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W numerze:  

 

• Australia zakazuje używania chińskiej aplikacji WeChat żołnierzom i pracownikom 
resortu obrony. 

• Federalna Komisja ds. Telekomunikacji USA ostrzega przed urządzeniami 
komunikacyjnymi Huawei i ZTE. 

• Chiny przyjmują narodowy program rozwoju sztucznej inteligencji, który do 2030 
r. ma zapewnić im dominującą pozycję w rozwoju technologicznym na świecie. 

• Istotny krok w stronę miniaturyzacji rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji: 
badacze z MIT stworzyli sztuczne synapsy, z których można budować układy 
obliczeniowe. 

• Kontrolowany przeciek z amerykańskich tajnych służb sugeruje, że Kaspersky Lab 
zdekonspirowało wieloletnią cyberoperację amerykańskich sił zbrojnych 
skierowaną przeciwko Al Kaidzie i Państwu Islamskiemu. 

• DARPA rozpoczyna projekt, w którym narzędzia IT, w tym także systemy sztucznej 
inteligencji, mają wspomagać działania obronne w trakcie wojen hybrydowych. 
DARPA otwiera także konkurs, którego wynikiem mają być nowatorskie urządzenia 
mierzące aktywność mózgów żołnierzy oraz stymulujące ich pracę. 

• Stworzony przez koreańskich badaczy innowacyjny wysięgnik to ważny przykład 
rozwoju „robotyki origami”. 

• Aplikacja Vero, po zanotowaniu szybkiego wzrostu liczby użytkowników, 

wskazywana jest jako potencjalny następca Facebooka. 

• Narasta krytyka serwisu YouTube za systemowe promowanie dezinformacji oraz 
treści skandalizujących i polaryzujących opinię publiczną.  

• Od początku roku w Niemczech funkcjonują rozwiązania prawne regulujące treści 
w mediach społecznościowych. Przekazanie kontroli nad ważnym obszarem 
dyskursu publicznego w ręce prywatnego podmiotu jest coraz silniej krytykowane, 
zaś ustawa będzie zapewne wkrótce nowelizowana.  
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Australijski Departament Obrony zabrania instalowania na 
służbowych telefonach chińskiej aplikacji WeChat  

KOMUNIKAT 

14 marca 2018. Australijskie media poinformowały, że tamtejszy Departament 
Obrony zakazał swoim pracownikom cywilnym i personelowi sił zbrojnych 
instalowania na służbowych telefonach chińskiej aplikacji WeChat1.  

Ta należąca do chińskiego giganta internetowego (korporacji Tencent) aplikacja łączy 
w sobie m.in. funkcje medium społecznościowego, komunikatora tekstowego  
i wideokomuniaktora oraz systemu płatności2. Aplikacja jest opisywana jako chińska 
alternatywa dla amerykańskich serwisów internetowych – ma pełnić jednocześnie te 
same funkcje, co m.in. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, aplikacje 
randkowe, Uber, PayPal, Skype.  

Aplikacja WeChat jest tak rozpowszechniona w Chinach, że jej twórcy we współpracy 
z władzami testują, czy uda się ją tam wykorzystać jako alternatywę dla 
standardowych dokumentów tożsamości3. W ostatnim kwartale 2017 roku liczba 
użytkowników aplikacji – aktywnych przynajmniej raz w miesiącu – przekroczyła 
miliard4.  

Komentarz: Zdaniem australijskich ekspertów obawy związane z WeChat dotyczą nie 
tylko związków właściciela tej aplikacji z chińskimi władzami5. Niepokój budzi również 
zakres danych na temat użytkowników, które można łączyć dzięki sposobowi działania 
WeChat.  

W listopadzie 2017 roku podobną decyzję – dotyczącą oprócz WeChat również 41 
innych aplikacji – podjęło indyjskie ministerstwo obrony6. Zaleciło ono powiadomienie 
podwładnych o zagrożeniu oraz skłanianie personelu do odinstalowania aplikacji  ze 
służbowych i prywatnych telefonów. Ministerstwo Obrony Indii zasugerowało 

                                                      
1 A. Grigg, Australia's Defence Department bans Chinese app WeChat, 11.03.2018, „The Australian 

Financial Review”, http://www.afr.com/technology/apps/business/australias-defence-department-
bans-chinese-app-wechat-20180310-h0xay8 [odczyt: 12.03.2018]. 

2 Zob. np. P. Mozur, Chinese Tech Firms Forced to Choose Market: Home or Everywhere Else, 
9.08.2016, https://www.nytimes.com/2016/08/10/technology/china-homegrown-internet-compa-
nies-rest-of-the-world.html [odczyt: 12.03.2018]. 

3 A. Abkowitz, The Internet Tightens: Popular Chinese WeChat App to Become Official ID, 31.12.2017, 
https://www.wsj.com/articles/internet-tightens-popular-chinese-wechat-app-to-become-official-
id-1514541980 [odczyt: 12.03.2018].   

4 R. Hollander, WeChat has hit 1 billion monthly active users, 6.03.2018, 
http://www.businessinsider.com/wechat-has-hit-1-billion-monthly-active-users-2018-3 [odczyt: 
12.03.2018].   

5 A. Grigg, Australia…, dzieło cyt.; Rozbudowane są np. narzędzia cenzurowania wypowiedzi wbudo-
wane w WeChat. Zob. np. L. Ruan i In., One App, Two Systems. How WeChat uses one censorship 
policy in China and another internationally, 30.11.2016, https://citizenlab.ca/2016/11/wechat-
china-censorship-one-app-two-systems/ [odczyt: 12.03.2018].   

6 M. Pubby, Indian troops on China border told to format smartphones, delete 42 apps, 28.11.2017, 
https://theprint.in/national-security/troops-told-to-format-smartphones-delete-42-apps-after-chi-
nese-spyware-threat/19042/ [odczyt: 12.03.2018]; Sh. Dapola, Defence Ministry to Indian armed 
forces: Uninstall these Chinese apps immediately, 2.12.2017, 
http://indianexpress.com/article/technology/social/defence-ministry-to-indian-armed-forces-
uninstall-these-42-apps-including-mi-store-wechat-truecaller-4962876/ [odczyt: 12.03.2018]. 

http://www.afr.com/technology/apps/business/australias-defence-department-bans-chinese-app-wechat-20180310-h0xay8
http://www.afr.com/technology/apps/business/australias-defence-department-bans-chinese-app-wechat-20180310-h0xay8
https://www.nytimes.com/2016/08/10/technology/china-homegrown-internet-companies-rest-of-the-world.html
https://www.nytimes.com/2016/08/10/technology/china-homegrown-internet-companies-rest-of-the-world.html
https://www.wsj.com/articles/internet-tightens-popular-chinese-wechat-app-to-become-official-id-1514541980
https://www.wsj.com/articles/internet-tightens-popular-chinese-wechat-app-to-become-official-id-1514541980
http://www.businessinsider.com/wechat-has-hit-1-billion-monthly-active-users-2018-3
https://citizenlab.ca/2016/11/wechat-china-censorship-one-app-two-systems/
https://citizenlab.ca/2016/11/wechat-china-censorship-one-app-two-systems/
https://theprint.in/national-security/troops-told-to-format-smartphones-delete-42-apps-after-chinese-spyware-threat/19042/
https://theprint.in/national-security/troops-told-to-format-smartphones-delete-42-apps-after-chinese-spyware-threat/19042/
http://indianexpress.com/article/technology/social/defence-ministry-to-indian-armed-forces-uninstall-these-42-apps-including-mi-store-wechat-truecaller-4962876/
http://indianexpress.com/article/technology/social/defence-ministry-to-indian-armed-forces-uninstall-these-42-apps-including-mi-store-wechat-truecaller-4962876/
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również zweryfikowanie, jakie aplikacje są preinstalowane na wyprodukowanych  
w Chinach smartfonach. 

W Australii zadecydowano, że pracownicy Departamentu Obrony i żołnierze będą 
mogli nadal używać wyprodukowanych w Chinach służbowych telefonów marek 
Huwei i ZTE7. Są one jednak stopniowo wycofywane8. 

Rekomendacje: Jeśli systemowy audyt sprzętowy i oprogramowania smartfonów 
służbowych w Polsce jeszcze nie jest prowadzony, to warto zaplanować jak najszybsze 
dokonanie takiego przeglądu. Dodatkowo należałoby: 

 W wypadku Sił Zbrojnych i MON trzeba precyzyjnie wyznaczyć zakresy 
odpowiedzialności SKW oraz NCK w tej kwestii.  

 Konieczne wydaje się również podzielenie się odpowiedzialnością w sprawie 
audytu praktyk związanych z telefonami służbowymi przez służby wojskowe  
z cywilnymi – ABW oraz CERT.GOV.PL.  

 Dobrym punktem wyjścia dla audytu wydaje się zweryfikowanie sygnałów 
płynących z USA, Indii i Australii na temat zagrożeń w stosowaniu chińskich 
aplikacji i chińskich telefonów.  

Warto rozważyć również, czy wskazane wyżej instytucje nie powinny stworzyć 
katalogu dobrych praktyk, który prezentowałby zasady możliwie bezpiecznego 
korzystania z telefonów prywatnych. [JW/KP] 

  

                                                      
7 Na temat Huawei i ZTE pisaliśmy w Biuletynie OSnWC nr 11 w sygnale „USA blokują ekspansję Hu-

awei na amerykańskim rynku”. Zob. także sygnał poniżej. 
8 D. Wroe, Defence ditches Chinese-made phones as US spy chiefs sound security warning, 

25.02.2018, https://www.smh.com.au/politics/federal/defence-ditches-chinese-made-phones-as-
us-spy-chiefs-sound-security-warning-20180223-p4z1fi.html [odczyt: 12.03.2018]. 

https://www.smh.com.au/politics/federal/defence-ditches-chinese-made-phones-as-us-spy-chiefs-sound-security-warning-20180223-p4z1fi.html
https://www.smh.com.au/politics/federal/defence-ditches-chinese-made-phones-as-us-spy-chiefs-sound-security-warning-20180223-p4z1fi.html
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Amerykański regulator telekomunikacyjny ostrzega przed 
chińskimi urządzeniami 

SYGNAŁ 

24 marca 2018. 20 marca 2018 roku Ajit V. Pai, szef amerykańskiej Federal 
Communications Commission (Federalnej Komisji ds. Telekomunikacji) przesłał list, 
skierowany do amerykańskich senatorów, potwierdzający istnienie zagrożeń 
związanych z chińskimi urządzeniami telekomunikacyjnymi9. Zdaniem Pai korzystanie 
z nich niesie ryzyko utraty kontroli nad bezpieczeństwem systemu komunikacji w USA. 
W tym kontekście wymieniono w szczególności marki Huawei oraz ZTE Corp.  
Pai zapowiedział również podjęcie dalszych kroków w tej sprawie w najbliższej 
przyszłości. 

Komentarz. Informacja ta potwierdza pojawiające się już wcześniej10 nieoficjalne 
ostrzeżenia przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem urządzeń 
telekomunikacyjnych chińskich producentów. Warto przypomnieć, że wg oszacowania 
z drugiego kwartału 2017 r. w Polsce drugim najpopularniejszym modelem smartfona 
był Huawei P8 Lite11. 

Rekomendacja. Zob. rekomendacje dołączone do Komunikatu poprzedzającego 
niniejszy sygnał. [MG/KP]    

  

                                                      
9 Treść listu można znaleźć na stronie FCC (https://www.fcc.gov/chairman-pais-letters-congress) - 

https://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2018/db0323/DOC-349859A1.pdf  
[odczyt: 25.03.2018]; zob też. D. Shepardson, FCC chief cites concerns on spy threats from Chinese 
telecoms firms, „Reuters”, 23.03.2018, https://www.reuters.com/article/us-usa-fcc-china/fcc-chief-
cites-concerns-on-spy-threats-from-chinese-telecoms-firms-idUSKBN1GZ2T8 [odczyt: 24.03.2018].  

10  Zob. sygnał pt. USA blokują ekspansję Huawei na amerykańskim rynku, „Biuletyn OSnWC” nr 11, 
 s. 5. 

11  Oszacowanie DeviceATlas na podstawie ruchu w sieci, zob. The Mobile Web Intelligence Report, 
wrzesień 2017, http://discover.deviceatlas.com/mobile-web-intelligence-report-q2-2017 [odczyt: 
16.01.2018], s. 19. 

https://www.fcc.gov/chairman-pais-letters-congress
https://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2018/db0323/DOC-349859A1.pdf
https://www.reuters.com/article/us-usa-fcc-china/fcc-chief-cites-concerns-on-spy-threats-from-chinese-telecoms-firms-idUSKBN1GZ2T8
https://www.reuters.com/article/us-usa-fcc-china/fcc-chief-cites-concerns-on-spy-threats-from-chinese-telecoms-firms-idUSKBN1GZ2T8
http://discover.deviceatlas.com/mobile-web-intelligence-report-q2-2017
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Chiny konsolidują narodowy program rozwoju sztucznej 
inteligencji 

STRESZCZENIE 

19 marca 2018. W marcu br. ukazał się raport Future of Humanity Institute 
Uniwersytetu Oxford pt. „Deciphering China’s AI Dream”12 („Rozszyfrowując marzenie 
Chin o sztucznej inteligencji”). Materiał analizuje przyjęty przez Radę Państwa ChRL13 
narodowy program rozwoju sztucznej inteligencji (artifcial intelligence, dalej: AI). 
Opracowanie opisuje proces konsolidacji tego programu, specyfikę podejścia 
chińskiego uwzględniającego tamtejszy kontekst kulturowo-polityczny, mity na temat 
chińskiej potęgi w rozwoju sztucznej inteligencji oraz zawiera próbę porównania 
faktycznego potencjału ChRL w zakresie AI w porównaniu do innych państw 
(zwłaszcza USA, ale także Australii i Wielkiej Brytanii). 

Główne wnioski raportu są następujące: 

 Chiny, od co najmniej kilku lat dynamicznie zwiększają wydatki na rozwój AI14. 

 Pekin aktywnie monitoruje postępy innych państw w pracach nad rozwojem 
AI. 

