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monitoring wizyjny 
jako narzędzie  
w prewencji kryminalnej

i. Wprowadzenie

Miejski monitoring wizyjny to zjawisko o charakterze globalnym. Obraz współ-
czesnych miast nie pozostawia wątpliwości, że kamery monitoringu wizyjnego 
na stałe zagościły w pejzażu otwartej przestrzeni publicznej1. Tym samym tłem 
do prowadzonych w niniejszym opracowaniu rozważań uczyniono zagadnienie 
związane z historią rozwoju monitoringu wizyjnego w Europie. 

Europejskim krajem wyraźnie obrazującym tendencję ciągłego poszerzania 
obszaru objętego systemem monitoringu wizyjnego jest Wielka Brytania. Od 
połowy bowiem lat 90. XX wieku na rozwój i modernizację tego rozwiązania 
przeznaczana jest znaczna część środków z rządowego programu na rzecz pre-
wencji (Government Crime Prevention Programme; Norris 2009: 6). 

 1  Na potrzeby niniejszego artykułu przyjęto, że otwarta przestrzeń publiczna to prze-
strzeń powszechnie dostępna, o nieograniczonym dostępie, która ma otwarty charakter. Owa 
definicja została zawarta w koncepcji założeń do projektu ustawy o monitoringu wizyjnym 
(z dnia 7 lipca 2014 r.), gdzie ponadto wyodrębniono zamkniętą przestrzeń przeznaczoną 
do użytku publicznego oraz przestrzeń prywatną (Projekt założeń do projektu ustawy o moni-
toringu wizyjnym, http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2013/22768,Projekt-
-zalozen-do-projektu-ustawy-o-monitoringu-wizyjnym.html [dostęp: 21.09.2017]). Zbliżoną 
typologię odnaleźć można w pionierskiej pracy Oscara Newmana (1996) z początku lat 70. 
minionego wieku, gdzie wyodrębniono cztery kategorie przestrzeni: publiczną, półpubliczną, 
półprywatną oraz prywatną. 
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Począwszy od lat 70. XX wieku systemy oglądu wizyjnego wdrażane były 
w obiektach przemysłowych jako narzędzie nadzoru, którego zadaniem była 
kontrola wydajności pracowników oraz redukcja kradzieży w miejscu pracy. 
Innym polem szerszego stosowania kamer było usprawnienie ruchu drogowe-
go. Jednak zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku zakres wykorzysty-
wania monitoringu był stosunkowo ograniczony (McCahill i Norris 2002: 8)2. 
Dopiero w miarę rozwoju społeczeństwa konsumpcyjnego powstała potrzeba 
rozciągnięcia kontroli na szerszą populację, w konsekwencji czego kamery za-
częto montować w brytyjskich centrach handlowych, a następnie w niektórych 
pociągach linii metra. Ich głównym zadaniem było wykrywanie aktów chuli-
gańskich oraz drobnych wykroczeń i przestępstw (Norris i in. 2004: 110–111).

Monitoring wizyjny w otwartej przestrzeni publicznej pojawił się w 1985 
roku w nadmorskiej miejscowości Bournemouth, niedaleko Londynu. Jego prze-
znaczeniem było zabezpieczenie corocznych konferencji brytyjskiej Partii Kon-
serwatywnej przed atakami terrorystycznymi IRA. Aby zapobiec wystąpieniu 
podobnych incydentów, wzdłuż linii wybrzeża zamontowano dodatkowe zabez-
pieczenie w postaci kamer obsługiwanych przez ochronę (Norris i in. 2004: 111). 

Bezpośrednim jednak impulsem do ekspansji monitoringu wizyjnego w prze-
strzeni publicznej stała się głośna sprawa zarejestrowana przez nagranie z mo-
nitoringu. Wydarzenie to miało miejsce w 1993 roku w jednym z brytyjskich 
centrów handlowych, w którym kamera przemysłowa zarejestrowała porwanie 
dwuletniego dziecka, później brutalnie pobitego i zamordowanego. Przestęp-
stwo to wstrząsnęło opinią publiczną, rozgorzała dyskusja nad niepokojącymi 
rozmiarami przestępczości oraz nad możliwością wykorzystania kamer w celu 
niedopuszczenia do podobnych tragedii. W konsekwencji rząd brytyjski zaini-
cjował program zatytułowany City Challenge Competition, jednocześnie aloku-
jąc 2 mln funtów na rozwój monitoringu miejskiego. W świetle tego zakłada 
się, że do połowy lat 90. XX wieku aż 75% budżetu programu przeciwdziałania 
przestępczości przeznaczono na rozwój monitoringu. Kurs ten został wzmoc-
niony przez Partię Pracy, która w ramach ambitnego programu redukcji prze-
stępczości w 1999 roku, wsparła rozwój systemu CCTV kwotą 153 mln funtów 
(Norris i in. 2004: 111–112.). 

Obecnie szacuje się, że w Wielkiej Brytanii w przestrzeni miejskiej funk-
cjonuje między 1,7 miliona (Gerrard i Thompson 2011: 12) a 4,2 miliona kamer 

 2  Również w Europie kontynentalnej w zbliżonym okresie powstawały pierwsze systemy 
oglądu wizyjnego. Przykładowo w Polsce w drugiej połowie lat 70. zainstalowano system 
kamer na nowo wybudowanym dworcu kolejowym Warszawa Centralna (Waszkiewicz 2012). 
Jeszcze wcześniej, w roku 1956, powstał w Hamburgu system monitorujący główne skrzyżo-
wania ulic, którego zadaniem było usprawnienie ruchu ulicznego. Rozwiązanie to dwa lata 
później zostało replikowane w Monachium (Waszkiewicz 2010).
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(Norris 2009: 5–6), co oznacza, że jedna kamera przypada na około 14 obywateli. 
Zwrócić przy tym należy uwagę na fakt, że siła opinii publicznej była na tyle 
duża, iż przekazanie tak znacznych środków finansowych właśnie na system 
monitoringu wizyjnego odbyło się całkowicie bez dowodów empirycznych 
wskakujących na jego skuteczność. Co więcej, autorzy pierwszego naukowego 
raportu zamówionego przez Home Office z dużą rezerwą odnieśli się do wpły-
wu kamer na przestępczość w trzech badanych miastach (Birmingham, King’s 
Lynn i Newcastle; Pease 1997: 979).

