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monitoring wizyjny 
z perspektywy konstytucyjnej

i. bezpieczeństwo jako wartość konstytucyjna

Jednym ze szczególnie pilnych problemów, z którym powinien zmierzyć się 
polski ustawodawca, jest stworzenie odpowiednich regulacji prawnych dla 
stosowania monitoringu wizyjnego w szeroko rozumianej przestrzeni funk-
cjonowania jednostek. Najczęściej monitoring wizyjny jest narzędziem, któ-
re  – w założeniach podmiotu obserwującego  – ma służyć zapewnieniu stanu 
bezpieczeństwa (porządku, spokoju) na monitorowanym obszarze. W Słowniku 
współczesnego języka polskiego (1998) pojęcie bezpieczeństwa określane jest jako 
stan psychiczny lub prawny, w którym jednostka ma poczucie pewności, oparcie 
w drugiej osobie lub sprawnie działającym systemie prawnym, nie odczuwa 
strachu przed rzeczywistością. Bezpieczeństwo jest także pojęciem jurydycz-
nym. Już Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r. uznawała prawo do 
bezpieczeństwa za jedno z naturalnych i nieprzedawnialnych praw człowieka. 
Należy podkreślić, że na gruncie jurydycznym pojęcie bezpieczeństwa nabie-
ra znaczenia normatywnego dopiero z chwilą odniesienia go do konkretnego 
przedmiotu ochrony. Tym przedmiotem są dobra bądź sfery działalności ludzkiej 
lub państwowej, które ustrojodawca bądź ustawodawca uznaje za zasługujące 
na ochronę prawną. W efekcie stają się one dobrami prawnie relewantnymi. 
Z tej perspektywy wyróżnić można takie kategorie bezpieczeństwa, jak: bez-
pieczeństwo państwa, bezpieczeństwo życia i zdrowia obywateli, bezpieczeń-
stwo pacjenta, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo międzynarodowe, 
bezpieczeństwo energetyczne itd. Na różne aspekty bezpieczeństwa zwraca 
się uwagę w międzynarodowych i regionalnych systemach ochrony praw czło-
wieka. Z jednej strony w podstawowych aktach dotyczących praw człowieka 
potwierdza się prawo każdej jednostki do bezpieczeństwa (wskazać tu można 
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chociażby art. 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, zgodnie z którym 
każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa), z drugiej zaś 
to właśnie m.in. z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pań-
stwa czy bezpieczeństwa publicznego dopuszcza się ograniczanie większości 
praw człowieka. 

W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. 
Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.) ustrojodawca wielokrotnie posługuje się pojęciem 
bezpieczeństwa. Podstawowe znaczenie mają konstytucyjne formuły „bezpie-
czeństwa obywateli” (art. 5, art. 230 ust. 1 Konstytucji) oraz „bezpieczeństwa 
państwa” (m.in. art. 31 ust. 3, art. 45 ust. 2, art. 53 ust. 5, art. 61 ust. 3, art. 126 
ust. 2, art. 135 Konstytucji), przy czym z tym drugim pojęciem skorelowane są 
nieodłącznie pojęcia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa (art. 146 ust. 4 
pkt 7 Konstytucji), bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (art. 146 ust. 4 pkt 8 
Konstytucji) i bezpieczeństwa granic państwa (art. 26 ust. 1 Konstytucji). Poza 
tym, jako odrębne kategorie, ustrojodawca wymienia: bezpieczeństwo eko-
logiczne (art. 74 ust. 1 Konstytucji), bezpieczne warunki pracy (art. 66 ust. 1 
Konstytucji) oraz bezpieczeństwo konsumentów, użytkowników i najemców 
(art. 76 Konstytucji). 

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na fakt, iż „zapewnienie bez-
pieczeństwa obywateli” jest jednym z sześciu zadań państwa polskiego, które 
zostały wymienione expressis verbis w art. 5 Konstytucji. Zgodnie z powołanym 
przepisem Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swo-
jego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpie-
czeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę 
środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Artykuł 5 Konstytucji formułuje przepis o charakterze programowym, który 
wymaga ze strony organów władzy publicznej podjęcia, za pomocą wszystkich 
posiadanych przez nie kompetencji, działań realizujących tak sformułowane 
zadania państwa. W pewnym zakresie treść art. 5 Konstytucji znajduje dopre-
cyzowanie w jej dalszych postanowieniach. Nie jest możliwe sformułowanie 
precyzyjnej definicji bezpieczeństwa obywateli. Jak wskazuje Paweł Sarnecki, 
zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom należy rozumieć jako „przeciwdzia-
łanie bezprawnym zagrożeniom i zamachom wymierzonym w funkcjonowanie 
obywateli, przebiegające w ramach prawa i z ich dobrą wolą” (2007: 5). W bar-
dziej kazuistyczny sposób do formuły zapewnienia bezpieczeństwa obywateli 
podchodzi Bogusław Banaszak podnosząc, że realizacja tego zadania ma polegać 
nie tylko na przeciwdziałaniu przez władze publiczne wszelkim zagrożeniom 
porządku publicznego, życia, zdrowia i mienia obywateli, ale również zagro-
żeniom wymierzonym w bezpieczeństwo ekologiczne oraz bezpieczeństwo 
energetyczne (2009: 53). Jak podkreśla P. Sarnecki, konstytucyjna formuła za-
pewnienia bezpieczeństwa obywatelom powinna być interpretowana w sposób 
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wąski, w tym znaczeniu, że realizacja tego zadania powinna sprowadzać się 
do poziomu reakcji na rzeczywiste lub potencjalne (ale realne) zagrożenia i za-
machy, w tym również reakcji o charakterze profilaktycznym (2007: 5)1. Nato-
miast art. 5 Konstytucji  – co należy podkreślić  – nie może stanowić podstawy 
do ingerencji organów władzy publicznej w sferę konstytucyjnych wolności 
i praw jednostki. 

Z kolei bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny2 są dwoma z kilku 
wartości konstytucyjnych uzasadniających ingerencję ustawodawcy w konsty-
tucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela. W doktrynie prawa konsty-
tucyjnego wskazuje się, że bezpieczeństwo państwa to „stan braku zagrożeń, 
umożliwiający państwu (narodowi) bezpieczną egzystencję i rozwój” (Wołpiuk 
1998: 47);

stan, w którym instytucje państwa nie doznają przeszkód i perturbacji w swym 
funkcjonowaniu a zorganizowana w państwie społeczność korzysta z niezakłóco-
nej egzystencji, utwierdza swą tożsamość a jego poziom życia i kultury znajduje 
sprzyjające warunki rozwoju (Sarnecki 1999: 12) 

czy też „stan, w którym brak jest zagrożeń dla istnienia państwa jako całości 
oraz dla jego demokratycznego rozwoju” (Wojtyczek 1999: 184). Leszek Garlicki 
podkreśla, że ograniczenie konstytucyjnych wolności na podstawie przesłanki 
bezpieczeństwa państwa może znajdować uzasadnienie zarówno w zagroże-
niach zewnętrznych, jak i wewnętrznych, o ile osiągną one taki rozmiar, że 
„dotkną bytu państwa, integralności jego terytorium, losu jego mieszkańców 
lub istoty rządów” (1999: 23–24). Natomiast zagrożenia o mniejszym ciężarze 
gatunkowym, w szczególności takie, które godzą w harmonijne funkcjonowanie 
życia społecznego, należy kwalifikować jako zagrożenia porządku publicznego 
(Garlicki 1999). Tak rozumiany porządek społeczny obejmuje ochronę indywi-
dualnych interesów jednostek oraz ochronę interesu społecznego. Krzysztof 
Wojtyczek wskazuje, że przesłanka porządku publicznego powinna uzasadniać 
ingerencję w konstytucyjne prawa człowieka:

wyłącznie dla ochrony ważnych interesów jednostki, które nie mieszczą się w prze-
słance „wolności i praw innych osób” oraz takich interesów społecznych, które od-
powiadają ogólnemu kryterium zapewnienia właściwego funkcjonowania instytucji 

 1  Sytuacja zagrożenia bezpieczeństwa obywateli stanowi ponadto  – w myśl art. 230 ust. 1 
Konstytucji  – przesłankę wprowadzenia stanu wyjątkowego na części albo na całym teryto-
rium państwa.
 2  Pomimo że w przypadku drugiej z wymienionych przesłanek ustrojodawca używa ter-
minu „porządek”, a nie „bezpieczeństwo”, to należy mieć na uwadze, że pojęcia porządku 
i ładu mogą być rozumiane m.in. jako synonimy bezpieczeństwa. 
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publicznych w demokratycznym państwie, w tym ochrony tych instytucji przed 
działaniami prowadzącymi do zakłócenia ich funkcjonowania (1999: 189). 

