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Cryptojacking – ataki wykorzystujące urządzenia do 
pozyskiwania kryptowalut zagrożeniem dla 
bezpieczeństwa państwa 

KOMUNIKAT 

13 kwietnia 2018. Od kilku miesięcy obserwuje się narastający 
problem wykorzystywania bez wiedzy właściciela komputerów i innych 
urządzeń o odpowiedniej mocy obliczeniowej do pozyskiwania 
kryptowalut1. Proceder ten określa się jako cryptojacking2. Prowadzi to 
do spowolnienia działania urządzeń oraz zwiększenia poboru energii 
elektrycznej. Różnica ta zazwyczaj jest ignorowana przez użytkownika, 
gdyż jest on skłonny usprawiedliwić ją np. rutynowym 
aktualizowaniem się oprogramowania. Dlatego proceder ten jest 
trudno zauważalny przez ofiarę. Jak informuje brytyjski think tank 
Oxford Analytica3, jeśli proceder ten przybierze na sile, może  
w konsekwencji prowadzić do istotnego zwiększenia poboru energii 
elektrycznej na poziomie całego państwa. Będzie to skutkowało 
wymiernymi stratami dla budżetu, a w skrajnych przypadkach może 
zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu państwa.  

Komentarz. Obserwowalny od miesięcy wzrost wartości kryptowalut 
zachęca do ich pozyskiwania. Proces ten nazywa się „kopaniem” 
(mining), i odbywa się przy pomocy urządzeń o względnie dużej mocy 
obliczeniowej (głównie komputerów, ich podzespołów, telefonów, 
tabletów, potencjalnie także smart-telewizorów). Wykonują one pracę 
w postaci skomplikowanych obliczeń matematycznych, służących 
szyfrowaniu transakcji kryptowalutowych. W zamian za pomoc  
w szyfrowaniu „wydobywający” zostaje wynagrodzony niewielką 
ilością kryptowaluty. Wykonywanie skomplikowanych obliczeń 
wymaga zużycia znacznych ilości energii elektrycznej. Do legalnego 
kopania kryptowalut potrzeba wielu urządzeń o dużej mocy 

                                                      
1 M. Orcutt, Hijacking Computers to Mine Cryptocurrency Is All the Rage,  

„MIT Technology Review”, 5.10.2017, 
https://www.technologyreview.com/s/609031/hijacking-computers-to-mine-
cryptocurrency-is-all-the-rage/ [odczyt: 13.04.2018].  

2 Neologizm powstały z połączenia słów z języka angielskiego: cryptocurrency 
(kryptowaluta) oraz hijacking (porwanie, uprowadzenie). Zob. J. Keats,  
The problem with cryptojacking, „Wired”, 25.02.2018, 
https://www.wired.com/story/the-problem-with-cryptojacking/ [odczyt: 
13.04.2018].  

3 Oxford Analytica Daily Brief, Rising proces will entourage ‘cryptojacking’ crime, 
21.03.2018,  

https://www.technologyreview.com/s/609031/hijacking-computers-to-mine-cryptocurrency-is-all-the-rage/
https://www.technologyreview.com/s/609031/hijacking-computers-to-mine-cryptocurrency-is-all-the-rage/
https://www.wired.com/story/the-problem-with-cryptojacking/
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obliczeniowej (najczęściej są to dedykowane komputerowe karty 
graficzne) oraz dostępności względnie taniej energii elektrycznej. 
Ponieważ pracy tych urządzeń towarzyszy emitowanie znacznych ilości 
ciepła, opłacalności przedsięwzięcia sprzyja także chłodny klimat. 
Metoda zdalnego przejęcia kontroli nad komputerem bez wiedzy 
właściciela w celu pozyskiwania kryptowalut pozwala na oszczędności 
w postaci:  

- uniknięcia konieczności zakupu urządzeń „wydobywczych”, 

- przerzucenia opłaty za zużytą energię elektryczną na 
nieświadomego użytkownika, 

- uniknięcia problemu emisji ciepła z powodu przestrzennego 
rozproszenia pracujących urządzeń. 

Najczęściej do cryptojackingu wykorzystuje się skrypty popularnych 
witryn internetowych, na których użytkownicy pozostają względnie 
długo (portale z filmami, muzyką dłuższymi tekstami). Użytkownik 
wchodzi na taką stronę i np. ogląda film. W tym czasie jego urządzenie 
zostaje wykorzystane do wykonywania części obliczeń składających się 
na proces „wydobycia” kryptowalut.           

Prognoza:  

1. Należy przyjąć, że jeśli tendencja wzrostu wartości kryptowalut się 
nie załamie, to proceder cryptojackingu przybierze na sile. Na poziomie 
pojedynczych użytkowników może to oznaczać raczej mało 
odczuwalny dyskomfort z powodu spowolnienia pracy ich urządzeń, 
wzrost poboru energii elektrycznej oraz zwiększenia poziomu opłat za 
prąd. Natomiast na poziomie całego państwa, jak sugerują autorzy  
z Oxford Analytica problemem może być istotne zwiększenie zużycia 
energii elektrycznej, co w niekorzystnych okolicznościach może 
skutkować wzrostem cen energii oraz przerwami w dostawach.   

2. Prawdopodobnie w najbliższym czasie rozwiną się systemy opłat  
w postaci legalnego udostępniania mocy obliczeniowej urządzeń  
w zamian za różne usługi. Użytkownicy zamiast oglądania reklam będą 
„płacić” za korzystanie z określonych treści udostępniając moc 
obliczeniową swoich urządzeń oraz zużywając za to energię 
elektryczną. Może być to wykorzystywane także przez instytucje 
charytatywne oraz wykonujące inne rodzaje działalności „publicznie 
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pożytecznej” m.in. w ramach idei tzw. nauki obywatelskiej4, gdzie 
wykorzystuje się komputery wolontariuszy np. do analizowania zdjęć  
z kosmicznych teleobiektywów w poszukiwaniu nieznanych ciał 
niebieskich.  

3. Możliwe, ale raczej mało prawdopodobne, jest wykorzystanie 
legalnego udostępniania mocy obliczeniowej do pozyskiwania 
kryptowalut jako formy podatku pośredniego na rzecz państwa.  
W sytuacji, gdy znakomita większość obywateli posiada komputer i/lub 
smartfon, nawet niewielkie stałe lub okresowe udostępnienie ich mocy 
obliczeniowej (np. na poziomie 5%, co byłoby niemal nieodczuwalne 
dla właściciela) dla kilkudziesięciu milionów urządzeń może dostarczyć 
wymierne korzyści finansowe5.  

4. Za prawdopodobne należy uznać, że cryptojackingiem interesują się 
struktury przestępczości zorganizowanej. Możliwe także, że zajmują się 
nim grupy hakerskie wspierane przez państwa, np. rosyjskie, 
północnokoreańskie. Sprzyja temu fakt, że w przypadku cryptojackingu 
bardzo trudno jest ustalić tożsamość sprawców tego procederu. 
Prawdopodobnie uprawianie cryptojackingu przez różnych 
„poważniejszych” graczy doprowadzi do nowych form kumulacji 
kapitału i wyłonienia się grup biznesowych, które zbudowały swoje 
zaplecze majątkowe na tej metodzie.   

Rekomendacje: 

1. Warto zlecić ministerstwu energii monitorowanie tego, czy nie 
wzrosło w skali kraju lub wyodrębnionego obszaru (zob. niżej) zużycie 
energii elektrycznej sposób niewytłumaczalny naturalnymi wahaniami 
wywołanymi czynnikami pogodowymi lub sezonowymi. Stwierdzenie 

                                                      
4 P. Kościelniak, Co robią komputery, gdy nikt nie patrzy, „Rzeczpospolita”, 

13.08.2010, http://www.rp.pl/artykul/521642-Co-robia-komputery--gdy-nikt-nie-
patrzy.html [odczyt: 20.04.2018].  