Traktując Wielką Brytanię jako przykład pewnego fenomenu ze względu 
na skalę rozwoju monitoringu wizyjnego, w krajach Europy kontynentalnej 
również notuje się znaczny wzrost tego typu rozwiązań. Przykładowo w ra-
porcie poświęconym rozwojowi monitoringu wizyjnego w Europie autorstwa 
Clive’a Norrisa wskazano, że we Francji w latach 1997–1999 w ponad 200 
miastach zamontowano kamery w miejscach wskazanych jako szczególnie 
niebezpieczne (2009: 5–6). Także w krajach skandynawskich kamery obecne 
są w głównych miastach. Badania geograficzne wykazały, że 32% przestrzeni 
publicznej w Kopenhadze oraz 38% przestrzeni Oslo jest objęte monitoringiem. 
W krajach Europy Środkowo-Wschodniej można zaobserwować również wy-
raźną tendencję wzrostową systemów CCTV. Przykładowo w Pradze obecnie 
funkcjonuje około 400 kamer, w Budapeszcie około 600 (The First Map of Buda-
pest CCTVs Is Available Online 2007).

Odnosząc się natomiast do historii rozwoju monitoringu wizyjnego w Polsce, 
trudno ustalić dokładne jego początki. Pierwotnie był on stosowany w ramach 
telewizji przemysłowej, głownie w dużych zakładach produkcyjnych, przede 
wszystkim jako element wspomagający pracę straży przemysłowej. Niemniej 
Koronowo podawane jest jako pierwszy w Polsce przykład wykorzystania mo-
nitoringu wizyjnego obejmującego otwartą przestrzeń publiczną. To właśnie 
tam w 1997 roku zainstalowano sieć pierwszych 7 kamer systemu CCTV (Wasz-
kiewicz 2010: 55). Od tego czasu liczba systemów CCTV w Polsce ciągle rośnie, 
a rozwiązanie to cieszy się coraz większą popularnością. 

W raporcie Najwyższej Izby Kontroli z 2014 roku wskazano, że obecnie moni-
toring wizyjny działa we wszystkich miastach wojewódzkich oraz w 85% miast 
powiatowych (2014: 8). W Warszawie system monitoringu wizyjnego liczy 425 
kamer, z czego około 2/3 zainstalowanych jest w newralgicznych punktach sto-
licy (na otwartej przestrzeni), a 1/3 w warszawskim metrze (Zdarzenia zareje-
strowane w Systemie Monitoringu Wizyjnego ZOSM, http://www.zosm.pl/_private/
kamery.html [dostęp: 21.09.2017]). Inne duże miasta nie pozostają w tyle. Na 
przykład Poznań w 2009 roku przeznaczył 7 milionów zł na rozbudowę syste-
mu CCTV, który obecnie składa się z 165 kamer (Waszkiewicz 2010: 55–6). Nato-
miast w Krakowie funkcjonują 2 centra oglądu obsługiwane przez straż miejską 
(Oddział III Nowa Huta, Oddział IV Podgórze), na które składa się 66 punktów 
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kamerowych (Sprawozdanie z realizacji zadania „Monitoring wizyjny miasta” za 
2016 r., https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=83184 [dostęp: 21.09.2017]).

ii. W poszukiwaniu teoretycznego uzasadnienia prewencyjnej 
funkcji monitoringu wizyjnego

Przedstawione we wstępie informacje pozwalają zadać pytanie o teoretycz-
ne podłoże legitymizujące tak gwałtowny rozwój systemów monitoringu wi-
zyjnego. Początkowo implementacja monitoringu wizyjnego związana była 
z przekonaniem, że rozwiązanie to wpłynie na proces kalkulacji u potencjal-
nego sprawcy, wymuszając tym samym konformizm. Zakładano bowiem, że 
obecność kamer będzie postrzegana przez sprawcę jako narzędzie pozwalające 
na jego łatwą identyfikację oraz dostarczenie materiału dowodowego (Ratcliffe 
i in. 2009: 746–747). Przyjmuje się wówczas założenie o racjonalnym podłożu 
zachowań przestępczych. Ujęcie to sięga korzeniami XVIII-wiecznej klasycznej 
szkoły prawa karnego i wiąże się z panującymi ówcześnie poglądami o wolnej 
woli człowieka i prymacie racjonalności w podejmowanych decyzjach. Za spra-
wą klasycznych prac Cesare’a Beccariego oraz Jeremy’ego Benthama przyjęto 
wizję sprawcy, który poprzez przestępstwo dąży do maksymalizacji korzyści 
przy jednoczesnym unikaniu przykrych sankcji. W rezultacie tego wypracowana 
została retrybutywna koncepcja kary, której głównym celem jest odstraszenie 
(Błachut i in. 2007). 

Koncepcja ta przeżyła swój renesans w latach 60. oraz 70. XX wieku, kiedy 
to za sprawą ostrej krytyki nurtu korekcyjnego3 ponownie skoncentrowano się 
na czynnikach, które mogą odstraszyć potencjalnego sprawcę. Wypracowa-
no wówczas koncepcję określaną mianem sytuacyjnej prewencji kryminalnej 
(situational crime prevention)4, w której zasadniczo skupiono się na identyfika-
cji oraz modyfikacji czynników mogących redukować zachowania niezgodne 
z prawem. Owa koncepcja opiera się na współcześnie wypracowanych teoriach 

 3  Nurt korekcyjny zakłada możliwość identyfikacji oraz modyfikacji cech intrapersonal-
nych odpowiedzialnych za popełnienie przestępstwa. Na podstawie tego podejmowane są 
oddziaływania resocjalizacyjne mające na celu transformację jednostki (Pytka 2007). Nurt ten 
stał się w latach 60. oraz 70. XX wieku obiektem ataków. Z jednej strony zaczęto wykazywać 
niską skuteczność resocjalizacji penitencjarnej (np. raport Roberta Martinsona z 1974 roku) 
połączoną ze wzrostem przestępczości (Garland 2001: 10), z drugiej natomiast strony zaczęto 
postrzegać proces resocjalizacji jako zakamuflowane narzędzie sprawowania kontroli (Gar-
land 2001: 34–36).
 4  Związek między sytuacyjną prewencją kryminalną a klasyczną szkołą prawa karnego 
został dokładnie omówiony w pracy Joshuy D. Freilicha (2015).
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ekonomicznego zachowania, behawioryzmu oraz psychologii kognitywnej (Cor-
nish i Clarke 2011: 22). Zakłada się, że decyzja o popełnieniu przestępstwa jest 
działaniem nastawionym na realizację określonego celu. Próba zrozumienia 
mechanizmów decyzyjnych sprawcy wykorzystywana jest do opracowywania 
modeli, dzięki którym można projektować przestrzeń w taki sposób, aby anty-
cypowane ryzyko poniesienia kary było na tyle wysokie, że zniechęci sprawcę 
do ataku (Cornish i Clarke 2011: 29–30).

