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Wprowadzenie

Niniejsza publikacja powstała w ramach prac badawczych prowadzonych 
w Katedrze Socjologii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego, skoncentrowanych na poszukiwaniu odpowiedzi na pyta-
nie, jak poprawić bezpieczeństwo w mieście. Szczególną wartość tych badań, 
a w ślad za nimi także niniejszej publikacji, stanowi dążenie do powiązania 
teorii z praktyką, zwłaszcza w wymiarze lokalnym. Wprowadzenie, którego za-
sadniczym celem powinno być zachęcenie do lektury tekstu zasadniczego, nie 
stanowi jednak jego streszczenia. Poniższe uwagi zmierzają przede wszystkim 
do ukazania praktycznego kontekstu poruszonych tu zagadnień, z uwzględnie-
niem uwarunkowań lokalnych Krakowa. Autorzy „poszukują wiedzy przydatnej 
praktyce”, co wyznacza krąg potencjalnych odbiorców. Dla wszystkich tych, 
którzy w praktyce mają związek z opracowywaniem, uchwalaniem i oceną 
lokalnych programów poprawy bezpieczeństwa, książka może posłużyć jako 
swego rodzaju podręcznik. Tytuły i śródtytuły kilku rozdziałów mają formę py-
tań, co można potraktować jako zachętę do podjęcia (kontynuowania) dyskusji 
na poruszone tematy. 

Uwagi wstępne wypada rozpocząć od objaśnienia pojęcia „bezpieczeństwo”, 
które jest w książce używane najczęściej. Bynajmniej nie chodzi jednak o przy-
taczanie wielu wypracowanych definicji ani o silenie się na tworzenie nowych. 
Zasygnalizowany zostanie natomiast problem szczególnych uwarunkowań 
pomiędzy teoretycznym podejściem do zagadnienia bezpieczeństwa a prakty-
ką. Przez pojęcie praktyki rozumiem przede wszystkim działania na poziomie 
lokalnym, głównie w strukturach samorządowych. Następnie przedstawione 
zostaną spostrzeżenia dotyczące metodologii pracy nad programem poprawy 
bezpieczeństwa z uwzględnieniem możliwych do wykorzystania „dobrych prak-
tyk”. W końcu kilka zdań zostanie poświęconych monitoringowi wizyjnemu.

Ponieważ „myślimy za pomocą słów”, warunkiem rzetelnej prezentacji 
poglądów (a zwłaszcza ich wymiany) powinno być w miarę zbliżone rozu-
mienie określeń dobieranych do opisu omawianych zagadnień. Wydaje się, że 
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w praktyce, przy postulowaniu intensyfikacji działań dla „poprawy bezpieczeń-
stwa”, celowo unika się precyzowania, o jaki jego wymiar chodzi. Wyjaśnianiem 
pojęcia „bezpieczeństwo” zajmuje się wiele dyscyplin szczegółowych, w tym 
zwłaszcza dogmatyczne nauki prawne, socjologia, kryminologia i psychologia. 