5 Używając dostępnego nieodpłatnie kalkulatora do szacowania zysków  
z „wydobycia” kryptowalut (https://www.coinwarz.com/calculators/bitcoin-
mining-calculator) można obliczyć, że wykorzystując dedykowane urządzenia do 
„kopania” można zarobić rocznie 428 USD. Przy założeniu, że przeciętne 
urządzenie jest dwa razy mniej wydajne (rocznie może zarobić maksymalnie 214 
USD), zaś na rzecz państwa pracowałoby 20 mln urządzeń i poświęcałyby one 5% 
swojej mocy obliczeniowej (zysk 10,7 USD rocznie) i pracowałoby nie całą dobę, 
ale przeciętnie 6 godzin (2,67 USD rocznie), to przy obecnym kursie dolara 
wynoszącym 3,38 PLN państwo polskie mogłoby rocznie pozyskiwać na tym 
przeszło 181 mln złotych. Przy oszacowaniu tym założono sztywny kurs Bitcoina; 
istnieje możliwość, że kurs ten po osiągnięciu historycznego apogeum załamie się 
w najbliższych miesiącach.   

http://www.rp.pl/artykul/521642-Co-robia-komputery--gdy-nikt-nie-patrzy.html
http://www.rp.pl/artykul/521642-Co-robia-komputery--gdy-nikt-nie-patrzy.html
https://www.coinwarz.com/calculators/bitcoin-mining-calculator
https://www.coinwarz.com/calculators/bitcoin-mining-calculator
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takiego wzrostu należy przeanalizować właśnie pod kątem możliwości 
przechwycenia kontroli nad urządzeniami elektrycznymi na potrzeby 
cryptojackingu. 

2. Wyłania się systemowy problem związany z możliwością 
nadużywania uprawnień do zarządzania zasobami publicznymi  
w postaci komputerów i innych urządzeń do pozyskiwania 
kryptowalut. Przykładowo, administrator sieci informatycznej  
w urzędzie państwowym może wgrać do urządzeń aplikację 
pozwalającą mu w sposób trudno wykrywalny dla otoczenia odnosić 
nienależne korzyści. Istnieje ryzyko przejmowania kontroli nie tylko 
nad rozproszonymi, pojedynczymi urządzeniami ale także nad całymi 
sieciami czy zespołami komputerów o dużej mocy obliczeniowej6 
wykorzystywanymi na potrzeby przemysłu, nauki czy wojska. 
Przykładowo, w lutym br. media informowały7 o aresztowaniu 
rosyjskich badaczy z Federalnego Centrum Badań Nuklearnych  
w Sarowie, których oskarża się o wykorzystywanie potężnych 
komputerów centrum do kopania kryptowalut. Warto monitorować, 
posługując się wskaźnikiem nadmiarowego poziomu energii 
elektrycznej, czy do podobnych przypadków nie dochodzi w Polsce na 
wybranych obszarach. Warto wstępnie wytypować instytucje 
dysponujące odpowiednim sprzętem o dużej mocy obliczeniowej  
i przeprowadzić kontrolę pod kątem występowania symptomów 
cryptojackingu. [MG/KP] 

 

  

                                                      
6 Zob. np. doniesienia nt przypadku przejęcia części infrastruktury koncernu Tesla:  

L. H. Newman, Hack brief: hackers enlisted Tesla’s public Cloud to mine 
cryptocurrency, 20.02.2018, https://www.wired.com/story/cryptojacking-tesla-
amazon-cloud/ [odczyt: 13.04.2018].   

7 BBC, Russian nuclear scientists arrested for 'Bitcoin mining plot', 9.02.2018, 
http://www.bbc.com/news/world-europe-43003740 [odczyt: 15.04.2018]. 

https://www.wired.com/story/cryptojacking-tesla-amazon-cloud/
https://www.wired.com/story/cryptojacking-tesla-amazon-cloud/
http://www.bbc.com/news/world-europe-43003740
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Protest badaczy nad sztuczną inteligencją przeciwko 
rozwijaniu autonomicznych systemów bojowych 

SYGNAŁ 

24 kwietnia 2018. 20 lutego br. na prestiżowym uniwersytecie KAIST  
w Korei Południowej8 zostało uruchomione centrum badawcze 
zajmujące się rozwijaniem systemów sztucznej inteligencji  
w kontekście obronnym (anglojęzyczna nazwa tego centrum to: 
Research Centre for the Convergence of National Defence and 
Artificial Intelligence). Centrum zostało powołane we współpracy 
KAIST z czołową koreańską firmą zbrojeniową Hanwha Systems. 
Według informacji ze strony internetowej uczelni, centrum miało 
rozwijać między innymi „systemy dowodzenia i podejmowania decyzji 
oparte na sztucznej inteligencji, złożone algorytmy nawigacyjne dla 
dużych bezzałogowych pojazdów podwodnych, inteligentne systemy 
szkoleniowe dla lotnictwa oraz technologie śledzenia i rozpoznawania 
obiektów wykorzystujące sztuczną inteligencję”9. Doniesienia 
medialne sugerowały, że centrum będzie też prowadziło prace nad 
autonomicznymi systemami bojowymi10 opartymi na sztucznej 
inteligencji11. 

W związku tego rodzaju doniesieniami w marcu br. z inicjatywy prof. 
Toby’ego Walsha z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii (Australia) 

                                                      
8 KAIST to skrót od Korean Advanced Institute of Science and Technology. 

Uniwersytet ten znajduje się bardzo wysoko w globalnych rankingach szkół 
wyższych – zob. http://www.kaist.edu/html/en/kaist/kaist_01020601.html 
[odczyt: 24.04.2018]. 

9 W kontekście dalej opisanych kontrowersji strona została usunięta z serwisu 
www KAIST, w związku z tym cytat podajemy za internetowym serwisem 
periodyku „Science”: M. Hutson, South Korean university’s AI work for defense 
contractor draws boycott, 4.04.2018,  
http://www.sciencemag.org/news/2018/04/korean-university-s-ai-work-
defense-contractor-draws-boycott [odczyt: 24.04.2018], 
doi:10.1126/science.aat7914  

 Opis sprawy w szerszym kontekście można znaleźć również w edytorialu „Nature” 
z 17.04.2018: Military work threatens science and security, „Nature” 556, 273 
(2018), https://www.nature.com/articles/d41586-018-04588-1 [odczyt: 
24.04.2018], doi: 10.1038/d41586-018-04588-1 

10 W języku angielskim używane są zamiennie takie kategorie jak „autonomous 
weapons”, „autonomous weapons systems” czy „killer robots”. Konsekwentnie 
tłumaczymy to jako „autonomiczne systemy bojowe”. 

11 J. Ji-hye, Hanwha, KAIST to develop AI weapons, 
https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2018/02/133_244641.html [odczyt: 
24.04.2018]. 

http://www.kaist.edu/html/en/kaist/kaist_01020601.html
http://www.sciencemag.org/news/2018/04/korean-university-s-ai-work-defense-contractor-draws-boycott
http://www.sciencemag.org/news/2018/04/korean-university-s-ai-work-defense-contractor-draws-boycott
https://www.nature.com/articles/d41586-018-04588-1
https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2018/02/133_244641.html
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pięćdziesięciu siedmiu wybitnych badaczy z całego świata, zajmujących 
się problematyką sztucznej inteligencji oraz robotyki, podpisało list 
otwarty do prezydenta KAIST ogłaszający bojkot tej uczelni12.  
Uczeni wskazali na możliwe skutki rozprzestrzenienia się tego rodzaju 
broni:  

„Jeśli autonomiczne systemy bojowe zostaną rozwinięte, będziemy 
mieli do czynienia z trzecią rewolucją w prowadzeniu wojen, ale 
gwałtowniejszą i na większą skalę niż kiedykolwiek wcześniej. Mają 
one potencjał stania się narzędziem terroru. Despoci i terroryści 
mogliby ich używać przeciwko niewinnym ludziom, nie bacząc na 
kwestie etyczne. Po otwarciu, ta puszka Pandory będzie trudna do 
zamknięcia. Podobnie jak w przypadku innych technologii 
zakazywanych w przeszłości (...), możemy po prostu zdecydować 
się, aby takich systemów nie rozwijać.” 

Na początku kwietnia br. sprawa stała się głośna medialnie. 
Spowodowało to reakcję władz koreańskiej uczelni, która 
zadeklarowała, że nie będzie prowadziła badań nad autonomicznymi 
systemami bojowymi, co zakończyło sprawę bojkotu13. [KP/MG] 

  

                                                      
12 Bojkot miał polegać na zawieszeniu wszelkiej współpracy z KAIST (m.in. nie 

uczestniczenie we wspólnych programach badawczych, nie przyjmowanie osób 
związanych z KAIST na stypendia, nie przyjeżdżanie na KAIST z wykładami etc.). 
Pełen tekst listu otwartego można znaleźć na stronie Uniwersytetu Nowej 
Południowej Walii: http://www.cse.unsw.edu.au/~tw/ciair/kaist.html [odczyt: 
24.04.2018]. 

