
REJESTROWANIE ZDARZEŃ 
 

§4.1. Obraz  z  Punktów  kamerowych  przesyłany  jest  na  Stanowisko automatycznie, 
rejestrowany w formie zapisu elektronicznego na urządzeniu rejestrującym nieprzerwanie przez całą 
dobę.  

2. Prowadzenie obserwacji i rejestracji zdarzeń wykonuje Straż Miejska w Jastrowiu                          
z uwzględnieniem, iż obsługa Punktów kamerowych wykonywana jest przez strażników, zwanych                    
w dalszej części Regulaminu „Operatorami”.  

3. Prowadzenie obserwacji odbywa się według potrzeb na Stanowisku w straży, w godzinach 
pracy Operatora. 

4.  Obserwacja i rejestracja w Systemie obrazu zdarzeń prowadzona jest z poszanowaniem 
godności człowieka. Nie może być prowadzona w sposób, który w jakimkolwiek zakresie dyskryminuje 
obserwowane osoby w szczególności ze względu na płeć, rasę, przynależność etniczną, poglądy czy 
wyznanie.  
 

§5.1. Operator rozpoczyna pracę na Stanowisku od zalogowania się do Systemu.  
2. Obowiązkiem Operatora jest bieżące rejestrowanie i obserwowanie obrazu zdarzeń na 

monitorze  oraz dokumentowanie przebiegu tych czynności w sposób określony w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu 
środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż miejską (gminną) (Dz.U. z 
2009r. Nr 220, poz.1720).   

3. Operator, który podczas obsługi ujawnił wystąpienie awarii urządzeń Monitoringu 
zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu bezpośredniemu  przełożonemu. 

4.  Awarie,  o  których  mowa w ust.3, nie mogą być usuwane samodzielnie przez Operatora.  
 

§6. Zarejestrowany obraz zdarzeń przechowuje się przez okres nie krótszy niż 20 dni od daty 
dokonania nagrania i nie dłuższy niż 60 dni, a następnie podlega on automatycznemu zniszczeniu 
poprzez nadpisywanie kolejnych nagrań. 
 

WYKORZYSTANIE NAGRAŃ 
 

§7.1. Kopie nagrań zawierające dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo 
postępowania w sprawach o wykroczenia lub mające znaczenie dla tych postępowań są wykonywane  i 
przekazywane wyłącznie na wniosek organu uprawnionego do ich prowadzenia, na podstawie 
pisemnego wniosku stanowiącego załącznik Nr 2 do Regulaminu.   

2.  W sprawach nie cierpiących zwłoki organ, o którym mowa w ust.1, zgłasza się wniosek 
ustnie Komendantowi Straży Miejskiej, a następnie w terminie nie dłuższym niż 3 dni dostarcza go na 
piśmie.  

3. Operator na okoliczność zaobserwowania lub zarejestrowania obrazu zdarzeń naruszających 
porządek prawny informuje niezwłocznie patrol Straży Miejskiej, dyżurnego  Komendy Powiatowej  
Policji lub inne właściwe służby oraz  odnotowuje ten  fakt w Rejestrze czynności obserwowania                     
i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do 
Regulaminu, ze wskazaniem miejsca i wyniku obserwacji.  

4. Straż Miejska prowadzi ewidencję nagrań udostępnionych uprawnionym organom.  
5. Udostępnianie nagrań z Monitoringu Wizyjnego jest ewidencjonowane w „Rejestrze 

udostępnionych nagrań z Monitoringu Wizyjnego na terenie gminy i miasta  Jastrowie”, stanowiącym 
załącznik Nr 4 do Regulaminu.  
  



FUNKCJONOWANIE SYSTEMU 
 

§8. Za prawidłowe funkcjonowanie Systemu odpowiedzialni są: 
1) w części merytorycznej Komendant Straży Miejskiej w Jastrowiu, 
2) w części informatycznej Informatycy w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie. 

 
§9.  Funkcjonowanie Systemu w zakresie części merytorycznej obejmuje: 

1) zapewnienie obsługi stanowiska, 
2) zgłaszanie awarii Systemu, 
3) bieżące wykorzystywanie informacji uzyskanych w toku obserwacji oraz zarejestrowanych 

obrazów zdarzeń i sporządzanie stosownej dokumentacji w celach i w sposób określony                     
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2016r. poz.706 ze zm.)                     
i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16  grudnia  2009r.  w  sprawie  sposobu  obserwowania  
i  rejestrowania  przy  użyciu środków  technicznych  obrazu  zdarzeń                         w  miejscach  
publicznych  przez  straż  gminną (miejską)  oraz w niniejszym Regulaminie. 

 
§10. Funkcjonowanie Systemu w zakresie części informatycznej obejmuje: 

1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania informatycznego Systemu, 
2) konserwację i bieżącą obsługę lub nadzór nad podmiotem zewnętrznym zapewniającym serwis, 
3) usuwanie awarii albo nadzór nad podmiotem zewnętrznym zapewniającym usunięcie awarii. 

 
 
 