 ChRL wpiera rodzime firmy (np. przez dofinansowanie „narodowych 
championów” jak Baidu, Alibaba, Tencent, iFlyTek) i ośrodki naukowe. Oferuje 
im szereg innych zachęt finansowych i ułatwień w funkcjonowaniu. 

 Potencjał Chin w rozwijaniu AI jest poważnie wspierany przez silny przemysł 
elektroniczny, dostarczający podstawy sprzętowej do prowadzonych badań 
oraz dostęp do potężnych baz danych (potrzebnych do „trenowania” 
algorytmów), które są zasilane przez chiński e-handel i media 
społecznościowe. 

 Pekin rozwija szeroko zakrojony program rekrutacji talentów do prac nad AI 
zarówno na szczeblu lokalnym, centralnym jak i międzynarodowym.  
Nie brakuje tu udanych prób ściągania do Chin najlepszych specjalistów. 
Towarzyszy temu rozwój sprofilowanej oferty edukacyjnej. 

 Chiny świadomie tworząc mechanizmy ściągania kadr i technologii 
wspierających rozwój AI, stosują jednocześnie mechanizmy protekcjonistyczne 
do blokowania odpływu własnych zasobów za granicę. Chiny chronią także 
wielkie bazy danych tworzone przez podmioty zagraniczne, nakazując fizyczne 
składowanie danych na serwerach ulokowanych na terytorium ChRL. W celu 
zabezpieczenia się przed odpływem danych, blokują Google i Facebooka. 

 W Chinach trwa dyskusja na temat etycznych aspektów rozwoju AI, potrzeby 
regulacji w tym zakresie oraz zagrożeń dla prywatności. Raport zestawia to  
z rozpowszechnionym mitem na temat nieprzestrzegania w ChRL praw 
człowieka, zasad etyki i wolności obywatelskich. Podnoszenie kwestii etyczno-

                                                      
12  J. Ding, Deciphering China’s AI Dream. The context, components, capabilities, and consequences of 
 China’s strategy to lead the world in AI, Governance of AI Program, Future of Humanity Institute, 

University of Oxford, marzec 2018, https://www.fhi.ox.ac.uk/deciphering-chinas-ai-dream/ [odczyt: 
19.03.2018]. 

13 Jest to główny organ władzy wykonawczej Chin, pełniący funkcję rządu. 
14  Wzrost nakładów między rokiem 2017 a 2020 ma być dziesięciokrotny (tamże: s. 11). 

https://www.fhi.ox.ac.uk/deciphering-chinas-ai-dream/
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prawnych w ostatnim czasie może być wykorzystywane instrumentalnie jako 
chińska praktyka protekcjonistyczna15. Badacze z Chin względnie rzadko 
uczestniczą w międzynarodowych dyskusjach nad niebezpieczeństwami 
związanymi z rozwojem AI16. 

 Na poziomie oficjalnych deklaracji nadzieje Chin związane z rozwojem AI 
dotyczą uzyskania przewagi ekonomicznej oraz poprawy równowagi 
społecznej. Ma to ścisły związek z budową system tzw. scoringu 
obywatelskiego17. 

 Przyjęty przez Chiny program zakłada, że do 2025 roku staną się one jednym 
ze światowych liderów w rozwoju AI, zaś do roku 2030 mają przejąć na tym 
polu globalną palmę pierwszeństwa. Pekin wyraża także ambicje wyznaczania 
globalnych standardów wykorzystywania AI w różnych dziedzinach życia. 
Wymowny jest tu przypadek objęcia kierownictwa w niedawno utworzonej 
komisji ds. AI przy International Organization for Standardization (ISO) przez 
Waela Diab, dyrektora z Huawei18. 

 Przełomowe, symboliczne znaczenie dla nadania przez chińską Radę Państwa 
priorytetowego znaczenia rozwojowi AI miało pokonanie przez algorytm 
AlphaGo w lutym 2016 chińskiego mistrza gry w Go Lee Sedola. Ta gra jest  
w tradycji chińskiej postrzegana jako synonim rywalizacji strategicznej  
o potencjalnym znaczeniu militarnym19. 

 Chiny w dość unikalny i – jak twierdzi raport – udany sposób budują 
partnerstwo publiczno-prywatne w rozwoju AI. Przykładowo, w chińskim 
odpowiedniku Google (Baidu) struktury partyjne są odpowiedzialne za nadzór 
polityczny nad efektywnością inwestycji20. 

 Postęp prac Państwa Środka nad rozwojem AI jednak bywa przeceniany  
i mimo wzrostu nakładów jest istotnie mniejszy niż USA. 

 W 2014 roku Chiny prześcignęły USA pod względem ilości patentów 
związanych z AI oraz artykułów naukowych na jej temat, publikowanych  
w wysoko punktowanych czasopismach naukowych. Jednakże badacze z USA 
wciąż prowadzą pod względem liczby cytowań oraz ilości referatów 
prezentowanych na branżowej, corocznej konferencji Association for the 
Advancement of Artificial Intelligence. Raport zwraca uwagę, że USA prowadzą 
także pod względem ilości doświadczonych kadr uniwersyteckich, zajmujących 
się AI oraz posiadają dużo większy i sprawniejszy system komercjalizacji 
wyników badań. W raporcie zaznaczono także, że badacze z obu państw dość 
często współpracują ze sobą i realizują wspólne projekty. 

                                                      
15  Tamże, s. 18-19. 
16 Tamże, s. 30. 
17  Zob. analizę pt. Chiński system zautomatyzowanej oceny obywateli: perspektywa cyfrowego 

totalitaryzmu, „Biuletyn OSnWC” nr 2, 2017, s. 13-15; por. M. Przychodniak, Cyfryzacja w ChRL: 
transformacja gospodarki i inżynieria społeczna, „Biuletyn PISM” nr 43(1616), 15 marca 2018, 
http://www.pism.pl/files/?id_plik=24220 [odczyt: 19.03.2018]. 

18  J. Ding, dzieło cyt., s. 31. 
19  Tamże, s. 12-13. 
20  Tamże, s. 21. 

http://www.pism.pl/files/?id_plik=24220
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 Według raportu jedyna istotna przewaga ChRL nad USA w zakresie potencjału 
rozwoju AI dotyczy dostępu do baz danych, które mogą zostać użyte do 
„trenowania” algorytmów AI. 

 W raporcie podkreśla się, że od kilku lat rozwój AI postrzegany jest jako 
kluczowy w kontekście globalnej rywalizacji między USA i Chinami. Uważa się, 
że postęp w tym zakresie może dać jednej ze stron przewagę gospodarczą, 
informacyjną i militarną. Raport wskazuje, że chińskie jawne opracowania na 
temat militarnego wykorzystania AI dotyczą głównie monitorowania prac 
finansowanych przez amerykańską Defense Advanced Research Projects 
Agency (DARPA). Nieliczne dostępne informacje na temat chińskich 
programów badawczych na potrzeby armii dotyczyły głównie robotyki 
wojskowej, zwłaszcza wykorzystywania sztucznej inteligencji w działaniu rojów 
dronów (swarming) i innych pojazdów autonomicznych, a także inteligentnych 
pocisków samokierujących21. Jednakże, niezależnie od tego Chiny mogą 
pośrednio osiągnąć przewagę militarną dzięki wykorzystaniu AI w celach 
przemysłowych. Na ogromne możliwości ChRL w tym zakresie wskazywały  
w ubiegłym roku raporty PwC22 i McKinsey23 podkreślając, że gospodarka 
chińska może wiele zyskać dzięki zwiększonej automatyzacji. 

 Według omawianego raportu Rada Państwa ChRL deklaruje, że rozwój AI 
przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa wewnętrznego Chin,  
dzięki wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji m.in. w prewencji 
kryminalnej, w usprawnieniu cenzury komunikacji obywateli i w sądownictwie. 
Raport wskazuje w tym kontekście także na rolę programu scoringu 
obywatelskiego, a także na pilotażowy program monitoringu bezpieczeństwa 
w regionie autonomicznym Xinjiang24, w którym testuje się zaawansowane 
algorytmy rozpoznawania twarzy i śledzenia przemieszczania się obywateli25. 
[MG/JWiAZ] 

  

                                                      
21 Tamże, s. 31-32. 
22 PwC, Sizing the prize. What’s the real value of AI for your business and how can you capitalise?, 

2017, https://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-the-prize-re-
port.pdf [odczyt: 19.03.2018], s. 8-9. 

23 D. Barton i in, Artificial Intelligence: Implications for China, McKinsey Global Institute, kwiecień 
2017. 
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Global%20Themes/China/Artificial%20intelligence
%20Implications%20for%20China/MGI-Artificial-intelligence-implications-for-China.ashx [odczyt: 
19.03.2018]. 

24 Jest to region graniczny, wysunięty na północny zachód, zamieszkały przez mniejszość muzułmań-
ską i graniczący z Tybetem.  

25 T. Philips, China testing facial-recognition surveillance system in Xinjiang – report, „The Guardian”, 
18.01.2018, https://www.theguardian.com/world/2018/jan/18/china-testing-facial-recognition-
surveillance-system-in-xinjiang-report [odczyt: 19.03.2018]. 

https://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-the-prize-report.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-the-prize-report.pdf
https://www.theguardian.com/world/2018/jan/18/china-testing-facial-recognition-surveillance-system-in-xinjiang-report
https://www.theguardian.com/world/2018/jan/18/china-testing-facial-recognition-surveillance-system-in-xinjiang-report
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Holenderskie smart ulice i smart cities mają zwiększyć 
bezpieczeństwo w miastach przez kształtowanie zachowań 
mieszkańców 

KOMUNIKAT 

2 marca 2018. W holenderskim mieście Eindhoven realizowany jest projekt tzw. 
inteligentnej (smart) ulicy, polegający na wprowadzeniu do przestrzeni miejskiej 
szeregu nowoczesnych technologii, monitorujących ruch uliczny, ale i wpływających 
na zachowania ludzi. Celem tego projektu jest wykrywanie agresywnych zachowań  
i informowanie o nich policji, ale również wpływanie na nastrój przechodniów.  
Na ulicy Stratumseind, znanej z aktywnego nocnego życia, uliczne lampy zostały 
wyposażone w trackery/czujniki wifi, kamery oraz mikrofony. Przez jakiś czas 
sterowano intensywnością oświetlenia, aby wpływać na nastrój znajdujących się tam 
osób26. Planuje się także rozpylanie zapachu pomarańczy, który ma wpływać 
uspokajająco na ludzi27.  

Rozwiązania te budzą kontrowersje związane głównie z ochroną prywatności.  
Część specjalistów z zakresu prawa uważa, że wchodząc na taką ulicę, powinniśmy być 
informowani o specjalnym monitoringu i urządzeniach wpływających na nastrój. 
Obecnie w Eindhoven nie ma takiej informacji.  

Smart ulica jest jednym z rozwiązań z zakresu tzw. smart cities, czyli miast, w których 
wprowadza się do infrastruktury szereg rozwiązań IT, które pozwalają regulować 
życiem miasta. W innym holenderskim mieście – Enschede – czujniki wyłapują 
unikalny numer karty SIM w smartfonach i na tej podstawie rejestrują ruch, trasy 
poruszania się i miejsca, gdzie właściciel telefonu często się zatrzymuje.  
Miasto tworzy w ten sposób profile mobilności i nagradza mieszkańców 
poruszających się w sposób pożądany przez miasto (czyli na rowerze, pieszo, 
transportem publicznym)28. To działanie również już wzbudziło protesty mieszkańców 
jako naruszające prywatność29.  

W Utrechcie zastosowano jeszcze bardziej rozbudowany system monitoringu  
z „inteligentnymi” śmietnikami, różnymi czujnikami na ulicach oraz z systemem 
monitorowania grup młodzieży – ich wieku, liczby a nawet atmosfery, w jakiej ich 
spotkania przebiegają. We wszystkich wspomnianych miastach nowe technologie są 
wprowadzane we współpracy z prywatnymi firmami, co budzi dodatkowe 

                                                      
26 E. Braw, Illuminating cities with sustainable smart lighting systems, 12.03.2014, 

https://www.theguardian.com/sustainable-business/sustainable-smart-lighting-systems-cities 
[odczyt: 1.03.2018]. 

27 S. Naafs, 'Living laboratories': the Dutch cities amassing data on oblivious residents, 1.03.2018, 
https://www.theguardian.com/cities/2018/mar/01/smart-cities-data-privacy-eindhoven-utrecht 
[odczyt: 1.03.2018]. 

28 Paradoksalnie nagrodą są opłacone przez miasto miejsca parkingowe dla samochodów w centrum 
(opłacony jest parking na jeden, wybrany dzień). Źródło: S. Naafs, dzieło cyt. 

29 Tamże; por. T. Raaijen, Depicting the Smarter Cities of the Future: A Systematic 
 Literature Review & Field Study, 2016, 

http://referaat.cs.utwente.nl/conference/25/paper/7561/depicting-the-smarter-cities-of-the-fu-
ture-a-systematic-literature-review-field-study.pdf  [odczyt: 1.03.2018]. 
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kontrowersje w zakresie praw osobistych, przechowywania danych oraz zależności 
instytucji publicznych od działań prywatnych operatorów nowych technologii30.  

Komentarz: W demokracjach zachodnich często krytykowany jest opisywany już  
w naszych biuletynach31 wprowadzany w Chinach system scoringu obywatelskiego, 
zwany też systemem kredytu społecznego, w którym obywateli ocenia się za ich 
zachowania według kryteriów ustalonych przez władze. Chiński system może 
prowadzić do nowej – cyfrowej – formy autorytaryzmu. Tymczasem przedstawione 
wyżej rozwiązania holenderskie niosą ze sobą być może jeszcze dalej idący potencjał 
monitorowania i regulacji zachowań jednostkowych i społecznych, czyli nie tylko 
naruszenia prywatności, ale także bezpośredniego sterowania zachowaniami. Trzeba 
też uświadomić sobie, że potencjał taki niosą ze sobą liczne rozwiązania Internetu 
Rzeczy. 