13 A. Shalal, Researchers to boycott South Korean university over AI weapons work, 
https://www.reuters.com/article/us-tech-korea-boycott/researchers-to-boycott-
south-korean-university-over-ai-weapons-work-idUSKCN1HB392 [odczyt 
24.04.2018]; B. Haas, 'Killer robots': AI experts call for boycott over lab at South 
Korea University, https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/05/killer-
robots-south-korea-university-boycott-artifical-intelligence-hanwha [odczyt: 
24.04.2018]. 

http://www.cse.unsw.edu.au/~tw/ciair/kaist.html
https://www.reuters.com/article/us-tech-korea-boycott/researchers-to-boycott-south-korean-university-over-ai-weapons-work-idUSKCN1HB392
https://www.reuters.com/article/us-tech-korea-boycott/researchers-to-boycott-south-korean-university-over-ai-weapons-work-idUSKCN1HB392
https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/05/killer-robots-south-korea-university-boycott-artifical-intelligence-hanwha
https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/05/killer-robots-south-korea-university-boycott-artifical-intelligence-hanwha
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Organizacje konsumenckie w USA oskarżają YouTube  
o świadome i wieloletnie naruszanie prywatności dzieci 

KOMUNIKAT 

10 kwietnia 2018. Dwadzieścia trzy organizacje ochrony konsumentów 
wystąpiły 9 kwietnia br. do Federalnej Komisji Handlu (FTC) ze skargą 
na YouTube (własność Google Inc.), zarzucając firmie łamanie 
przepisów ustawy o ochronie prywatności dzieci w Internecie14. 
Ustawa ta zakazuje gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania 
danych osobowych dziecka, jeśli podmiot prowadzący daną stronę lub 
oferujący daną usługę online nie uzyskał wcześniej możliwej do 
zweryfikowania zgody rodzica15.  

Tymczasem, tak jak w przypadku wszystkich innych użytkowników, 
YouTube gromadzi także dane na temat użytkowników-dzieci w tym: 
ich dane geolokalizacyjne, unikalne numery identyfikacyjne urządzeń, 
na jakich użytkownik korzysta z serwisu, numery telefonów 
komórkowych, a także tzw. trwałe identyfikatory (np. numer IP), które 
pozwalają rozpoznawać tego samego użytkownika na różnych 
urządzeniach. Dane te są gromadzone przez YouTube bez zgody 
rodziców i następnie wykorzystywane do profilowania reklam 
wyświetlanych dzieciom. Pogłębiona wiedza o użytkowniku sprawia, że 
pokazywana reklama może być znacznie bardziej efektywna, a więc 
może w większym stopniu niż reklama adresowana do ogółu 
odbiorców wpływać na preferencje i zachowania oglądających je 
dzieci.  

Autorzy skargi zwracają uwagę, że 80% amerykańskich dzieci w wieku 
6-12 lat korzysta z YouTube codziennie. Inne źródła podają, że 45% 
amerykańskich dzieci w wieku 8- 12 lat posiada konto w serwisie 
YouTube16. Adresowane do dzieci treści i kanały należą do najbardziej 
popularnych w serwisie. YouTube zresztą aktywnie zachęca do 
tworzenia takich treści. W roku 2015 serwis utworzył aplikację 

                                                      
14 S. Maheswari, YouTube Is Improperly Collecting Children’s Data, Consumer 

Groups Say, 9.04.2018, 
https://www.nytimes.com/2018/04/09/business/media/youtube-kids-ftc-
complaint.html [odczyt: 10.04.2018]. 

15 Treść skargi dostępna: 
http://www.commercialfreechildhood.org/sites/default/files/devel-
generate/tiw/youtubecoppa.pdf [odczyt: 10.04.2018]. 

16 http://money.cnn.com/2018/04/09/technology/youtube-ftc-kids/index.html 
[odczyt: 10.04.2018]. 

https://www.nytimes.com/2018/04/09/business/media/youtube-kids-ftc-complaint.html
https://www.nytimes.com/2018/04/09/business/media/youtube-kids-ftc-complaint.html
http://www.commercialfreechildhood.org/sites/default/files/devel-generate/tiw/youtubecoppa.pdf
http://www.commercialfreechildhood.org/sites/default/files/devel-generate/tiw/youtubecoppa.pdf
http://money.cnn.com/2018/04/09/technology/youtube-ftc-kids/index.html
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YouTube Kids, ale przytłaczająca większość materiałów adresowanych 
do dzieci i tak jest nadal dostępna tylko w głównym serwisie 
YouTube17. Sprawia to, że argumenty przedstawicieli serwisu,  
że YouTube nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 13. roku życia, 
brzmią wyjątkowo nieprzekonująco. Autorzy skargi twierdzą, że serwis 
świadomie i od wielu lat naraża prywatność i dobro dzieci, zarabiając 
miliardy dolarów na adresowanych do nich reklamach. 

Komentarz: Dzieci coraz częściej oglądają YouTube na urządzeniach 
mobilnych. W USA, znaczny odsetek dzieci posiada własne urządzenie 
mobilne; w roku 2017 43% dzieci w wieku 2-4 lat, i 59% w wieku 5-8 
lat, posiadało własny tablet18. Utrudnia to kontrolę rodziców nad 
oglądanymi treściami, a także – dostarcza serwisowi wielu 
dodatkowych danych na temat użytkownika (np. miejsca pobytu, trasy, 
sposobu przemieszczania się itp.).  

Ochrona prywatności dzieci w serwisie YouTube ma szczególne 
znaczenie. Wynika to nie tylko z wielkiej popularności  tego serwisu, 
ale przede wszystkim – z patologicznych mechanizmów, które 
odpowiadają w tym serwisie za system sugerowania kolejnych filmów 
do obejrzenia. Jak opisano to bardziej szczegółowo w poprzednim 
numerze biuletynu, algorytmy YouTube promują treści kłamliwe, 
skandalizujące, obraźliwe i wulgarne19. Obecnie, bada się ich 
potencjalnie destrukcyjny wpływ na jakość dyskursu publicznego  
i przebieg amerykańskiej kampanii wyborczej w roku 201620. Oznacza 
to, że samodzielnie korzystające z serwisu dzieci – w odróżnieniu od 
tradycyjnej telewizji, która umożliwia wspólne oglądanie i kontrolę 
rodziców – są pozostawione same sobie w zetknięciu z często 
bulwersującymi treściami. Sama skarga, zresztą, stanowi odpowiedź na 
niedawne doniesienia medialne, w których wykazano, jak bardzo 

                                                      
17 N. Tiku, Groups Allege YouTube Is Violating Law That Protects Kids, 9.04.2018, 

https://www.wired.com/story/groups-allege-youtube-is-violating-law-that-
protects-kids/ [odczyt: 10.04.2018]. 

18 V. Rideout, The Common Sense Census: Media Use by Kids Age Zero to Eight, San 
Francisco, CA: Common Sense Media, s. 23, 
https://www.commonsensemedia.org/sites/default/files/uploads/research/csm_
zerotoeight_fullreport_release_2.pdf [odczyt: 10.04.2018]. 

19 Zob. analiza pt. YouTube sprzyja radykalizacji opinii publicznej – także w Polsce, 
„Biuletyn OSnWC CBB” nr 13, marzec 2018. 