Sformułowano wiele definicji tego pojęcia, a ich przytaczanie wykracza poza 
to opracowanie. Rozumienie słowa „bezpieczeństwo” jest intuicyjne, a jego 
odbiór właściwie jednoznacznie pozytywny, coraz częściej łączy się też ono 
z różnymi przymiotnikami. Mówi się zatem o „bezpieczeństwie ekonomicz-
nym i socjalnym”, „bezpieczeństwie energetycznym”, „bezpieczeństwie eko-
logicznym” czy „bezpieczeństwie zdrowotnym”. W tych warunkach postulat 
„poprawy bezpieczeństwa” jest (i będzie) stale obecny w dyskusji publicznej, 
także na szczeblu lokalnym. Dotyczy to w szczególności tej fazy dyskusji pub-
licznej, która odbywa się w toku kampanii wyborczych. Jest rzeczą oczywistą, 
że indywidualna odpowiedź na pytanie, czy jestem bezpieczny, czy czuję się 
bezpiecznie, jest sprawą subiektywną i zmienną w czasie. Zwiększa to prak-
tyczną przydatność postulatu działań na rzecz bezpieczeństwa, skoro można 
tym objąć bardzo szeroki zakres spraw, zgodnych z powszechnym przecież 
oczekiwaniem. Dla porządku należy jednak sprecyzować, że bezpieczeństwo 
omawiane w niniejszej publikacji związane jest z tym jego znaczeniem, które 
łączyć należy ze stanem wolnym od zagrożenia przestępczością oraz innych 
naruszeń prawa (i norm społecznych) zakłócających porządek i spokój publicz-
ny. Truizmem jest jednak stwierdzenie, że człowiek znajdujący się w trudnej 
osobistej sytuacji życiowej (np. ciężka choroba własna lub osoby bliskiej, brak 
możliwości zapewniania warunków do codziennej egzystencji, brak pracy, brak 
poprawnych relacji z najbliższymi) nie czuje się bezpiecznie. W opisanych sy-
tuacjach pojęcie poczucia bezpieczeństwa w mniejszym stopniu odnosimy do 
zagrożenia przestępczością kryminalną. Podobnie rzecz ma się z oceną z per-
spektywy większych zbiorowości. Pytanie, czy żyjemy w bezpiecznym mieś-
cie, jest zatem rozumiane różnorodnie. Wszechstronne zastosowanie słowa 
„bezpieczeństwo” sprawia, iż każdy postulat poprawy bezpieczeństwa jest 
właściwie powszechnie aprobowany. Ma to istotne znaczenie dla praktyki dzia-
łania przedstawicieli władz publicznych. Funkcjonariusze władzy (zwłaszcza 
osoby pochodzące z powszechnych wyborów i przez te osoby powoływane) 
oraz ci, którzy do tych ról aspirują, nieustannie postulują potrzebę popra-
wy bezpieczeństwa. Nie byłoby w tym nic złego (obiektywnie prawie zawsze 
można istniejące warunki życia poprawić w różnych aspektach), gdyby nie 
częsta praktyka przedstawiania rzeczywistości w znacznie gorszym świetle, 
niż to wynika z obiektywnego obrazu. Dla osiągnięcia osobistej popularności 
(co jest często niezbędnym warunkiem uzyskania demokratycznego mandatu) 
konieczne okazuje się wręcz podsycanie lęku. Niejednokrotnie działania takie 
nie wynikają bynajmniej ze złych intencji. Postępująca technicyzacja procesów 
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demokratycznych kumuluje się w kampaniach wyborczych, które często upo-
dabniają się do agresywnych kampanii reklamowych i wymagają stosowania 
wszelkich dostępnych form „przekazu” i perswazji. Zmorą rzetelnej dyskusji na 
temat poprawy bezpieczeństwa staje się notoryczne przywoływanie jako źródła 
wiedzy informacji z mediów i/lub opinii internautów. Słusznie zatem zauważa 
się, że dodatkową rolę w procesie „podsycania lęku o własne bezpieczeństwo” 
odgrywają współcześnie środki masowego przekazu. Właściwie niezależnie od 
formy (prasa, radio telewizja, media elektroniczne) i statusu własnościowego 
(media publiczne i prywatne) środki masowego przekazu podlegają zasadom 
komercyjnym. Dla osiągania przychodów z reklam, głównego źródła finanso-
wania mediów, oznacza to konieczność zapewnienia niezbędnej poczytności, 
oglądalności i słuchalności. Informacje „złe”, opisy drastycznych zdarzeń, obra-
zy brutalnych scen niezmiennie cieszą się szeroką popularnością i przyciągają 
odbiorców  – dobrze się sprzedają. 

W dziedzinie badań nad przestępczością i poszukiwania metod jej ogra-
niczeń (poprawy bezpieczeństwa) postępuje izolacja „sfery nauki” od szeroko 
pojmowanej „praktyki” (w tym części decydentów w sprawach publicznych 
różnych szczebli, przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo). 