Z powyższych rozważań po pierwsze wynika zatem, że formuły bezpieczeń-
stwa państwa nie można bezwzględnie odrywać od formuły bezpieczeństwa 
obywateli. Po drugie, przesłanka porządku publicznego jest bliższa, niż prze-
słanka bezpieczeństwa państwa, ochronie praw i wolności jednostki przed co-
dziennymi zagrożeniami, co jednak nie oznacza, że w szczególnie drastycznych 
przypadkach zagrożenia porządku publicznego nie mogą stać się jednocześnie 
zagrożeniami bezpieczeństwa państwa. Mając na uwadze fakt, iż pojęcia „bezpie-
czeństwo obywateli”, „bezpieczeństwo państwa” i „porządek publiczny” mogą 
się przenikać na różne sposoby, należy jednocześnie pamiętać, że ustrojodawca 
świadomie w poszczególnych przepisach Konstytucji używa różnych terminów. 
Te konstatacje mogą  – co oczywiste  – stanowić jedynie pewne wskazówki inter-
pretacyjne przy wykładni norm konstytucyjnych. Wszystkie wskazane pojęcia 
są zwrotami niedookreślonymi i ocennymi. Jako takie nabierają treści dopiero 
na etapie stosowania Konstytucji w szerokim tego słowa znaczeniu. 

Od kilkunastu lat można zaobserwować wzrost zainteresowania problema-
tyką bezpieczeństwa, co stanowi naturalną reakcję na rozprzestrzeniające się 
zjawisko tzw. terroryzmu światowego, wymierzonego bezpośrednio w bezpie-
czeństwo indywidualnych osób i bezpieczeństwo państwa. Działania terrory-
styczne mają godzić także w same, mniej lub bardziej demokratyczne, systemy 
ustrojowe, powodując niekiedy postępujący demontaż instytucji państwowych. 
Odpowiedzią na to zagrożenie jest podejmowanie przez państwa i organiza-
cje międzynarodowe różnorodnych działań, których celem jest zapobieganie 
aktom terroru i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa obywateli. Wymiernym 
wyrazem tej swoistej afirmacji bezpieczeństwa jest ingerowanie przez prawo-
dawców w pewne wypracowywane przez lata standardy ochrony niektórych 
praw człowieka. Zjawisko to dotyczy wielu  – fundamentalnych skądinąd  – 
praw człowieka, na czele z prawem do ochrony życia i różnymi aspektami pra-
wa do prywatności3. Powszechne i – jak się wydaje  – postępujące zagrożenie 
terroryzmem spowodowało, że dla jednostek coraz częściej podstawową war-
tością pozostaje poczucie bezpieczeństwa i dla jego zapewnienia są one go-
towe zrezygnować w szczególności z pewnych swobód stanowiących istotną 
emanację ogólnej wolności jednostki. Obecnie zatem duże części społeczeństw 
państw tzw. kultury zachodniej akceptują takie ograniczenia dotykające sfe-
ry wolności i prywatności jednostki, które optymalizują stan bezpieczeństwa, 
a których wprowadzenie jeszcze do niedawna nie byłoby możliwe. Chociaż na 

 3  Co więcej, pojawiają się poglądy kontestujące absolutny charakter nielicznych praw 
uznanych za takie w międzynarodowych systemach ochrony praw człowieka oraz w kon-
stytucjach państw demokratycznych (dotyczy to m.in. wolności od tortur).
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płaszczyźnie uzasadnienia aksjologicznego te nowe tendencje prawodawcze 
można postrzegać w kategoriach swoistego samoograniczania swobód i praw, 
u podstaw którego leży poczucie zagrożenia i niepewności jednostek, to na 
płaszczyźnie uzasadnienia tetycznego stanowią one klasyczną ingerencję pra-
wodawcy w sferę praw człowieka i obywatela, a skoro tak, to muszą spełniać 
wszystkie przewidziane konstytucyjnie wymogi dopuszczalności ograniczania 
konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela.

Skutecznymi narzędziami zwiększania poziomu bezpieczeństwa  – nie tylko 
zresztą wobec zagrożeń o charakterze terrorystycznym  – są różnego rodzaju 
nowe technologie. Umożliwiają one organom państwowym podejmowanie 
bardziej efektywnych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
państwa oraz ochronę życia i zdrowia jednostek oraz innych dóbr chronionych 
prawem. Zaawansowane technologicznie rozwiązania w sferze szeroko rozu-
mianego bezpieczeństwa m.in. usprawniają kontrolę operacyjną prowadzoną 
przez służby policji i ochrony państwa (umożliwiają pozyskanie informacji 
o treści, czasie i formach komunikowania się osoby poddanej takiej kontroli, 
a także o jej lokalizacji i ewentualnym przemieszczaniu się), zwiększają poziom 
bezpieczeństwa na lotniskach i w innych miejscach użyteczności publicznej 
szczególnie narażonych na różnego rodzaju ataki (urządzenia skanujące odzież 
i wykrywające materiały przyczepione do ciała, urządzenia skanujące linie pa-
pilarne), służą zwalczaniu przestępstw pedofilii dokonywanych za pośredni-
ctwem internetu (oprogramowania pomagające ujawniać pedofilów w sieci) 
czy wreszcie umożliwiają monitorowanie wizyjne ulic, placów i innych miejsc 
publicznych (poza klasycznym monitoringiem wizyjnym pojawiają się pierwsze 
próby wdrażania systemów tzw. inteligentnego monitoringu automatycznie 
reagującego na zachowania zdefiniowane jako niebezpieczne4).

ii. monitoring wizyjny  – faktyczny zakres zastosowania 
a regulacje prawne

W dużej liczbie miast europejskich, w tym także w niektórych polskich miastach, 
funkcjonuje tzw. monitoring miejski, tj. system kamer wizyjnych rozlokowanych 

 4  Pod przewodnictwem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie realizowany był mię-
dzynarodowy projekt badawczy INDECT (Intelligent information system supporting observa-
tion, searching and detection for security of citizens in urban environment  – Inteligentny system 
informacyjny wspierający obserwację, wyszukiwanie i detekcję dla celów bezpieczeństwa obywateli 
w środowisku miejskim). Innowacja, której dotyczył projekt badawczy, ma polegać na sygnali-
zowaniu operatorowi monitoringu, że kamera zidentyfikowała niepokojący obraz lub dźwięk. 
Kamery będą ponadto ze sobą współpracować (np. będą w stanie śledzić osobę, która biegnie, 
albo konkretny samochód).
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w różnych częściach aglomeracji miejskiej, odbierających obraz w sposób sy-
stematyczny, przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego oraz ochrony osób i mienia. Monitoringiem objęta jest co do 
zasady część tzw. otwartej przestrzeni publicznej (ulice, place, parki), budynki 
użyteczności publicznej (szkoły, dworce kolejowe, lotniska, stadiony), a niekie-
dy także takie obiekty, jak sieci wodociągowe czy stacje gazowe. Monitoring 
miejski może polegać na bieżącej obserwacji miejsc publicznych przez tzw. 
operatorów bądź mieć charakter retrospektywny. Co istotne, w ramach mo-
nitoringu wizyjnego, w pewnych okolicznościach jest możliwe dokonywanie 
automatycznej identyfikacji osób, polegającej na zestawieniu obrazu z danymi 
pozwalającymi na identyfikację określonej osoby5. Zarejestrowany obraz jest 
przechowywany na odpowiednich nośnikach przez przewidziany przepisami 
prawa czas. Po jego upływie nagrania są usuwane, chyba że o ich zabezpiecze-
nie wystąpił uprawniony do tego podmiot. W tym zakresie niektóre funkcjo-
nujące rozwiązania przewidują możliwość udostępniania nagrań do wglądu 
na wniosek podmiotów prywatnych, inne zastrzegają taką możliwość wyłącz-
nie na rzecz określonych organów władzy publicznej. Jeżeli natomiast chodzi 
o kwestię administrowania poszczególnymi elementami systemu monitoringu 
miejskiego, to często spotykanym rozwiązaniem jest model, w którym monito-
ring prowadzony jest zarówno przez podmioty publiczne, jak i przez podmioty 
prywatne działające na rzecz podmiotów publicznych.  