Rekomendacja: Warto rozważyć wprowadzenie procedury informowania polskich 
decydentów i przedstawicieli dyplomacji o obecności tego typu instalacji na 
planowanych przez nich trasach podczas wizyt zagranicznych. Oznaczałoby to m.in. 
wprowadzenie przez Służbę Ochrony Państwa dodatkowej procedury ochronnej. 
[TJ/MGiAZ] 

 

  

                                                      
30 S. Naafs. 2018. 'Living laboratories', dzieło cyt.; Por. IRIS Transition Track #4: City Innovation Plat-

form (CIP), 2017,  http://irissmartcities.eu/content/iris-transition-track-4-city-innovation-platform-
cip [odczyt: 1.03.2018]. 

31 Chiński system zautomatyzowanej oceny obywateli: perspektywa cyfrowego totalitaryzmu, „Biule-
tyn OSnWC” nr 2, 2017, s. 13-15; Chiński system zautomatyzowanej oceny obywateli: możliwe kon-
sekwencje wdrożenia, „Biuletyn OSnWC” nr 4, s. 15-18. 
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Cyber security rating sprzętu AGD – brytyjski pomysł na 
bezpieczniejszy Internet Rzeczy 

SYGNAŁ 

30 marca 2018. Stosowane od lat oznaczenia energetycznej wydajności sprzętu AGD 
być może wkrótce zostaną uzupełnione o informacje o poziome ich bezpieczeństwa 
cybernetycznego (cyber security rating). W 2017 roku pojawił się pomysł brytyjskiej 
policji, aby znakować sprzęt AGD, który posiada funkcje łączenia się z siecią. 
Oznaczenia miałyby informować klientów o stopniu zastosowanych przez producenta 
zabezpieczeń. Informacja ta miałaby być zestandaryzowana w sposób analogiczny do 
dzisiejszych oznaczeń energetycznej wydajności sprzętu AGD (od E do A++)32.  

Szacuje się, że do roku 2020 około 21 mld urządzeń domowych na świecie będzie 
podłączone do sieci internetowej. Tworzy to nowy obszar działalności hakerów, którzy 
poprzez słabe zabezpieczenia sprzętu AGD mogą włamywać się do lokalnych sieci oraz 
komputerów osobistych33. Wprowadzenie zabezpieczeń przed takimi atakami jest 
uważane przez producentów za ważny element rozwoju nowoczesnego sprzętu AGD. 
Jednocześnie wyrażane są wątpliwości, na ile klienci rozumieją zagrożenie i będą 
skłonni zapłacić za wyższy poziom zabezpieczeń34. Brytyjski pomysł oznaczeń cyber 
security ratingu został uznany za interesujący i ważny także przez australijski rząd  
i tamtejsze ministerstwo cyfryzacji. W Australii pojawiła się propozycja wprowadzenia 
oznaczenia w postaci „cyfrowego kangura” (cyber kangaroo), który w prosty sposób 
informowałby o stopniu zabezpieczeń internetowych35. Ministerstwo prowadzi już  
w tej sprawie rozmowy z największymi firmami branży IT. [TJ/MG] 

  

                                                      
32 S. Gibbs, Smart fridges and TVs should carry security rating, police chief says, „The Guardian”, 

24.07.2017, https://www.theguardian.com/technology/2017/jul/24/smart-tvs-fridges-should-
carry-security-rating-police-chief-says [odczyt: 29.03.2018].  

33 Tamże.  
34 H. Bauer, O. Bukracky, C. Knocherhauer, Security in the Internet of Things, 2017, 

https://www.mckinsey.com/industries/semiconductors/our-insights/security-in-the-internet-of-
things [odczyt: 29.03.2018]. 

35 R. Chirgwin, 'Cyber kangaroo' ratings for IoT security? Jump to it, says Australia's cyber security 
minister, 16.10.2017,  
https://www.theregister.co.uk/2017/10/16/connected_devices_security_rating_scheme/ [odczyt: 
29.03.2018]. 

https://www.mckinsey.com/industries/semiconductors/our-insights/security-in-the-internet-of-things
https://www.mckinsey.com/industries/semiconductors/our-insights/security-in-the-internet-of-things
https://www.theregister.co.uk/2017/10/16/connected_devices_security_rating_scheme/
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Badacze z MIT zbudowali sztuczne synapsy: krok w stronę 
miniaturyzacji systemów sztucznej inteligencji 

SYGNAŁ 

29 marca 2018. W periodyku „Nature Materials” ukazał się artykuł, opisujący wyniki 
badań uczonych z Massachusetts Institute of Technology (MIT): udało im się 
zaprojektować sztuczną synapsę, czyli odpowiednik podstawowego budulca sieci 
neuronów w mózgu36. Od dotychczasowych inicjatyw tego rodzaju projekt ten 
odróżnia: (1) możliwość dokładniejszej kontroli przepływu prądu między synapsami 
(co radykalnie zmniejsza energochłonność), (2) wykorzystanie jako bazy materiałowej 
germanu i krzemu. Takie podejście pozwala na projektowanie niewielkich układów 
scalonych pracujących podobnie jak ludzki mózg. 

W opisanym badaniu synapsy zostały połączone w układ scalony, który wykorzystano 
w symulacjach jako układ analizujący próbki pisma odręcznego. Skuteczność  
w rozpoznawaniu tego rodzaju próbek wynosiła 95%. 

Celem prac zespołu badawczego jest doprowadzenie do sytuacji, w której bardzo 
niewielkie37, przenośne urządzenia sieci neuronowych, będą mogły wykonywać 
obliczenia, obecnie realizowane przez superkomputery. Oznacza to, że autonomiczne 
systemy wyspecjalizowanej sztucznej inteligencji będą mogły być używane w wielu 
niewielkich i niskoenergochłonnych urządzeniach codziennego użytku. Opisane 
badania są finansowane przez amerykańską National Science Foundation. [KP/MG] 

 

 

  

                                                      
36 S. Choi, S. H. Tan, Z. Li, Y. Kim, C. Choi, P. Chen, H. Yeon, S. Yu, J. Kim, SiGe epitaxial memory for 

neuromorphiccomputing with reproducible high performance based on engineered dislocations, 
„Nature Materials”, 22.01.2018, https://doi.org/10.1038/s41563-017-0001-5; J. Chu, Engineers de-
sign artificial synapse for “brain-on-a-chip” hardware, 22.01.2018, 
http://news.mit.edu/2018/engineers-design-artificial-synapse-brain-on-a-chip-hardware-0122 
[odczyt: 28.03.2018]. 

37 Kierownik zespołu badawczego, prof. Jeehwan Kim mówi o układach scalonych wielkości paznokcia 
– zob. J. Chu, Engineers design…, dzieło cyt. 

https://doi.org/10.1038/s41563-017-0001-5
http://news.mit.edu/2018/engineers-design-artificial-synapse-brain-on-a-chip-hardware-0122
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DARPA rozpoczyna projekt COMPASS: budowę technologii 
informatycznych dających wsparcie podczas hybrydowych działań 
wojennych 

SYGNAŁ 

29 marca 2018. 14 marca 2018 r. amerykańska Defense Advanced Research Projects 
Agency (DARPA) poinformowała o rozpoczęciu realizacji projektu COMPASS38.  
Projekt ten ma na celu stworzenie oprogramowania, które ma pomóc w rozpoznaniu 
sytuacji, które nie mają charakteru wojny konwencjonalnej, ale noszą znamiona 
działań agresywnych względem jakiegoś państwa. DARPA wskazuje, że w ostatnich 
latach pojawił się nowy rodzaj konfliktów, który został określony jako działania  
w szarej strefie (gray-zone activity). Chodzi o działania, w przypadku których nie 
mamy do czynienia z otwartą deklaracją wejścia w konflikt. Mamy natomiast całe 
spektrum akcji, wykorzystujących np. czynniki społeczne, psychologiczne, religijne, 
informacyjne, informatyczne dla osiągnięcia jakichś celów – zarówno z użyciem 
przemocy, jak i bez niej. Tego typu działania rodzą rozmaite problemy: od kwestii 
atrybucji39 po brak jasności odnośnie intencji, rzeczywistych celów, zaangażowanych 
sił czy też charakterystyki wroga. 

Na stronie DARPA nie znajdziemy żadnych szczegółów, ale w publikowanych 
komentarzach pojawiają się odniesienia do wojny hybrydowej prowadzonej przez 
Rosję na Ukrainie oraz działań Chin na Morzu Południowochińskim40. 

DARPA zamierza stworzyć wsparcie informatyczne dla decydentów, które będzie 
umożliwiało identyfikację agresorów, wskazywało na ich intencje oraz dawało 
rekomendacje, jak przeciwdziałać tego typu przedsięwzięciom. Stworzone 
oprogramowanie ma wykorzystywać m.in. rozwiązania z zakresu sztucznej 
inteligencji, uczenia maszynowego, teorii gier, modelowania i symulacji. Projekt jest  
w bardzo wstępnej fazie rozwoju: rozpoczęła się rekrutacja ekspertów z wyżej 
wymienionych i pokrewnych dziedzin. [KP/MG] 

 

  

                                                      
38 DARPA, Making Gray-Zone Activity more Black and White, 14.03.2018, 

https://www.darpa.mil/news-events/2018-03-14 [odczyt: 29.03.2018]. 
39 Problem atrybucji oznacza poważną trudność lub brak możliwości zidentyfikowania sprawców 

ataku. 
40 Np. T. South, DARPA to use artificial intelligence to help commanders in ‘gray zone’ conflicts, 

https://www.armytimes.com/news/your-army/2018/03/27/darpa-to-use-artificial-intelligence-to-
help-commanders-in-gray-zone-conflicts/ [odczyt: 29.03.2018]. 

https://www.armytimes.com/news/your-army/2018/03/27/darpa-to-use-artificial-intelligence-to-help-commanders-in-gray-zone-conflicts/
https://www.armytimes.com/news/your-army/2018/03/27/darpa-to-use-artificial-intelligence-to-help-commanders-in-gray-zone-conflicts/
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Nowy program badawczy DARPA: „Bezinwazyjne neurotechniki 
nowej generacji” 

KOMUNIKAT 

29 marca 2018. Amerykańska Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych  
w dziedzinie Obronności (DARPA) otworzyła w marcu br. konkurs na budowę 
bezinwazyjnych neurotechnik nowej generacji41.  

DARPA oczekuje propozycji badań, w ramach których dojdzie do „zaprojektowania, 
zbudowania i zademonstrowania w działaniu, bezinwazyjnych interfejsów 
neuronalnych, które poszerzyłyby możliwość stosowania przez pełnosprawnych 
żołnierzy tego typu interfejsów”42. Miałyby one pozwalać na rejestrowanie 
aktywności neuronalnej i bezinwazyjne stymulowanie określonych części mózgu  
z precyzją poniżej 1 milimetra. W dokumentacji konkursowej podkreślono, że zgodnie 
z obecnym stanem badań tak precyzyjnie działają tylko techniki inwazyjne43. 
Natomiast istniejących obecnie technik bezinwazyjnych – zdaniem organizatorów 
konkursu – nie da się stosować na polu bitwy44. 

Ostatecznym celem projektu jest stworzenie interfejsu, który „pozwoliłby na szybkie, 
efektywne i intuicyjne oraz bez udziału rąk, wchodzenie przez pełnosprawnych 
żołnierzy w interakcje z systemami wojskowymi”45. Nowe rozwiązania mają pozwolić 
na efektywniejsze funkcjonowanie ludzi na współczesnym polu bitwy. Dotyczy to 
między innymi współpracy żołnierzy z systemami półautonomicznymi  
i autonomicznymi. Z konkursu wykluczone zostały neurotechniki tylko rozwijające 
obecnie stosowane rozwiązania46. 

Komentarz: DARPA od wielu lat finansuje badania z zakresu neuronauki  
i neurotechnik47. Jednym z kierunków badań finansowanych przez tę agencję 
amerykańskiego Departamentu Obrony jest tworzenie interfejsów mózg-komputer. 
Dotychczas finansowano jednak głównie projekty budowy systemów sterowania 
protezami kończyn za pomocą mózgu. Inne projekty z zakresu neuronauki 
obejmowały najczęściej badania podstawowe. Nowy projekt pokazuje,  
że w amerykańskich siłach zbrojnych, na poziomie działań badawczo-rozwojowych 
poważnie potraktowana została kwestia szans płynących z odczytywania aktywności 
mózgu oraz oddziaływania na niego.  

Kluczowe wydaje się dążenie do zwiększenia świadomości sytuacyjnej żołnierzy  
w warunkach rosnącej roli systemów zautomatyzowanych na współczesnym polu 
bitwy. Badania prowadzone nad nowego typu interfejsami zapewne sprawią,  

                                                      
41 Ogłoszenie konkursu: Next-Generation Non-Surgical Neurotechnology (N3). Federal Project, 

23.03.2018, https://www.fbo.gov/utils/view?id=68fb1a2d9c400aa12abdc41e8a0f9188 [odczyt: 
29.03.2018]. 

42 Tamże, s. 3. 
43 Przykładowo wszczepione elektrody stymulujące wybrane neurony. 
44 Next-Generation Non-Surgical Neurotechnology (N3)…, dzieło cyt., s. 4. 
45 Tamże.  
46 Wykluczono elektroencefalografię oraz funkcjonalny rezonans magnetyczny. 
47 Zob. J. Waszewski, W stronę transhumanistycznego wyścigu zbrojeń, w: A. Zybertowicz i in., 

Samobójstwo Oświecenia?, Kraków 2015. 

https://www.fbo.gov/utils/view?id=68fb1a2d9c400aa12abdc41e8a0f9188
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że amerykańskie siły zbrojne będą także bliższe wypracowania technik zwalczania 
tego typu rozwiązań u swoich przeciwników. 

Rekomendacja: Polska – samodzielnie lub w ramach NATO – powinna rozważyć 
wszczęcie prac nad technikami zakłócania działania interfejsów neuronalnych. 
[JW/MG] 

  



Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 
 

 

17 
 

Robotyka inspirowana przez origami – przykład składanego 
ramienia robota 

KOMUNIKAT 

30 marca 2018. W prestiżowym „Science Robotics” z marca 2018 roku ukazał się tekst 
o zainspirowanym przez sztukę origami ramieniu dla robotów, które może być 
składane i rozkładane według potrzeb48. Koncepcję i prototyp urządzenia przygotował 
zespół koreańskich badaczy z Seulu49. 

