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W ramach wniosku o udostępnienie informacji publicznej prosimy o odpowiedzi na przedstawione niżej pytania
dotYczące monitoringu wizyjnego działającego na terenie parku narodowego. Dla ułatwienia przedstawiimy 1e
w formie ankietY, WiększoŚĆ pytań ma charakter zamknięty - prosimy o zaznaczenie odpowied zi pizez
wstawienie krzYŻYka [X] w odpowiednie pola. W pozostałych przypadkach prosimy o wpisanie odpońedzi
na PYtania. Białe pola w tabelach wskazują miejsca na wstawianiekrzyżyki [X] lub wpisywanie odpowiedzi.
W razie Potrzeby dodania komentarza, prosimy o jego wpisanie pod tabelą z danympytaniem.
W razie wątPliwoŚci, prosimy o przesłanie pytania drogą mailową fbadania@panoptykon ,org)bądźkontakt
telefoniczny (+4B 660 074 026),

Nazwa parku
Bieszczadzki Park Narodowy

'J., Czy naterenie parku narodowego zainstalowane są kamery
monitoringu wizyinego?

Nie Tak x

Ieśli taĘ prosimyo podanie liczby kamer: 65
Park korzYsta z fotopułapek, liczba fotopułapek iest okresowo różna w zależności od potrzeb
wynikai ą cy ch z działań d o Wczacvch m o nitorin pu fau n vWyn Z a o monitoringu taun
2. Gdzie zainstalowane są kamery monitoringu (prosimy o wstawienie
krzyżyka [X] w odpowiednie pola):

a) przy wejściach na teren parku
b) przy ścieikach i drogach dostępnych dla odwiedzających
c) w miejscach, do których obowiązuje zakazwejścia
dJ na parkingacłr

w innych miejscach - gdzie?

eJ w strefach koncentra cii zwierząt x

3. Czy obrazz kamer zainstalowanych na terenie parku
jest:

Nie TaĘ w przypadku
cześci kamer

Tak, w przypadku
wszystkich kamer

a) na bieżąco obserwowany przezoperatorów?
b] rejestrowany?

c] rejestrowany w przypadku wykrycia ruchu (tzw.
fotopułapkiJ? x

4. Przez ile dni są standardowo
przechowyirrane nagrania z kamer
zainstalowanych na terenie?

- bezterminowo w zależności od potrzeb analiz
dotyczących monitoringu populacyinego zwierząt
- w przypadku nagrań z udziałem ludzi dane są
niezwłocznie usuwane

5. Czy monitoring jest wykorzystywany do rejestracji dźwięku? Nie Tak x
JeśIi tak, prosimy o podanie liczby służących do tego kamer: 30

6, Czy monitoring jest wyposażony w automatyczne
funkcjonalności:

Nie Tak, w przypadku
części kamer

Tak, w przypadku
wszystkich kamer

a) r ozpoznawania tablic rej estracyj nych?
b] wykrywania zagrożeń, np. pożaru?

cJ wykrywania ruchu? x
dJ inne, jakie?

ll,

7, Jakajest podstawa prawna dla instalowania i utrzymywania kamer na terenie parku narod owego?



Zarządzenie Ministra Środowiska w sprawie zadańochronnych dla Bieszczadzkiego Parku
N

8. Czy sposób wykorzystania kamer monitoringu (w tym fotopułapek) przez
Państwa instytucję jest poddany regulacjom [np. wewnętrznemu
regulaminowiJ?

Nie Tak
x

Jeśli taĘ prosimy o wskazanie podstawowych zasad wynikających z tych regulacji lub udostępnienie
wewnetrznvch resulacii dotvczacvch wvkorzvstania kamer.
1. Stosowanie fotopułapek w Bieszczadzkim Parku Narodowym iest iednym ze sposobów ochrony

czynnei gatunków zwierząt określonym w zarządzeniu Ministra Środowiska doĘczącym zadań
ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego na dany rok.