Jedni wyrażają wręcz rozgoryczenie stopniem oderwania się praktyki działania 
(a zwłaszcza wypowiedzi w sferze publicznej) od wieloletniego interdyscypli-
narnego dorobku oraz ustaleń faktycznych. Trafnie (choć może nazbyt pejora-
tywnie) określa opisane zależności pomiędzy światem praktyki a środkami ma-
sowego przekazu pojęcie „penalny populizm”. Z kolei przedstawiciele praktyki 
niejednokrotnie deprecjonują ustalenia teoretyczne w obszarze działań na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa. Łagodną formą takiej deprecjacji jest ocena, że po-
dejście prezentowane przez przedstawicieli nauki w dziedzinie polityki karnej 
oderwane jest od rzeczywistych oczekiwań społecznych. W bardziej skrajnej 
postaci, każda wypowiedź niuansująca problemy związane z polityką karną 
i bezpieczeństwem, w tym po prostu wskazująca na skomplikowanie życia 
społecznego, jest poczytywana za obronę przestępców czy wręcz działanie na 
ich rzecz. Obrazowo zależności te ujmuje fragment tytułu tekstu J. Czapskiej 
zamieszczonego w części pierwszej („Dialog głuchych?”).

Teksty zawarte w pierwszej części można potraktować jako swego rodza-
ju elementarz dla tych, którzy przystępują do opracowania programu bezpie-
czeństwa, zwłaszcza w wymiarze lokalnym. Jak wskazuje J. Czapska, „uchwa-
lenie programu bezpieczeństwa dla miasta jest procesem politycznym”. Jak 
się wydaje, nie powinno to jednak zwalniać nikogo, kto w tym procesie bierze 
udział, a zachowuje elementarny szacunek do siebie (a przede wszystkim do 
adresatów programu), od zachowania minimum metodologicznej rzetelności. 
Dla osiągnięcia owego minimum przydatny może być w szczególności dokona-
ny w tym tekście przegląd ustaleń metodologicznych. Przegląd ten (oraz jego 
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krytyczne omówienie) cechuje niewystępujący często w tego typu opracowa-
niach realizm, w tym zwrócenie uwagi na występujące „mody naukowe” oraz 
uświadomienie czytelnikowi, że od wypracowanych przez naukę narzędzi me-
todologicznych nie należy oczekiwać jednoznacznych wskazówek czy prostych 
instrukcji. Kolejny tekst B. Klakli i M. Szafrańskiej „rozpracowuje” teoretycznie 
popularne narzędzie stosowane do diagnozy problemów bezpieczeństwa  – tzw. 
mapę zagrożeń. Narzędzie to, choć stosowane w Polsce i za granicą od wielu 
już lat, zyskało ostatnio na popularności, także poprzez nadanie mu normatyw-
nych podstaw (np. art. 21o ustawy o Policji). Należy uznać, że jest to popular-
ność zasłużona, gdyż za pomocą analizy danych statystycznych w kontekście 
przestrzennym uzyskać można rzetelny obraz rzeczywistych zagrożeń, a tym 
samym precyzyjnie dobrać obszary interwencji władz publicznych (i innych 
podmiotów). Rozdział I zamyka tekst A. Strzebońskiej uzasadniający pozornie 
oczywistą konieczność oparcia decyzji publicznych na dowodach. Ustalenia 
zawarte w tej części mają walor uniwersalny i odnoszą się nie tylko do progra-
mów bezpieczeństwa, ale do wszelkich uporządkowanych działań w obszarze 
miejskiej interwencji publicznej. Lektura tekstu skłania do refleksji, że mimo 
wypracowanych metodologiczne narzędzi służących do oceny skuteczności 
przyjmowanych polityk, w praktyce oceny takie są rzadkością, a jeżeli już są 
dokonywane, mają raczej charakter potoczny. 

Byłoby naiwnością oczekiwanie, że zjawisko opisywane jako „penalny po-
pulizm” (i związane z tym „nienaukowe” podejście do programów społecznych) 
zostanie ograniczone poprzez jego piętnowanie w publikacjach naukowych 
(autorom tekstów zamieszczonych w książce udało się tego uniknąć) i na spe-
cjalistycznych konferencjach. Wypada raczej uznać opisane zależności życia 
publicznego i środków masowego przekazu za cechę współczesnego społe-
czeństwa i uwzględniać jako element stanu faktycznego w prowadzonych ba-
daniach i formułowanych koncepcjach teoretycznych. „Pocieszyć” można się 
tym, że proces trywializowania skomplikowanych zagadnień w publicystyce 
i dyskusjach publicznych dotyczy nie tylko sfery związanej z polityką karną, 
ale jest zjawiskiem wszechobecnym. Na marginesie tych uwag rysuje się postu-
lat rzetelnej edukacji prawnej od wczesnych stopni zorganizowanej edukacji. 