Kumulacja tego typu wiedzy zaowocowała nie tylko bardziej precyzyjną 
selekcją miejsc wymagających monitoringu wizyjnego, ale również wzbogace-
niem koncepcji Crime Prevention through Environmental Design (CPTED), Secured 
by Design (SBD) oraz Design against Crime (DAC). Zasadniczym celem tych kon-
cepcji jest takie projektowanie przestrzeni, aby zminimalizować prawdopodo-
bieństwo wystąpienia niepożądanych zjawisk (Schneider 2010: 58). 

Innym podejściem teoretycznym, którego założenia wykorzystywane są 
przy rozbudowie systemów monitoringu wizyjnego, jest teoria działań ruty-
nowych (routine activity approach) autorstwa Lawrence’a E. Cohena oraz Mar-
cusa Felsona. Badacze ci, analizując trendy w przestępczości lat 60. i 70. XX 
wieku, stwierdzili, że pomimo poprawy warunków życia społeczeństwa ame-
rykańskiego (wyższy dochód przeciętnej rodziny, łatwiejszy dostęp do eduka-
cji, zmniejszająca się liczba osób żyjących poniżej minimum egzystencjalnego) 
nastąpił gwałtowny wzrost przestępczości (Felson 2011: 71). Autorzy fenomen 
ten połączyli ze zmianą stylu życia Amerykanów, a zwłaszcza ze zwiększoną 
aktywnością zawodową kobiet. Wykorzystując stosunek aktywności w gospo-
darstwach domowych (household activity ratio), wykazali, że liczba włamań do 
rezydencji skorelowana jest z absencją w gospodarstwach domowych. Wykazano 
również związek pomiędzy liczbą przestępstw gwałtownych (predatory viola-
tion) a zmianami w zakresie standardów spędzania wolnego czasu, zwłaszcza 
częstszym przebywaniem poza najbliższym miejscem zamieszkania. Wypraco-
wano wówczas teorię makrospołeczną, zgodnie z którą fluktuacja w zakresie 
przestępczości uwarunkowana jest zwiększoną liczbą okazji do popełnienia 
przestępstwa (criminal opportunities). Oczywiście autorzy ci zakładali, że w spo-
łeczeństwie występują jednostki o antyspołecznych cechach, jednak dopiero 
analiza działań rutynowych pozwoliła na wyjaśnienie ówczesnych trendów 
w przestępczości (Cohen i Felson 1979: 589). Teorię tę zoperacjonalizował do 
celów prewencyjnych John Eck, który analizując kontekst, w jakim dochodzi 
do przestępstwa, wyodrębnił trzy zasadnicze elementy  – zmotywowanego lub 
sprowokowanego sprawcę, dogodny cel lub ofiarę oraz brak stosownych za-
bezpieczeń. Wystąpienie tych trzech elementów jest warunkiem koniecznym 
przestępstwa. W związku z niniejszym prowadzone są analizy kryminologiczne, 
które zmierzają do identyfikacji miejsc newralgicznych. Są to przeważnie loka-
lizacje, w których wysoce prawdopodobne jest wystąpienie splotu elementów 
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towarzyszących przestępczości. Prowadzone wówczas działania prewencyjne 
zmierzają do wzmocnienia zabezpieczeń (np. dodatkowe patrole policji, lepsze 
oświetlenie przestrzeni czy rozlokowanie kamer monitoringu wizyjnego; Scott 
i in. 2011: 234–236). 

Powyżej przedstawione ujęcia teoretyczne korespondują z teorią wzoru 
przestępczego (crime pattern theory) autorstwa Paula i Patrici Brantingham (2011: 
78–93). Autorzy ci wyszli z założenia, że zachowania przestępcze są rezultatem 
świadomej decyzji sprawcy oraz że przestępczość występuje z pewną regular-
nością. Większość ludzi funkcjonuje w określonym rytmie dnia, pokonuje stałą 
drogę z pracy do domu, oddaje się powtarzalnym rodzajom aktywności. Podobną 
regularnością cechują się zachowania przestępców. W ich przypadku również 
możliwy jest do zidentyfikowania pewien rytm dnia, lokalizacje, ludzie, z któ-
rymi wchodzą w interakcję, oraz miejsca, w których oddają się rozrywce (Bran-
tingham i Brantingham 2011: 84–85). Analiza tych powtarzalnych zwyczajów 
pozwala na znalezienie regularności przestrzenno-temporalnej popełnianych 
przestępstw, a co za tym idzie określenie tzw. hot spots, które w kryminologii 
definiowane są jako obszary o dużej koncentracji niepożądanych zjawisk (Bran-
tingham i Brantingham 2011: 90). 