20 D. Volz, Google uncovered Russia-backed ads on YouTube, Gmail: source, 
9.10.2017,  https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-russia-
alphabet/google-uncovered-russia-backed-ads-on-youtube-gmail-source-
idUSKBN1CE192  [odczyt: 10.04.2018]. 

https://www.wired.com/story/groups-allege-youtube-is-violating-law-that-protects-kids/
https://www.wired.com/story/groups-allege-youtube-is-violating-law-that-protects-kids/
https://www.commonsensemedia.org/sites/default/files/uploads/research/csm_zerotoeight_fullreport_release_2.pdf
https://www.commonsensemedia.org/sites/default/files/uploads/research/csm_zerotoeight_fullreport_release_2.pdf
https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-russia-alphabet/google-uncovered-russia-backed-ads-on-youtube-gmail-source-idUSKBN1CE192
https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-russia-alphabet/google-uncovered-russia-backed-ads-on-youtube-gmail-source-idUSKBN1CE192
https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-russia-alphabet/google-uncovered-russia-backed-ads-on-youtube-gmail-source-idUSKBN1CE192
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rozpowszechnione są w YouTube kanały i treści balansujące na granicy 
pedofilskich. W listopadzie portal Buzzfeed opisywał narastający trend 
ukazywania dzieci w sytuacjach uwłaczających godności,  
np. związanych i straszonych; wiele z tych materiałów zdawało się 
pochodzić z Rosji (miały rosyjskie podpisy), choć prawdopodobnie były 
tworzone w celach komercyjnych (niektóre miały miliony odsłon)21. 
[SB/TJ] 

  

  

                                                      
21 Ch. Warzel, YouTube Is Addressing Its Massive Child Exploitation Problem, 

22.11.2017, https://www.buzzfeed.com/charliewarzel/youtube-is-addressing-its-
massive-child-exploitation-problem?utm_term=.agLkqpGJ0#.mogyxBEQj [odczyt: 
10.04.2018]. 

https://www.buzzfeed.com/charliewarzel/youtube-is-addressing-its-massive-child-exploitation-problem?utm_term=.agLkqpGJ0#.mogyxBEQj
https://www.buzzfeed.com/charliewarzel/youtube-is-addressing-its-massive-child-exploitation-problem?utm_term=.agLkqpGJ0#.mogyxBEQj
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FBI odblokowało iPhone’a „terrorysty z San 
Bernardino” bez pomocy Apple’a  

SYGNAŁ 

20 kwietnia 2018. Biuro Inspektora Generalnego Departamentu 
Sprawiedliwości USA (IG) opublikowało dn. 27 marca 2018 r. raport 
dotyczący sporu pomiędzy Apple a FBI w sprawie zaszyfrowanego 
IPhone’a22. Należał on do „terrorysty z San Bernardino”, który 
wspólnie z żoną w grudniu 2015 roku zabił 14 osób i ranił 22 kolejne. 
FBI po ataku weszło na ścieżkę prawną, żeby zmusić Apple do 
odblokowania wyprodukowanego przez siebie urządzenia. Po 
trwającym około dwóch miesięcy okresie prób zdobycia nakazu, FBI 
wynajęło bliżej nieokreśloną firmę zewnętrzną, która złamała 
zabezpieczenia telefonu terrorysty23. Po wykupieniu usługi  
i odblokowaniu telefonu Biuro wycofało się ze sporu prawnego  
z Apple. 

Raport IG dowodzi, że w FBI nie było odpowiedniej komunikacji 
pomiędzy różnymi sekcjami Wydziału Techniki Operacyjnej24. Jedna  
z nich miała narzędzia i kontakty z odpowiednimi firmami, które 
pozwoliłyby na relatywnie bezproblemowe złamanie zabezpieczeń 
urządzeń Apple. Sekcja zajmująca się badaniem telefonu nie znała tych 
możliwości i w efekcie wciągnęła Biuro w głośny spór prawny.  
Co więcej, kierownictwo FBI zeznawało przed Kongresem USA,  
że odblokowanie telefonu terrorysty przez Apple jest konieczne, bo 
Biuro nie ma odpowiednich zasobów technicznych. 

                                                      
22 Office of Inspector General, U.S. Department of Justice, A Special Inquiry 

Regarding the Accuracy of FBI Statements Concerning its Capabilities to Exploit an 
iPhone Seized During the San Bernardino Terror Attack Investigation, 27.03.2018, 
https://oig.justice.gov/reports/2018/o1803.pdf [odczyt: 20.04.2018]. 

23 M. Hosenball, FBI paid under $1 million to unlock San Bernardino iPhone: sources, 
29.04.2016, https://www.reuters.com/article/us-apple-encryption/fbi-paid-
under-1-million-to-unlock-san-bernardino-iphone-sources-idUSKCN0XQ032 
[odczyt: 20.04.2018]. Anonimowe źródła wskazywały izraelską firmę Cellebrite. 
Zob. np. T. Cohen, Israeli firm helping FBI to open encrypted iPhone: report, 
23.03.2016, https://www.reuters.com/article/us-apple-encryption-
cellebrite/israeli-firm-helping-fbi-to-open-encrypted-iphone-report-
idUSKCN0WP17J [odczyt: 20.04.2018]. 

24 Operational Technology Division. 

https://oig.justice.gov/reports/2018/o1803.pdf
https://www.reuters.com/article/us-apple-encryption/fbi-paid-under-1-million-to-unlock-san-bernardino-iphone-sources-idUSKCN0XQ032
https://www.reuters.com/article/us-apple-encryption/fbi-paid-under-1-million-to-unlock-san-bernardino-iphone-sources-idUSKCN0XQ032
https://www.reuters.com/article/us-apple-encryption-cellebrite/israeli-firm-helping-fbi-to-open-encrypted-iphone-report-idUSKCN0WP17J
https://www.reuters.com/article/us-apple-encryption-cellebrite/israeli-firm-helping-fbi-to-open-encrypted-iphone-report-idUSKCN0WP17J
https://www.reuters.com/article/us-apple-encryption-cellebrite/israeli-firm-helping-fbi-to-open-encrypted-iphone-report-idUSKCN0WP17J
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Analizy raportu IG wskazują, że FBI dążyło do stworzenia prawnego 
precedensu25. Próba zmuszenia Apple do pomocy w odblokowaniu 
telefonu służyła ukryciu możliwości technicznych FBI. Biuro chciało 
korzystać z posiadanych przez siebie technik i kontaktów wśród firm 
łamiących zabezpieczenia do prowadzenia spraw związanych  
z bezpieczeństwem narodowym26. W tym celu konieczne było 
uzyskanie precedensowego orzeczenia sądowego i zmuszenie za jego 
pomocą twórców sprzętu do współpracy w sprawach kryminalnych. 

Komentarz: Opór Apple wobec żądań FBI przyczynił się do 
wzmocnienia reputacji tej korporacji wśród klientów ceniących 
prywatność. Wzrosła też – jak się wydaje – w sposób niezasłużony 
renoma zabezpieczeń technicznych urządzeń Apple. Złamanie 
zabezpieczeń telefonu zamachowca z San Bernardino trwało kilka 
miesięcy prawdopodobnie głównie z powodu obstrukcji części FBI. 
[JW/SB] 

 

  

                                                      
25 T. Cushing, FBI Officials Were Angry That An iPhone Hack Blocked Them From 

Getting Court To Force Apple To Break Encryption, 28.03.2018, 
https://www.techdirt.com/articles/20180327/15444939518/fbi-officials-were-
angry-that-iphone-hack-blocked-them-getting-court-to-force-apple-to-break-
encryption.shtml [odczyt: 20.04.2018]. 

26 Office of Inspector General, U.S. Department of Justice, A Special Inquiry…, s. 4-5. 

https://www.techdirt.com/articles/20180327/15444939518/fbi-officials-were-angry-that-iphone-hack-blocked-them-getting-court-to-force-apple-to-break-encryption.shtml
https://www.techdirt.com/articles/20180327/15444939518/fbi-officials-were-angry-that-iphone-hack-blocked-them-getting-court-to-force-apple-to-break-encryption.shtml
https://www.techdirt.com/articles/20180327/15444939518/fbi-officials-were-angry-that-iphone-hack-blocked-them-getting-court-to-force-apple-to-break-encryption.shtml
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USA zakazują amerykańskim podmiotom sprzedaży 
oprogramowania i części chińskiemu gigantowi ZTE 

SYGNAŁ 

25 kwietnia 2018. Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu 
Handlu USA zdecydowało o wprowadzeniu siedmioletniego zakazu 
sprzedaży części i oprogramowania firmie ZTE, chińskiemu gigantowi 
technologicznemu27. ZTE jest drugą największą firmą 
telekomunikacyjną w Chinach i czwartym największym producentem 
smartfonów sprzedawanych w USA.  

Jest to bardzo istotny cios wymierzony w kondycję firmy, której akcje 
zostały zawieszone na giełdzie w Hongkongu. Decyzja Departamentu 
Handlu jest podyktowana notorycznym łamaniem ugody z ZTE z 2017 
roku w związku m.in. z nielegalnym eksportem amerykańskiej 
technologii do Iranu i Korei Północnej. Decyzja USA w Chinach została 
odebrana negatywnie i spowodowała falę deklaracji sympatii wobec 
ZTE.  

