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Dotyczy: PISMA O SYGNATURZE VII.501.64.2020.CW Z 16 KWIETNIA 2020 ROKU.

Odpowiadając na wystąpienie z 16 kwietnia 2020 roku (data wpływu do Urzędu Miasta 
Krakowa -  16 kwietnia 2020 roku), w którym zwrócono się z prośbą o wyjaśnienia i informację, 
czy władze miasta Krakowa zamierzają powrócić do koncepcji rozbudowanego systemu kamer 
w Krakowie, w kontekście zadania pn.: „Program monitoringu bezprzewodowego” -  ujętego 
w budżecie miasta Krakowa na rok 2020, informuję.

W treści pisma o sygnaturze WK-01.152.52.2019 z 15 marca 2019 roku informowałem 
Pana, iż w związku z wątpliwościami w zakresie prawnej możliwości realizacji zadania 
pn.: „System pomocy 112 -  monitoring uliczny -  program pilotażowy dla dzielnicy III Prądnik 
Czerwony”, stosowna komórka organizacyjna Urzędu Miasta Krakowa (Wydział 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) uzyskała opinię prawną Zespołu Radców 
Prawnych Urzędu Miasta Krakowa w tej sprawie. Przedstawiona opinia prawna podzielała 
stanowisko prezentowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgodnie z wnioskiem Komisji 
Praworządności Rady Miasta Krakowa, wystosowanym podczas posiedzenia 11 marca 2020 
roku, po zakończeniu procedury związanej z przeniesieniem środków, zadanie pn.: „System 
Pomocy 112 -  monitoring wizyjny -  program pilotażowy dla dzielnicy III Prądnik Czerwony” 
zostało wykreślone z budżetu miasta Krakowa na rok 2019.

Założeniem zaś zadania pn.: „Program monitoringu bezprzewodowego”, realizowanego 
przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, jest wymiana oświetlenia ulicznego (oprawy) 
oraz modernizacja zasilania tegoż oświetlenia, która winna umożliwić inteligentne sterowanie 
oświetleniem, czyli systemowe włączanie i wyłączanie pojedynczej latarni, regulację natężenia



oświetlenia oraz przygotowanie do montażu w przyszłości tzw. smartbox’a, w którym to będzie 
można zamontować różne urządzenia (np. czujnik stężenia pyłów zawieszonych, ładowarki 
do smartfonów, modemy 5g, modemy „WI-FI”, decybelomierz) lub utworzyć punkt ładowania 
samochodów elektrycznych.

Powyższe wpisuje się w ideę tzw. „smart city” -  inteligentnego miasta, wykorzystującego 
technologie informacyjno -  komunikacyjne w celu zwiększenia interaktywności i wydajności 
infrastruktury miejskiej i jej komponentów składowych, a także do podniesienia świadomości 
mieszkańców.

Zadanie to ogranicza się do obszaru ul. Wiśniowej i zakłada modyfikacje 200 latarni. 
Dotychczas, nie został zatwierdzony wykaz urządzeń które mogłyby zostać podłączone 
w ramach przedmiotowego smartbox’a, a mając na uwadze pozyskane opinie 
w związku z zadaniem pn.: „System Pomocy 112 -  monitoring wizyjny -  program pilotażowy dla 
dzielnicy III Prądnik Czerwony” nie można przesądzić definitywnie, iż obejmie on urządzenia do 
rejestracji obrazu lub dźwięku przyczyniając się tym samym do rozwoju tzw. monitoringu 
totalnego.

Niemniej jednak, przedmiotowe zadanie nie będzie realizowane w roku 2020. Sytuacja 
ekonomiczno -  gospodarcza spowodowana rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 
oraz choroby COVID-19, w sposób znaczący wpłynie negatywnie na stan budżetu miasta 
Krakowa. Środki zapewnione na realizację zadania pn. „Program monitoringu 
bezprzewodowego” przeznaczone zostaną na pilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem 
Gminy Miejskiej Kraków.
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