Cechą wspólną zaprezentowanych powyżej teorii jest odejście od poszu-
kiwania etiologii przestępczości. Zakłada się bowiem, że efektywność proce-
su resocjalizacji budzi wiele wątpliwości, w związku z czym politykę bezpie-
czeństwa publicznego należy oprzeć przede wszystkim na takiej modyfikacji 
czynników sytuacyjnych, która będzie minimalizowała prawdopodobieństwo 
wystąpienia niepożądanych zjawisk. 

iii. metody ewaluacji monitoringu wizyjnego

Wykazanie skuteczności poszczególnych systemów monitoringu wizyjnego jest 
trudnym przedsięwzięciem, wymagającym wieloaspektowej analizy dostępnych 
danych. Podstawowy problem dotyczy jednoznacznego określenia wpływu obec-
ności kamer na zachowanie człowieka. Zgodnie z prostym schematem zakłada 
się, że obecność kamer będzie działała odstraszająco (deterrence) na potencjal-
nych sprawców, przez co możliwy będzie do zaobserwowania ilościowy spadek 
liczby przestępstw (Ratcliffe i in. 2009: 746–747). Nie można jednak wykluczyć 
alternatywnego schematu działania, którego efektem będzie wzrost liczby zda-
rzeń na monitorowanym terenie. Przykładowo obecność kamer może motywo-
wać i ośmielać rezydentów do bardziej stanowczych postaw względem naru-
szenia porządku, co będzie odstraszało potencjalnych napastników (Schneider 
2010: 65–66). Należy również uwzględnić inną ewentualność, a mianowicie, że 
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obecność kamer będzie rejestrowała przestępstwa dotąd nieujawnione i przez 
to wynik analizy może być nieadekwatny. Ponadto implementacja monitoringu 
może skutkować redukcją alternatywnych metod kontroli (np. zmniejszeniem 
liczby patroli policyjnych) i wpływać na obraz przestępczości na danym terenie. 

Powyżej zasygnalizowane ewentualności powinny być uwzględniane w trak-
cie badań. Ich identyfikacja jest oczywiście wyzwaniem, niemniej dzięki właś-
ciwej diagnozie przestrzeni możliwe jest uzyskanie wiarygodnych wyników. 
Pomocne są tu modele teoretyczne, wypracowane na gruncie nauk społecznych. 
Pewnej wskazówki dostarcza psychologiczna typologia agresji, której autorzy 
dokonali interesującego podziału przestępstw na instrumentalne (wymagające 
planowania, analizy kosztów i potencjalnych zysków) oraz emocjonalne (doko-
nywane pod wpływem wzburzenia, afektu lub substancji odurzających; Bush-
man i Anderson 2001: 273–274)5. Zakłada się, że implementacja monitoringu 
wizyjnego może przynieść pozytywne rezultaty w zakresie redukcji przestępstw 
instrumentalnych. Natomiast w odniesieniu do przestępstw emocjonalnych 
rozwiązanie to jest nieskuteczne. Analiza kryminologiczna uwzględniająca ni-
niejszą typologię może dostarczyć cenne wskazówki o zasadności rozbudowy 
systemu oglądu wizyjnego. 

Badając efektywność monitoringu wizyjnego, warto również uwzględnić 
cechy charakterystyczne danej przestrzeni i funkcji, jaką przestrzeń ta pełni dla 
użytkowników. W tym względzie interesujące wskazówki zostały wypracowane 
na gruncie ekologii społecznej. Sangmoon Kim i jego współpracownicy (2013: 
146–150) analizując funkcję oraz rodzaj interakcji zachodzących w danej prze-
strzeni, wyodrębnili „miejsce” (place) oraz „przestrzeń” (space). Przez „miejsce” 
rozumie się terytorium, w którym mieszkańcy są zakorzenieni. Zachodzące tam 
interakcje mają bezpośredni i emocjonalny charakter. Dzięki bliskim relacjom 
interpersonalnym oraz identyfikacji mieszkańców z terytorium sprawowana 
jest tam nieformalna kontrola, dzięki której niepożądane typy zjawisk wystę-
pują marginalnie. W „miejscu” można również zidentyfikować większe nasy-
cenie przestępstw o charakterze emocjonalnym. W związku z tym zakłada się, 
że rozlokowanie tam kamer może mijać się z celem. Natomiast w przypadku 
„przestrzeni” brak jest więzi nieformalnych pomiędzy użytkownikami. Najczęś-
ciej miejsca tego typu pełnią instrumentalne funkcje, jak na przykład centra 
biznesowe, centra handlowe. Interakcje tam zachodzące są bardziej oficjal-
ne i zadaniowe. Również przestępczość w „przestrzeni”, ze względu na brak 
nieformalnej kontroli oraz komercyjny charakter, przyjmuje odmienną formę. 

 5  Przez część badaczy typologia ta jest krytykowana, gdyż uniemożliwia jednoznaczne 
wskazanie linii demarkacyjnej pomiędzy poszczególnymi typami agresji (zob. Piotrowski 
2011: 139–145).

Bezpieczne miasto.indd   284 2018-01-10   15:44:48



monitoring WiZYJnY JAKo nArZędZie W preWencJi KrYminAlneJ  285 

Wyodrębnić tu można większe nasycenie przestępstwami o charakterze instru-
mentalnym, nakierowanymi na osiągnięcie określonego, przeważnie material-
nego celu. W przypadku tego typu lokacji montaż monitoringu wizyjnego jest 
bardziej uzasadniony, gdyż po pierwsze nie występuje tam nadzór sprawowany 
przez członków społeczności lokalnej, a po drugie, specyfika przestępstw, które 
tam mają miejsce, wskazuje na możliwość prewencyjnego wykorzystania kamer. 

Początki systematycznie prowadzonych badań ewaluacyjnych nad skutecz-
nością monitoringu wizyjnego przypadają na końcówkę lat 90. XX wieku, czyli 
na okres poprzedzający największą ekspansję kamer w przestrzeni publicznej 
(Norris 2009: 9–11). Początkowo badania te prowadzono w Wielkiej Brytanii, 
następnie w Australii oraz w Stanach Zjednoczonych. Od samego początku 
kwestią zasadniczą był pomiar trzech komponentów: 

1) liczby zdarzeń niepożądanych  – zwłaszcza o charakterze przestępczym,
2) subiektywnego poczucia bezpieczeństwa użytkowników przestrzeni,
3) ekonomicznej analizy przedsięwzięcia.

Obecnie funkcjonujące standardy w zakresie badań ewaluacyjnych zostały 
opracowane przez Brytyjskie Home Office i zawierają wiele metod zmierzających 
do poznania roli, jaką odgrywa monitoring wizyjny w zakresie wahań przestęp-
czości. Prowadzone są również badania opinii publicznej, w których pomiarowi 
podlega poczucie bezpieczeństwa rezydentów zamieszkujących monitorowany 
obszar. Ostatni komponent prowadzonych analiz dotyczy ekonomicznej synte-
zy zysków i strat. Monitoring wizyjny stanowi część zintegrowanego systemu 
poprawy bezpieczeństwa. Ponadto jest to rozwiązanie generujące duże koszty 
(zakup i instalacja systemu, obsługa, konserwacja), z tego względu prowadzo-
ne są szacunki ekonomiczne, których celem jest wykazanie proporcji pomiędzy 
kosztami ponoszonymi na monitoring wizyjny a potencjalnymi korzyściami 
tego rozwiązania (Gill i in. 2005: 3). 