Jest to kolejny ruch administracji USA wymierzony w chiński przemysł 
technologiczny, który korzysta z wydatnej pomocy państwa i jest 
wykorzystywany do działalności szpiegowskiej. Od przeszło 6 lat 
chińskie firmy są otwarcie traktowane w USA jako potencjalne 
zagrożenie bezpieczeństwa narodowego w związku z zależnością od 
rządu28. W związku z tym, w styczniu tego roku w Izbie 
Reprezentantów złożony został projekt ustawy mający na celu 
zakazanie agencjom federalnym nabywania, przedłużania i odnawiania 
wszelkich kontraktów mających na celu zakupienie produktów lub 
usług od firm Huawei, ZTE lub innych, które są kontrolowane przez 
Chiny. [BP/KP] 

                                                      
27 S. Stecklow, K. Freifeld, S. Jiang, U.S. ban on sales to China's ZTE opens fresh front 

as tensions escalate, 16.04.2018, https://www.reuters.com/article/us-china-
zte/u-s-ban-on-sales-to-chinas-zte-opens-fresh-front-as-tensions-escalate-
idUSKBN1HN1P1 [odczyt: 25.04.2018]; oficjalne stanowisko Biura Przemysłu  
i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu USA: Secretary Ross Announces 
Activation of ZTE Denial Order in Response to Repeated False Statements to the 
U.S. Government, 16.04.2018, https://www.commerce.gov/news/press-
releases/2018/04/secretary-ross-announces-activation-zte-denial-order-
response-repeated [odczyt: 25.04.2018].  

28 Zob. sygnały Amerykański regulator telekomunikacyjny ostrzega przed chińskimi 
urządzeniami, „Biuletn OSnWC” nr 13, marzec 2018; USA blokują ekspansję 
Huawei na amerykańskim rynku, „Biuletyn OSnWC” nr 11, styczeń 2018. 
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Podstawione BTS-y – zagrożeniem dla bezpieczeństwa 
w Waszyngtonie 

KOMUNIKAT 

13 kwietnia 2018. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA 
(DHS) w odpowiedzi na pytanie jednego z senatorów przyznał,  
że w Waszyngtonie funkcjonuje wiele nielegalnych symulatorów stacji 
przekaźnikowych (fałszywych BTS-ów, „jaskółek”)29. Jest to technika 
umożliwiająca podsłuchiwanie telefonów komórkowych, 
przechwytywanie SMS-ów i obserwowanie aktywności w internecie  
– w przypadku urządzeń będących w zasięgu fałszywego BTS-u.  
Część najnowszych wersji podstawianych stacji przekaźnikowych 
dodatkowo zakaża telefony złośliwym oprogramowaniem. 

O istnieniu i działaniu symulatorów mają świadczyć nieopisane bliżej 
anomalie w działaniu sieci telekomunikacyjnych. Powołując się na 
anonimowe źródło w DHS agencja Associated Press poinformowała,  
że fałszywe BTS-y Departament wykrył już w pierwszym kwartale 2017 
roku w trakcie testów urządzeń firmy EDS America30. 

Zgodnie z odpowiedzią DHS na pytania senatora, Departament 
poinformował o swoim odkryciu inne agencje federalne. DHS 
podkreślił też, że nie posiada zasobów finansowych, technicznych  
i ludzkich do przeciwdziałania problemowi nielegalnych symulatorów 
stacji przekaźnikowych. 

Komentarz: Wskazana wyżej EDS America i inne firmy z branży 
cyberbezpieczeństwa już latem 2014 roku przeprowadziły  
w Waszyngtonie pokazy dla mediów31. W ich trakcie wykryto 

                                                      
29 List Rona Wydena, senatora Partii Demokratycznej z Oregonu, do Department of 

Homeland Security z 17.11.2017 jest dostępny pod adresem: 
https://www.wyden.senate.gov/imo/media/doc/wyden-rogue-imsi-catcher-
letter-to-dhs.pdf [odczyt: 12.04.2018]. Odpowiedź DHS z 26.03.2018 opisała 
agencja AP: F. Bajak, APNewsBreak: US suspects cellphone spying devices in DC, 
3.04.2018, 
https://apnews.com/d716aac4ad744b4cae3c6b13dce12d7e/APNewsBreak:-US-
suspects-cellphone-spying-devices-in-DC [odczyt: 12.04.2018]. Odpowiedź DHS i 
załącznik do niej znajdują się pod adresami: 
https://www.documentcloud.org/documents/4430001-Wyden-Response-3-26-
18.html, https://www.documentcloud.org/documents/4430000-Wyden-
Enclosure-3-26-18.html [odczyt: 12.04.2018].  

30 F. Bajak, APNewsBreak: US suspects cellphone spying devices in DC… 
31 A. Soltani i C. Timberg, Tech firm tries to pull back curtain on surveillance efforts 

in Washington, 17.09.2014, https://www.washingtonpost.com/world/national-

https://www.wyden.senate.gov/imo/media/doc/wyden-rogue-imsi-catcher-letter-to-dhs.pdf
https://www.wyden.senate.gov/imo/media/doc/wyden-rogue-imsi-catcher-letter-to-dhs.pdf
https://apnews.com/d716aac4ad744b4cae3c6b13dce12d7e/APNewsBreak:-US-suspects-cellphone-spying-devices-in-DC
https://apnews.com/d716aac4ad744b4cae3c6b13dce12d7e/APNewsBreak:-US-suspects-cellphone-spying-devices-in-DC
https://www.documentcloud.org/documents/4430001-Wyden-Response-3-26-18.html
https://www.documentcloud.org/documents/4430001-Wyden-Response-3-26-18.html
https://www.documentcloud.org/documents/4430000-Wyden-Enclosure-3-26-18.html
https://www.documentcloud.org/documents/4430000-Wyden-Enclosure-3-26-18.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/researchers-try-to-pull-back-curtain-on-surveillance-efforts-in-washington/2014/09/17/f8c1f590-3e81-11e4-b03f-de718edeb92f_story.html
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kilkanaście fałszywych BTS-ów w sąsiedztwie instytucji federalnych. 
Udane próby wykrywania tego typu narzędzi prowadzili też np. 
badacze w Seattle32. DHS jest jednak pierwszą amerykańską instytucją 
federalną, która przyznała, że zagrożenie istnieje i jest poważne. 

O rosnącej łatwości wykorzystywania podstawionych sieci 
komórkowych pisaliśmy w kontekście ataków, które za pomocą tej 
techniki przeprowadziła w Chinach tamtejsza hakerska grupa 
przestępcza33. Symulatory stacji przekaźnikowych są obecnie 
technologią względnie łatwo dostępną rynkowo. Również ich 
samodzielne wykonanie jest coraz łatwiejsze. Chińscy dostawcy oferują 
fałszywe BTS-y już w cenach zaczynających się od kilkuset dolarów34. 

Pomiędzy twórcami systemów podstawiania fałszywych BTS-ów  
i systemami wykrywania takich działań trwa ciągła rywalizacja.  
Może to oznaczać, że wykrywane są głównie przestarzałe rozwiązania 
a najnowsze techniki okazują się o wiele trudniejsze do wykrycia. 

Według doniesień medialnych amerykańskie tajne służby i policja mają 
być niechętne udziałowi w akcji przeciwdziałania problemowi35. 
Zwalczanie fałszywych BTS-ów i rozwój technik ich wykrywania 
mogłyby bowiem utrudnić im prowadzenie działań operacyjnych, 
opartych właśnie na symulowaniu stacji przekaźnikowych. 

Rekomendacja: W Warszawie – choć nie tylko w niej – powinno się 
domyślnie zakładać, że rozmowy i dane mogą być przechwytywane za 
pomocą opisanej wyżej techniki. [JW/KP] 

 

  

                                                                                                                               
security/researchers-try-to-pull-back-curtain-on-surveillance-efforts-in-
washington/2014/09/17/f8c1f590-3e81-11e4-b03f-de718edeb92f_story.html 
[odczyt: 13.04.2018]. 

32 A. Greenberg, Researchers Use Ridesharing Cars to Sniff Out a Secret Spying Tool, 
2.06.2017, https://www.wired.com/2017/06/researchers-use-rideshares-sniff-
stingray-locations [odczyt: 13.04.2018]. 

33 W „Biuletynie OSnWC” nr 3 z kwietnia 2017 w komunikacie pt. Użycie fałszywych 
sieci GSM w działaniach zorganizowanych grup przestępczych. 

34 Redakcja serwisu „niebezpiecznik.pl”, Przeklinający trojan zaraża Androidy 
poprzez fałszywe BTS-y, 23.03.2017, https://niebezpiecznik.pl/post/przeklinajacy-
trojan-zaraza-androidy-poprzez-falszywe-bts-y/ [odczyt: 13.04.2018]. 