Poniższy zestaw ilustracji został załączony do przywołanego artykułu. Badacze 
demonstrowali użyteczność i możliwości rozkładanego ramienia, podwieszając je pod 
sześciowirnikowym dronem. W celach pokazowych, na końcu wysięgnika umieszczany 
był albo chwytak-manipulator (widoczny na zdjęciach A i B), albo kamera 
bezprzewodowa. Sztywność ramienia sprawia, że można je zanurzyć w wodzie  
i podnieść coś z dna lub kontynuować wykonywanie fotografii (zdjęcie C). W wyniku 
uzyskanej, dzięki zasadom origami, sztywności, możliwe okazało się również 
zahaczanie zarośli, bez negatywnych konsekwencji dla działania wysięgnika 
(zdjęcie D). 

 

Rysunek 1. Źródło: 
http://robotics.sciencemag.org/content/robotics/3/16/eaar2915/F1.large.jpg?download=tru
e [odczyt: 30.03.2018]. 

Testowany wysięgnik waży razem z napędem (pojedynczy silniczek) poniżej 260 gram, 
ma po złożeniu 40 milimetrów i 700 milimetrów po rozłożeniu. Testowane ramię 
składało się z siedmiu 100 milimetrowych modułów. 

                                                      
48 S.-J. Kim, D.-Y. Lee, G.-P. Jung, K.-J. Cho, An origami-inspired, self-locking robotic arm that can be 

folded flat, „Science Robotics” nr 3/2018, 14.03.2018, 10 s. 
49 Z Seulskiego Uniwersytetu Narodowego oraz Seulskiej Politechniki Narodowej. 

http://robotics.sciencemag.org/content/robotics/3/16/eaar2915/F1.large.jpg?download=true
http://robotics.sciencemag.org/content/robotics/3/16/eaar2915/F1.large.jpg?download=true
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Komentarz: Naśladowanie rozwiązań z japońskiej sztuki składania papieru to jeden  
z istotnych kierunków rozwoju współczesnej robotyki. W jego ramach podejmowane 
są od kilku lat badania nad programowaniem zautomatyzowanego i odwracalnego 
zmieniania kształtu przez urządzenia mechaniczne50. W wypadku robotów origami 
chodzi o składanie (zautomatyzowane, bez udziału człowieka lub dodatkowych 
maszyn) odpowiednio przygotowanego płaskiego materiału (np. kartki papieru, folii, 
metalowej płachty lub ich połączeń) w taki sposób, aby powstał wykonujący 
określone działania robot lub jego część51. Ma to szczególne znaczenie w sytuacjach, 
gdzie liczy się objętość i ciężar transportowanych przedmiotów (np. wynoszonych na 
orbitę w związku z eksploracją kosmosu i w logistyce wojskowej). Robotyka origami 
miałaby „tak samo jak IKEA zrewolucjonizowała zamówienia wysyłkowe mebli, 
zrewolucjonizować cenę i łatwość produkcji oraz transportu złożonych maszyn”52. 

Rozwój robotyki origami wydaje się związany z procesem postępującej hybrydyzacji 
wielu dziedzin życia. Rozwój techniki i technologii sprawiają, że często nie wiadomo, 
jakie dodatkowe zastosowania mogą mieć otaczające ludzi przedmioty.  
Technologie podwójnego zastosowania utrudniają ocenę, co powinno być legalne  
i w pełni dostępne, a co powinno być ściśle kontrolowane. 

Robotyka origami może zwiększać trudność osiągania właściwej świadomości 
sytuacyjnej przez służby odpowiedzialne za rozpoznanie na polu bitwy lub na 
patrolowanym obszarze. W tym kontekście warte uwagi są choćby nowe techniki 
maskowania – nie będzie można mieć pewności, że relatywnie niewielka konstrukcja 
nie zmieni się w rozbudowane, faktyczne, nie fikcyjne umocnienia. [JW/MG] 

 

  

                                                      
50 Zob. np. N. Benbernou, E. D. Demaine, M. L. Demaine, A. Ovadya, A Universal Crease Pattern for 

Folding Orthogonal Shapes, „ARXIV”, 29.09.2009, https://arxiv.org/abs/0909.5388 [odczyt: 
30.03.2018]; E. Hawkes, i in., Programmable matter by folding, „Proceedings of the National Acad-
emy of Sciences”, 28.06.2010, 
http://www.pnas.org/content/early/2010/06/24/0914069107.abstract [odczyt: 30.03.2018]. 

51 S. Felton, i in., A method for building self-folding machines, „Science”, 8.08.2014, s. 644-646. 
52 Tak współautor przywołanego wyżej artykułu S. Felton tłumaczył znaczenie swoich odkryć magazy-

nowi „Wired”, za: J. Flaherty, The Deep Design Thinking Behind Mit's Incredible Origami Robot, 
12.08.2014, https://www.wired.com/2014/08/the-deep-design-thinking-behind-mits-incredible-
origami-robot/ [odczyt: 30.03.2018]. 

https://arxiv.org/abs/0909.5388
http://www.pnas.org/content/early/2010/06/24/0914069107.abstract
https://www.wired.com/2014/08/the-deep-design-thinking-behind-mits-incredible-origami-robot/
https://www.wired.com/2014/08/the-deep-design-thinking-behind-mits-incredible-origami-robot/
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Podejrzenie sabotowania amerykańskich cyberoperacji przez 
Kaspersky Lab 

SYGNAŁ 

23 marca 2018. 9 marca br. Kaspersky Lab ujawniło cyberoperację53, która – jak 
wynika z opublikowanych w mediach przecieków pochodzących z amerykańskich 
tajnych służb54 – prawdopodobnie była prowadzona przez amerykańskie dowództwo 
sił specjalnych55. Operacja ta miała być skierowana przeciwko Al Kaidzie oraz Państwu 
Islamskiemu. Publikacja raportu Kaspersky Lab miała prawdopodobnie doprowadzić 
do fiaska prowadzonych przez Amerykanów działań operacyjnych. 

Źródła przecieku o zdekonspirowaniu amerykańskiej operacji twierdziły, że polegała 
ona na wykorzystaniu zainfekowanych komputerów w kafejkach internetowych do 
obserwowania aktywności korzystających z nich terrorystów. 

Kaspersky Lab poinformowało, że u 10056 użytkowników wykryło złośliwe 
oprogramowanie, któremu nadało kryptonim „Slingshot”57. Do zakażeń urządzeń 
doszło w Kenii, Jemenie, Libii, Afganistanie, Iraku, Tanzanii, Jordanii, Mauritiusie, 
Somalii, Kongo, Turcji, Sudanie i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.  
Według Kaspersky Lab operacja była prowadzona od 2012 roku do co najmniej lutego 
2018 roku. 

Zakażenie pozwalało na przejęcie pełnej kontroli nad zaatakowanym komputerem. 
Zebrane dane były szyfrowane i przesyłane w sposób niewidoczny dla użytkownika do 
sprawców ataku. 

Ingerencja w komputery była prowadzona dwiema ścieżkami: wykorzystywała 
podatności niektórych wersji systemu Windows oraz podatność routerów łotewskiej 
firmy Mikrotik58. Zdaniem Kaspersky Lab również inne routery umożliwiają 
rozpowszechnianie zakażenia. Na pierwszym etapie ataku podmieniane były pliki 
systemowe Windowsa, co umożliwiało instalowanie kolejnych elementów złośliwego 
oprogramowania.  

W swoim raporcie badacze z Kaspersky Lab podkreślali, że nie są w stanie określić,  
kto przeprowadził atak. Zasugerowali jednak, iż była to wysoce zorganizowana, 
profesjonalna i prawdopodobnie finansowana przez państwo angielskojęzyczna 
grupa. Musiała ona posiadać znaczne zasoby czasu, finansowe i umiejętności. [JW/KP]  

                                                      
53 A. Shulmin, S. Yunakovsky, V. Berdnikov, A. Dolgushev, The Slingshot APT FAQ, 9.03.2018, 

https://securelist.com/apt-slingshot/84312/ [odczyt: 23.03.2018]; Raport techniczny: The Slingshot 
APT, https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/khub-me-
dia/wpcontent/uploads/sites/43/2018/03/09133534/The-Slingshot-APT_report_ENG_final.pdf [od-
czyt: 23.03.2018]. 

54 Ch. Bing, P. H. O’Neil, Kaspersky's 'Slingshot' report burned an ISIS-focused intelligence operation, 
20.03.2018, https://www.cyberscoop.com/kaspersky-slingshot-isis-operation-socom-five-eyes/ 
[odczyt: 23.03.2018]. 

55 Joint Special Operations Command. 
56 Inne źródła informują, że urządzeń mogły być tysiące, np. Ch. Bing, P. H. O’Neil, dzieło cyt. 
57 W próbkach złośliwego oprogramowania zebranych przez Kaspersky Lab taką niezaszyfrowaną na-

zwę nosił jeden z jego komponentów. 
58 Stworzyła ona własny, oparty na Linuxie system operacyjny do zarządzania sieciami. 

https://securelist.com/apt-slingshot/84312/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/khub-media/wpcontent/uploads/sites/43/2018/03/09133534/The-Slingshot-APT_report_ENG_final.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/khub-media/wpcontent/uploads/sites/43/2018/03/09133534/The-Slingshot-APT_report_ENG_final.pdf
https://www.cyberscoop.com/kaspersky-slingshot-isis-operation-socom-five-eyes/
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Następca Facebooka? Dynamiczny wzrost liczby użytkowników 
aplikacji Vero  

KOMUNIKAT 

1 marca 2018. Od 21 lutego br. w szybkim tempie wzrasta liczba użytkowników 
aplikacji Vero. Vero to serwis społecznościowy na urządzenia mobilne z systemem 
operacyjnym iOS i Android, zaprojektowany jako alternatywa dla Facebooka  
i Instagrama. Zgodnie z manifestem twórców59, Vero ma eliminować główne 
mankamenty konkurencyjnych usług: całkowicie zrezygnowano w nim z reklam oraz  
z algorytmów decydujących o kolejności wyświetlania postów (są one prezentowane 
w porządku chronologicznym). Jedną z obietnic pomysłodawców aplikacji jest 
ponadto ograniczenie do minimum zakresu rejestrowanych danych i możliwości ich 
przetwarzania (w tym wykluczenie odsprzedaży innym podmiotom)60.  
Ceną prywatności i przejrzystości usługi, a zarazem źródłem zarobkowania Vero,  
ma być abonament opłacany przez użytkowników.  

 

Rysunek 2. Hasło reklamowe aplikacji Vero. Źródło: https://www.vero.co/press-
coverage/2018/3/1/how-to-get-started-with-vero-true-social [odczyt: 01.03.2018]. 

Obserwowane od kilku dni ożywienie związane jest najpewniej z zapowiedzią 
właścicieli serwisu, zgodnie z którą pierwszy milion użytkowników będzie korzystał  
z Vero za darmo61. Na przełomie lutego i marca liczba użytkowników aplikacji 
przekroczyła 1 mln, a jej twórcy wydłużyli czas obowiązywania swojej oferty, 
zachęcając w ten sposób kolejne osoby do współtworzenia nowej społeczności62.  

Komentarz: Z miesiąca na miesiąc w przestrzeni publicznej coraz częściej pojawiają się 
głosy prognozujące koniec Facebooka. Mimo że scenariusz taki wydaje się wciąż 
bardzo odległy, w IV kwartale 2017 roku, po raz pierwszy w historii, serwis odnotował 

                                                      
59 https://www.vero.co/vero-manifesto/ [odczyt: 1.03.2018].  
60 Por. np. https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=LdJ-wl0l-Hk [odczyt: 3.03.2018]. 
61 Por. https://twitter.com/verotruesocial/status/966401934688219137 [odczyt: 1.03.2018]. 
62 Por. https://twitter.com/verotruesocial/status/968822394486951936 [odczyt: 1.03.2018]. 
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spadek liczby użytkowników na najbardziej wartościowym rynku – w Stanach 
Zjednoczonych i Kanadzie63. Zmiana ta tłumaczona jest wprawdzie niekiedy realizacją 
planowej polityki samego Facebooka64, jednak analitycy diagnozują słabnące 
zainteresowanie serwisem wśród osób z najmłodszych grup wiekowych65,  
których preferencje będą wyznaczały kierunek rozwoju mediów społecznościowych,  
a w której oczekiwania Vero może z powodzeniem trafiać. Deklarowany model 
biznesowy Vero, traktujący użytkownika jako klienta i zrywający tym samym  
z typowym dla Facebooka czerpaniem korzyści z jego danych i czasu użytkowania, 
wydaje się ponadto mniej ryzykowny z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa66 
oraz właściwszy w kontekście zbliżającego się zaostrzenia prawa o ochronie danych 
osobowych w krajach Unii Europejskiej67. Należy jednak podkreślić, że choć ostatnie 
wyniki Vero nie pozwalają odmówić serwisowi dużego potencjału, to serwisy Marka 
Zuckerberga68 wciąż mają po swojej stronie największą liczbę usieciowionych osób na 
świecie oraz stabilność świadczonych usług. [NH/KP]  

  

                                                      
63 Liczba użytkowników Facebooka w Ameryce Północnej logujących się do serwisu co najmniej  

jeden raz w ciągu dnia zmniejszyła się o 1 mln – z ok. 185 mln w III kwartale 2017 roku do ok. 184 
mln w IV kwartale; por. Facebook Q4 2017 Results, 
https://s21.q4cdn.com/399680738/files/doc_financials/2017/ 
Q4/Q4-2017-Earnings-Presentation.pdf [odczyt: 03.03.2018]. 

64  Polityka ta ma zakładać większą koncentracją na dobrym samopoczuciu użytkowników, a więc m.in. 
promowanie osobistych relacji oraz ograniczenie czasu spędzanego na pasywnym odbiorze publi-
kowanych treści. Zgodnie z wynikami badań, przedłużająca się bierna obecność na Facebooku 
sprzyja odczuwaniu zazdrości oraz zmniejszeniu zadowolenia z życia, por. np. J. Constine, How ad-
free subscriptions could solve Facebook, „Techcrunch”, 17.02.2018, 
https://techcrunch.com/2018/02/17/facebook-subscription/ [odczyt 3.03.2018]; zob. także: 
https://www.facebook.com/zuck/posts/10104501954164561  [odczyt: 3.03.2018]; J. Constine, Fa-
cebook’s U.S. user count declines as it prioritizes well-being, „Techcrunch”, 31.01.2018, 
https://techcrunch.com/2018/01/31/facebook-time-spent/ [odczyt: 03.03.2018]. 