Monitoring wizyjny stosowany jest także w takich jednostkach publicznych 
jak: areszty śledcze, więzienia, izby wytrzeźwień, szpitale i oddziały psychia-
tryczne, szkoły oraz w obiektach prywatnych dostępnych dla nieograniczonej 
liczby osób  – przede wszystkim w centrach handlowych, sklepach, na parkin-
gach i stacjach benzynowych. Bywa także wykorzystywany w zakładach pracy 
w celu kontroli wykonywania obowiązków przez pracowników. Poza tym kame-
ry wizyjne służą częstokroć zapewnieniu bezpieczeństwa prywatnych posesji, 
przy czym w tym przypadku zdarza się, iż są tak ustawiane, że rejestrowany 
obraz obejmuje nie tylko obszar pozostający w prawnej dyspozycji podmiotu 
prywatnego. Wreszcie, w ostatnich latach dużą popularność zyskały kamery 
samochodowe rejestrujące inne pojazdy, użytkowników drogi oraz pieszych. 
Obecnie są one montowane także w pojazdach komunikacji miejskiej. Moni-
toring wizyjny jest zatem narzędziem coraz powszechniej wykorzystywanym 
zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne, w różnych przestrzeniach 
i okolicznościach oraz w różnych celach.

W polskim systemie prawa nie ma aktu prawnego, który kompleksowo re-
gulowałby kwestie dotyczące monitoringu wizyjnego. Jak dotąd nie doszło do 

 5  Możliwe jest zatem nie tylko identyfikowanie właścicieli pojazdów mechanicznych po 
numerze rejestracyjnym pojazdu, ale także automatyczne rozpoznawanie twarzy osób obję-
tych monitoringiem.
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uchwalenia ustawy określającej ogólne zasady dopuszczalności instalowania 
oraz zasady prowadzenia i administrowania systemami monitoringu wizyjne-
go i audiowizyjnego (w tym systemami zdolnymi do automatycznej identyfika-
cji osób), a także  – co bardzo istotne  – regulującej uprawnienia osób objętych 
monitoringiem (chociażby w zakresie gwarantowanego już na poziomie kon-
stytucyjnym dostępu do nagrań). Istnieją jedynie regulacje prawne wybranych 
aspektów monitoringu wizyjnego odnoszące się do niektórych obszarów jego 
stosowania. Są to, rozsiane w kilkunastu różnych ustawach, przepisy: (1) regu-
lujące kompetencje do rejestracji obrazu albo obrazu i dźwięku poszczególnych 
służb odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo oraz (2) do-
puszczające możliwość albo nakładające obowiązek rejestrowania obrazu bądź 
obrazu i dźwięku w określonych miejscach, okolicznościach bądź w określonym 
celu. Przykładowo wymienić można: art. 15 ust. 1 pkt 5a i 4a oraz art. 15 ust. 11 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t. jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2067), 
art. 11 ust. 2 w zw. z ust. 1 i art. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o strażach 
gminnych (t. jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 706 ze zm.), art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy 
z dnia 24 maja 2012 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 
Wywiadu (t. jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1920), art. 11–12 oraz art. 26 ust. 1 pkt 7 
ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t. jedn.: 
Dz.U. z 2017 r. poz. 1160), art. 15b ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (t. jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 471), art. 147 ustawy z dnia 6 czerw-
ca 1997 r.  – Kodeks postępowania karnego (t. jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1904) 
czy chociażby §14 i §15 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 
4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzyma-
nych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tym-
czasowych pokoi przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu 
w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapi-
sami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz.U. z 2012 r. poz. 638 ze zm.). 
Niezależnie od powyższego, w pewnym zakresie, w jakim faktycznie funkcjonu-
je, zapis obrazu obejmujący wizerunek obywateli polskich i innych osób znaj-
dujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie ma w ogóle regulacji 
ustawowej. Takie, w istocie wybiórcze, uregulowanie zagadnienia monitorin-
gu wizyjnego należy ocenić negatywnie6, przede wszystkim z uwagi na to, że 
objęcie jednostki monitoringiem wizyjnym nie jest obojętne ani z perspekty-
wy konstytucyjnego statusu jednostki ani z perspektywy międzynarodowych 
standardów ochrony praw człowieka. Nie ma wątpliwości co do tego, że moni-
torowanie wizyjne jednostki stanowi wkroczenie w jej prawo do prywatności, 

 6  Odnotowania wymaga fakt, że w latach 2013–2015 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
prowadziło prace, których efektem miał być, sygnowany przez Radę Ministrów, projekt ustawy 
o monitoringu wizyjnym, jednak prace te utknęły na etapie sporządzenia projektu założeń 
do projektu ustawy o monitoringu wizyjnym. 
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będące przecież jednym z fundamentalnych praw osobistych gwarantowanych 
przez Konstytucję RP każdemu człowiekowi. Sytuacja braku odpowiednich re-
gulacji, które jednoznacznie i klarownie określałyby z jednej strony obowiązki 
administratorów monitoringu wizyjnego, z drugiej zaś precyzyjnie formuło-
wałyby gwarancje ochrony prywatności, w tym wizerunku jednostki i innych 
dotyczących jej informacji, stwarza pole do różnego rodzaju nadużyć.

iii. ochrona wizerunku jednostki w Konstytucji

Prawo do prywatności, stosownie do swojej natury, jest w Konstytucji chro-
nione wieloaspektowo. Przepisem bazowym w tym zakresie jest art. 47 Kon-
stytucji, zgodnie z którym: „Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia pry-
watnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz decydowania o swoim życiu 
osobistym”7. Inne elementy prawa do prywatności są uregulowane w dalszych 
przepisach Konstytucji  – tj. w art. 48 (prywatność w zakresie wychowywania 
dzieci), art. 49 (wolność i ochrona komunikowania się), art. 50 (mir domowy), 
art. 51 (autonomia informacyjna). Takie ujęcie prawa do prywatności pozwa-
la zauważyć, że wbrew powszechnie używanej terminologii, sfera prywatno-
ści człowieka jest chroniona przez liczne prawa, a większość z nich to prawa 
o charakterze wolnościowym. Nie bez powodu zresztą prawo do prywatności 
od początku ujmowania go jako osobnej kategorii jurydycznej nazywane było 
„prawem do bycia pozostawionym w spokoju” (a right to be let alone) czy też 
„prawem do bycia pozostawionym samemu sobie”. Najogólniej rzecz ujmując, 
prawo do prywatności to możliwość takiego kształtowania przez jednostkę 
prywatnej sfery swego życia, aby była ona niedostępna dla innych podmiotów 
i wolna od zewnętrznej ingerencji. Szeroki zakres prawa do prywatności jest 
zasadniczo konsekwencją tego, że owa sfera prywatna człowieka ma charakter 
niejednorodny i wieloaspektowy. Prawo do prywatności, na tle innych praw gwa-
rantowanych na poziomie konstytucyjnym, wyróżnia szczególnie dynamiczny 
charakter  – jest to spowodowane tym, że zmiany społeczne i kulturowe oraz 
ciągły rozwój techniki generują nowe zagrożenia dla prywatności jednostki, 
a to z kolei stymuluje wyodrębnianie nowych elementów (dóbr) wymagających 
ochrony8. W literaturze przedmiotu można spotkać liczne propozycje systema-
tyzowania sfer (komponentów) prywatności człowieka, przy czym należy mieć 

 7  B. Banaszak stwierdza wręcz, że art. 47 Konstytucji jest swoistą lex generalis dla pozosta-
łych norm Konstytucji regulujących poszczególne aspekty prywatności człowieka (2009: 245).
 8  W praktyce bardzo często oznacza to „wydobywanie” nowych treści normatywnych pra-
wa do prywatności z przepisów sformułowanych na poziomie konstytucyjnym bądź w trak-
tatach międzynarodowych, które z formalnego punktu widzenia nie podlegają zmianie.
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na uwadze, że systematyka ta do pewnego stopnia ma charakter porządkujący 
i nie wyklucza wzajemnego przecinania się czy też nakładania się na siebie po-
szczególnych sfer prywatności jednostki (Motyka 2006; Braciak 2004; Pryciak 
2010). Wyodrębnia się m.in. sferę prywatności rodzinnej, sferę prywatności 
terytorialnej, sferę prywatności osobistej i cielesnej, sferę prywatności infor-
macyjnej czy też sferę prywatności decyzyjnej9. W ramach poszczególnych sfer 
prywatności wyodrębnić można z kolei pewne ściśle związane z nimi szczegó-
łowe przedmioty ochrony. W odniesieniu do prywatności terytorialnej, w tym 
kontekście wymienić można: mieszkanie, pokój hotelowy, przymierzalnię skle-
pową, a nawet budkę telefoniczną. Z kolei do sfery prywatności osobistej zalicza 
się przede wszystkim: nazwisko, głos, ciało i wizerunek człowieka.