35 F. Bajak, APNewsBreak: US suspects cellphone spying devices in DC… 

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/researchers-try-to-pull-back-curtain-on-surveillance-efforts-in-washington/2014/09/17/f8c1f590-3e81-11e4-b03f-de718edeb92f_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/researchers-try-to-pull-back-curtain-on-surveillance-efforts-in-washington/2014/09/17/f8c1f590-3e81-11e4-b03f-de718edeb92f_story.html
https://www.wired.com/2017/06/researchers-use-rideshares-sniff-stingray-locations
https://www.wired.com/2017/06/researchers-use-rideshares-sniff-stingray-locations
https://niebezpiecznik.pl/post/przeklinajacy-trojan-zaraza-androidy-poprzez-falszywe-bts-y/
https://niebezpiecznik.pl/post/przeklinajacy-trojan-zaraza-androidy-poprzez-falszywe-bts-y/
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Filipińska akcja likwidowania kont na Facebooku  
i przenoszenia się na rosyjskie VKontakte 

KOMUNIKAT 

17 kwietnia 2018. W filipińskich mediach opozycyjnych pojawiły się 
informacje o akcji zwolenników prezydenta tego kraju Rodrigo 
Duterte. Ma ona polegać na likwidowaniu kont na Facebooku  
i przenoszeniu się na rosyjskie VKontakte36. 

Akcja zwolenników Duterte ma być odpowiedzią na działania 
Facebooka. Spółka ta nawiązała współpracę z dwoma filipińskimi 
opozycyjnymi portalami internetowymi37. Kooperacja polega na 
używaniu redakcji tych portali do ustalania, czy źródła informacji 
publikowanych na Facebooku są znane z rozpowszechniania fake 
news. W efekcie, od kwietnia br. Facebook blokuje w swoim portalu na 
Filipinach linki, które prowadzą do tego typu stron38. 

Rząd Filipin zaprotestował przeciwko zwalczaniu fake news za pomocą 
mediów uprzedzonych wobec niego39. 

Komentarz: Plan przenoszenia się na VKontakte nie jest zaskakujący. 
To rosyjskie medium społecznościowe jest w znacznym stopniu klonem 

                                                      
36 P. Ranada, PCOO protests Facebook partnership with Rappler, Vera Files, 

16.04.2018, https://www.rappler.com/nation/200330-pcoo-protests-facebook-
fact-checking-partnership-rappler-vera-files [odczyt: 17.04.2018]; A. Morallo, 
Vera Files, Rappler highlight membership in International Fact Checking Network, 
16.04.2018, https://www.philstar.com/headlines/2018/04/16/1806532/vera-
files-rappler-highlight-membership-international-fact-checking-network [odczyt: 
17.04.2018]; A.C. Geducos, Duterte supporters eye exodus to new social media 
platform, 15.04.2018, https://news.mb.com.ph/2018/04/15/duterte-supporters-
eye-exodus-to-new-social-media-platform/ [odczyt: 17.04.2018]. 

37 B. Magsambol, Facebook partners with Rappler, Vera Files for fact-checking 
program, 14.04.2018, https://www.rappler.com/technology/social-
media/200060-facebook-partnership-fact-checking-program [odczyt: 
17.04.2018]. 

38 B. Magsambol, LOOK: Facebook blocks websites believed to be peddling fake 
news, 14.04.2018, https://www.rappler.com/technology/social-media/200244-
facebook-blocks-websites-believed-peddling-fake-news [odczyt: 17.04.2018]. 
Oba współpracujące z Facebookiem portale należą do międzynarodowej 
organizacji International Fact-Checking Network. Zob. 
https://www.poynter.org/international-fact-checking-network-fact-checkers-
code-principles [odczyt: 20.04.2018]. 

39 M. Mogato, Philippines complains Facebook fact-checkers are biased, 16.04.2018, 
https://www.reuters.com/article/us-philippines-facebook/philippines-complains-
facebook-fact-checkers-are-biased-idUSKBN1HN1EN [odczyt: 17.04.2018]. 

https://www.rappler.com/nation/200330-pcoo-protests-facebook-fact-checking-partnership-rappler-vera-files
https://www.rappler.com/nation/200330-pcoo-protests-facebook-fact-checking-partnership-rappler-vera-files
https://www.philstar.com/headlines/2018/04/16/1806532/vera-files-rappler-highlight-membership-international-fact-checking-network
https://www.philstar.com/headlines/2018/04/16/1806532/vera-files-rappler-highlight-membership-international-fact-checking-network
https://news.mb.com.ph/2018/04/15/duterte-supporters-eye-exodus-to-new-social-media-platform/
https://news.mb.com.ph/2018/04/15/duterte-supporters-eye-exodus-to-new-social-media-platform/
https://www.rappler.com/technology/social-media/200060-facebook-partnership-fact-checking-program
https://www.rappler.com/technology/social-media/200060-facebook-partnership-fact-checking-program
https://www.rappler.com/technology/social-media/200244-facebook-blocks-websites-believed-peddling-fake-news
https://www.rappler.com/technology/social-media/200244-facebook-blocks-websites-believed-peddling-fake-news
https://www.poynter.org/international-fact-checking-network-fact-checkers-code-principles
https://www.poynter.org/international-fact-checking-network-fact-checkers-code-principles
https://www.reuters.com/article/us-philippines-facebook/philippines-complains-facebook-fact-checkers-are-biased-idUSKBN1HN1EN
https://www.reuters.com/article/us-philippines-facebook/philippines-complains-facebook-fact-checkers-are-biased-idUSKBN1HN1EN
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Facebooka i ma opinię miejsca, w którym nie działa cenzura40. 
VKontakte i jego zasoby danych są jednak kontrolowane przez 
oligarchów bliskich Kremlowi41. Była to jedna z przyczyn zablokowania 
VKontakte i innych rosyjskich serwisów internetowych na Ukrainie  
w maju 2017 roku42. 

Filipiny to jedno z państw, w których Facebook oferuje usługę 
Internet.org43. Polega ona na dostarczaniu darmowego dostępu do 
wybranych zasobów sieci. Jednym z nich jest oczywiście Facebook, 
który zyskuje w ten sposób na Filipinach już od 2015 roku przewagę 
nad konkurencją. 

Zwycięstwa wyborcze Duterte i jego partii są używane jako przykłady 
wpływu fake news rozpowszechnianych za pomocą mediów 
społecznościowych na przebieg kampanii wyborczych44.  
Rola Facebooka wykracza jednak na Filipinach poza proces wyborczy. 
Duterte ma wręcz używać Facebooka jako politycznej broni,  
a działające na nim „patriotyczne trolle” mają niszczyć jego 
przeciwników45. [JW/NH] 

 

 

 

  

                                                      
40 Zob. analiza opublikowana w „Biuletynie OSnWC” nr 2 z marca 2017 pt. Ekspansja 

rosyjskiego serwisu VKontakte w polskim Internecie. 
41 Tamże. 
42 Zob. P. Mieszkowski, Ukraina zamyka dostęp do rosyjskich serwisów, 17.05.2017, 

http://www.cyberdefence24.pl/ukraina-zamyka-dostep-do-rosyjskich-serwisow 
[odczyt: 17.04.2018]. 

43 Zob. np. komunikat z „Biuletynu OSnWC” nr 8 z października 2017 pt. Darmowy 
Internet od Facebooka dla krajów rozwijających się: potencjał cyfrowego 
kolonializmu. 

44 L. Etter, What Happens When the Government Uses Facebook as a Weapon?, 
7.12.2017, https://www.bloomberg.com/news/features/2017-12-07/how-
rodrigo-duterte-turned-facebook-into-a-weapon-with-a-little-help-from-
facebook [odczyt: 17.04.2018]; raport liberalnej amerykańskiej stacji telewizyjnej 
MSNBC: A. Melber, Zuckerberg Under Fire For Facebook’s Deal With Rodrigo 
Duterte, „The Beat With Ari Melber”, 27.12.2018, 
https://www.youtube.com/watch?v=xk_ns1ynSRo [odczyt: 17.04.2018].  