65 Na tendencje takie wskazują analizy i prognozy eMarketera, por. np. Facebook traci młodych 
użytkowników – 2,8 mln w USA w 2017 roku. „To masowe medium dla starych ludzi”, Wirtualne 
Media, 26.02.2018, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/facebook-traci-mlodych-uzytkownikow-
2-8-miliona-w-2017-roku-to-masowe-medium-dla-starych-ludzi [odczyt: 3.03.2018]; zob. także: K. 
Wagner, R. Molla, Facebook is not getting any bigger in the United States. It looks like Facebook’s 
U.S. user growth has officially peaked, Recode, 1.03.2018, 
https://www.recode.net/2018/3/1/17063208/facebook-us-growth-pew-research-users [odczyt: 
3.03.2018].  

66 Brak rejestrów danych użytkowników i targetowanych reklam powinien eliminować największe 
zagrożenia dla państwa i demokracji (np. możliwości manipulowania procesem wyborczym). 

67 Unijnie ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zacznie obowiązywać 25 
maja br. 

68 Facebooka oraz Instagrama – przyp. aut. 
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YouTube sprzyja radykalizacji opinii publicznej – także w Polsce 

ANALIZA 

16 marca 2018. W obszernych analizach opublikowanych na łamach „The Guardian” 
oraz „The Wall Street Journal”, na początku lutego br. wykazano, że algorytmy 
YouTube proponują użytkownikom serwisu coraz bardziej radykalne i skandalizujące 
treści69. Ten najpopularniejszy na świecie serwis wideo, z którego korzysta ponad  
1,5 mld ludzi, aktywnie promuje teorie spiskowe, dezinformację oraz treści obraźliwe  
i wulgarne. Jak podaje sam serwis – dzięki wykorzystaniu w nim innowacyjnego  
i skutecznego algorytmu rekomendacji (automatycznego, niekończącego się 
odtwarzania kolejnych filmów po obejrzeniu wcześniejszego) udało się wydłużyć czas 
spędzany w nim przez użytkownika o 70%. Dzięki temu serwis ten jest w stanie na 
jeszcze dłużej przyciągnąć uwagę użytkowników i w konsekwencji skuteczniej 
wpływać na ich postawy70. W kontekście ujawnionych prób wpływu na wyniki 
wyborów prezydenckich w USA w roku 2016 dotychczas koncentrowano się na 
Facebooku i Twitterze; prezentowane tu informacje uwypuklają negatywną rolę, jaką 
odegrał YouTube. 

Przeprowadzona na potrzeby niniejszego opracowania (zob. niżej) analiza 
polskojęzycznej wersji YouTube dowodzi, że wewnętrzny mechanizm rekomendacji 
kolejnych treści tego serwisu może prowadzić do poważnego zniekształcenia 
dyskursu publicznego w Polsce, w kierunku pogłębiania istniejących różnic  
i podsycania konfliktów.   

YouTube jest dziś czymś znacznie więcej niż serwisem do wymiany amatorskich 
klipów wideo. Ludzie na całym świecie spędzają ponad miliard godzin dziennie na 
korzystaniu z tego serwisu71. Należy go postrzegać jako największy na świecie kanał 
telewizji, zaś według niektórych prognoz wkrótce oglądalność YouTube przewyższy 
oglądalność telewizji w ogóle72. Wzrost popularności serwisu to głównie efekt 
szerokiego wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji do podsuwania widzom 
podpowiedzi kolejnych filmów wartych obejrzenia. Trafnie identyfikując ludzkie 
skłonności – w tym m.in. pragnienie, by pogłębiać wiedzę i zrozumieć zjawiska  
(np. znajdując „drugie dno” znanych zjawisk, czy „zaglądając za kulisy” oficjalnych 
interpretacji), rekomendacje te mają tylko jeden cel – maksymalnie wydłużyć czas 
spędzany przez odbiorcę w serwisie. Algorytm ten dodatkowo zaktualizowano  

                                                      
69 P. Lewis i E. McCormick, How an ex-YouTube insider investigated its secret algorithm, „The Guard-

ian”, 2.02.2018, https://www.theguardian.com/technology/2018/feb/02/youtube-algorithm-elec-
tion-clinton-trump-guillaume-chaslot [odczyt: 13.03.2018]; P. Lewis, 'Fiction is outperforming 
reality': how YouTube's algorithm distorts truth, 2.02.2018, 
https://www.theguardian.com/technology/2018/feb/02/how-youtubes-algorithm-distorts-truth 
[odczyt: 13.03.2018]; J. Nicas, How YouTube Drives People to the Internet’s Darkest Corners, „Wall 
Street Journal”, 7.02.2018, https://www.wsj.com/articles/how-YouTube-drives-viewers-to-the-
internets-darkest-corners-1518020478 [odczyt: 13.03.2018]. 

70 Z. Tufekci, YouTube, the Great Radicalizer, „The New York Times”, 10.03.2018, 
https://mobile.nytimes.com/2018/03/10/opinion/sunday/YouTube-politics-radical.html?referer= 
[odczyt: 13.03.2018]. 

71 J. Nicas, YouTube Tops 1 Billion Hours of Video a Day, on Pace to Eclipse TV, „Wall Street Journal”, 
27.02.2017, https://www.wsj.com/articles/YouTube-tops-1-billion-hours-of-video-a-day-on-pace-
to-eclipse-tv-1488220851 [odczyt: 13.03.2018]. 

72 Tamże. 

https://www.theguardian.com/technology/2018/feb/02/youtube-algorithm-election-clinton-trump-guillaume-chaslot
https://www.theguardian.com/technology/2018/feb/02/youtube-algorithm-election-clinton-trump-guillaume-chaslot
https://www.wsj.com/articles/how-youtube-drives-viewers-to-the-internets-darkest-corners-1518020478
https://www.wsj.com/articles/how-youtube-drives-viewers-to-the-internets-darkest-corners-1518020478
https://mobile.nytimes.com/2018/03/10/opinion/sunday/youtube-politics-radical.html?referer
https://www.wsj.com/articles/youtube-tops-1-billion-hours-of-video-a-day-on-pace-to-eclipse-tv-1488220851
https://www.wsj.com/articles/youtube-tops-1-billion-hours-of-video-a-day-on-pace-to-eclipse-tv-1488220851
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w październiku 2016 roku, do oferowania rekomendacji zaprzęgając głębokie sieci 
neuronowe73. Są one zdolne do identyfikacji trudno dostrzegalnych lub 
niedostrzegalnych dla człowieka podobieństw między różnymi materiałami 
filmowymi74. Z tego powodu odparcie pokusy obejrzenia kolejnego filmu, 
proponowanego przez serwis, może stać się dla widza coraz trudniejsze. Oznacza to 
również, że programiści serwisu w coraz mniejszym stopniu rozumieją sposób 
działania algorytmu, a więc mają nad nim mniejszą kontrolę niż uprzednio. 

W lutym br. YouTube zapowiedział pracę nad algorytmami, które będą promować 
rzetelne treści, m.in. premiować te pochodzące od publicznych nadawców75.  
Wyniki analizy opublikowanej przez „The Guardian” i „Wall Street Journal” pokazały 
jednak, że wysiłki te jak dotąd nie przyniosły rozwiązania problemu. 

Dodatkowo 13 marca br. szefowa YouTube, Susan Woycicki, oficjalnie przedstawiła 
wstępną koncepcję dalszych działań serwisu w tej sprawie. Miałyby one polegać na 
wyświetlaniu nad filmem, zidentyfikowanym przez Youtube jako przykład teorii 
spiskowej, okienka z zaczerpniętą z Wikipedii informacją opisującą stan faktyczny  
w dziedzinie, której film dotyczy76. Podała przykład lądowania na Księżycu: nad 
filmami, sugerującymi, że do takiego lądowania nigdy nie doszło, miałby się 
wyświetlać fragment hasła z Wikipedii dotyczący tego wydarzenia. I to rozwiązanie 
spotkało się jednak z krytyką. Zwracano m.in. uwagę na to, że przyjmując taką 
strategię (zamiast np. usuwania kłamliwych treści), YouTube dba przede wszystkim  
o własne interesy, próbując zachować jak największy ruch na swych stronach.  
Nie wiadomo też, na podstawie jakich kryteriów pewne treści mogłyby zostać uznane 
za przykład teorii spiskowych77. Należy się spodziewać, że decyzje te będą rodzić 
niezliczone kontrowersje, także w przypadku spraw polskich. 

Analiza własna: Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono proste analizy 
mechanizmu wyszukiwarki i rekomendacji w polskiej wersji językowej serwisu 
YouTube.  

Po pierwsze, przeanalizowano startową stronę serwisu (po usunięciu „ciasteczek” 
oraz historii przeglądania). Tak „wyczyszczona” strona startowa zawierała 
rekomendacje obejrzenia 127 filmów (lub kanałów) kierowane do „przeciętnego” 
odbiorcy. W zdecydowanej większości były to filmy z muzyką, ale jedynie dwóch 
gatunków: pop i disco polo. Szereg odnośników kierował do kanałów  

                                                      
73 W uproszczeniu, sieci neuronowe to matematyczne struktury, i oparte na nich programy, zainspiro-

wane budową naturalnych neuronów i układów nerwowych, służące do obliczeń. Głębokie sieci 
neuronowe to sztuczne sieci neuronowe złożone z wielu warstw i zdolne do wykonywania skompli-
kowanych obliczeń. 

74 Tamże. 
75 J.  Nicas, YouTube Takes Aim at Conspiracies, Propaganda, „Wall Street Journal”, 2.02.2018, 

https://www.wsj.com/articles/YouTube-to-label-state-funded-broadcasters-in-drive-against-mis-
information-1517567403 [odczyt: 13.03.2018]. M. Kosoff, YouTube Struggles to Contain Its Conspir-
acy Problem, https://www.vanityfair.com/news/2018/02/YouTube-conspiracy-problem [odczyt: 
13.03.2018]. 

76 YouTube will use Wikipedia to combat conspiracy theories, 14.03.2018, 
http://www.bbc.com/news/newsbeat-43401655 [odczyt: 16.03.2018]. 

77 D. Etherington, YouTube to add Wikipedia background info on conspiracy videos, 14.03.2018, 
https://techcrunch.com/2018/03/14/youtube-to-add-wikipedia-background-info-on-conspiracy-
videos/ [odczyt: 15.03.2018]. 

https://www.wsj.com/articles/youtube-to-label-state-funded-broadcasters-in-drive-against-misinformation-1517567403
https://www.wsj.com/articles/youtube-to-label-state-funded-broadcasters-in-drive-against-misinformation-1517567403
https://www.vanityfair.com/news/2018/02/youtube-conspiracy-problem
http://www.bbc.com/news/newsbeat-43401655
https://techcrunch.com/2018/03/14/youtube-to-add-wikipedia-background-info-on-conspiracy-videos/
https://techcrunch.com/2018/03/14/youtube-to-add-wikipedia-background-info-on-conspiracy-videos/
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tzw. youtuberów (czyli autorów blogów wideo) oraz „żartów” filmowych  
(na ogół o podtekście erotycznym lub wulgarnym). Tylko jedna rekomendacja 
związana była z jakkolwiek rozumianą sferą publiczną – odnosiła się do prac komisji 
sejmowej w sprawie Amber Gold. Tytuł („Małgorzata Wassermann vs Jarosław 
Dąbrowski – AMBER GOLD na ŻYWO [LIVE CHAT]”) i oprawa graficzna materiału miały 
charakter skandalizujący. Treści dostarczał kanał o nazwie „Masakracja”, prezentując  
kiepskiej jakości retransmisję z telewizji publicznej. 

Po drugie, przeanalizowano pierwszą dziesiątkę wyników wyszukiwania w serwisie 
YouTube dla kilku haseł (słów kluczowych), które w naszym kraju są przedmiotem 
publicznej debaty. Były to hasła: „uchodźcy”, „Unia Europejska”, „papież” i „Kościół 
katolicki”. Szczególnie problematyczne wyniki te okazały się w przypadku hasła 
„uchodźcy” (zob. rys. 1) i „Unia Europejska” (rys. 2). W obu przypadkach, 
eksponowane są treści skandalizujące, nieprawdziwe lub jednostronnie ujmujące 
złożony problem. Opinie kontrowersyjne, dyskusyjne same w sobie są oczywiście 
uprawnione; nieodpowiedzialne jest jednak prezentowanie przez serwis 
skomplikowanego zagadnienia (jak np. imigracja do Europy) wyłącznie przez pryzmat 
jednej kwestii (np. przestępstw popełnianych przez imigrantów). 

 

Rysunek 3. Pierwsze trzy wyniki wyszukiwania w YouTube, hasło: „uchodźcy" 

W pierwszej 10-tce wyników znalazł się także link do materiału wideo pt. „Pijani  
i naćpani "UCHODŹCY" w Paryżu! Szok! Imigranci "Ubogacają kulturowo" stolicę 
Francji! MOCNE”. 
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Rysunek 4. „Unia Europejska" – 6, 7 i 8 wynik w wyszukiwarce YouTube 

Podobnie jak w analizach wykonanych na zlecenie „The Guardian” i „The Wall Street 
Journal”78, także w polskiej odsłonie serwisu wyszukiwarka YouTube na hasło 
„papież” na wysokim, trzecim miejscu proponuje skrajnie nieodpowiedzialne  
i nieprawdziwe treści. Na dziesiątym miejscu natomiast proponuje materiał  
pt. „Watykan i Papież Franciszek są Kontrolowani przez Kosmitów. Istnienie UFO 
Zostanie Ujawnione” (38 tys. wyświetleń; na piętnastym miejscu odsyła się do 
sprawiającego wrażenie bardziej rzetelnego materiału który ma 2,8 mln odsłon). 
Skandalizujący materiał o siedemdziesięciokrotnie mniejszej oglądalności algorytm 
uznał za bardziej wart polecenia niż archiwalny materiał wideo, obejrzany przez 
niemal 3 mln widzów. 