SchemAt QuASi-eKSperYmentAlnY W bAdAniAch nAd SKutecZnością cctV

Ze względu na problematykę niniejszego opracowania, szerszemu opisowi zo-
staną poddane metody wykorzystywane do analizy danych kryminalnych. Wy-
pracowany model zakłada prowadzenie badań w schemacie quasi-eksperymen-
talnym. Adekwatnie do tego podejścia kwestią podstawową jest wybór obszaru 
docelowego, czyli miejsca, w którym będzie implementowany monitoring. Do 
obszaru tego dobiera się obszar kontrolny, czyli lokację, która pod względem 
charakterystyk socjodemograficznych oraz urbanistycznych przypomina ob-
szar docelowy. Przy doborze obszaru kontrolnego najczęściej uwzględnia się: 
liczbę i zagęszczenie ludności, strukturę wiekową, stopę bezrobocia, poziom 
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wykształcenia. Obszar kontrolny powinien odznaczać się również podobnym 
typem zabudowy oraz podobnym nasileniem przestępczości (Gill i in. 2005: 4). 

Dysponując precyzyjnie określonym obszarem docelowym oraz właściwie 
dobranym obszarem kontrolnym, dokonuje się dwóch newralgicznych pomia-
rów, które pozwalają określić liczbę przestępstw popełnionych w ciągu roku 
poprzedzającego implementację monitoringu wizyjnego oraz liczbę przestępstw 
rok po uruchomieniu systemu. 

Biorąc powyższe wytyczne pod uwagę, wyjaśnienia wymagają dwie kwestie: 
po pierwsze, w jakim celu przy badaniu CCTV wyodrębnia się obszar kontrolny, 
po drugie, dlaczego analiza powinna uwzględniać pełen rok kalendarzowy?

Odpowiadając na pierwsze z zadanych pytań, wskazać należy, że zjawisko 
przestępczości charakteryzuje się określoną dynamiką. Możliwa jest identyfi-
kacja globalnych przemian strukturalnych, które oddziałują na przestępczość 
(np. załamanie lub prosperity w gospodarce, otwarcie lub zamknięcie nowych 
rynków zbytu, nasilenie lub osłabienie migracji; Błachut i in. 2007: 240–251). 
W związku z niniejszym, jeżeli ewaluacja monitoringu wizyjnego byłaby pro-
wadzona jedynie w obszarze docelowym, wówczas uchwycona zmiana w za-
kresie fluktuacji przestępczości mogłaby być efektem oddziaływania czynników 
strukturalnych, a nie wpływu kamer. Wprowadzając obszar kontrolny, możemy 
eliminować owe globalne trendy w przestępczości i wyprowadzać wiarygodne 
wnioski na temat wyizolowanej roli kamer. 

Warto w tym miejscu wspomnieć o wymogach dotyczących podobieństwa 
obszaru docelowego i kontrolnego w zakresie charakterystyk socjodemogra-
ficznych. Niektóre globalne zmiany strukturalne mogą oddziaływać na wybrane 
grupy społeczne. Na przykład na skutek redukcji w sektorze przemysłowym 
sytuacja materialna pogorszy się na obszarach zamieszkiwanych przez pracow-
ników związanych z przemysłem, co może znaleźć odbicie w pojawieniu się 
nowych lub nasileniu istniejących już problemów społecznych. Z tego względu 
obszar kontrolny powinien być dobierany do badań tak, aby podobnie reagował 
na określone zmiany strukturalne. 

W odniesieniu do drugiego z założeń, prowadzenia analizy na danych kry-
minalnych, a więc konieczności uwzględnienia pełnego roku kalendarzowego 
przed implementacją i po implementacji monitoringu wizyjnego, wskazuje się, 
że warunek ten wynika z sezonowości poszczególnych rodzajów przestępstw 
(Krahe 2006: 69–89). Dane kryminalne ujawniają większe nasilenie przestęp-
czości gwałtownej w okresie wakacyjnym, kiedy to ludzie mają więcej czasu 
wolnego, częściej przebywają w towarzystwie. Natomiast w okresie zimowym 
aktywność kryminalna maleje (Hird i Ruparel 2007: 4; Lauritsen i White 2014: 3). 
Owa prawidłowość koherentna jest z założeniami teorii działań rutynowych 
i powinna być brana pod uwagę przy ewaluacji. Zakłada się bowiem, że sku-
teczność monitoringu będzie zróżnicowana w poszczególnych porach roku. 
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W części schematów badawczych wyodrębnia się również obszar buforo-
wy (Cerezo 2013: 226). Jest to przestrzeń bezpośrednio przylegająca do obszaru 
docelowego, w związku z czym istnieje ryzyko, że przestępczość zredukowana 
w wyniku działania kamer przeniesie się na sąsiednie obszary nieobjęte oglą-
dem wizyjnym. Zjawisko to określane jest jako przemieszczenie przestępczości 
(crime displacement) i uważane jest za główny mankament sytuacyjnych stra-
tegii prewencji (Schneider 2010: 68–73). Krytycy podkreślają, że objęcie danej 
przestrzeni monitoringiem wizyjnym nie rozwiązuje problemu przestępczości, 
powoduje jedynie „zepchnięcie” jej na peryferyjne niemonitorowane obszary 
(Waples i in. 2009: 208–210). Z tego powodu badania ewaluacyjne również po-
winny uwzględniać tego typu lokacje. Pewnych problemów dostarcza precy-
zyjne określenie granic obszaru buforowego. Według standardów Home Office 
przyjmuje się, że obszar buforowy zlokalizowany jest w promieniu jednej mili 
od linii, która oddziela monitorowany teren. Oczywiście wartość ta jest umow-
na i może być zróżnicowana. Bardziej adekwatnym kryterium jest geograficz-
na znajomość terenu i oparta na niej wiedza ekspercka. Zakłada się bowiem, 
że obszar buforowy będzie wyznaczony przez naturalne granice geograficzne 
(rzeki, drogi tranzytowe, tory kolejowe, administracyjne granice dzielnicy; Gill 
i in. 2005: 4; Gill i Spriggs 2005: 124). 