45 L. Etter, What Happens When the Government Uses Facebook as a Weapon?... 

http://www.cyberdefence24.pl/ukraina-zamyka-dostep-do-rosyjskich-serwisow
https://www.bloomberg.com/news/features/2017-12-07/how-rodrigo-duterte-turned-facebook-into-a-weapon-with-a-little-help-from-facebook
https://www.bloomberg.com/news/features/2017-12-07/how-rodrigo-duterte-turned-facebook-into-a-weapon-with-a-little-help-from-facebook
https://www.bloomberg.com/news/features/2017-12-07/how-rodrigo-duterte-turned-facebook-into-a-weapon-with-a-little-help-from-facebook
https://www.youtube.com/watch?v=xk_ns1ynSRo
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DARPA finansuje rozwój technologii nadzoru 
medycznego za pomocą smartfonów 

SYGNAŁ 

25 kwietnia 2018. Amerykańska Defense Advanced Research Projects Agency 
(DARPA) podpisała warty 5,1 miliona dolarów kontrakt z firmą Kryptowire46 na 
opracowanie technologii mogącej zbierać dane psychofizyczne z sensorów 
umieszczonych w smartfonach47. Ogólna idea polega na tym, żeby stale 
monitorować stan żołnierzy za pomocą smartfonów. Mają być do tego 
wykorzystywane dane pochodzące z wszelkich czujników tych urządzeń: aparatu, 
mikrofonu, krokomierza, GPS-u, żyroskopu, czujnika światła, termometru etc. 
Opracowane algorytmy łączące dane z sensorów mają wykrywać problemy 
fizjologiczne (np. choroby, rany, zmęczenie). Brane pod uwagę mają być różne 
wskaźniki, takie jak: drżenie rąk, napięcie mięśni, nadmierna potliwość, zmiana 
modulacji głosu etc. Projekt realizowany jest w ramach szerszego programu 
WASH (Warfighter Analytics using Smartphones for Health)48. 

Jak zauważają eksperci, można się liczyć z tym, że w przypadku sukcesu projektu 
pojawi się jego „cywilna” wersja w postaci aplikacji zbierającej dane o stanie 
użytkownika smartfonów49. Rodzi to szereg potencjalnych zagrożeń dla 
bezpieczeństwa państwa. Przykładowo, rozpowszechnienie takiej aplikacji wśród 
określonych grup (np. administracji państwowej, parlamentarzystów, ale też 
żołnierzy) może oznaczać istotne ryzyko stałego monitoringu stanu 
psychofizycznego tychże grup (bądź poszczególnych jednostek) przez podmioty 
zagraniczne. Jest to kolejny argument na rzecz systematycznego monitorowania 
aplikacji używanych powszechnie przez użytkowników smartfonów50. [KP/MG] 

                                                      
46 https://www.kryptowire.com/about.php [odczyt: 25.04.2018]. 
47 A. Gregg, Pentagon wants to spot illnesses by monitoring soldiers’ smartphones, 

15.04.2018, https://www.washingtonpost.com/business/capitalbusiness/the-
pentagon-wants-to-spot-illnesses-by-monitoring-soldiers-
smartphones/2018/04/13/5238a646-3f55-11e8-a7d1-
e4efec6389f0_story.html?noredirect=on&utm_term=.c19864484317 [odczyt: 
25.04.2018]; M. Miliard, DARPA gives Kryptowire $5.1 million for smartphone-
based health tracking, http://www.healthcareitnews.com/news/darpa-gives-
kryptowire-51-million-smartphone-based-health-tracking [odczyt: 25.04.2018]. 

48 Szczegóły na temat programu: https://www.darpa.mil/program/warfighter-
analytics-using-smartphones-for-health [odczyt: 25.04.2018]. 

49 C. Dunkan, Technology is being developed by which smartphones will monitor the 
health of their owners, 22.04.2018, https://theweeklyobserver.com/technology-
developed-smartphones-will-monitor-health-owners/33660/ [odczyt: 
25.04.2018]. 

50 Możliwe zagrożenia warto odnieść do realnych przypadków opisanych  
w „Biuletynie OSnWC” nr 13 z marca 2018 - Australijski Departament Obrony 
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Przełomowy test neuroprotezy wspomagającej pamięć 

SYGNAŁ 

7 kwietnia 2018. W dniu 28 marca br. w prestiżowym czasopiśmie 
naukowym „Journal of Neural Engineering” opublikowano wyniki 
eksperymentu51 zespołu pod kierownictwem Roberta E. Hampsona  
z Wake Forest Baptist Medical Center. Badaczom udało się po raz 
pierwszy wykazać eksperymentalnie na ludziach52 skuteczność 
działania zewnętrznej neuroprotezy łączącej układ nerwowy badanych 
z komputerem, dzięki czemu badani uzyskiwali o 35-37% lepsze wyniki 
w testach na zapamiętywanie obrazów. Poprawę uzyskano zarówno 
dla pamięci krótko, jak i długoterminowej. Zdaniem Hampsona otwiera 
to drogę do wdrożenia technologii budowy neuroprotez, które 
podobnie jak dziś rozruszniki serca, wspomagały by pamięć osób 
zdrowych oraz z zaburzeniami pamięci powstałymi wskutek chorób  
i urazów53.  

Komentarz. Przełomowe znaczenie eksperymentu polega na tym, że 
udało się uzyskać powtarzalną i aż tak znaczną poprawę zdolności do 
zapamiętywania przy pomocy niewielkich rozmiarów urządzenia 
podłączonego do komputera. Oznacza to, że powstało narzędzie 
wyraźnie usprawniające możliwości poznawcze człowieka, 
bezpośrednio łączące mózg z komputerem, które potencjalnie nadaje 
się do produkcji przemysłowej (czyli, które nie jest instalacją wielkich 
rozmiarów zajmującą całe pomieszczenie szpitalne).  

                                                                                                                               
zabrania instalowania na służbowych telefonach chińskiej aplikacji WeChat oraz 
2(12)/2018 - Wyzwania dla bezpieczeństwa militarnego w erze cyfrowej, na 
przykładzie publicznych danych satelitarnych z aplikacji fitnesowej Strava. 

51 R. E. Hampson i D. Song, B. S. Robinson, D. Fetterhoff, A. S. Dakos, B. M. Roeder, 
X. She, R. T. Wicks1, M. R. Witcher, D. E. Couture, A. W. Laxton, H. Munger-Clary, 
G. Popli, M. J. Sollman, Ch. T. Whitlow, V. Z. Marmarelis, Th. W. Berger, S. A. 
Deadwyler, Developing a hippocampal neural prosthetic to facilitate human 
memory encoding and recall, „Journal of Neural Engineering” nr 3(15), 2018. 

52  Wszyscy badani cierpieli na epilepsję, co nie powinno mieć wpływu na ich 
zdolności do zapamiętywania. Natomiast z powodu ich choroby łatwiej było po 
prostu przy okazji innych czynności terapeutyczno-badawczych przetestować na 
nich sondę stymulującą pamięć.  

53  R. Gonzalez, A brain-boosting prosthesis moves from rats to humans, „Wired”, 
6.04.2018, https://www.wired.com/story/hippocampal-neural-prosthetic 
[odczyt: 7.04.2018]. 

https://www.wired.com/story/hippocampal-neural-prosthetic
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Prognoza. Wyniki opisywanego testu należy zestawić z prowadzonymi 
przez DARPA54 pracami nad neurostymulacją mózgu żołnierzy. 
Potencjalne zastosowanie militarne najprawdopodobniej ułatwi 
sfinansowanie dalszych prac na wdrożeniem opisywanej technologii. 
Po pierwsze, należy się spodziewać, że neuroproteza będzie 
poddawana stopniowej miniaturyzacji. Prawdopodobne wydaje się 
opracowanie jakiegoś rodzaju hełmu zawierającego podobne 
funkcjonalności. Po drugie, należy się spodziewać testowania  
i opracowywania innych zastosowań poprawy zdolności poznawczych 
przy pomocy neuroprotezy: np. zdolności do koncentracji, szybkości 
przetwarzania informacji oraz podzielności uwagi55. [MG/KP] 

 

  

                                                      
54  Defense Advanced Research Projects Agency, zob. Nowy program badawczy 

DARPA: „Bezinwazyjne neurotechniki nowej generacji”, „Biuletyn OSnWC” nr 13, 
marzec 2018. 