                                                      
78 Mowa o analizach wykonanych przez Guillaume’a Chaslota, b. inżyniera YouTube, odpowiedzial-

nego za mechanizm rekomendacji i zwolnionego z pracy w roku 2013. Opracował na potrzeby  
„The Guardian” program, który automatycznie analizował proponowane przez serwis treści  
w sytuacji, gdy użytkownik „podąża” za rekomendacjami. Wykazał stopniową „degenerację” wyni-
ków wyszukiwania w sytuacji, gdy użytkownik kierował się rekomendacjami. W odniesieniu do Ko-
ścioła katolickiego, Chaslot dowiódł, że aż 80% rekomendowanych przez YouTube materiałów miało 
charakter nieprawdziwy i skandalizujący. Zob. P. Lewis i E. McCormick, dzieło cyt. 
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Rysunek 5. Wyniki wyszukiwania w serwisie YouTube – hasło „papież" 

Jeszcze bardziej niepokojące jest zestawienie pierwszych wyników wyszukiwania dla 
hasła „Kościół katolicki”. Wszystkie pierwsze trzy linki prowadzą do niszowych 
wytwórców treści o charakterze spiskowym (przy czym – wydaje się, że nie chodzi tu 
o autentycznych zwolenników i propagatorów teorii spiskowych,  
ale o półprofesjonalnych wytwórców treści, które nastawione są jedynie na 
generowanie ruchu w sieci i zarabianie na reklamach). 

 

Rysunek 6. Wyniki wyszukiwania w serwisie YouTube – hasło „Kościół katolicki" 
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Po trzecie, analiza mechanizmu funkcjonowania rekomendacji dla wybranych 
tematów (hasła „Wojska Obrony Terytorialnej”, „ustawa reprywatyzacyjna”, „ustawa 
o IPN”) pokazuje, że stopniowo proponuje się treści o coraz bardziej radykalnym  
i niewiarygodnym charakterze. Przykładowo, już pierwsza z brzegu rekomendacja  
w przypadku ustawy o IPN prowadzi do wywiadu Jerzego Urbana dla agencji Sputnik. 
W przypadku WOT – pierwszy materiał to telewizyjny reportaż sygnowany przez PGZ, 
drugi – wywiad z b. żołnierzem GROM krytycznym wobec WOT, zaś trzeci  
– wyglądający na zupełnie niewiarygodny filmik nieznanego youtubera z materiałem 
pt. „Imigranci Zaatakowali Polską Policję”. 

Porównanie systemu rekomendacji i wyszukiwania w YouTube i Google pokazuje 
ogromne różnice w zakresie jakości wyników wyszukiwania. Google w sposób 
ewidentny promuje raczej rzetelne źródła informacji (np. hasła encyklopedyczne czy 
słownikowe, serwisy rządowe itp.). Dodatkowo, sam podsuwa – w prostej, 
przejrzystej formie – zestandaryzowane odpowiedzi na standardowe zapytania  
o pogodę, kursy akcji i walut, etc. Różnica ta może wynikać z faktu, że YouTube 
powstał jako serwis rozrywkowy, adresowany do ludzi poszukujących muzyki, 
informacji praktycznych czy związanych z zainteresowaniami, zaś Google – przede 
wszystkim do wyszukiwania aktualnych informacji. W tym kontekście, proponowanie 
w serwisie YouTube innych filmów, które spotkały się z zainteresowaniem 
internautów, może mieć uzasadnienie. Jednak wykorzystanie tego samego 
mechanizmu do kwestii publicznych przynosi bardzo negatywne skutki. Różnice te 
mogą wydawać się paradoksalne, gdyż serwis YouTube jest własnością Google. 

Rekomendacje:  

1. Polskie władze państwowe powinny wspierać wysiłki organów Unii 
Europejskiej zmierzające do uregulowania odpowiedzialności wielkich 
platform internetowych – w tym YouTube – i  zasadniczej zmiany modelu ich 
funkcjonowania79. Zmiana ta powinna zobowiązywać je do takiego 
dostosowania algorytmów, by przeciwdziałać promowaniu dezinformacji, 
materiałów obraźliwych i splagiatowanych. W przypadku YouTube, należy 
wymóc wdrożenie mechanizmów analogicznych do podstawowego 
mechanizmu wyszukiwarki Google – promującego (przynajmniej w większym 
stopniu niż YouTube) treści rzetelne. 

2. Polskie partie polityczne, a także inne podmioty publiczne (np. organizacje 
pozarządowe, think tanki, państwowe instytuty badawcze) powinny 
monitorować obieg treści w serwisie YouTube, zwłaszcza w kontekście 
kampanii wyborczych i w zakresie informacji istotnych dla prawidłowego 
przebiegu procesów demokratycznych w Polsce oraz reagować, gdy 
zamieszczane tam materiały łamią przyjęte w serwisie zasady80.  
Aktualnie, polityka YouTube pozwala na zgłaszanie jako nieodpowiednich 

                                                      
79 Aktualny stan refleksji nad tym zagadnieniem obrazuje m.in. opublikowany w marcu br. raport 

komisji eksperckiej, powołanej przez Komisję Europejską, pt. A multi-dimensional approach to dis-
information. Report of the independent High level Group on fake news and online disinformation, 
Bruksela, marzec 2018, Directorate-General for Communication Networks, Content and Technol-
ogy, ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=50271 [odczyt: 31.03.2018].  

80 Zob. Zasady i bezpieczeństwo, https://www.YouTube.com/intl/pl/yt/about/policies/#community-
guidelines [odczyt: 13.03.2018]. 

https://www.youtube.com/intl/pl/yt/about/policies/#community-guidelines
https://www.youtube.com/intl/pl/yt/about/policies/#community-guidelines
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treści obraźliwych i zawierających groźby, a także treści naruszających prawa 
autorskie. Działania te warto rozpocząć głównie w celu przećwiczenia 
współpracy polskiego podmiotu państwowego z głównymi platformami 
internetowymi (takimi jak Facebook, Twitter i YouTube), z myślą  
o ewentualnym przyjęciu regulacji prawnych na wzór Niemiec81. 

3. Należy monitorować dyskusję wokół regulacji przyjętych w Niemczech w ub. 
roku, a które weszły w życie od 1 stycznia br. (tzw. NetzDG – zob. analizę 
poniżej). Regulacje te nakładają na media społecznościowe  
(i innych dostawców mediów) mające w tym kraju co najmniej 2 mln 
zarejestrowanych użytkowników obowiązek usuwania niedozwolonych treści 
w ciągu 24 godzin, pod karą 50 mln euro82. Zapisy te były przedmiotem krytyki 
(np. ze strony Stowarzyszenia Dziennikarzy Niemieckich oraz organizacji 
Human Rights Watch83), zaś władze niemieckie zapowiedziały ich rychłą 
rewizję84. [SB/MG] 
 
  

 

 

 

 

   

                                                      
81 Zob. analizę pt. NetzDG: niemieckie doświadczenia w zakresie regulacji treści w mediach społeczno-

ściowych, zamieszczoną poniżej. 
82 Zob. https://www.gesetze-im-internet.de/netzdg/BJNR335210017.html [odczyt: 13.03.2018]. 
83 Germany: Flawed Social Media Law. NetzDG is Wrong Response to Online Abuse, 14.02.2018, 

https://www.hrw.org/news/2018/02/14/germany-flawed-social-media-law [odczyt: 13.03.2018]. 
84 Na ten temat zob. m.in. E. Thompson, Germany looks to revise social media law as Europe watches, 

8.03.2018, https://www.reuters.com/article/us-germany-hatespeech/germany-looks-to-revise-so-
cial-media-law-as-europe-watches-idUSKCN1GK1BN [odczyt: 13.03.2018].  

https://www.gesetze-im-internet.de/netzdg/BJNR335210017.html
https://www.hrw.org/news/2018/02/14/germany-flawed-social-media-law
https://www.reuters.com/article/us-germany-hatespeech/germany-looks-to-revise-social-media-law-as-europe-watches-idUSKCN1GK1BN
https://www.reuters.com/article/us-germany-hatespeech/germany-looks-to-revise-social-media-law-as-europe-watches-idUSKCN1GK1BN
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NetzDG: niemieckie doświadczenia w zakresie regulacji treści  
w mediach społecznościowych 

ANALIZA 

16 marca 2018. W dn. 1 stycznia br. weszły w Niemczech w życie regulacje 
nakładające na wielkie platformy internetowe obowiązek usuwania niedozwolonych 
treści w ciągu 24 godzin pod groźbą wysokich kar finansowych (nawet do 50 mln 
euro)85. Po upływie dwóch miesięcy obowiązywania tego prawa, można wstępnie 
ocenić skutki jego funkcjonowania. Niemieccy ustawodawcy zapowiedzieli także 
poprawki do nowych regulacji. Doświadczenia te powinny być interesujące dla 
polskiego ustawodawcy. W szczególności, należy wziąć je pod uwagę przy 
ewentualnych pracach nad projektem analogicznej regulacji w prawie krajowym. 

Pełna nazwa regulacji to „Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen 
Netzwerken, czyli „Ustawa zwiększająca skuteczność egzekwowania prawa w sieciach 
społecznościowych (w skrócie: Netzwerkdurchsetzungsgesetz, lub po prostu 
„NetzDG”)86. Została ona przyjęta przez Bundestag w lipcu 2017 roku, zaś w pełni 
weszła w życie 1 stycznia br. Dotyczy ona „dostawców usług telemedialnych, którzy  
w celach zarobkowych prowadzą platformy internetowe, umożliwiające użytkownikom 
dzielenie dowolnych treści z innymi użytkownikami lub udostępnianie takich treści 
publicznie” (art. 1 ustawy – zob. Aneks), o ile mają na terenie Republiki Federalnej 
Niemiec co najmniej dwa miliony zarejestrowanych użytkowników. W praktyce, 
regulacja dotyczy przede wszystkim podmiotów takich jak Facebook, Instagram  
i Twitter. Wyłączone zostały platformy indywidualnej komunikacji pomiędzy 
użytkownikami (takie jak np. Facebook Messenger, Snapchat, Whatsapp) oraz portale, 
w których za treści odpowiadają redaktorzy (a więc np. blogi czy portale mediów 
tradycyjnych)87.  

Ustawa nakazuje tak zdefiniowanym podmiotom usuwanie niedozwolonych treści  
w ciągu 24 godzin od chwili wpłynięcia do nich skargi. Zobowiązuje je m.in. do 
ustanowienia przejrzystej procedury zgłaszania skarg – zarówno przez organy 
publiczne, jak i prywatnych użytkowników, a także nakłada obowiązki 
sprawozdawcze. Decyzję o usunięciu treści podejmują sami dostawcy usług.  
Za niezastosowanie się do tych wymogów podmiotom tym grożą surowe kary 
finansowe. Nałożenie kary przez organ administracyjny musi jednak poprzedzać 
orzeczenie sądu, który stwierdzi niedozwolony charakter treści. 

Treści niedozwolone zdefiniowano poprzez odniesienie do określonych zapisów 
niemieckiego kodeksu karnego. Za niedozwolone uznano: 

1. rozpowszechnianie materiałów propagandowych organizacji uznanych za 
niekonstytucyjne (art. 86 niemieckiego kodeksu karnego); 

                                                      
85 W ustawie bezpośrednio mowa jest o karze do wysokości 5 mln euro; inne regulacje umożliwiają jej 

zwiększenie do dziesięciokrotności tej kwoty – stąd na ogół podaje się, że maksymalna sankcja to 
50 mln euro.  

86 Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken 
(Netzwerkdurchsetzungsgesetz – NetzDG), https://www.gesetze-im-inter-
net.de/netzdg/BJNR335210017.html [odczyt: 13.03.2018]. 

87 Tamże. 

https://www.gesetze-im-internet.de/netzdg/BJNR335210017.html
https://www.gesetze-im-internet.de/netzdg/BJNR335210017.html
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2. posługiwanie się symbolami organizacji uznanych za niekonstytucyjne  
(art. 86a); 

3. przygotowywanie poważnego przestępstwa z użyciem przemocy 
zagrażającego państwu (art. 89a); 

4. zachęcanie do popełnienia poważnego przestępstwa z użyciem przemocy 
zagrażającego państwu (art. 91); 

5. fałszerstwo noszące znamiona zdrady stanu (art. 100a); 

6. publiczne podżeganie do przestępstwa (art. 111); 

7. naruszenie porządku publicznego groźbą popełnienia przestępstwa (art. 126); 

8. zakładanie organizacji o charakterze kryminalnym lub terrorystycznym  
(art. 129 do 129b); 

9. podżeganie do nienawiści (art. 130); 

10. rozpowszechnianie obrazów przestawiających przemoc (art. 131); 

11. nagradzanie lub aprobowanie przestępstw (art. 140); 

12. zniesławianie religii, stowarzyszeń religijnych i ideologicznych (art. 166); 

13. dystrybuowanie, wchodzenie w posiadanie i posiadanie pornografii dziecięcej 
(art. 184b w zw. z art. 184d); 

14. znieważanie i zniesławianie (art. 185 do 187); 

15. naruszanie prywatności poprzez robienie zdjęć (art. 201a); 

16. grożenie popełnieniem ciężkiego przestępstwa (art. 241); 

17. fałszowanie danych, które mają posłużyć jako dowody (art.)88. 

Jak się wydaje, szczególne kontrowersje (z uwagi na nieostrość definicji) mogą budzić 
treści wymienione w punktach 7, 9, 12, 14 i 15. W wielu społeczeństwach, w tym  
w polskim, w kwestiach tych utrzymują się silne podziały i zapewne każda decyzja 
sieci społecznościowych odnośnie usunięcia lub nie inkryminowanych treści będzie 
silnie kontestowana przez jedną ze stron sporu ideologicznego lub politycznego. 

