monitoringu obraz pracy
kamer jest nagrywany.
6. Obrazy rejestrowane przez poszczególne kamery, przechowywane są w systemie przez 28

dni. Po upływie tego terminu nagrania są automatycznie kasowane poprzez nadpisywanie
kolejnych nagrań. W systemie monitoringu do celów archiwizacyjnych, rejestracyjnych
i podglądowych zbioru danych zastosowany jest system dysków stałych.
7. System nagrywa obraz bez dźwięku w czasie rzeczywistym, przeglądanie zapisanego
materiału możliwe jest poprzez podanie określonej daty i godziny.
8. Z zapisanych danych nie jest tworzona kopia zapasowa.
OBOWIĄZKI OPERATORA SYSTEMU MONITORINGU
§ 4.
1. Operator może przetwarzać Dane wyłącznie w celu ustalenia szczegółów ujawnionych
zagrożeń.
2. Operator może wykonać kopię Danych wyłącznie na polecenie Komendanta Straży
Miejskiej oraz za zgodą Inspektora Ochrony Danych. Z tej czynności musi dokonać wpis
w dokumentach stanowiących załącznik 2 i 3.
3. Operator zobowiązany jest do ochrony Danych przed ich przetwarzaniem przez osoby
nieuprawnione.
4. Operator przekazuje Dyżurnemu Straży Miejskiej do realizacji dla patroli bądź Dyżurnemu
Policji informacje dotyczące zdarzeń w celu podjęcia interwencji w zakresie:
a) popełnionych wykroczeń i przestępstw,
b) naruszenia spokoju i porządku publicznego,
c) katastrof lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takimi
zdarzeniami,
d) występujących zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzkiego,
e) naruszenia porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
f) występujących zjawisk kryminogennych,
g) awarii technicznych oraz innych miejscowych zagrożeń.
h) zdarzeń związanych z ochroną obiektów komunikacyjnych i urządzeń użyteczności
publicznej,
i) zdarzeń z udziałem osób nietrzeźwych, które swoim zachowaniem dają powód zgorszenia
w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub
zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób.
DOKUMENTACJA SYSTEMU MONITORINGU
§ 5.
1. Operator Systemu Monitoringu prowadzi następującą dokumentację:
1) raport z przebiegu dyżuru prowadzony w Książce monitoringu wizyjnego -stanowiący
załącznik nr 2 do regulaminu

2) notatkę służbową dokumentującą zaobserwowane zdarzenia, w tym przestępstwa,
wykroczenia

i inne naruszenia prawa, wzór notatki stanowi załącznik nr 3 do regulamin

3) rejestr udostępniania nagrań z systemu monitoringu.
2. Raport o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powinien zawierać w szczególności: zaobserwowane
zdarzenia, przerwy w pracy systemu i poszczególnych kamer, awarie systemu,
udostępnienie stanowiska do konserwacyjnych i związanych z usunięciem awarii oraz inne
zdarzenia mające istotne znaczenie dla rejestracji obrazu. Raport sporządzany jest na
bieżąco podczas prowadzonej obserwacji.
3. Notatka o której mowa w ust. 1 pkt 2 sporządzana jest wyłącznie w przypadku zaistnienia
zdarzenia w postaci przestępstwa, wykroczenia lub innego naruszenia prawa.
4. Nagrania z systemu monitoringu udostępnia się na pisemny wniosek organów, o których
mowa w § 2 ust. 3 regulaminu. Wydane nagranie rejestruje się w Rejestrze udostępnień
nagrań z systemu monitoringu.
5. Wzór rejestru udostępniania nagrań z systemu monitoringu stanowi załącznik nr 4 do
regulaminu.
6. Inspektor Ochrony Danych określa sposób zabezpieczenia przekazywanych nośników
nagrań w sposób zgodny z Polityką Ochrony Danych.
TECHNICZNA OBSŁUGA SYSTEMU
§ 6.
1. Prawidłowe funkcjonowanie systemu pod względem technicznym oraz obsługę serwisową
zapewnia Straż Miejska w Słupsku.
2. Za zabezpieczenie systemu od strony informatycznej odpowiada Administrator Systemów
Informatycznych/Referat Informatyczny.
3. Nadzór nad wejściem osób nieupoważnionych do pomieszczeń serwerowni znajdującej się
w Małym Ratuszu sprawuje Referat Informatyczny.
4. Nadzór nad wejściem osób nieupoważnionych do pomieszczeń stanowiska operatora
monitoringu wizyjnego sprawuje Komendant Straży Miejskiej w Słupsku.
5. System monitoringu jest systemem autonomicznym, odłączonym od sieci Internet.
Z up.PREZYDENTA
Miasta Słupska
Łukasz Kobus
Sekretarz Miasta