Wizerunek jednostki można najogólniej określić jako obraz fizyczny danej 
osoby10. Krzysztof Stefaniuk stwierdza, że wizerunkiem są takie cechy twarzy 
i całej postaci jakiejś osoby, które pozwalają ją zidentyfikować jako konkretną 
osobę fizyczną (jednostkę; Stefaniuk 1970: 64). Wizerunek człowieka obejmuje 
zatem całą jego postać, a nie tylko to, co w wyglądzie człowieka zasadniczo 
najbardziej charakterystyczne, a więc jego twarz (Winiarska-Lisowska: 1). Środ-
kiem komunikacji wizerunku może być obraz lub szerzej  – środki wizualne11. 
Wizerunkiem jest każde odzwierciedlenie obrazu fizycznego, przy czym w piś-
miennictwie niekiedy wskazuje się, że niekoniecznie musi zostać ono utrwalone 
(na nośniku materialnym), lecz może także przybrać formę ulotną (np. emisji 
nadawanego na żywo programu telewizyjnego; Grzeszak 2013: 667). W tym 
miejscu należy zadać pytanie o to, czy tak rozumiany wizerunek osoby fizycz-
nej jest przedmiotem ochrony na gruncie Konstytucji. Który przepis ustawy 
zasadniczej taką ochronę gwarantuje? Wszak Konstytucja w żadnym ze swych 
postanowień nie używa terminu „ochrona wizerunku”. Pierwotnego źródła 
swobody jednostki w zakresie dysponowania swoim wizerunkiem i skorelo-
wanego z nią obowiązku organów władzy publicznej do zapewnienia prawnej 
ochrony wizerunku należy  – w moim przekonaniu  – upatrywać w art. 47 Kon-
stytucji12. Wizerunek jednostki, jako jej obraz fizyczny, należy postrzegać jako 

 9  Sfer tych nie należy sobie kategorycznie przeciwstawiać, gdyż ich zakresy przedmioto-
we często są ze sobą powiązane, a nawet się krzyżują.
 10  Pojęcie wizerunku we wskazanym ujęciu może odnosić się wyłącznie do osób fizycznych. 
Pojawiający się czasami w cywilistyce termin „wizerunek” użyty w odniesieniu do osób praw-
nych (jako bytów o charakterze abstrakcyjnym) należy rozumieć wyłącznie jako synonim ich 
dobrego imienia, renomy (goodwill).
 11 Sąd Najwyższy określa pojęcie wizerunku jako dobra osobistego (art. 23 k.c.), oznacza-
jące podobiznę człowieka utrwaloną na portrecie, fotografii lub w innej postaci. Zob. wyrok 
SN z 7 października 2009 r., III CSK 39/09.
 12  W doktrynie prawa konstytucyjnego podkreśla się, że normatywna treść art. 47 Kon-
stytucji wychodzi daleko poza sumę treści konstytucyjnych przepisów konkretyzujących po-
szczególne aspekty prywatności. Jak twierdzi Joanna Braciak (2004): „Jeżeli (...) jakaś materia 
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element prywatności cielesnej ściśle związanej z „życiem osobistym”, o którym 
mowa w art. 47 Konstytucji. A zatem, posługując się terminologią użytą przez 
ustrojodawcę w powołanym przepisie, można dojść do przekonania, iż Konsty-
tucja gwarantuje każdemu prawo do decydowania o swoim życiu osobistym, 
obejmujące m.in. prawo do dysponowania swoim wizerunkiem. Należy jednak 
zauważyć  – co podnosi P. Sarnecki, że „(...) prawo [to] posiada w istocie charak-
ter «wolności», polega bowiem na wykluczeniu wszelkiej postronnej ingeren-
cji w sferę życia osobistego jednostki” (Sarnecki 2006: 1). Co więcej, wolność 
ta stanowi jednocześnie przejaw ogólnej wolności człowieka potwierdzonej 
w art. 31 ust. 1 Konstytucji oraz wolności osobistej sensu stricto zagwaranto-
wanej w art. 41 ust. 1 Konstytucji (Sarnecki 2006: 1). 

W takim wolnościowym ujęciu decydowanie o swoim życiu osobistym obej-
muje m.in. zasadniczą swobodę jednostki w zakresie decydowania o swoim 
wyglądzie zewnętrznym13, ale także swobodę dysponowania swoim wizerun-
kiem, w tym udostępniania tego wizerunku innym podmiotom14. Z tą swobodą 
skorelowany jest zasadniczy obowiązek innych podmiotów do powstrzymania 
się od ingerowania w tę sferę prywatności jednostki, co oznacza w szczegól-
ności powstrzymanie się od utrwalania i rozpowszechniania wizerunku innej 
osoby. Obowiązek ten ciąży przy tym nie tylko na organach władzy publicz-
nej, ale także na innych jednostkach i podmiotach prywatnych. Pomimo więc 
użycia w art. 47 Konstytucji formuły właściwej dla praw sensu stricto („prawo 
do”)  – „decydowania o swoim życiu osobistym” nie można zakwalifikować do 
praw tego typu15, o czym przesądza nie tylko specyfika przedmiotu ochrony 
tego prawa, ale także  – z formalnego punktu widzenia  – posłużenie się przez 
ustrojodawcę czasownikiem „decydować”16. Artykuł 47 Konstytucji potwierdza 

nie została objęta szczegółowymi unormowaniami o konkretnych elementach prywatności, 
to [daną  – dop. wł.] gwarancję poszanowania życia prywatnego można wyprowadzać bezpo-
średnio z art. 47 konstytucji”. Zdaniem powołanej autorki nie ma podstaw do stwierdzenia, że 
suma przepisów dotyczących wartości wpisanych w sferę prywatności człowieka wyznacza 
jej ostateczne konstytucyjne granice (czy zakres), co prowadziłoby do konstatacji, iż jeżeli 
jakaś dziedzina stosunków nie została tymi przepisami objęta, to pozostaje poza konstytu-
cyjnymi gwarancjami prawa do prywatności.
 13  Pomijając kwestie natury biologicznej, jednostka może swobodnie decydować o swoim 
wyglądzie np. o długości i kolorze włosów, wytatuowaniu ciała, makijażu.
 14  Swoboda ta nie jest nieograniczona. Ustawodawca może wprowadzać różnego rodzaju 
ograniczenia w tym zakresie, np. otrzymanie paszportu jest uzależnione od udostępnienia 
przez obywatela jego wizerunku na fotografii, a samo zdjęcie paszportowe musi spełniać 
wymogi, które ograniczają swobodę osoby pozującej (m.in. nie można pozować w okularach 
słonecznych, co do zasady wykluczone jest też nakrycie głowy). 
 15  W ramach prawa sensu stricto podmiot prawa może żądać jakichś konkretnych pozytyw-
nych działań ze strony podmiotów zobowiązanych.
 16  Decydować  – jak wskazuje Słownik współczesnego języka polskiego (1998)  – to znaczy 
„podejmować decyzję w jakiejś sprawie”, „mieć na coś znaczący wpływ”.
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zatem swobodę jednostki w zakresie decydowania o swoim życiu osobistym, 
w tym swobodę dysponowania swoim wizerunkiem.