Tym samym rozwiązaniem pozwalającym na głębszą analizę struktury zja-
wiska przemieszczania przestępczości z obszaru docelowego do obszaru bufo-
rowego jest System Informacji Geograficznej (Geographic Information System, 
GIS). Narzędzie to ma możliwość geokodowania zgłaszanych na policję zdarzeń, 
przez co możliwe jest konstruowanie tzw. map przestępczości (crime maps; Vann 
i Garson 2001: 43). Mapy tego typu pozwalają na wizualną prezentację „zagęsz-
czenia przestępczości” (crime density), dzięki czemu możliwe jest wyodrębnienie 
miejsc szczególnie niebezpiecznych, czyli wspomnianych wcześniej tzw. hot 
spots (Anselin i in. 2011: 97–116). Ponadto mając dane okresowe (rok przed im-
plementacją i po implementacji monitoringu), można precyzyjnie prześledzić 
także zmiany w nasileniu zjawiska przestępczości na przestrzeni docelowej, 
kontrolnej i buforowej. 

Schemat quasi-eksperymentalny dominuje w ilościowych badaniach ewalua-
cyjnych nad skutecznością monitoringu. Jego dużą zaletą jest możliwość ekstra-
polacji uzyskanych wyników na inne obszary, a dzięki stosowanym standardom 
możliwe jest porównywanie wyników zgromadzonych na różnych obszarach. 
Inną korzyścią prowadzenia badań quasi-eksperymentalnych jest możliwość 
ich systematycznego przeglądu (systematic review) oraz włączenia wyników do 
metaanaliz. Jednocześnie konieczne jest, by badania prowadzone w schemacie 
quasi-eksperymentalnym uzupełniane były o identyfikację aktywnych składni-
ków skuteczności programów CCTV z wykorzystaniem alternatywnych metod 
pomiaru. Potrzebę tę odzwierciedlają metoda badań określona jako realistic 
evaluation oraz badania opinii publicznej. 
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reAliStYcZnA eWAluAcJA i bAdAniA opinii publicZneJ W ocenie 
SKutecZności cctV

Na podstawie powyżej zaprezentowanych metod ewaluacyjnych można wy-
prowadzać wnioski o skuteczności lub nieskuteczności monitoringu wizyjnego. 
Metody te nie pozwalają jednak uchwycić mechanizmu zmiany, a dokładniej na 
ich podstawie nie jesteśmy w stanie określić, dlaczego obecność monitoringu 
wizyjnego spowodowała zmianę w zakresie liczby przestępstw. Odpowiedzią na 
tego typu słabości ilościowej analizy danych jest realistyczna ewaluacja (realistic 
evaluation) zaproponowana przez Raya Pawsona i Nicholasa Tilleya (1997, za: 
Gill i Turbin 1999: 179). Metoda ta została skonstruowana w celu zrozumienia 
zmian wywołanych na skutek obecności kamer. Postępowanie badawcze pole-
ga na dokładnej identyfikacji kontekstu (context), w którym zaimplementowa-
no monitoring, oraz poznaniu mechanizmu (mechanism), czyli charakterystyki 
zmiany wywołanej przez kamery. Dopiero analiza kontekstu oraz mechanizmu 
zmiany pozwala prawidłowo ocenić i zinterpretować rezultat (outcome). Model 
ten, określany również akronimem CMO, służy do badania małych obszarów 
(np. monitoring w centrach handlowych), gdzie można uchwycić wszystkie 
elementy wymagane do przeprowadzenia analizy (Gill i Turbin 1999: 180–182). 

Potrzeba poznania opinii rezydentów lub użytkowników przestrzeni, na 
której wdrażany jest system CCTV, wynika z faktu, iż głównym postulatem 
implementacji kamer jest potrzeba podniesienia poczucia bezpieczeństwa. 
Ponadto dzięki znajomości zamieszkiwanego terenu rezydenci mogą trafnie 
identyfikować newralgiczne miejsca, w których obecność kamer jest pożądana. 

Badania opinii publicznej również powinny obejmować dwa okresy pomia-
rowe, rok przed implementacją oraz rok po implementacji, a także dobrany 
obszar kontrolny. Oprócz podstawowych danych demograficznych zbierane 
są informacje na temat stylu życia oraz podejmowanych rodzajów aktywności 
w miejscu zamieszkania. Jednak zasadnicza część badania dotyczy pomiaru 
subiektywnego poczucia bezpieczeństwa. W tym celu formułowane są pyta-
nia obejmujące percepcję zagrożenia oraz antycypowane niebezpieczeństwa 
w miejscu zamieszkania. Zgromadzone w dwóch okresach dane pozwalają na 
wykrycie zmian, jakie zaszły w percepcji mieszkańców na skutek implementa-
cji monitoringu wizyjnego (Gill i in. 2005: 12–14). 

iV. Wyniki syntezy metaanalitycznej dotyczącej wpływu 
monitoringu wizyjnego na przestępczość

Celem niniejszego podrozdziału jest prezentacja wyników badań ewaluacyjnych 
nad skutecznością monitoringu wizyjnego. Innymi słowy, omówione wyniki 
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badań dotyczą oceny efektywności monitoringu jako środka zapewnienia bez-
pieczeństwa w przestrzeni publicznej. Zrealizowane bowiem projekty badaw-
cze były próbą weryfikacji hipotezy dotyczącej związku między przestępczością 
a implementacją systemu CCTV, gdzie oczekiwane efekty to zwykle zmniejszenie 
dynamiki przestępczości, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz poprawa 
skuteczności działań policji. 

Istotnym podejściem przy badaniu skuteczności monitoringu wizyjnego 
stał się nurt evidence-based practice6. Stosownie do jego założeń powstało kilka 
raportów badawczych, w których zastosowano metodę metaanalizy. Najogól-
niej mówiąc, jest to statystyczna metoda określania wspólnego mianownika 
dla wyników wielu badań przeprowadzonych w schemacie eksperymentalnym 
lub quasi-eksperymentu i przedstawienia dla nich sumarycznego wniosku sta-
tystycznego.