Krytyka ustawy 

Kilka dni po tym, jak nowe prawo weszło w życie, pewien incydent wywołał krytykę  
z wielu stron. Konta na Twitterze i Facebooku deputowanej partii AfD, Beatrix von 
Storch, zostały zablokowane po tym, jak na tym pierwszym portalu krytycznie 
odniosła się do faktu opublikowania przez policję w Kolonii tweeta w języku arabskim 
(i w kilku innych językach). Posłanka napisała: „Co u diabła się dzieje w tym kraju? 
Dlaczego oficjalna strona policji tweetuje po arabsku? Czy myślicie, że chodzi o to,  

                                                      
88 Cyt. za oficjalnym materiałem Facebooka nt. funkcjonowania ustawy: zob. Jakie treści mogę zgłosić 

zgodnie z ustawą NetzDG? https://pl-
pl.facebook.com/help/1807845469513149?helpref=uf_permalink [odczyt: 14.03.2018]. 
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by uspokoić te barbarzyńskie, dopuszczające się zbiorowych gwałtów hordy 
muzułmańskich mężczyzn?”89.  

Polityk odniosła się tym samym do wydarzeń sprzed dwóch lat, gdy w trakcie 
obchodów Nowego Roku w Kolonii doszło do przypadków molestowania seksualnego 
kobiet, głównie przez osoby pochodzenia imigranckiego, zaś media i czynniki oficjalne 
starały się ukryć te fakty przed opinią publiczną.  

Twitter zablokował także konto magazynu satyrycznego „Titanic”, który zamieścił 
materiały wyśmiewające postać i tweeta von Storch. Materiały te również zostały 
uznane za niedopuszczalne w świetle nowego prawa. Konto von Storch zostało 
odblokowane po dwunastu godzinach, a konto magazynu 48 godzin później pod 
wpływem powszechnej krytyki, wyrażanej także przez podmioty nieprzyjazne wobec 
AfD (np. Federalne Stowarzyszenie Wydawców Prasy)90. Krytycy wskazywali, że nowe 
prawo de facto pozwala na cenzurę – tyle że przez podmiot prywatny,  
zaś w demokratycznym kraju z obraźliwymi treściami należy radzić sobie przy pomocy 
instrumentów prawnych. Jak się wydaje, wspomniany tweet miał celowo 
sprowokować reakcję mediów społecznościowych i zarówno zwiększyć popularność 
partii, jak i zwrócić uwagę opinii publicznej na poruszone w nim problemy.  

Niemniej, ustawę skrytykowali także politycy pozostałych partii opozycyjnych, 
dalekich od poglądów głoszonych przez AfD: liberałów (FDP), Zielonych, oraz Die 
Linke. Przedstawiciele tych partii wskazywali, że niedopuszczalna jest sytuacja, gdy 
decyzje o tym, jakie treści zostają uznane za sprzeczne z niemieckim prawem 
podejmuje prywatny koncern z siedzibą w Stanach Zjednoczonych91. Część z krytyków 
nawoływała do całkowitej rezygnacji z przyjętej regulacji, inni zaś wnioskowali o jej 
poprawienie w taki sposób, by decyzja o usunięciu lub zablokowaniu treści była 
podejmowana przez organ publiczny i jedynie wprowadzana w życie przez dane 
medium – zgodnie z propozycją przedstawioną przez FDP pod koniec ubiegłego roku.   

Niemiecka ustawa spotkała się także z krytyką za granicą, głównie ze strony 
organizacji praw człowieka (np. Human Rights Watch92), stowarzyszeń dziennikarskich 
(w tym polskiego SDP) oraz środowiska akademickiego93. Szczegółowe omówienie 
prawnicze ustawy opublikowała także w sierpniu 2017 roku brytyjska organizacja 
Article 19, od 1987 roku zajmująca się ochroną praw człowieka (w tym zwłaszcza – 
swobody wypowiedzi, zgodnie z art. 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka)94.  

                                                      
89 C. Winter, AfD politician 'censored' under new German hate speech law for anti-Muslim tweet, 

http://www.dw.com/en/afd-politician-censored-under-new-german-hate-speech-law-for-anti-
muslim-tweet/a-41992679 [odczyt: 14.03.2018]. 

90 Tamże. 
91 A. Pearson, German opposition parties call to replace online hate speech law, 8.01.2018, 

http://www.dw.com/en/german-opposition-parties-call-to-replace-online-hate-speech-law/a-
42058030  [odczyt: 14.03.2018]. 

92 Germany: Flawed Social Media Law. NetzDG is Wrong Response to Online Abuse, 14.02.2018, 
https://www.hrw.org/news/2018/02/14/germany-flawed-social-media-law [odczyt: 13.03.2018]. 

93 D. Lee, Germany’s NetzDG and the Threat to Online Free Speech, 10.10.2017, 
https://law.yale.edu/mfia/case-disclosed/germanys-netzdg-and-threat-online-free-speech [odczyt: 
13.03.2018]. 

94 Germany: The Act to Improve Enforcement of the Law in Social Networks, Article 19, Londyn 2017, 
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2017/12/170901-Legal-Analysis-German-NetzDG-
Act.pdf [odczyt: 14.03.2018]. 

http://www.dw.com/en/afd-politician-censored-under-new-german-hate-speech-law-for-anti-muslim-tweet/a-41992679
http://www.dw.com/en/afd-politician-censored-under-new-german-hate-speech-law-for-anti-muslim-tweet/a-41992679
http://www.dw.com/en/german-opposition-parties-call-to-replace-online-hate-speech-law/a-42058030
http://www.dw.com/en/german-opposition-parties-call-to-replace-online-hate-speech-law/a-42058030
https://www.hrw.org/news/2018/02/14/germany-flawed-social-media-law
https://law.yale.edu/mfia/case-disclosed/germanys-netzdg-and-threat-online-free-speech
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2017/12/170901-Legal-Analysis-German-NetzDG-Act.pdf
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2017/12/170901-Legal-Analysis-German-NetzDG-Act.pdf


Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 

 

32 
 

W raporcie wzywa do odwołania ustawy, w obawie, że platformy internetowe, wobec 
groźby sankcji będą na wyrost cenzurować wypowiedzi internautów. Jednocześnie, 
rekomenduje zachowanie samego obowiązku raportowania przez sieci 
społecznościowe swych działań w zakresie moderowania treści (art. 2 ustawy). 

Z drugiej strony, zwolennicy ustawy podkreślają, że jakaś forma uregulowania 
odpowiedzialności mediów społecznościowych jest potrzebna, zaś przyjęte prawo 
funkcjonuje poprawnie. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy wpłynęło tylko 205 skarg 
na usunięcie lub zablokowanie treści, zamiast 25 tys. spodziewanych w ciągu roku95. 

Komentarz 

Pewna forma egzekwowania odpowiedzialności od największych platform 
internetowych jest współcześnie coraz bardziej oczekiwana i akceptowana. Idea ta 
zyskuje zwolenników szczególnie w krajach europejskich i jest przedmiotem rozważań 
ekspertów Komisji Europejskiej96. Niemcy zdecydowały się na najbardziej radykalne 
wśród państw demokratycznych rozwiązanie, narażając się na oskarżenia o cenzurę  
– zarówno w kraju jak i za granicą. Doświadczenia Niemiec obserwują inne kraje  
– zarówno demokratyczne (w tym Japonia, Francja i Wielka Brytania), jak autorytarne 
(jak Chiny czy Rosja)97.  

Warto podkreślić jednak specyfikę kontekstu niemieckiego. Po pierwsze, z uwagi na 
swą przeszłość, Niemcy uznają swe szczególne obowiązki wobec opinii publicznej w 
kraju i za granicą w kwestii zwalczania treści rasistowskich i nazistowskich. Pomaga to 
władzom uzyskać akceptację obywateli dla wspomnianej regulacji i jednocześnie 
złagodzić ewentualną krytykę zagraniczną. Po drugie, Niemcy doświadczają realnego 
zagrożenia terroryzmem i muszą w jakiś sposób uporać się z rozpowszechnianiem 
treści ekstremistycznych, w tym nawoływaniami do aktów terroru w mediach 
społecznościowych. W roku 2016 w kraju doszło do kilku zamachów terrorystycznych: 
w Ansbach i Würzburgu w lipcu, a w Berlinie w grudniu. Dodatkowo zwiększa to 
poparcie opinii publicznej dla omawianej regulacji. 

W przypadku przyjęcia podobnej regulacji przez Polskę, gdzie potrzeba jest znacznie 
mniejsza – krytyka wewnętrzna i zewnętrzna byłaby z pewnością wielokrotnie 
silniejsza, także w kontekście niekorzystnej opinii międzynarodowej na temat stanu 
praworządności po reformach wymiaru sprawiedliwości.  

Rekomendacje: 

1. W kontekście nawoływań do poprawienia ustawy NetzDG w samych 
Niemczech, Polska nie powinna na razie podejmować prób uregulowania 
obowiązków mediów społecznościowych ustawą. Należy jednak monitorować 
rozwój wypadków w tym obszarze w Niemczech i innych krajach. 

                                                      
95 E. Thompson, Germany… . 
96 Zob. raport komisji eksperckiej, powołanej przez Komisję Europejską, pt. A multi-dimensional ap-

proach to disinformation. Report of the independent High level Group on fake news and online dis-
information, Bruksela, marzec 2018, Directorate-General for Communication Networks, Content 
and Technology, http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=50271 [odczyt: 
13.03.2018]. 

97 E. Thompson, Germany looks to revise social media law as Europe watches, 8.03.2018, 
https://www.reuters.com/article/us-germany-hatespeech/germany-looks-to-revise-social-media-
law-as-europe-watches-idUSKCN1GK1BN [odczyt: 13.03.2018]. 

http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=50271
https://www.reuters.com/article/us-germany-hatespeech/germany-looks-to-revise-social-media-law-as-europe-watches-idUSKCN1GK1BN
https://www.reuters.com/article/us-germany-hatespeech/germany-looks-to-revise-social-media-law-as-europe-watches-idUSKCN1GK1BN
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2. Polska powinna podjąć próbę wypracowania systemowych rozwiązań, 
umożliwiających sprawne usuwanie z naszego Internetu niedozwolonych 
treści, w oparciu o dotychczasową politykę serwisów takich jak Facebook, 
Twitter czy YouTube. Jest też ważne, aby zasygnalizować niezgodę państwa 
polskiego na bierność tych podmiotów w obliczu propagowania treści 
niedozwolonych w Polsce czy lekceważenia polskiego prawa. Niemcy były  
w stanie wymusić na Facebooku zatrudnienie w ich kraju 1200 osób, 
odpowiedzialnych za moderowanie takich treści98. Władze publiczne w Polsce 
powinny zwrócić się do Facebooka, Twittera i YouTube, z oczekiwaniem 
podjęcia podobnych działań w tym kierunku, zwłaszcza w kontekście wyborów 
samorządowych w roku 2018 i parlamentarnych w roku 2019. Ważne jednak, 
by nie przekazywać tym podmiotom decyzji o tym, jakie treści powinny być 
usuwane, ale sprowadzić je wyłącznie do roli wykonawcy decyzji organów 
publicznych. 

3. Należy długofalowo dążyć do tego, aby – nie tylko w Polsce, ale globalnie, 
wiodące platformy internetowe traktowały określenie „polskie obozy 
koncentracyjne” jako przejaw treści niedozwolonej i automatycznie usuwały 
zawierające je materiały. 

4. Regulacja prawna na wzór niemiecki w Polsce z pewnością wzbudziłaby 
zmasowaną krytykę wewnętrzną i za granicą. Lepszą strategią wydaje się 
wzmocnienie wiarygodnych krajowych kanałów informacji, które – jak wiele 
na to wskazuje99 – będą wkrótce silniej eksponowane przez wielkie platformy 
internetowe. Jednym z krajowych podmiotów, który wymaga zasadniczego 
wsparcia (w tym dofinansowania), by móc realizować zadania rzetelnego 
informowania opinii polskiej i zagranicznej o sprawach polskich, jest Polska 
Agencja Prasowa100. [SB/TJ] 

  

                                                      
98 E. Thomson, Facebook makes German marketing push as hate speech law bites, 19.12.2017, 

https://www.reuters.com/article/us-facebook-germany/facebook-makes-german-marketing-
push-as-hate-speech-law-bites-idUSKBN1ED1BW [odczyt: 16.03.2018]. 

99 Zob. Analiza pt. YouTube sprzyja radykalizacji opinii publicznej – także w Polsce, w niniejszym 
numerze Biuletynu. 

100 E. Rutkowska, Surmacz: W PAP jest dramatycznie źle. Dziennikarze zarabiają mniej niż kasjerka 
Biedronki, „Gazeta Prawna”, 1.03.2018, 
http://serwisy.gazetaprawna.pl/media/artykuly/1107936,surmacz-dziennikarz-pap-zarabia-mniej-
niz-kasjerka-biedronki.html [odczyt: 16.03.2018]. 

https://www.reuters.com/article/us-facebook-germany/facebook-makes-german-marketing-push-as-hate-speech-law-bites-idUSKBN1ED1BW
https://www.reuters.com/article/us-facebook-germany/facebook-makes-german-marketing-push-as-hate-speech-law-bites-idUSKBN1ED1BW
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Aneks. Polskie tłumaczenie ustawy „NetzDG” 

 

Ustawa zwiększająca skuteczność egzekwowania prawa  

w sieciach społecznościowych 

(Ustawa o egzekwowaniu prawa w sieci) 

 

Artykuł 1. 

§ 1. Zakres 

(1) Niniejszy akt ma zastosowanie do dostawców usług telemedialnych, którzy  
w celach zarobkowych prowadzą platformy internetowe, umożliwiające 
użytkownikom dzielenie dowolnych treści z innymi użytkownikami lub udostępnianie 
takich treści publicznie (dalej: sieci społecznościowe). Platformy oferujące treści 
dziennikarskie lub redakcyjne, za które odpowiedzialność spoczywa na samym 
usługodawcy, nie stanowią sieci społecznościowych w rozumieniu niniejszej ustawy. 
To samo dotyczy platform, które zostały zaprojektowane w celu umożliwienia 
indywidualnej komunikacji lub rozpowszechnianie konkretnych treści. 

(2) Dostawca sieci społecznościowej jest zwolniony z obowiązków określonych  
w § 2 i 3, jeśli sieć społecznościowa ma w Republice Federalnej Niemiec mniej niż dwa 
miliony zarejestrowanych użytkowników. 