Może jest to postulat naiwny, ale przedstawiciele nauki winni być może podjąć 
wysiłek popularyzowania wiedzy także wśród dziennikarzy (choć jednocześnie 
trudno sobie wyobrazić skuteczną formę realizacji tego postulatu).

Dla zwięzłego zobrazowania problemu należy odnotować, że w Krakowie 
(jak i w skali całej Polski) w ciągu ostatnich 15 lat odnotowano bardzo wyraź-
ny spadek pospolitej przestępczości kryminalnej (zabójstw, rozbojów, włamań, 
kradzieży). Jak wynika z badań Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości prowadzo-
nych w ramach „Atlasu przestępczości w Polsce” oraz aktualizowanych danych 
odnoszących się do Krakowa, można mówić o ok. 25% niższym współczynniku 
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przestępczości (a w przypadku np. kradzieży samochodów liczba tych zdarzeń 
jest wręcz kilkakrotnie mniejsza). W 2004 roku w Krakowie stwierdzono 45 590 
przestępstw kryminalnych, natomiast w 2016 przestępstw w takiej samej ka-
tegorii stwierdzono 17 942. Tendencjom tym towarzyszy poprawa wskaźników 
wykrywalności przestępstw (wskaźnik wykrywalności ogółu przestępstw wy-
nosił w 1999 roku 26,4%, natomiast w 2016  – 58,1%). Systematycznie rośnie 
także zarówno w skali całego kraju, jak i Krakowa subiektywne poczucie bez-
pieczeństwa obywateli. Jak wynika z Polskiego Badania Przestępczości (PBS), 
prowadzonego od dekady przez Komendę Główną Policji, 95% dorosłych Po-
laków oceniło, że „okolicę ich miejsca zamieszkania można nazwać bezpiecz-
ną i spokojną” (PBS z 2017 roku). Badania prowadzone w Krakowie wykazały 
w tym samym czasie, że 96% mieszkańców czuje się bezpiecznie „spacerując 
po okolicy w dzień” (badania na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa z 2017 roku). 
Nawet korygując te obserwacje o powszechnie znane mankamenty statystki 
oraz o wpływ na liczby ogólne, jaki mają zmiany w prawie karnym (zwłaszcza 
przesuwanie tych samych czynów z kategorii przestępstw do wykroczeń), można 
bezsprzecznie mówić o znacznym spadku przestępczości. Podkreślenia wymaga 
fakt, że spadek przestępczości wyrażany jest w wartościach bezwzględnych i jawi 
się jeszcze wyraźniej przy uwzględnieniu znacznego wzrostu liczby turystów 
(do ok. 10 mln rocznie). Pojawiają się (a nawet dynamicznie rozwijają) jednak 
nowe kategorie przestępczości, w tym związane z wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej i internetu (m.in.: oszustwa, nękanie, przywłasz-
czanie tożsamości  – ich skala trudna jest do określenia), rośnie przestępczość 
narkotykowa (choć wpływ ma na to z pewnością wprowadzona kilkanaście lat 
temu penalizacja ich posiadania w jednostkowych ilościach). Odrębny problem 
stanowi przestępczość gospodarcza, w tym wyłudzenia fiskalne. Streszczone 
powyżej pozytywne tendencje nie uzasadniają bynajmniej tezy, że w dziedzi-
nie bezpieczeństwa nie ma na poziomie lokalnym nic do zrobienia. Dane sta-
tystyczne dotyczące śmiertelnych zdarzeń nagłych w pewien sposób obrazują 
wymiar praktycznego bezpieczeństwa. W roku 2016 w Krakowie 2 osoby po-
niosły śmierć w wyniku zabójstwa, 16 w wypadkach drogowych, 6 w wyniku 
pożarów i 6 na skutek utonięcia. Należy zauważyć, że problematyka bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym jawi się jako jedno z rzeczywistych wyzwań zwłaszcza 
dla praktyki, do wspomnianej liczby wypadków śmiertelnych należy bowiem 
doliczyć 1298 osób rannych (z których nieustalona liczba zmarła w wyniku od-
niesionych obrażeń, po krótszym lub dłuższym okresie leczenia), co ma swój 
istotny wymiar indywidualny, społeczny i ekonomiczny. Mimo że także w tym 
obszarze w ostatnich latach obserwujemy pozytywne tendencje (w roku 1999 
przy znacznie mniejszej liczbie pojazdów w Krakowie zginęło w wypadkach 
drogowych 50 osób, a 1987 zostało rannych), to sytuacja nadal istotnie odbiega 
na niekorzyść od średnich wartości dla innych krajów europejskich. 
