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Fundacja Panoptykon jest organizacją pozarządową zajmującą się ochroną praw człowieka 

w kontekście nowoczesnych technologii. Od 2014 r. jesteśmy zaangażowani w dyskusję 

dotyczącą krakowskiego systemu monitoringu wizyjnego, a przedstawiciel Fundacji brał udział 

w pracach „Zespołu zadaniowego ds. realizacji wyników referendum z dnia 25 maja 2014 r. 

w zakresie pytania obejmującego zagadnienie systemu monitoringu wizyjnego poprawiającego 

bezpieczeństwo w Krakowie”, z kolei w lutym ubiegłego roku zwróciliśmy się do Pana 

Prezydenta w związku z przyjętym w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 zadaniem o nazwie 

„System Pomocy 112 – monitoring wizyjny – program pilotażowy dla dzielnicy III Prądnik 

Czerwony”(numer zadania OC/B1.14/19). W ubiegłym roku, m.in. na skutek zainteresowania 

tematem Fundacji Panoptykon oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, a także ze względu na 

zgodną z naszymi argumentami opinię Zespołu Radców Prawnych Urzędu Miasta zrezygnowano 

z realizacji tego projektu. Uważamy, że była to słuszna decyzja. 

Nasze zaniepokojenie wzbudziły jednak informacje otrzymywane od mieszkańców Krakowa, 

z których wynika, że w budżecie Krakowa na rok 2020 ponownie przewidziano środki 

finansowe na rozwój systemu monitoringu o podobnych założeniach, jak wspomniany „System 

Pomocy 112 – monitoring wizyjny – program pilotażowy dla dzielnicy III Prądnik Czerwony”. 

W tym roku podobna koncepcja ma być realizowana pod nazwą „Program monitoringu 

bezprzewodowego” i zostało wpisane do budżetu miasta pod numerem ZDMK/T1.310/20. 

W tej sytuacji pozwalamy sobie przesłać w załączeniu: 

• pismo Fundacji Panoptykon do Prezydenta Krakowa z 8 lutego 2019 r. 

• pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Prezydenta Krakowa z 12 lutego 2019 r. 

• pismo Zespołu Radców Prawnych Urzędu Miasta Krakowa do Wydziału Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego UM Krakowa z 26 lutego 2019 r. 

Załączone pisma w pełni pokazują zakres problemów konstytucyjnych, jakie wiązały się 

z realizacją projektu „System Pomocy 112 – monitoring wizyjny – program pilotażowy dla 

dzielnicy III Prądnik Czerwony”. 
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Ponownie prosimy o realizację zadań z obszaru bezpieczeństwa publicznego wyłącznie 

w sposób, który nie narusza podstawowych praw i wolności mieszkańców miasta.  

Jednocześnie zaznaczamy, że jeśli tegoroczna koncepcja rozwoju monitoringu jest inna od 

zeszłorocznej, m.in. nie zakłada objęcia terenu całego miasta/dzielnicy systemem monitoringu, 

także wyposażonego w funkcję rejestrowania dźwięku, a w szczególności – jeśli realizuje 

wskazówki wynikające z prac „Zespołu zadaniowego ds. realizacji wyników referendum z dnia 

25 maja 2014 r. w zakresie pytania obejmującego zagadnienie systemu monitoringu wizyjnego 

poprawiającego bezpieczeństwo w Krakowie”1 – prosimy o potraktowanie naszego pisma jako 

bezprzedmiotowego. 
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Małgorzata Szumańska 

Wiceprezeska 

                                                 
1 Głównymi rekomendacjami wynikającymi z prac zespołu była budowa systemu monitoringu składającego się z 

200 kamer, a także instalacja kamer w miejscach wynikających z prowadzonej ustawicznie diagnozy zagrożeń. 

Sprawozdanie z prac dostępne pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/135521/karta.2 

https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/135521/karta.2

