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POLISH

Niniejszy raport analizuje przypadki nadużycia władzy przez policję w różnych 
regionach, w których technologia nadzoru odgrywa kluczową rolę. Zbyt często ba-
dania nad technologią skupiają się na osobach kryminalizowanych jako sprawcach 
nadużyć, pośrednio określając organy ścigania jako osoby rozwiązujące problemy, 
a nie potencjalnych sprawców na skalę systemową. Zrozumienie uprawnień policji 
przez pryzmat nadużyć wspomaganych technologią pomaga nam przeciwdziałać 
wykorzystywaniu technologii cyfrowej przeciwko protestującym i zmarginalizowa-
nym społecznościom. Podkreślamy, w jaki sposób technologia utrwala i nasila nad-
użycia policji, i mamy nadzieję, że ta praca wspiera trwające apele o sprawiedliwość.

Studium przypadku
Przedstawiamy następujące sześć przykładów nadużycia władzy przez policję wspo-
maganą technologią.

 KRAJ  KRÓTKI OPIS 

 Wielka Brytania Policjanci nadużywali bazę danych w sytuacji przemocy w 

związkach intymnych

 Stany Zjednoczone Lampy uliczne zawierały tajne kamery monitorujące

 Brazylia  Policyjny nadzór wideo w faweli Jacarezinho

 Meksyk  Nadużywanie oprogramowania inwigilacyjnego do 

atakowania aktywistów, naukowców i dziennikarzy

 Wielka Brytania Nadużywanie nagrań z monitoringu do reality show

 Indie  Policja prosi obywateli o udostępnienie im kamer za pomocą 

aplikacji

 Dania  Wykorzystanie technologii predykcyjnej do marginalizacji 

społeczności nadmiernie kontrolowanych
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Kluczowa dynamika nadużyć policji 
wspomaganej przez technologię
Te studia przypadków łącznie pokazują, że użycie technologii przez policję nasila 
nadużycia zarówno w przypadkach, w których korzystanie z technologii jest wyraź-
nie nielegalne; i w przypadkach, w których nie zostało skutecznie zakwestionowa-
ne prawnie ze względu na nierówno stosowane przepisy; a nawet w sytuacjach, w 
których takie nadużycia pozostają zgodne z prawem, ponieważ prawo chroni i jest 
częściowo kształtowane przez policję. Policja ma dobrze udokumentowaną histo-
rię nadużyć, ale niedawny wzrost przyjęcia zaawansowanych technologii stworzył 
niebezpieczne środowisko, w którym policja może przejąć kontrolę lub władzę na 
znacznie większą skalę. Identyfikujemy kluczową dynamikę leżącą u podstaw, dzię-
ki której technologia nadzoru zwiększa nadużywanie władzy przez policję:

MIT OCHRONY POPRZEZ SKUTECZNĄ TECHNOLOGIĘ NADZORU: 

technologie nadzoru są uzasadnione jako ochrona przed zagrożeniami, takimi jak 

terroryzm lub przestępczość, w oparciu o mit, że więcej policji oznacza większe 

bezpieczeństwo

DLA ZYSKU, A NIE DLA LUDZI: współpraca z sektorem prywatnym, która 

wprowadza motywację zysku do gromadzenia danych, przynosi korzyści branży 

nadzoru, a nie społeczeństwu

„PEŁZANIE FUNKCJI”: technologia nadzoru jest wykorzystywana szerzej, 

wykraczając poza jej początkowo określony cel.

ZACHĘCANIE DO GROMADZENIA DANYCH: wdrożenie nadzoru prowadzi do 

zwiększenia ilości gromadzonych danych, często bez wyraźnego celu.

UTRWALANIE WŁADZY I MARGINALIZACJI: działania policji za pomocą 

technologii inwigilacji na nowo wpisują istniejące relacje nadużyć i władzy między 

policją a ludźmi.

TAJEMNICA I ZACIEMNIANIE: technologie nadzoru są często wprowadzane 

potajemnie, a ich użycie jest często zaciemniane.

BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI: nadużywanie przez policję technologii nadzoru 

jest stale trudne do postawienia przed sądem.

PRAWO TO ZA MAŁO: prawa i instytucje prawne nie chronią odpowiednio przed 

nadużyciem władzy przez policję za pomocą technologii inwigilacyjnych.

OPÓR OKAZUJE się poprzez dokumentację, działania prawne i kwestionowanie 

podstawowych struktur sił policyjnych i przemysłu nadzoru



3

Wezwania do działania
Wzywamy sprzymierzonych naukowców, technologów i grupy społeczeństwa oby-
watelskiego do rezygnacji z technologii nadzoru i policji:

BADACZE: we współpracy z lokalnymi aktywistami zbadaj stosowanie nadzoru w 

innych miejscowościach i przestań zalecać natrętny nadzór i represyjne działania 

policyjne jako rozwiązania problemów społecznych.

TECHNOLODZY: Dziel się informacjami o wyobrażonych zastosowaniach i 

szkodliwości opracowanych technologii i unikaj rozwijania technologii, która 

rozszerza uprawnienia policji.

GRUPY SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO: Pracuj ze społecznością, aby 

osiągnąć wzajemna edukację dotycząca tego, jak technologie są wykorzystywane 

do celów policyjnych. Kampania na rzecz większego nadzoru demokratycznego 

i środków odpowiedzialności społeczności w sprawie zakupu przez policję i 

korzystania z technologii nadzoru w celu ograniczenia władzy policji.

PRZEKAŻ DONACJE LUB DOŁĄCZ DO NAS W NO TECH FOR TYRANTS!
https://notechfortyrants.org/ 

https://notechfortyrants.org/
https://notechfortyrants.org/