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Na tym tle wyłania się zagadnienie zaplanowania na poziomie lokalnym 
zorganizowanych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa. W ostat-
nich kilkunastu latach mamy do czynienia ze znacznym rozrostem obowiązków 
planistycznych nakładanych na administrację publiczną. Przepisy regulujące po-
szczególne dziedziny życia przewidują coraz częściej obowiązek opracowania 
i ustalenia planu, programu lub strategii. Wielość dokumentów programowych, 
dotyczących niejednokrotnie zbliżonych zagadnień, rodzi problem zapewnienia 
ich spójności. Nie zawsze jest jasny prawny charakter norm programowych, 
w tym stopień związania nimi adresatów. Zasygnalizowane pobieżnie uwarun-
kowania programowania działań administracji publicznej powodują praktycz-
ne rozterki, które mają znaczenie szczególnie dla traktujących plany i strategie 
niewyłącznie w sposób fasadowy. 

O ile część pierwsza książki daje gruntowne podstawy teoretyczne dla 
opracowania miejskiego (lokalnego) programu bezpieczeństwa, o tyle w części 
drugiej zgromadzono i poddano ocenie „dobre praktyki”. Przegląd „dobrych 
praktyk” rozumianych jako scenariusze działań na rzecz bezpieczeństwa, które 
przyniosły pozytywne rezultaty, ma dwie podstawowe zalety. Po pierwsze, jest 
przeglądem aktualnym i dzięki starannej bibliografii wskazującym materiały 
źródłowe, co czyni go szczególnie przydatnym dla praktyki. Po drugie, nie jest 
bezkrytycznym zestawieniem. Autorzy eksponują ostrożność przy przejmowa-
niu obcych wzorców (J. Czapska, K. Jurzak) oraz uzasadniony sceptycyzm od-
nośnie do rozpowszechnionych, a nie zawsze jasnych idei, takich jak tzw. smart 
city (Ł. Dziura). W tej części książki czytelnik znajdzie rzetelne objaśnienie nor-
matywnych podstaw tworzenia programów bezpieczeństwa, z doktrynalnym 
uzasadnieniem kontrowersji wokół ogólnych pojęć z zakresu administracji pub-
licznej, w tym zasady zwierzchnictwa starosty i zespolenia służb (inspekcji) na 
poziomie powiatu (P. Mączyński, R. Płaszowska). Interdyscyplinarny charakter 
opracowania znajduje odzwierciedlenie w analizach społecznych wymiarów 
działań na rzecz bezpieczeństwa. Tekst K. Struzińskiej eksponuje nieco zapomi-
naną obecnie kwestię, że bezpieczeństwo mieszkańców w dużej mierze zależy 
od nich samych. Nie negując roli i znaczenia zarówno formalnych organizacji 
społecznych, jak i nieformalnych grup, słusznie zwraca się uwagę na konieczność 
odróżniania aktywności formalnej od autentycznego zaangażowania w sprawy 
wspólnoty lokalnej. Efektywne działania na rzecz bezpieczeństwa, zwłaszcza 
o charakterze prewencyjnym, mają przede wszystkim sens w odniesieniu do 
dzieci i młodzieży. Dlatego opracowanie A. Wojcieszczak poświęcone mediacji 
rówieśniczej w szkole może posłużyć za konkretny przykład elementu programu 
poprawy bezpieczeństwa do praktycznego wdrożenia. Doniosłość środowiska 
szkolnego, które obok rodziny właściwie determinuje postawy społeczne ludzi 
dorosłych, skłania do refleksji, że programy na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
powinny koncentrować się na najmłodszych grupach wiekowych. W części 
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drugiej znajdziemy także omówienie nowatorskiej idei (postulatu) miasta „od-
pornego”, co stanowi szerszy wymiar, niż tylko ograniczanie przestępczości czy 
zwłaszcza przeciwdziałanie zdarzeniom kryzysowym. 