(3) Treści niezgodne z prawem to treści w rozumieniu ust. 1, które wyczerpują 
znamiona przestępstw opisanych w §§ 86, 86a, 89a, 91, 100a, 111, 126, 129 do 129b, 
130, 131, 140, 166, 184b w związku z 184d, 185 do 187, 241 lub 269 kodeksu karnego 
i które nie są [inaczej] uzasadnione. 

§ 2. Obowiązek raportowania 

(1) Dostawcy sieci społecznościowych, którzy otrzymują więcej niż 100 skarg w ciągu 
roku kalendarzowego w kwestii treści niezgodnych z prawem, są zobowiązani do 
sporządzania półrocznego raportu w języku niemieckim na temat rozpatrywania skarg 
dotyczących niezgodnych z prawem treści na swoich platformach, obejmującego 
punkty wymienione w ust. (2) oraz są zobowiązani do publikowania tych sprawozdań 
w Gazecie Federalnej i na własnej stronie internetowej, nie później niż w ciągu 
miesiąca po upływie tego półrocznego okresu. Raporty publikowane na własnej 
stronie internetowej powinny być łatwo rozpoznawalne, a także bezpośrednio i stale 
dostępne. 

(2) Raporty obejmują co najmniej następujące punkty: 

1. ogólne spostrzeżenia opisujące wysiłki podejmowane przez dostawcę usług 
sieci społecznościowej w celu wyeliminowania przestępczej działalności na 
danej platformie, 

2. opis mechanizmów składania skarg dotyczących niezgodnych z prawem 
treści oraz kryteria stosowane przy podejmowaniu decyzji o usunięciu lub 
zablokowaniu treści niezgodnych z prawem, 
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3. liczbę wpływających skarg dotyczących niezgodnych z prawem treści  
w okresie sprawozdawczym,  w podziale na skargi składane przez organy 
nadzorcze i użytkowników, a także według przyczyny skargi, 

4. organizację, zasoby kadrowe, wiedzę specjalistyczną i językową  
w jednostkach odpowiedzialnych za rozpatrywanie skarg, a także szkolenia  
i wsparcie dla osób odpowiedzialnych za rozpatrywanie skarg, 

5. członkostwo w stowarzyszeniach branżowych ze wskazaniem,  
czy stowarzyszenia te mają procedurę skargową, 

6. liczbę skarg, w sprawie których skonsultowano się z podmiotem 
zewnętrznym w celu podjęcia decyzji, 

7. liczbę skarg w raportowanym okresie, które spowodowały usunięcie lub 
zablokowanie spornej treści, w podziale na to, czy skargi zostały złożone przez 
organy odwoławcze czy użytkowników, w zależności od przyczyny skargi,  
w zależności od tego, czy sprawa była rozpatrywana w świetle § 3 ust. (2) 
liczba (3) lit. (a), a jeśli tak, to czy skarga została przekazana użytkownikowi  
i czy sprawa została skierowana do uznanej instytucji samoregulacji w myśl  
§ 3. ust. (2) numer (3) litera (b), 

8. czasu od wpłynięcia skarg do sieci społecznościowej do chwili usunięcia lub 
zablokowania treści niezgodnej z prawem, w podziale na to, czy skargi zostały 
przedłożone organom odwoławczym czy użytkownikom, na powód złożenia 
skargi oraz na okresy: „w ciągu 24 godzin" / „w ciągu 48 godzin" / „w ciągu 
tygodnia" / „w jakiś późniejszym czasie", 

9. środki podjęte celem poinformowania osoby, która złożyła skargę, oraz 
użytkownika, któremu sporna treść została przypisana, o decyzji w sprawie 
skargi. 

§ 3. Obsługa skarg dotyczących treści niezgodnych z prawem  

(1) Dostawca sieci społecznościowej musi zapewnić skuteczną i przejrzystą procedurę 
rozpatrywania skarg na niezgodne z prawem treści zgodnie z ust. (2) i (3). Dostawca 
przedstawi użytkownikom łatwo rozpoznawalną, bezpośrednio i stale dostępną 
procedurę składania skarg na treści niezgodne z prawem. 

(2) Procedura zapewnia, że dostawca sieci społecznościowej: 

1. natychmiast przyjmuje do wiadomości skargę i sprawdza, czy treść zgłoszona  
w skardze jest niezgodna z prawem i może zostać usunięta lub dostęp do tej 
treści może zostać zablokowany, 

2. usuwa lub blokuje dostęp do treści jawnie niezgodnych z prawem w ciągu 24 
godzin od otrzymania skargi; nie dotyczy to sytuacji, gdy sieć społecznościowa 
osiągnęła porozumienie z właściwym organem ścigania w sprawie dłuższego 
okresu czasu na skasowanie lub zablokowanie danej wyraźnie niezgodnej  
z prawem treści, 

3. natychmiastowo usuwa lub blokuje dostęp do wszystkich niedozwolonych 
treści, to jest ogólnie rzecz biorąc w ciągu 7 dni od otrzymania skargi; ten 7-
dniowy termin może zostać przekroczony, jeżeli  
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a) decyzja dotycząca niezgodności danej treści z prawem jest zależna od 
fałszywości przedmiotowego zarzutu lub jest wyraźnie zależna od innych 
okoliczności faktycznych; W takich przypadkach sieć społecznościowa może 
dać użytkownikowi możliwość odpowiedzi na skargę przed wydaniem decyzji;  

b) sieć społeczna przekazuje decyzję w sprawie bezprawności do uznanej 
instytucji samoregulacji zgodnie z ust. (6) do (8) w ciągu 7 dni od otrzymania 
skargi i zgadza się uznać decyzję tej instytucji, 

4. w przypadku usunięcia, zachowuje treść jako dowód i przechowuje ją w tym 
celu w zakresie określonym w dyrektywach 2000/31/EC i 2010/13/EU przez okres 
dziesięciu tygodni, 

5. niezwłocznie powiadamia osobę składającą skargę oraz użytkownika o każdej 
decyzji, przedstawiając jednocześnie powody swojej decyzji, 

(3) Procedura zapewnia, że każda skarga wraz z podjętym działaniem w celu 
naprawienia sytuacji, zostaje udokumentowana w zgodzie z dyrektywami 2000/31/EC 
i 2010/13/EU. 

(4) Rozpatrywanie skarg będzie monitorowane w toku comiesięcznych kontroli, 
przeprowadzanych przez kierownictwo sieci społecznościowej.  
Wszelkie niedociągnięcia organizacyjne w rozpatrywaniu skarg będą natychmiast 
naprawiane. Kierownictwo sieci społecznościowej zapewni osobom odpowiedzialnym 
za przetwarzanie skarg stałą możliwość udziału w szkoleniach i programach wsparcia 
w języku niemieckim, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy. 

(5) Procedury opisane w pkt. (1) mogą być monitorowane przez agencję wyznaczoną 
do tego zadania przez organ administracyjny wymieniony w § 4. 

(6) Instytucję uznaje się za instytucję samoregulującą w rozumieniu niniejszej ustawy, 
jeżeli  

1. zapewnia ona niezależność i ekspercki poziom wiedzy swych analityków, 

2 zapewnia ona dostęp do odpowiedniej infrastruktury oraz szybką analizę w 
ciągu 7 dni, 

3. posiada regulamin, który reguluje zakres i strukturę analizy, określa wymagania 
dotyczące przedkładania zgłoszeń przez afiliowane w niej sieci społecznościowe  
i przewiduje możliwość rewizji decyzji, 

4. ustanawia system składania skarg oraz  

5. instytucja jest finansowana przez kilku dostawców lub podmiotów sieci 
społecznościowych i gwarantuje odpowiednią infrastrukturę. Ponadto instytucja 
ta musi pozostać otwarta na przyjmowanie kolejnych dostawców,  
w szczególności sieci społecznościowych. 

(7) Decyzje o uznaniu instytucji samoregulujących będą podejmowane przez organ 
administracyjny wymieniony w § 4. 

(8) Uznanie może być całkowicie lub częściowo wycofane lub uzależnione od 
spełnienia dodatkowych wymogów, jeżeli którykolwiek z warunków uznania nie 
będzie spełniany. 
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(9) Organ administracyjny wymieniony w § 4 może również postanowić, że zdolność 
danego dostawcy sieci społecznościowej do przekazywania decyzji zgodnie z ust. (2) 
liczba (3) litera (b) zostaje zablokowana na określony czas, jeśli istnieje uzasadnione 
oczekiwanie, że dany usługodawca nie wywiąże się z obowiązków wynikających z ust. 
(2) liczba (3) poprzez swą afiliację z systemem samoregulacji. 

§ 4. Przepisy dotyczące kar regulacyjnych 

(1) Za wykroczenie regulacyjne uważa się wykroczenie popełnione przez dowolną 
osobę, która celowo lub w wyniku zaniedbania,  

1. z naruszeniem § 2 (1) zdanie 1, nie sporządza raportu, sporządza go błędnie, 
sporządza go niekompletnie lub z przekroczeniem wyznaczonego terminu, nie 
opublikuje go, lub opublikuje w postaci nieprawidłowej, niekompletnej,  
z pominięciem wyznaczonej formy, lub po wyznaczonym czasie, 

2. z naruszeniem § 3 ust. 1 zdanie 1, nie zapewni, nie zapewni prawidłowo lub 
nie zapewni w całości wspomnianej tam procedury rozpatrywania skarg 
zgłaszanych przez organy odwoławcze lub użytkowników, których miejsce 
zamieszkania lub siedziba znajduje się w Republice Federalnej Niemiec, 

3. z naruszeniem przepisów  §. 3 ust. 1 zdanie 2 nie zapewni wspomnianej tam 
procedury lub nie zapewni jej w stopniu prawidłowym, 

4. z naruszeniem przepisów § 3 ust. 4 zdanie 1 nie monitoruje rozpatrywania 
skarg lub nie monitoruje ich prawidłowo,  

5. z naruszeniem § 2 ust. 4 zdanie 2 nie naprawia niedociągnięć organizacyjnych 
lub nie naprawia ich w odpowiednim czasie, 

6. z naruszeniem przepisów  § 3 ust. 4 zdanie 3, nie oferuje szkoleń ani wsparcia 
lub nie oferuje ich w odpowiednim czasie, lub 

7. z naruszeniem przepisów  §. 5 nie wskazuje osoby upoważnionej do 
korzystania z usług na terenie Republiki Federalnej Niemiec lub nie wskazuje 
osoby na terenie Republiki Federalnej Niemiec upoważnionej do otrzymywania 
wniosków o udzielenie informacji ze strony niemieckich organów ścigania, lub 

8. z naruszeniem §. 5 pkt 2 zdanie drugie nie udziela odpowiedzi na wnioski  
o udzielenie informacji, gdy działa jako podmiot upoważniony do otrzymania 
usługi. 

(2) W przypadkach, o których mowa w ust.  (1), numery 7 i 8, wykroczenie regulacyjne 
może być sankcjonowane grzywną w wysokości do pięciuset tysięcy euro, a w innych 
przypadkach w myśl ust. (1) grzywną w wysokości do pięciu milionów euro. § 30 (2) 
zdanie 3 ustawy o wykroczeniach regulacyjnych stosuje się odpowiednio. 

(3) Wykroczenie regulacyjne może podlegać sankcjom, nawet jeśli nie zostało 
popełnione na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. 

(4) Organem administracyjnym w rozumieniu art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy  
o wykroczeniach regulacyjnych jest Federalne Biuro Sprawiedliwości. Federalne 
Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów, w porozumieniu  
z Federalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Federalnym Ministerstwem 
Spraw Gospodarczych i Energii wyda ogólne zasady administracyjne dotyczące 
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wykonywania uprawnień dyskrecjonalnych przez organy regulacyjne odpowiedzialne 
za nakładanie kar w zakresie wszczynania postępowań w sprawie nałożenia kary oraz 
obliczania kwoty grzywny. 

(5) Jeśli organ administracyjny postanowi wydać decyzję, powołując się na fakt,  
że treść, która nie została usunięta lub zablokowana jest niezgodna z prawem  
w rozumieniu § 1 (3), uzyska przedtem orzeczenie sądu, w którym ta niezgodność  
z prawem zostanie ustalona. Sądem właściwym w tej sprawie będzie sąd, który orzeka 
w sprawie skarg na nakaz zapłaty kar regulacyjnych. Wnioski o wydanie orzeczenia  
w trybie prejudycjalnym należy składać w sądzie razem z opinią danej sieci 
społecznościowej. Wniosek może zostać rozstrzygnięty bez rozprawy. Decyzja nie 
podlega zaskarżeniu i będzie wiążąca dla organu administracyjnego. 

§ 5. Krajowi przedstawiciele 

(1) Dostawcy sieci społecznościowych powinni niezwłocznie wskazać upoważnionego 
przedstawiciela na terenie Republiki Federalnej Niemiec i zwrócić uwagę na ten fakt 
na swojej platformie w sposób łatwo rozpoznawalny i bezpośrednio dostępny.  
Osoby te mogą występować w procedurach opisanych w § 4 lub w postępowaniu 
sądowym przed sądami niemieckimi w przedmiocie rozpowszechniania treści 
niezgodnych z prawem. To samo stosuje się również do doręczenia im dokumentów 
wszczynających takie postępowanie. 

(2) Aby umożliwić otrzymywanie wniosków o informacje od niemieckich organów 
ścigania, na terenie Republiki Federalnej Niemiec zostanie wskazana osoba 
upoważniona do przyjmowania takich wniosków. Osoba upoważniona jest 
zobowiązana do udzielania odpowiedzi na takie wnioski wymienione w zdaniu  
1) w ciągu 48 godzin od ich otrzymania. W przypadku, w których żądanych informacji 
nie podano w sposób wyczerpujący, odpowiedź powinna obejmować podanie 
przyczyn takiej sytuacji. 

§ 6. Przepisy przejściowe 

(1) Pierwszy raport opisany w § 2 jest należny za pierwsze półrocze 2018 roku. 

(2) Procedury, o których mowa w § 3, wprowadza się w ciągu trzech miesięcy od dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy. Jeśli dostawca sieci społecznościowej nie spełni 
wymagań określonych w § 1. w jakimś późniejszym terminie, procedury określone  
w § 3 zostaną uruchomione w ciągu trzech miesięcy od tej daty. 

[tłum. SB] 

 