2, Dostęp do danych z fotopułapek maią Ęlko osoby upoważnioneprzez dyrektora Parku.
3, Niszczenie nagrań z udziałem ludzi następuie niezwłocznie poprzez ich trwałe skasowanie.
4, Obowiązek zachowania w taiemnicy zawartości materiałów zawieraiących wizerunek ludzi,
5. lnformacia o lokalizacii fotopułapek w terenie oraz wszelka dokumentacia dotycząca ich działania

nie może być udostępniana osobom trzecim,
6. Publikowanie i wykorzystywanie w |akieikolwiek postaci obrazów i danych pochodzących

z fotopułapek z udziałem ludzi jest zabronione.
7. Publikowanie i wykorzystywanie w iakieikolwiek postaci obrazów i danych pochodzących

z fotopułapek (poza użytkiem wewnętrznym Parku) wymaga zgody dyrektora Parku,
B. wvkorzvswwanie fotonułaoek w celach innvch niż monitorins faunv iest zabronione.

1O.Jakie są cele działania kamer na terenie parku narodowego?
Monitoring fauny; rozpoznawanie osobników i liczebności grup zwierząt, monitoring struktury
wiekowej, płciowei, bezinwazyine obserwacie naturalnego behawioru zwierząt

t1,,Czy podejmowano próby weryfikacji efektów działania kamer na terenie parku
narodowego oraz ichskuteczności w realizacji zamierzonych celów?

Nie Tak

x
JeŚli tak, prosimy o krótką informację na temat zastosowanej metody oraz wniosków.
Nagrania z fotopułapek przynoszą niezwykle cenne dane faunistyczne, Wyniki na bieżąco
putllikowane w postaci raportów monitoringowych oraz filmów edukacyinych na stronie BdPN
(https://www.bdpn,pl/index.php?option=com_content&task=bIogcategory&id=74&Itemid=183)

1?,Czy zbierane są statystyki dotyczące wykorzystywania kamer
rozmieszczonych na terenie parku narodowego?

Nie Tak x

|eśli tak, prosimy o udostępnienie tych statystyk za2O14 r.

Monitoring fauny - ponad 60lokalizacii na terenie Parku

13, Prosimy o podanie informacji dotyczących kamer o naiwyższeirozdzielczości działających w na terenie
parku narodowego:

a) rozdzielczość 12BOx72O
bl nazwa i oznaczenie sprzetu Bushnell, Reconyx, SGN, Ecotone

9. Czy kamery zainstalowane na
terenie parku narodowego są
dostosowane do wymogów
wynikających z ustawy o ochronie
danych osobowych (np. dotyczących
zab ezpieczeni e d a nych, obowiązków
informacyjnych itd,J?

Nie Tak

x

14. Prosimy o podanie nazw firm, które:

a) wvorodukowały sDrzet bl dostarczvłv snrzet cJ odpowiadaią zaserwis



i oprogramowanie do obserwo-
wania i rejestrowania obrazu na
terenie parku narodowego [np,
kamery, monitory itd.l

i oprogramowanie do
obserwowania i rejestrowania
obrazu na terenie parku
narodowego

i obsługę sprzętu i oprogra-
mowania do obserwowania
i rejestrowania obrazu na terenie
parku narodowego

Bushnell, Reconyx, SGN, Ecotone Ecotone, Lanius-books Bieszczadzki Park Narodowy

15.Jakiebyłykoszty(prosimyouwzględnieniewszystkichkosztów,ni"t
oprogramowania, bi"rą.9 :Ę!ug! *yn€rodzeń operatorów itp.): 

'----- "r'

aJ instalacji kamer monitoringu na terenie parku narodowego? 1B9 92B PLN
b) ich utrzymania w 2O!4 r.? bezkosztowo - w ramach ruĘnowych

działań doĘczących monitoringu
fauny przez uprawnionych
pracowników Parku

t6.Czy odwiedzający park narodowy są informowani
za pomocą tablic o tym:

Nie Tak, w
przyp.adku
Częscl
kamer

Tak, w przypadku
wszystkich kamer

aJ ż9 dana przestrzeń jest objęta monitoringiem? x
b) kto jest administratorem systemu monitoringu? Bieszczadzki

park Narodowv
cJ w jaki sposób można się skontaktować
z administratorem?

Pocztą zwykłą
i elektroniczną
oraZ
telefonicznie

17.Czy oprócz kamer na terenie parku narodowego *yk".r},rly-r-* Ę
również atrapy?

Nie x Tak

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi,
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