Zagadnieniem, o którym mowa w części trzeciej książki, jest monitoring wi-
zyjny. Można śmiało przyjąć, że zestaw czterech opracowań zawartych w tym 
rozdziale stanowi w polskim piśmiennictwie pierwsze w miarę kompleksowe 
podejście teoretyczne do monitoringu wizyjnego. Warto przynajmniej zdaw-
kowo podać dane statystyczne dotyczące monitoringu wizyjnego w Krakowie. 
W połowie 2017 roku na terenie Krakowa zainstalowanych było 11 951 kamer 
monitoringu sfinansowanych z samorządowych środków publicznych (dla po-
równania, w 2014 roku takich kamer było 4300). Kamery te obserwują i reje-
strują istotne obszary przestrzeni publicznej (drogi, ciągi komunikacyjne, place), 
środki komunikacji miejskiej, przystanki, szkoły, szpitale, instytucje kultury  – 
wraz z ich otoczeniem. Do kamer samorządowych doliczyć należy niezinwen-
taryzowaną liczbę kamer i systemów monitoringu instalowanych przez inne 
instytucje publiczne (w tym administrację państwową, kolej) oraz podmioty 
prywatne (zarządzających nieruchomościami, sklepy, banki i inne). Pobieżna 
obserwacja otaczającej nas przestrzeni pokazuje, że zwłaszcza na terenie miast 
pozostajemy niemal pod ciągłą obserwacją (i rejestracją) nieustalonych często 
osób. Prywatny monitoring wizyjny jest chyba najbardziej wyrazistym przy-
kładem procesu „prywatyzacji bezpieczeństwa”. Niepowodzeniem zakończyły 
się próby ustawowej regulacji zasad i trybu stosowania monitoringu, co rodzi 
coraz częściej problemy na styku prawa do prywatności i szeroko rozumianego 
spokoju. Obrazowo istotę naruszeń prywatności polegających na nagrywaniu 
sąsiadów prywatnym monitoringiem ujął Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do 
niedawno wydanego wyroku: „uporczywość, polegająca na powtarzalności ta-
kich zachowań (nagrywanie innych osób  – przypis), wbrew woli pokrzywdzo-
nych, na zasadzaniu się na wybrane osoby w celu złośliwego dokuczania im, 
czynienia ich życia nieznośnym, odbiera chęć do zwyczajnej aktywności i jest 
przestępstwem” (wyrok SN z 29.03.2017 r., IV KK 413/16). W tym rozdziale za-
warta jest gruntowna analiza stosowania monitoringu wizyjnego w kontek-
ście przepisów Konstytucji, przy przyjęciu trafnego założenia, że autonomia 
informacyjna jednostki obejmuje wizerunek (A. Niżnik-Mucha). Formułowane 
są postulaty dalszej rozbudowy monitoringu wizyjnego (zwiększania liczby 
kamer i podnoszenia ich technologicznych możliwości). Postulaty takie trafia-
ją na podatny grunt, jak bowiem wynika z badań społecznych, w tym także 
dotyczących Krakowa, dominuje społeczna akceptacja monitoringu wizyjnego 
(szczegółowo wyniki tych badań omawia J. Kabzińska). Brakuje jednocześnie 
miarodajnych badań nad efektywnością tych rozwiązań technicznych jako środ-
ka ograniczania przestępczości i poprawy bezpieczeństwa. Autorzy kolejnego 
opracowania z tego rozdziału przyjmują wręcz, że „nie można jednoznacznie 
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uznać, iż system monitoringu wizyjnego przyczynia się do zmniejszania prze-
stępczości na terenie, na jakim został wdrożony” (Ł. Szwejka, S. Opozda-Suder). 