Z tej perspektywy konstytucyjnie problematyczne będą nie tylko takie dzia-
łania, jak prowadzenie monitoringu wizyjnego, ale także tak szeroko prakty-
kowane rozpowszechnianie wizerunku innych osób przez umieszczanie zdjęć 
klasowych z czasów szkolnej edukacji na portalach społecznościowych czy cho-
ciażby rejestrowanie zdarzeń na drodze kamerą samochodową. Już w świetle 
art. 47 Konstytucji można oczywiście sformułować tezę, zgodnie z którą dzia-
łania polegające na utrwalaniu (np. na obrazie, fotografii, nagraniu wideo itp.) 
i upowszechnianiu (publikacji w internecie, w czasopiśmie, wystawieniu portretu 
w galerii) wizerunku określonej osoby fizycznej zasadniczo wymagają zgody tej 
osoby. Co jednak istotne, art. 47 Konstytucji w kontekście, w którym odnosi się 
do ochrony wizerunku jednostki, jest w pewnym zakresie (w relacji wertykal-
nej) skonkretyzowany przez art. 51 Konstytucji. Artykuł 51 ust. 1–2 Konstytucji 
stanowi: „Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do 
ujawniania informacji dotyczących jego osoby” (ust. 1), a „Władze publiczne 
nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywate-
lach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym” (ust. 2). Kluczowe 
znaczenie dla kwestii konstytucyjnych gwarancji ochrony wizerunku jednostki 
ma pojęcie informacji, o którym mowa we wskazanych przepisach. Pojęcie to  – 
zgodnie z założeniem optymalnej ochrony prywatności jednostki  – powinno 
być rozumiane szeroko. Odnosi się ono zatem do każdego aspektu jednostki  – 
jej życia osobistego, prywatnego, rodzinnego, zawodowego, wiedzy, cech cha-
rakteru, a także wyglądu. W konsekwencji obejmuje ono wszelkie informacje 
o jednostce, nie tylko czysto „formalne” dane o osobie fizycznej, takie jak numer 
powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności, numer identyfikacji 
podatkowej czy numer i serię dowodu tożsamości, ale także  – a może przede 
wszystkim  – informacje dotyczące jej światopoglądu, preferencji politycznych, 
wykształcenia, stosunków rodzinnych, posiadanego majątku czy zarobków. Wi-
zerunek jednostki, jako emanacja jej cielesności, także stanowi informację objętą 
dyspozycjami art. 51 Konstytucji. W aspekcie czysto technicznym informacjami 
z art. 51 Konstytucji będą z kolei wszelkiego rodzaju komunikaty wyrażone po-
przez znaki graficzne, fotografię, nagranie audio lub wideo, język komputerowy, 
symbole itd. A zatem art. 51 ust. 1 Konstytucji w zakresie, w jakim odnosi się 
do wizerunku jednostki, sygnalizuje wprost, że swoboda dysponowania przez 
jednostkę tym dobrem osobistym nie ma charakteru absolutnego i wskazuje, 
że wyłącznie ustawa (a nie akt niższego rzędu) może nałożyć na jednostkę obo-
wiązek „ujawniania” (udostępniania) swojego wizerunku. Jednocześnie z art. 51 
ust. 2 Konstytucji wynika zakaz wkraczania w autonomię informacyjną jednost-
ki w sposób zbędny z punktu widzenia standardów demokratycznego państwa 
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prawa. Wyeksponowanie przez ten przepis wymogu niezbędności, oznaczają-
cego po prostu wymóg proporcjonalności wkraczania przez ustawodawcę w tę 
sferę prywatności jednostki17, należy tłumaczyć tym, że naruszenia autonomii 
informacyjnej przez żądanie niekoniecznych, ale wygodnych dla władzy infor-
macji o jednostce jest współcześnie typowym instrumentem, po który władza 
publiczna chętnie sięga i dzięki któremu zyskuje potwierdzenie swej pozycji 
wobec jednostki18. Z art. 51 ust. 2 Konstytucji wynika także, że ustawodawca 
wprowadzając regulacje prawne dotyczące pozyskiwania danych o obywate-
lach, powinien jednocześnie przewidzieć procedurę ich usuwania, w sytuacji 
gdy pozyskane dane okażą się niekonieczne z punktu widzenia celu, dla które-
go zostały zgromadzone. 

Z sytuacją wkroczenia przez prawodawcę w sferę autonomii informacyj-
nej sprzężone są dwa prawa podmiotowe wykreowane przez ustrojodawcę 
w art. 51 ust. 3 i 4 Konstytucji  – prawo każdej osoby do dostępu do dotyczących 
jej urzędowych dokumentów i zbiorów danych (ust. 3) oraz prawo do żądania 
sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub ze-
branych w sposób sprzeczny z ustawą (ust. 4). Oba te prawa należy postrzegać 
w kategoriach refleksów autonomii informacyjnej jednostki. Poza tym art. 51 
ust. 4 Konstytucji przesądza o konieczności uregulowania procedury usuwa-
nia zgromadzonych danych, w sytuacji gdy są one niepełne lub nieprawdziwe 
albo  – co istotne w kontekście rozważań o ochronie wizerunku jednostki  – zo-
stały zebrane w sposób sprzeczny z ustawą.

Szczególny konstytucyjny status sfery autonomii informacyjnej jednostki, 
obejmującej m.in. wizerunek jednostki, znalazł potwierdzenie w postanowie-
niach art. 51 ust. 5 Konstytucji. W przepisie tym ustrojodawca jednoznacznie 
zagwarantował, że „zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informa-
cji określa ustawa”. Z przywołanej formuły wynikają dla prawodawcy dwie 
konsekwencje  – pierwsza sprowadza się do obowiązku uchwalenia ustawy 
regulującej wskazaną materię (o ile zamierza ingerować w tę sferę prywat-
ności człowieka), druga natomiast oznacza zakaz przekazania tej materii do 
regulacji w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy. Wszystkie bezpośred-
nie materialnoprawne podstawy gromadzenia i udostępniania informacji 
o jednostce, procedura postępowania podmiotu, w którego gestii pozostają 
określone informacje, a także kwestie związane z „gromadzeniem informacji”, 
a więc ich zbieraniem i przetwarzaniem, muszą zatem zostać zamieszczone  
w ustawie19.

 17  W istocie art. 51 ust. 2 Konstytucji dokonuje paralelizacji wymogu proporcjonalności, 
który jest wyrażony w art. 31 ust. 3 Konstytucji.
 18  Zob. wyrok TK z 20 listopada 2002 r., K 41/02; wyrok TK z 17 czerwca 2008 r., K 8/04.
 19  Zob. wyrok TK z 14 lipca 2015 r., K 2/13; wyrok TK z 19 lutego 2002 r., U 3/01.
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iV. ustawowa ochrona i regulacja wizerunku jednostki  – zarys 
problematyki

Prawna ochrona wizerunku człowieka jest w pewnym zakresie skonkrety-
zowana w aktach podkonstytucyjnych20, m.in. w ustawie z dnia 23 kwietnia 
1964 r.  – Kodeks cywilny21, ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych22, ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r.  – Prawo prasowe23 
oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn.: 
Dz.U. z 2016 r., poz. 922). Niejako na marginesie prowadzonych rozważań warto 
wspomnieć, że w kontekście tematu monitoringu wizyjnego szczególne zna-
czenie ma ostatni z wymienionych aktów prawnych. Wskazane powyżej rozu-
mienie konstytucyjnej formuły „informacji dotyczących osoby” zdeterminowało 
szerokie zdefiniowanie pojęcia „dane osobowe” w ustawie o ochronie danych 
osobowych (dalej: u.o.d.o.)24. W rozumieniu art. 6 u.o.d.o. za dane osobowe uważa 