Badaniem, które wywarło największy wpływ na obecny stan wiedzy do-
tyczącej efektywności systemów CCTV, była metaanaliza autorstwa Brandona 
C. Welsha i Davida P. Farringtona (2002). Przeprowadzona przez nich synteza 
miała na celu uogólnienie wyników 22 programów prewencyjnych prowadzo-
nych w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. 

Zgodnie z wymogiem jednorodności metodologicznej i klinicznej analizowa-
nych raportów szczegółowych, autorzy tego opracowania określili następujące 
kryteria włączenia badań do metaanalizy: 

1) monitoring wizyjny stanowił główny środek prewencyjny wykorzystany 
w programie,

2) w badaniach operowano ilościowymi danymi odnoszącymi się do pomiaru 
przestępczości, głównie chodziło o przestępstwa przeciwko zdrowiu i mieniu, 

3) do obszaru monitorowanego (eksperymentalnego) dobrano odpowiadający 
mu obszar kontrolny (bez monitoringu), 

4) poziom przestępczości  – zarówno na obszarze eksperymentalnym, jak i kon-
trolnym  – został zmierzony w dwóch przedziałach czasowych, tj. przed 
instalacją i po instalacji CCTV, 

5) całkowita liczba przestępstw na każdym obszarze wynosiła co najmniej 20 
zdarzeń (Welsh i Farrington 2002: 3–4). 

Co więcej, wszystkie analizowane raporty zostały podzielone ze względu 
na charakter obszaru, na którym były wdrażane. Wyróżniono trzy typy tych 
obszarów: 1) centra miast i budownictwo publiczne, 2) transport publiczny 
oraz 3) parkingi samochodowe.

 6  Nurt evidence-besed practice to koncepcja definiowana jako praktyka oparta na dowodach 
empirycznych, pochodzących z rygorystycznie przeprowadzonych badań (Bower 2003; Mac-
Kenzie 2011).
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Celem prowadzonych analiz statystycznych było porównanie skuteczności 
poszczególnych programów prewencyjnych. Dokonano tego poprzez obliczenie 
wspólnej miary wielkości efektu OR (odds ratio) dla wszystkich analizowanych 
raportów podstawowych. Miara ta wskazuje na stosunek prawdopodobieństwa 
(szansy) wystąpienia zdarzenia (events) do prawdopodobieństwa jego niewy-
stąpienia (non-events) w porównywanych grupach. Przy czym w odniesieniu 
do badania skuteczności monitoringu operuje się danymi odnoszącymi się do 
liczby zdarzeń przed implementacją i po implementacji CCTV na obszarze eks-
perymentalnym w stosunku do ich liczby na obszarze kontrolnym (bez systemu 
monitoringu). Wartość OR=1 oznacza tę samą szansę wystąpienia zdarzenia 
w obu grupach porównawczych, OR<1 oznacza większą szansę wystąpienia 
zdarzenia na terenie eksperymentalnym (wzrost przestępczości) w stosunku do 
obszaru kontrolnego, natomiast OR>1 oznacza mniejszą szansę wystąpienia 
zdarzenia na obszarze eksperymentalnym (spadek przestępczości; Borenstein 
i in. 2009: 36–37).

Przedstawiony wykres leśny (forest plot; wykres 1) jest formą wizualizacji da-
nych statystycznych otrzymanych przez Welsha i Farringtona (2002) z 17 jedno-
stek analitycznych7. Odnosząc się do otrzymanych wyników, można stwierdzić, 
że metaanaliza pozwoliła wydobyć z danych istotny statystycznie ogólny efekt 
łączny (OR=1,04; 95% PU; z=2,97; p=0,003). Przy czym wynik ten wskazuje 
na niewielką, bo równą 4%, redukcję liczby przestępstw na obszarach objętych 
monitoringiem w porównaniu z obszarami kontrolnymi. 

Omawiając bardziej szczegółowo przedstawione przez badaczy zestawie-
nie graficzne, należy zwrócić uwagę, że tylko 9 z 17 raportów podstawowych 
wykazuje pożądany wpływ CCTV na ograniczenie przestępczości. Pozostałe 
8 badań wskazuje albo na całkowity brak efektu (OR=1) albo na efekt niezamie-
rzony, mówiący o zwiększeniu się przestępczości na obszarze monitorowanym 
(OR<1). Ponadto w ramach analizy, odpowiadającej przyjętej metodzie grupo-
wania raportów według obszaru, na którym program CCTV był wdrożony, dają 
się zauważyć pewne dodatkowe prawidłowości. 

W grupie 9 raportów dotyczących programów realizowanych na terenie 
centrów miast i obszarach budownictwa publicznego, w przypadku 5 ocen 
otrzymano istotny statystycznie wynik. Przy czym w badaniach Birmingham 
1995 (OR=1,91), Doncaster 1998 (OR=1,42) i Burnley 1999 (OR=1,27) monitoring 
wizyjny przyniósł oczekiwany efekt polegający na ograniczeniu liczby prze-
stępstw. Natomiast w przypadku badań Newcastle 1995 (OR=0,90) i Cam bridge 
2002 (OR=0,85) efekt okazał się odwrotny  – na obszarze monitowanym nastąpił 
wzrost przestępczości. Równocześnie łączna wartość wielkości efektu okazała 

 7  Z puli 22 raportów 5 z nich nie dostarczyło potrzebnych danych ilościowych pozwala-
jących na włączenie do metaanalizy. 

Bezpieczne miasto.indd   290 2018-01-10   15:44:48



monitoring WiZYJnY JAKo nArZędZie W preWencJi KrYminAlneJ  291 

się nieistotna statystycznie (OR=1,02; 95% PU; z=1,40; p>0,05). Tym samym 
należy stwierdzić, że otrzymany wynik dla wszystkich 9 badań nie stanowi do-
wodu skuteczności CCTV na terenie centrów miast i budynków publicznych. 
Oznacza on bowiem podobną szansę redukcji przestępczości zarówno na ob-
szarze eksperymentalnym, jak i kontrolnym (Welsh i Farrington 2002: 26–27).

WYKreS 1. Wyniki syntezy metaanalitycznej dotyczące skuteczności cctV

Źródło: Welsh i Farrington 2002: 40.