W publicystyce i dyskusji publicznej w sprawie monitoringu wizyjnego wyodręb-
nić można dwa podejścia. Dla jednych monitoring jest skutecznym narzędziem 
służącym zarówno zapobieganiu, jak i zwalczaniu przestępczości, a przez to 
istotnym środkiem poprawy bezpieczeństwa. Kamery zainstalowane w miej-
scach publicznych stanowią namacalny dowód na to, że władza (służby) czuwa 
nad bezpieczeństwem i w razie potrzeby przyjdzie z pomocą. Inni akcentują 
naruszanie przez monitoring sfery prywatności obywateli, fakt nagrywania 
wizerunku (a czasem i głosu) w określonym miejscu i czasie bez wiedzy i woli 
osób, których to dotyczy. Przedstawiciele tego podejścia eksponują szczegól-
nie osobliwe zastosowania monitoringu (np. ujawniony przez NIK fakt zain-
stalowania kamer w szkolnej toalecie). Podnosi się ponadto, że często nie jest 
znany czasokres przechowywania nagrań i krąg osób mających do nich dostęp. 
W końcu wskazuje się na psychologiczne efekty stosowania monitoringu, w tym 
„rozproszenie odpowiedzialności” („nie reaguję na to, co dzieje się wokół, skoro 
obserwują to właściwe służby”) czy  – dotyczące zwłaszcza dzieci  – brak przy-
swojenia norm (poprawne „zachowanie na pokaz w oku kamery” i „zwykłe” 
zachowanie, gdy kamer nie ma). Należy nadmienić, że w przypadku Krakowa 
sprawa monitoringu ma dodatkowy kontekst, ponieważ jest to jedyna gmina 
w Polsce, w której budowa systemu monitoringu wizyjnego ma umocowanie 
w przeprowadzonym w 2014 roku referendum lokalnym. Na fali publicystycznej 
dyskusji o zasadności podjęcia się przez Miasto Kraków organizacji zimowych 
igrzysk olimpijskich zwolennicy organizacji tej wielkiej imprezy sportowej zde-
cydowali się ostatecznie poddać sprawę pod rozstrzygnięcie w referendum. Dla 
zwiększenia zainteresowania referendum postanowiono „dołączyć” do pytania 
o organizację zimowych igrzysk inne nośne tematy (w tym budowę metra oraz 
rozwój ścieżek rowerowych). Dodać należy, że w chwili rozpisywania referen-
dum lokalnego przez Radę Miasta Krakowa sprawa monitoringu nie należała 
do kwestii spornych lub budzących szczególne zainteresowanie, a polityka Mia-
sta była w tym zakresie umiarkowana. Pytanie referendalne dotyczące monito-
ringu zredagowano ad hoc na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, bez wyjaśnie-
nia i konkretyzacji, o budowę jakiego systemu chodzi. Wywołało to problemy 
związane ze sposobem realizacji rozstrzygnięcia referendalnego. Szczegółowo 
uwarunkowania związane z tą kwestią, w kontekście tak sformułowanego py-
tania referendum, zawiera tekst J. Czapskiej i P. Mączyńskiego, znajdujący się 
również w części trzeciej publikacji. 

Na zakończenie uwag wprowadzających odnotować należy, że prezentowa-
na książka jest w pewnym stopniu związana z realizacją porozumienia zawar-
tego w 2014 roku pomiędzy Miastem Kraków a Uniwersytetem Jagiellońskim 
„w sprawie współpracy na rzecz bezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Kraków”. 
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Wspomniane porozumienie dotyczy przede wszystkim współpracy w zakresie 
badania, analizowania, dokumentowania stanu porządku i bezpieczeństwa 
publicznego w Krakowie oraz rekomendowania i doskonalenia działań mają-
cych na celu poprawę tego stanu. Efektem tej współpracy są m.in. cykliczne 
badania poczucia bezpieczeństwa w Krakowie oraz wypracowane założenia 
do programu poprawy bezpieczeństwa w mieście. Wypada wyrazić nadzieję, 
że współpraca ta, stanowiąca sformalizowaną formę współistnienia praktyki 
i teorii, będzie rozwijana. 
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