 20  Z racji tego, że na gruncie Konstytucji można wyodrębnić swobodę dysponowania przez 
jednostkę wizerunkiem, zabezpieczoną przez konieczność zapewnienia przez prawodawcę 
zwykłego prawnej ochrony tego dobra, regulacje ustawowe  – z wyjątkiem ustawy Kodeks 
cywilny  – w różny sposób i w różnym zakresie ingerują w tę swobodę. 
 21  W artykule 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  – Kodeks cywilny (t. jedn.: Dz. U. 
z 2017 r., poz. 459) wizerunek został expressis verbis wskazany jako jedno z dóbr osobistych 
człowieka. Jest przedmiotem sporu, czy aby stwierdzić naruszenie dobra osobistego w postaci 
wizerunku, konieczne jest zajście sytuacji powszechnej identyfikacji danej osoby na skutek 
przedstawienia jej wizerunku, czy wystarczające w tym względzie jest, że dana osoba zo-
stanie rozpoznana tylko przez niektóre osoby (np. rodzinę, przełożonego lub znajomych). Na 
problem ten zwraca uwagę Małgorzata Winiarska-Lisowska (1–2). Wskazana autorka, moim 
zdaniem słusznie, opowiada się za szerszym ujęciem zakresu ochrony wizerunku człowieka.
 22 Artykuł 81 powołanej ustawy stanowi, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwo-
lenia osoby na nim przedstawionej, przy czym przy braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie 
nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Jednocześnie 
ustawodawca przewiduje, że zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby 
powszechnie znanej, o ile wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji 
publicznych (w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych), a także osoby sta-
nowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy publiczna impreza.
 23 Artykuł 13 ust. 2 prawa prasowego formułuje adresowany do dziennikarzy zakaz publi-
kowania w prasie danych osobowych i wizerunku osób przeciwko którym toczy się postępo-
wanie przygotowawcze lub sądowe, jak również danych osobowych i wizerunku świadków, 
pokrzywdzonych i poszkodowanych, chyba że osoby te wyrażą na to zgodę. Z kolei ust. 3 
upoważnia właściwego prokuratora lub sąd do wydania zezwolenia, ze względu na ważny 
interes społeczny, na ujawnienie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym 
toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe.
 24  Niezależnie od tego szerokie ujęcie omawianego pojęcia jest zbieżne z definicją danych 
osobowych przyjętą w art. 2 lit. a dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.
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się bowiem „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osoby fizycznej”. Jednocześnie ustawodawca wskazuje, że 
„osobą możliwą do zidentyfikowania” jest osoba, której tożsamość można okre-
ślić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer 
identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej 
cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społecz-
ne. Jak podkreśla Janusz Barta, czynnikami określającymi cechy osoby mogą 
być w szczególności: wygląd zewnętrzny, wzór siatkówki oka (cechy fizyczne), 
a także struktura kodu genetycznego, grupa krwi (cechy fizjologiczne; Barta i in. 
2015). Obok danych osobowych, wyrażonych za pomocą znaków językowych, 
występują zatem także pozajęzykowe dane osobowe, tj. dane utrwalone m.in. 
jako obraz, dźwięk, odciski palców, ludzki materiał biologiczny (Drozd 2008). 
Danymi osobowymi są więc nie tylko te dane, które od razu, ze względu na 
swoją treść, pozwalają określić tożsamość osoby fizycznej, ale również te dane, 
przy których co prawda takie bezpośrednie odniesienie do osoby nie istnieje, 
ale które mogą pośrednio przyczynić się do identyfikacji takiej osoby. Ustawo-
dawca zastrzega jednak w art. 6 ust. 3 u.o.d.o., że informacji nie uważa się za 
umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli „wymagałoby to nadmiernych 
kosztów, czasu lub działań”. W ramach monitoringu wizyjnego, w tym monito-
ringu miejskiego, może zatem dochodzić do przetwarzania danych osobowych 
w postaci wizerunków (obrazów) osób przebywających w miejscach objętych 
zasięgiem monitoringu, innych informacji dotyczących tych osób, takich jak spo-
sób ich zachowania, a także numerów rejestracyjnych pojazdów. W tym miejscu 
warto jednak wskazać, że dość powszechnie przyjmuje się, że z przetwarzaniem 
danych mamy do czynienia dopiero w sytuacji utrwalania wizerunków osób 
fizycznych na nośnikach danych, ich przechowywania i udostępniania. Sam 
bieżący podgląd obrazu (podgląd w czasie rzeczywistym) danego miejsca, bez 
zapisu (utrwalenia) obrazu, nie stanowi jeszcze przetwarzania danych osobo-
wych25. Jeżeli natomiast obraz pochodzący z monitoringu wizyjnego podlega 
zapisowi, to  – z zastrzeżeniem art. 6 ust. 3 u.o.d.o.  – bez względu na długość 
okresu przechowywania takiego zbioru danych mamy wówczas do czynienia 
z przetwarzaniem danych osobowych. Co oczywiste, z przetwarzaniem danych 
osobowych mamy do czynienia zawsze w razie stosowania automatycznej iden-
tyfikacji osób. Wskazane problemy związane z ochroną wizerunku jednostki na 

 25  W doktrynie można spotkać jednak poglądy przeciwne, zakładające, że już samo czy-
tanie danych osobowych przez administratora danych lub jego pracownika (np. obserwacja 
wizerunków osób fizycznych bez zapisu obrazu czy odczytywanie danych z odcinka renty 
przez kontrolerów biletów w komunikacji miejskiej) stanowi przetwarzanie danych w rozu-
mieniu ustawy (Barta i in. 2015).
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płaszczyźnie podkonstytucyjnej jedynie tu sygnalizuję, gdyż są one szczegóło-
wo przeanalizowane przez innych autorów w niniejszej publikacji. 

V. Konstytucyjne warunki dopuszczalności ingerencji 
prawodawcy w swobodę dysponowania przez jednostkę 
swoim wizerunkiem

Wszelkie ingerencje prawodawcy w swobodę dysponowania przez jednostkę 
swoim wizerunkiem muszą spełniać kumulatywnie warunki określone w art. 31 
ust. 3 Konstytucji. Ograniczenie swobody prawodawcy zwykłego w zakresie 
ingerowania w konstytucyjne prawa jednostki, poprzez ustanowienie w Kon-
stytucji tzw. klauzuli limitacyjnej, jest jednym z koniecznych jurydycznych 
wyrazów związania tymi prawami państwa, a w praktyce organów władzy 
publicznej. Zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji: 

Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być 
ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym 
państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony 
środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. 
Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. 

Wskazany przepis odnosi się do tych wszystkich konstytucyjnych wolności 
i praw człowieka i obywatela, które mogą podlegać ograniczeniom, a więc do 
tych wolności i praw, których zakresy ochrony nie są wyznaczone w Konstytu-
cji w sposób definitywny. 

Pierwszy z wymogów przewidzianych przez ustrojodawcę konkretyzuje 
zasadę praworządności formalnej w odniesieniu do ingerencji prawodawczej 
w sferę praw człowieka. Jak wynika z treści art. 31 ust. 3 Konstytucji, ograni-
czenia konstytucyjnie zagwarantowanych wolności i praw wymagają formy 
ustawy. W świetle przyjętej w Konstytucji koncepcji źródeł prawa powszechnie 
obowiązującego zakładającej m.in., że ustawa jest jedynym podkonstytucyjnym 
aktem prawa krajowego o charakterze samoistnym, wskazany wymóg oznacza, 
że to ustawa winna samodzielnie określać wszystkie podstawowe elementy 
ograniczenia danego prawa jednostki w taki sposób, aby już na podstawie jej 
przepisów można było wyznaczyć  – jak to ujmuje Trybunał Konstytucyjny  – 
całkowity zarys ograniczenia. Równocześnie przyjmuje się, że konstytucyjny 
wymóg odpowiedniej „głębokości” ustawowej regulacji ograniczeń ma cha-
rakter stopniowalny, ustalany a casu ad casum, zależnie od rodzaju prawa lub 
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materii, której dotyczy. Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Trybunału 
Konstytucyjnego:

im silniej regulacja ustawowa dotyczy kwestii podstawowych dla pozycji jednost-
ki, tym pełniejsza musi być regulacja ustawowa i tym mniej miejsca pozostaje dla 
odesłań do aktów wykonawczych. Zakres spraw, które mogą być przekazane do 
uregulowania w rozporządzeniu, zależy od regulowanej materii i jej związku z sy-
tuacją jednostki26.