Przywołując w dalszej kolejności wynik analiz w grupie 4 raportów dotyczą-
cych programów wdrożonych w pojazdach i na stacjach transportu publicznego, 
metaanaliza również nie pozwoliła wydobyć z danych istotnego statystycznie 
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efektu łącznego (OR=1,06; 95% PU; z=1,37; p>0,05). Wskaźnik wielkości efek-
tu OR jedynie w badaniu Underground S 1979 był istotny statystycznie i wyniósł 
2,58 (95% PU; z=6,39; p<0,001). Odpowiada to 2,5 razy większej redukcji prze-
stępczości na obszarze eksperymentalnym w porównaniu z obszarem kontrol-
nym. W przypadku 3 pozostałych badań (Montreal 1997, Underground N 1992, 
Underground C 1992) nie można było wydobyć istotnej statystycznie wielkości 
efektu (p>0,05). Równocześnie w odniesieniu do ostatniego z tych raportów 
otrzymane dane wskazują na efekt niezamierzony, czyli zwiększenie przestęp-
czości w monitorowanych pojazdach oraz stacjach transportu publicznego 
(OR=0,89; Welsh i Farrington 2002: 33–34).

Analiza danych dotyczących skuteczności monitoringu wdrożonego na te-
renie parkingów samochodowych wykazuje, że obszar ten cechuje najwyższy 
wskaźnik efektywności CCTV. Łączny iloraz szans dla 5 jednostek analitycznych 
(Gulldford 1991, Hartlepool 1993, Bradford 1993, Coventry 1993 i Sutton 1995) wy-
niósł bowiem 1,70 (95% PU; z=7,45; p<0,001). Wynik ten pozwala stwierdzić, 
że na obszarze kontrolnym przestępczość samochodowa była o około 70% więk-
sza niż na obszarze eksperymentalnym. Odnosząc się jednak do pojedynczych 
jednostek analitycznych, należy zaznaczyć, że w przypadku badania Gulldford 
1991 wynik był nieistotny statystycznie. Równocześnie program Bradford 1993 
odznaczył się znacząco wyższym wskaźnikiem skuteczności w porównaniu 
z pozostałymi programami (OR=2,76). W tym wypadku bowiem szansa spadku 
przestępczości na monitorowanych parkingach samochodowych była prawie 
3 razy wyższa niż na obszarze kontrolnym. W pozostałych 3 badaniach wartość 
OR<2,0 (Welsh i Farrington 2002: 34 i 39). 

Reasumując, na podstawie przestawionych danych nie można jednoznacz-
nie uznać, że system monitoringu wizyjnego przyczynia się do zmniejszenia 
przestępczości na terenie, w jakim został wdrożony. Spośród 17 jednostek ana-
litycznych wykorzystanych przez Welsha i Farringtona w końcowej syntezie 
metaanalitycznej tylko w przypadku 9 programów stwierdzono zamierzony 
efekt. Natomiast w kolejnych 5 badaniach wskazano na efekt przeciwny  – cał-
kowicie niezamierzony i pozwalający zakładać większe prawdopodobieństwo 
zmniejszenia się liczby popełnianych przestępstw na obszarze bez monitoringu. 
W przypadku następnych 3 programów nie zaobserwowano żadnych dowodów 
potwierdzających efektywność monitoringu. 

Niemniej biorąc pod uwagę otrzymane rezultaty, można powiedzieć, że sy-
stem kamer wizyjnych okazał się najbardziej skuteczny w przypadku przestępstw 
popełnianych na terenie parkingów samochodowych. Szukając uzasadnienia dla 
tego wyniku, można odwołać się do dwóch kwestii. Po pierwsze system CCTV 
na parkingach ograniczony jest tylko do jednego rodzaju przestępczości, po dru-
gie, we wszystkich analizowanych programach system CCTV został uzupełnio-
ny przez zastosowanie także innych interwencji o prewencyjnym charakterze, 
takich jak: poprawa oświetlenia, malowanie, ogrodzenia, systemy płatności, 
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ogłoszenia informacyjne o monitoringu oraz nadzór personelu ochrony. Nato-
miast w przypadku monitoringu wizyjnego w pozostałych dwóch obszarach 
mamy do czynienia z dużo większym zróżnicowaniem zachowań przestępczych. 
Co więcej, zasadniczo we wszystkich programach obejmujących centra miast 
oraz transport publiczny nie podejmowano innego rodzaju interwencji oprócz 
CCTV (Welsh i Farrington 2002: 45). 

V. podsumowanie 

Głównym celem niniejszego artykułu było omówienie najnowszych strategii 
badawczych w zakresie ewaluacji systemów monitoringu wizyjnego. Tak sfor-
mułowany cel znalazł uzasadnienie w pewnych obiegowych poglądach, zgod-
nie z którymi kamery monitoringu wizyjnego traktowane są jako uniwersalne 
panaceum na problem przestępczości. Optymizm ten jednak nie idzie w parze 
z rozwojem wiedzy naukowej, której rezultaty nie dają jednoznacznych dowo-
dów na skuteczność systemów oglądu wizyjnego. 

Z tego względu w tekście przedstawiono krótki rys historyczny, na podsta-
wie którego można prześledzić procesy społeczne, w efekcie których kamery 
stały się dominującym środkiem prewencyjnym. Omówiono również najistot-
niejsze podejścia teoretyczne, które modelowo wyjaśniają związek pomiędzy 
obecnością kamer w przestrzeni publicznej a spadkiem przestępczości.

Główny nacisk położony został jednak na zaprezentowanie najwyższych 
standardów ewaluacyjnych CCTV, które wypracowane zostały głównie przez 
brytyjskie Home Office. Owe standardy zakładają prowadzenie badań w sche-
macie quasi-eksperymentalnym i formułowanie rekomendacji odznaczających 
się wysoką wiarygodnością. Ponadto przedstawiono możliwości wykorzystania 
wyników z badań quasi-eksperymentalnych w syntezach metaanalitycznych, 
które obecnie stanowią najrzetelniejszą metodę formułowania wniosków. Biorąc 
pod uwagę fakt, że celem monitoringu wizyjnego jest poprawa subiektywnego 
poczucia bezpieczeństwa, w tekście przedstawiono również metodę badania 
opinii publicznej oraz metodę realistic evaluation. 
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