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Warszawa, 10 kwietnia 2015 r. 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie,  

 

Fundacja Panoptykon we współpracy z Centre for Internet and Human Rights 

Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą prowadzi badanie 

praktyk instytucji publicznych w zakresie nabywania i wykorzystywania urządzeń 

i programów służących zbieraniu i analizie informacji na potrzeby zapewniania 

porządku i bezpieczeństwa publicznego, wykrywania nadużyć czy zarządzania.  

W ramach badania wytypowaliśmy 48 miast w Polsce, do których występujemy 

z wnioskami o informację publiczną dotyczącą nabywania i wykorzystywania 

konkretnych narzędzi. Ankiety z pytaniami kierujemy do 3 miast w każdym 

województwie, w tym do miast wojewódzkich oraz kolejnych największych miast na 

prawach powiatu lub – w razie ich braku – miast będących siedzibami władz 

powiatowych o największej liczbie ludności.  

W związku z powyższym na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 2 ustawy 

z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze 

zm.) Fundacja Panoptykon wnosi o udostępnienie informacji dotyczących 

wykorzystywania przez miasto: 

1) monitoringu wizyjnego; 

2) elektronicznych spersonalizowanych kart miejskich i systemów do ich obsługi; 

3) bezzałogowych statków powietrznych (dronów) i ortofotomap; 

4) kontroli pracowników oraz weryfikacji dostępu; 

poprzez wypełnienie dołączonych do wniosku ankiet. 

Będziemy bardzo wdzięczni za współpracę i przesłanie wypełnionych ankiet drogą 

elektroniczną w otwartym formacie (odt, doc lub rtf) na adres mailowy: 

badania@panoptykon.org 

Jeśli mają Państwo pytania związane z prowadzonym przez nas projektem lub 

wątpliwości dotyczące ankiet, prosimy o ich przesłanie drogą mailową 

(badania@panoptykon.org) bądź kontakt telefoniczny (+48 660 074 026). 
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Badanie realizowane jest w ramach projektu Fundacji Panoptykon pt. „Państwo 

a biznes nadzoru. Monitoring instytucji publicznych” realizowanego w ramach 

programu Obywatele dla demokracji finansowanego z Funduszy Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. 

Z poważaniem 

 

Katarzyna Szymielewicz, Fundacja Panoptykon 

Ben Wagner, Centre for Internet and Human Rights, 

Uniwersytet Europejski Viadrina 

 

 

 