Restrykcyjne podejście do wymogu wyłączności ustawy powinno cechować 
w szczególności ustawowe regulacje ograniczeń dotyczących praw osobistych, 
do których zalicza się prawo do prywatności wraz ze wszystkimi jego kompo-
nentami. Pomimo tego nawet w odniesieniu do wskazanego prawa wymaganie 
ograniczeń w ustawie nie jest równoznaczne z wyłącznością, rozumianą jako 
pełne unormowanie tej materii w akcie ustawowym bez możliwości posłuże-
nia się także rozporządzeniami. 

W ramach przetwarzania danych osobowych jednostek można wyodręb-
nić takie zagadnienia, które bezwzględnie wymagają uregulowania w ustawie. 
Trybunał Konstytucyjny wskazuje, że:

sprawy istotne, które muszą zostać uregulowane w ustawie, obejmują w szczegól-
ności warunki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych. Ustawa powinna 
określać w sposób szczególnie precyzyjny warunki przetwarzania danych dotyczą-
cych sfery intymności jednostki27.

W samej ustawie musi być także jednoznacznie doprecyzowany zakres 
danych, które mogą być przetwarzane. Natomiast do unormowania w drodze 
rozporządzenia mogą być przekazane niektóre sprawy szczegółowe i technicz-
ne związane z przetwarzaniem danych osobowych28. 

Rozumienie wymogu ustawowej formy dla ingerencji w swobodę dyspo-
nowania przez jednostkę swoim wizerunkiem nie może budzić większych 
wątpliwości. W tym miejscu warto dodać, że organ upoważniony do wyda-
nia rozporządzenia wykonawczego do ustawy nie może, co wynika z art. 92 
Konstytucji, m.in. wychodzić poza zakres spraw przekazanych do regulacji, 
określonych w ustawowym upoważnieniu do wydania tego rozporządzenia. 
Tymczasem można wskazać obowiązujące regulacje podustawowe w sposób 

 26  Wyrok TK z 26 października 1999 r., K 12/99; wyrok TK z 26 kwietnia 2004 r., K 50/02; 
wyrok TK z 24 września 2013 r., K 35/12; wyrok TK z 4 listopada 2014 r., U 4/14.
 27  Wyrok TK z 18 grudnia 2014 r., K 33/13.
 28  Sprawy te nie mogą jednak wyznaczać, w oderwaniu od ustawy, podstawowych elemen-
tów określających zakres ingerencji w autonomię informacyjną jednostki.
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oczywisty naruszające ten zakaz i wprowadzające monitorowanie wizyjne 
jednostki bez podstawy ustawowej29. 

W aspekcie materialnym ingerencja prawodawcy w sferę konstytucyjnych 
wolności i praw jednostki może być dokonywana wyłącznie dla realizacji i ochro-
ny co najmniej jednej z wartości wskazanych w art. 31 ust. 3 Konstytucji, tj.: 
bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, środowiska, zdrowia, moral-
ności publicznej albo wolności lub praw innych osób. Monitoring wizyjny jako 
środek ingerencji w swobodę dysponowania przez jednostkę swoim wizerunkiem 
może służyć w szczególności zapewnieniu porządku publicznego oraz wolno-
ści i praw innych osób (w tym aspekcie m.in. ochronie życia i zdrowia jedno-
stek, ochronie własności mienia publicznego i prywatnego), a także ochronie 
środowiska. Pozostając na poziomie abstrakcji, można założyć, że monitoring 
wizyjny  – w zależności od przyjętych rozwiązań normatywnych  – może być 
instrumentem zwiększającym poziom bezpieczeństwa w jego różnych, omó-
wionych na wstępie opracowania, kategoriach. 

Dopełnieniem wskazanych wymogów konstytucyjnych są dwa warunki wy-
znaczające granice dopuszczalnej ingerencji prawodawcy w konstytucyjne wol-
ności i prawa jednostki  – wymóg zachowania proporcjonalności ograniczeń oraz 
nakaz bezwzględnego poszanowania istoty ograniczanej wolności lub prawa. 

Zasada proporcjonalności przeciwdziała nieuzasadnionemu i nadmierne-
mu ograniczaniu konstytucyjnie gwarantowanych wolności i praw. Ingerencja 
prawodawcy zwykłego jest proporcjonalna, jeżeli spełnia jednocześnie trzy 
wymogi. Po pierwsze, wymóg przydatności środka, który oznacza, że kon-
kretne ograniczenie wolności lub prawa musi być rzeczywiście przydatne do 
realizacji zamierzonego przez ustawodawcę celu. A zatem ograniczenie spełni 

 29  Monitorowanie wizyjne pacjentów przewidują rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać po-
mieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 739) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu 
stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania 
oceny zasadności jego zastosowania (Dz. U. z 2012 r. poz. 740). Wymienione akty prawne 
bez odpowiedniej podstawy prawnej sformułowanej w ustawach, które wykonują, wpro-
wadzają możliwość stosowania monitoringu wizyjnego w ramach prowadzenia czynności 
obserwacyjno-diagnostycznych na oddziale psychiatrycznym oraz obowiązek prowadzenia 
monitoringu wizyjnego pomieszczenia przeznaczonego do izolacji pacjenta z zaburzeniami 
psychicznymi umożliwiającego stały nadzór nad takim pacjentem. Drugie z rozporządzeń 
przewiduje ponadto obowiązek rejestracji obrazu monitoringu oraz reguluje kwestie okre-
su przechowywania tych danych i dostępu do nich. Tymczasem ustawy, które wykonywać 
mają powyższe rozporządzenia, tj. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) oraz ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 882), nie regulują wcale kwestii monitorowania 
wizyjnego pacjentów, regulacji tej materii nie przewidują też ustawowe upoważnienia do 
wydania tych rozporządzeń.
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wymóg przydatności, o ile będzie w stanie zapewnić efektywną realizację za-
mierzonego celu. Na przykład określone rozwiązania prawne dotyczące mo-
nitoringu miejskiego, jako instrumentu dotykającego swobody dysponowania 
wizerunkiem przez jednostkę, będą spełniać ten wymóg, jeżeli rzeczywiście 
będą w stanie wpłynąć korzystnie na stopień bezpieczeństwa ludzi lub mie-
nia w obszarze objętym monitorowaniem. Drugi wymóg wpisany w zasadę 
proporcjonalności to wymóg konieczności, z którego wynika, że ustawodawca 
może ograniczać konstytucyjne wolności i prawa jednostki jedynie w niezbęd-
nym zakresie. Oznacza to, że środki ingerencji powinny być tak dobrane, aby 
były możliwie najmniej uciążliwe dla jednostki, ale jednocześnie wystarczające 
do realizacji założonego przez prawodawcę celu. Jeżeli zatem można zapew-
nić realizację takiego celu za pomocą innych, mniej uciążliwych dla jednostki 
środków niż objęcie jej monitoringiem wizyjnym, badana regulacja nie spełni 
wymogu konieczności30. Ostatni element zasady proporcjonalności to wymóg 
proporcjonalności sensu stricto, tj. wymóg zachowania proporcjonalności ogra-
niczenia w relacji do zamierzonego celu. W ramach badania zachowania tego 
wymogu przez daną regulację konieczne jest dokonanie ważenia kolidujących 
ze sobą wartości  – z jednej strony wartości leżącej u podstaw wolności lub 
prawa będącego przedmiotem ingerencji, z drugiej strony wartości, na rzecz 
realizacji której dokonuje się tej ingerencji. Wymóg proporcjonalności jest 
spełniony, o ile całokształt zalet wprowadzonego ograniczenia przeważa nad 
jego wadami (Zakolska 2008: 27). A zatem nawet jeżeli konkretne ogranicze-
nie wolności lub prawa spełnia wymóg przydatności i konieczności, to może 
się okazać, że rachunek aksjologiczny przeprowadzony w ramach badania 
zachowania wymogu proporcjonalności sensu stricto przesądzi o niepropor-
cjonalności ograniczenia. 

