
 

 

Warszawa, 16 kwietnia 2012 r. 

 

 

Szanowny Pan 

Jacek Cichocki 

Minister Spraw Wewnętrznych 

 

 

 

 

WNIOSEK 

o udostępnienie informacji publicznej 

  

W dniu 13 kwietnia 2012 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało o wstrzymaniu 

prac Komendy Głównej Policji nad projektem INDECT. W związku z tym na podstawie art. 2 ust.1 

ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z 2 

późn. zm.) Fundacja Panoptykon zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji w 

następującym zakresie: 

1) Jaki był charakter, cele i zakres dotychczasowego zaangażowania Komendy Głównej 

Policji oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w prace nad projektem INDECT? Czy 

powstał dokument, w którym zakres i zasady współpracy zostały spisane? Jeśli tak, 

prosimy o jego udostępnienie. 

2) Co w praktyce oznacza wstrzymanie prac Komendy Głównej Policji nad projektem 

INDECT? Czy powstał dokument, w którym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych lub 

Komenda Główna Policji komunikują tę decyzję zespołowi pracującemu nad projektem 

INDECT? Czy ta decyzja ma charakter ostateczny i czy Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych dopuszcza, w określonych warunkach, ponowne rozpoczęcie prac 

Komendy Głównej Policji nad projektem INDECT? 

3) Na jakiej podstawie podjęto decyzję o rozpoczęciu przez Komendę Główną Policji prac 

nad projektem INDECT? 

4) Z jakich powodów podjęto decyzję o zakończeniu zaangażowania Komendy Głównej 

Policji w prace nad projektem INDECT? 

5) Jaki jest charakter zaangażowania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w działalność 

Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która zainicjowała projekt INDECT? 

6) Czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ma jakiekolwiek zobowiązania finansowe 

i kontraktowe wynikające z zaangażowania w projekt finansowany ze środków Unii 

Europejskiej? 
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7) Czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potwierdza rzetelność informacji prasowych, 

według których Komenda Główna Policji jest zainteresowana wykorzystaniem systemu 

Mayday dla zwiększenia bezpieczeństwa w czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

EURO 2012. Czy ze względu na to, że system Mayday korzysta z podobnych technik, jak te 

rozwijane w ramach projektu INDECT, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych planuje 

wycofać się również z tego projektu? 

8) Projekt INDECT ma charakter międzynarodowy i jest rozwijany w ramach Siódmego 

Programu Ramowego. Czy związku z tym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

konsultowało swoją decyzję z innymi partnerami projektu? Czy Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych planuje przedstawić swoje oficjalne stanowisko na temat projektu 

INDECT na forum międzynarodowym? 

 

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI 

Uprzejmie prosimy o przesłanie informacji drogą elektroniczną w otwartym formacie, 

umożliwiającym jej kopiowanie (pdf, odt, doc lub rtf) na adres: fundacja@panoptykon.org. 

 

Z poważaniem, 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Katarzyna Szymielewicz 

Prezes Zarządu 

_________________________________________ 

Małgorzata Szumańska 

Członkini Zarządu 
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