Zasada proporcjonalności jest jednym z najbardziej operatywnych instru-
mentów badania konstytucyjności prawa, co wynika z elastyczności poszcze-
gólnych kryteriów proporcjonalności. Trybunał Konstytucyjny wypracował 
ogólną dyrektywę stopniującą rygoryzm interpretowania wymogów propor-
cjonalności względem poszczególnych wolności i praw. Ów stopień rygoryzmu 
zależy od charakteru poszczególnych wolności i praw (o którym przesądza 
systematyka Konstytucji), konstytucyjnego ujęcia poszczególnych wolności 
i praw oraz  – w pewnym zakresie  – od stopnia ich powiązania z godnością oso-
bową. W praktyce oznacza to m.in., że surowsze standardy dotyczą praw oso-
bistych i politycznych, natomiast mniej rygorystyczne  – praw ekonomicznych  

 30  Odnosząc się do podanego wyżej przykładu, można stwierdzić, że jeżeli w ramach ba-
dania konkretnych rozwiązań prawnych wdrażających monitoring miejski ustalilibyśmy, że 
porównywalny efekt wzrostu poziomu bezpieczeństwa w danym obszarze można osiągnąć, 
stosując monitoring miejski albo zwiększając częstotliwość patrolowania tego samego obsza-
ru przez funkcjonariuszy policji lub straży miejskiej, to stawiałoby to pod znakiem zapytania 
zachowanie wymogu konieczności środka przez badaną regulację.
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i socjalnych31. Odnosząc się w tym kontekście do prawa jednostki do prywat-
ności, Trybunał Konstytucyjny uwzględnia jeszcze jego specyfikę i konsekwen-
tnie twierdzi, że: 

sfera prywatna jest zbudowana z różnych kręgów w mniejszym lub większym stopniu 
otwartych (prawnie) na oddziaływanie zewnętrzne, gdzie konstytucyjna aprobata 
dla władczego wkroczenia przez władzę nie jest jednakowa. Dzieje się tak dlatego, 
że konieczna w demokratycznym państwie potrzeba wkroczenia w różne kręgi pry-
watności nie jest dla każdego kręgu taka sama. Nie bez przyczyny np. poszanowanie 
prywatności mieszkania stawia wyższe wymagania legalności ingerencji władzy, 
stosującej podsłuchy, niż wkroczenie w tajemnice korespondencji32. 

W ramach szeroko ujętej sfery prywatności jednostki można więc wyodrębnić 
takie sfery prywatności człowieka, w odniesieniu do których ingerencja państwa 
będzie niemal niemożliwa bez narażenia się na zarzut naruszenia godności oso-
bowej człowieka, następnie sfery prywatności dopuszczające  – w zależności od 
okoliczności  – umiarkowaną ingerencję oraz sfery prywatności ze swojej natury 
bardziej „otwarte”, w odniesieniu do których prawodawca zwykły będzie mógł 
zastosować bardziej intensywne środki ingerencji. Kryteria proporcjonalności 
będą musiały być interpretowane bardziej lub mniej restrykcyjnie, w zależności 
od tego, „z jak bardzo otwartym” (czy też jak bardzo niedostępnym) kręgiem 
prywatności związana jest dana ingerencja prawodawcy. Odnosząc tę tezę do 
problemu monitoringu wizyjnego, można by stwierdzić ad hoc, że otwarta prze-
strzeń publiczna, a więc przestrzeń powszechnie i trwale dostępna dla wszyst-
kich ludzi, przynależy do kręgu bardziej „otwartego na zewnętrzne ingerencje”, 
a co za tym idzie, badając regulację dotyczącą monitoringu wizyjnego jednostek 
w takiej przestrzeni, można by zastosować kryteria proporcjonalności w sposób 
mniej restrykcyjny. Z kolei do monitoringu wizyjnego w miejscu świadczenia 
pracy należałoby już podchodzić z większą powściągliwością. Wreszcie, co do 
takich pomieszczeń, jak przebieralnie, łazienki, toalety czy pokoje socjalne pra-
cowników, zachodzi konstytucyjna wątpliwość, czy w ogóle, w jakichkolwiek 
okolicznościach, mogą być one objęte monitoringiem wizyjnym33.

 31  M.in. wyrok TK z 10 lipca 2007, SK 50/06.
 32  Wyrok z 4 listopada 2014 r., SK 55/13; wyrok TK z dnia 5 marca 2013 r., U 2/11; wyrok 
TK z 22 czerwca 2009 r., K 54/07; wyrok TK z 12 grudnia 2005 r., K 32/04.
 33  Autorka ma świadomość, że w systemie obowiązującego prawa znajdują się obecnie 
przepisy, które dopuszczają objęcie monitoringiem, m.in. osób zatrzymanych, także w po-
mieszczeniach sanitarnych, z zastrzeżeniem, że do przekazywania obrazu z części pokoju 
sanitarnego służącego do utrzymania higieny osobistej, w szczególności z natrysków i toalet, 
należy stosować zestaw kamerowy CCTV wyposażony w funkcję uniemożliwiającą ukazy-
wanie intymnych części ciała osoby umieszczonej w pomieszczeniu oraz wykonywania przez 
nią intymnych czynności fizjologicznych. 
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Drugi przepis wyznaczający granice ingerencji ustawodawcy w konsty-
tucyjną sferę wolności i praw jednostki ustrojodawca ujmuje jako zakaz na-
ruszania istoty wolności i praw. Opiera się on na założeniu, że każde prawo 
posiada rdzeń (istotę, podstawowy zakres treściowy) oraz pewne elementy 
dodatkowe (tzw. otoczkę). Elementy składające się na jądro danego prawa 
są tymi, bez których nie może ono istnieć. Z tego też powodu są one obję-
te prawną gwarancją nienaruszalności. Z kolei elementy dodatkowe danego 
prawa mogą być przedmiotem uzasadnionej i współmiernej, a więc propor-
cjonalnej, ingerencji prawodawcy zwykłego. W świetle art. 31 ust. 3 zd. 2 
Konstytucji prawodawca nie może zatem w żadnych okolicznościach dotknąć 
swoją regulacją istoty ograniczanego prawa34. Co istotne, w doktrynie prawa 
konstytucyjnego przyjmuje się absolutystyczne rozumienie „istoty” wolności 
i praw, co oznacza, że istota każdego prawa lub wolności ma charakter nie-
zmienny, niezależnie od kontekstu badanej regulacji ograniczającej (Garlicki 
2003: 35; Wojtyczek 1999: 208–209; Niżnik-Mucha 2014: 191). W tym miejscu 
należy podkreślić, że naruszenie istoty konstytucyjnie zagwarantowanego 
prawa jednostki nastąpi nie tylko w przypadku formalnego pozbawienia jed-
nostki takiego prawa przez prawodawcę, ale także w przypadku wydrążenia 
takiego prawa z jego rzeczywistej treści, co nastąpi w szczególności wów-
czas, gdy regulacje ustawowe, nie znosząc danego prawa, w praktyce unie-
możliwią jego podmiotom korzystanie z niego albo gdy spowodują pozorność 
i nieefektywność mechanizmów ochrony takiego prawa (Niżnik-Mucha 2014: 
210–222). Trudność ze stosowaniem tego warunku dopuszczalności ingero-
wania w konstytucyjne wolności i prawa jednostki wynika z konieczności 
wskazywania na istotę poszczególnych wolności i praw. Wydaje się, że z per-
spektywy omawianego zakazu dla regulacji ingerujących w swobodę dyspono-
wania przez jednostkę swoim wizerunkiem pierwszorzędne znaczenie może 
mieć przede wszystkim poinformowanie jednostki o fakcie obejmowania danej 
przestrzeni monitoringiem wizyjnym. Nałożenie na podmioty administrujące 
systemami monitoringu wizyjnego obowiązku informowania jednostek o sto-
sowaniu tego narzędzia w zależności od przestrzeni i celu jego stosowania 
może zdeterminować podjęcie przez jednostkę decyzji o rezygnacji z udania 
się do przestrzeni objętej monitoringiem bądź wpłynąć na modyfikację jej  
zachowania. 

 34  Ingerencje w istotę danego prawa gwarantowanego na poziomie konstytucyjnym są do-
puszczalne, o ile sam przepis Konstytucji przewiduje taką możliwość. Na przykład w art. 21 
ust. 2 Konstytucji ustrojodawca przewidział instytucję wywłaszczenia, która w sposób oczy-
wisty dotyka istoty prawa własności. 
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