55  Y. Ezzyat i in., Closed-loop stimulation of temporal cortex rescues functional 
networks and improves memory, „Nature”, 6.02.2018, DOI: 10.1038/s41467-017-
02753-0, https://www.nature.com/articles/s41467-017-02753-0.pdf [odczyt: 
7.04.2018].    
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HoneyBot – nowy rodzaj zabezpieczenia przed zdalnym 
przejmowaniem kontroli nad urządzeniami  

SYGNAŁ 

23 kwietnia 2018. Badacze z Georgia Institute of Technology (GIT) 
ujawnili nowatorski rodzaj taktyki zabezpieczenia przed 
nieuprawnionym, zdalnym przejmowaniem kontroli nad maszynami56. 
Nazwano je HoneyBot i polega ono na umożliwieniu hakerom 
faktycznego przejęcia częściowej kontroli nad daną maszyną ale tylko 
w zakresie nieszkodliwym dla atakowanego. Badacze z GIT 
skonstruowali niewielkiego robota, który może zostać fizycznie 
umieszczony wśród wrażliwej infrastruktury technicznej potencjalnie 
mogącej być celem ataku hakerskiego. Nazwa HoneyBot nawiązuje do 
znanej metody neutralizacji ataków hakerskich na oprogramowanie, 
określanej honey pot, czyli „garniec miodu”, który, metaforycznie rzecz 
ujmując, ma zwabiać insekty, by je uwięzić. Celem tej metody jest 
zmanipulowanie atakujących tak, by skoncentrowali się na podjęciu 
ataku częściowo udanego, ale w istocie nieszkodliwego dla 
dysponenta. Kluczowe znaczenie ma fakt przekonania hakerów o tym, 
że odnieśli sukces. Pozwala im się na rzeczywiste sterowanie jakąś 
maszyną, ale tylko na tyle, na ile nie powoduje to strat dla 
atakowanego.  

Komentarz. Autorzy z GIT nie ujawnili, dlaczego potencjalni hakerzy 
mieliby akurat skupić się na przejęciu kontroli nad podstawionym 
robotem – nie wyjaśniono, co dokładniej ma być „miodem 
przyciągającym do garnuszka”. Można założyć, że w intencji badaczy 
atrakcyjna może być sama możliwość przejęcia kontroli i roboczego jej 
przetestowania. Wciągając hakera w taki pozorowany scenariusz 
można uzyskać cenną wiedzę na jego temat, np. jak przeprowadza 
atak, do czego i kiedy wykorzysta uzyskaną kontrolę nad maszyną  
(np. do próby zniszczenia linii produkcyjnej). Może to mieć szczególne 
znaczenie np. w taktyce rozpoznania tzw. godziny zero (zero hour), 
czyli momentu rozpoczęcia operacji sabotażowej poprzedzającej 
działania z zakresu wojny konwencjonalnej, wojny hybrydowej, aktu 
terroru lub sabotażu przemysłowego. [MG/BP] 

  

                                                      
56 J. Brown, Robot Designed to Defend Factories Against Cyberthreats, „Georgia 

Tech Research Horizons”, 29.03.2018, 
http://www.rh.gatech.edu/news/604462/robot-designed-defend-factories-
against-cyberthreats [odczyt: 23.04.2018].  

http://www.rh.gatech.edu/news/604462/robot-designed-defend-factories-against-cyberthreats
http://www.rh.gatech.edu/news/604462/robot-designed-defend-factories-against-cyberthreats
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Lampy z technologią rozpoznawania rysów twarzy  
– kolejny krok w stronę singapurskiego Smart Nation 

SYGNAŁ 

18 kwietnia 2018. Rząd Singapuru realizuje od 4 lat program Smart 
Nation, którego celem jest uczynienie z Singapuru 
najnowocześniejszego państwa w zakresie technologii. Program 
obejmuje pięć projektów57: 

 National Digital Identity – to projekt ułatwiający identyfikację osób 
w procesie cyfrowych transakcji (biznesowych,  
jak i indywidualnych);  

 e-Payments – popularyzacja użycia e-płatności w kraju; 

 Smart Nation Sensor Platform – rozpowszechnienie używania  
w przestrzeni publicznej cyfrowych czujników i innych aspektów 
Internetu Rzeczy w celu stworzenia wygodniejszej  
i bezpieczniejszej przestrzeni;  

 Smart Urban Mobility – poprawa publicznego transportu przez 
zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w tym 
wprowadzenie autonomicznych pojazdów;  

 Moments of Life – wiązanie na użytek obywateli różnych usług 
publicznych, na przecięciu różnych agencji rządowych.  

W ostatnim czasie pojawił się kolejny pomysł związany z projektem 
Smart Nation Sensor Platform, polegający na wbudowaniu w ponad 
100 tys. ulicznych lamp kamer sprzężonych z oprogramowaniem 
pozwalającym na rozpoznawanie twarzy przechodniów.  
Rząd deklaruje, że rozwiązanie to ma służyć usprawnieniu działań 
antyterrorystycznych i dochodzeń kryminalnych. Projekt ma być 
uruchomiony w 2019 roku58. 

Projekt nazwany „Lamppost-as-a-Platform” wzbudza kontrowersje  
w zakresie ochrony prywatności mieszkańców i wykorzystania danych 

                                                      
57 Strona projektu Smart Nation - https://www.smartnation.sg/about/Smart-Nation 

[odczyt: 18.04.2018]. 
58 A. Aravindan, J. Geddie, Singapore to test facial recognition on lampposts, stoking 

privacy fears, 13.04.2018, https://www.reuters.com/article/us-singapore-
surveillance/singapore-to-test-facial-recognition-on-lampposts-stoking-privacy-
fears-idUSKBN1HK0RV [odczyt: 18.04.2018]. 

https://www.smartnation.sg/about/Smart-Nation
https://www.reuters.com/article/us-singapore-surveillance/singapore-to-test-facial-recognition-on-lampposts-stoking-privacy-fears-idUSKBN1HK0RV
https://www.reuters.com/article/us-singapore-surveillance/singapore-to-test-facial-recognition-on-lampposts-stoking-privacy-fears-idUSKBN1HK0RV
https://www.reuters.com/article/us-singapore-surveillance/singapore-to-test-facial-recognition-on-lampposts-stoking-privacy-fears-idUSKBN1HK0RV
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z nagrań. Władze zapewniają, że zapewnienie ochrony danych 
osobowych jest absolutnym priorytetem w projekcie59.  

Niemniej program Smart Nation wraz z wprowadzeniem technologii 
rozpoznawania twarzy rozbuduje możliwości szerokiego wpływu na 
obywateli Singapuru. Całość programu zakłada bowiem dzielenie się 
danymi pomiędzy różnymi agencjami rządowymi oraz wprowadzanie 
rozwiązań po części sterujących zachowaniami ludzi np. w zakresie 
transportu publicznego, a nawet konsumpcji (platforma ma dostarczać 
mieszkańcom informacji o ruchu ulicznym, ofertach zakupowych 
kierując ich uwagę i aktywność w określoną stronę)60. [TJ/KP] 

 

  

                                                      
59 S. Fussell, Singapore Plans to Test Lampposts Equipped With Face Recognition 

Surveillance Cameras, 13.04.2018, https://gizmodo.com/singapore-plans-to-test-
lampposts-equipped-with-face-re-1825236411 [odczyt: 18.04.2018]. 

60 P. Bhunia, Updates on Smart Nation Sensor Platform- Connecting all 110,000 
lampposts in the city; video analytics pilot in 2nd half of 2017, 27.10.2017,  
https://www.opengovasia.com/articles/7577-updates-on-smart-nation-sensor-
platform-connecting-all-110000-lampposts-in-the-city-video-analytics-pilot-in-
2nd-half-of-2017 [odczyt: 18.04.2018]. 

 

https://gizmodo.com/singapore-plans-to-test-lampposts-equipped-with-face-re-1825236411
https://gizmodo.com/singapore-plans-to-test-lampposts-equipped-with-face-re-1825236411
https://www.opengovasia.com/articles/7577-updates-on-smart-nation-sensor-platform-connecting-all-110000-lampposts-in-the-city-video-analytics-pilot-in-2nd-half-of-2017
https://www.opengovasia.com/articles/7577-updates-on-smart-nation-sensor-platform-connecting-all-110000-lampposts-in-the-city-video-analytics-pilot-in-2nd-half-of-2017
https://www.opengovasia.com/articles/7577-updates-on-smart-nation-sensor-platform-connecting-all-110000-lampposts-in-the-city-video-analytics-pilot-in-2nd-half-of-2017


Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 

 

26 
 

Kosztowne ataki hackerów na systemy miejskie  
– przypadek Atlanty 

SYGNAŁ 

26 kwietnia 2018. W marcu br. miasto Atlanta (USA) stało się ofiarą 
ataku oprogramowania szantażującego (ransomware) o nazwie 
SamSam. Oprogramowanie to, infiltrując miejskie systemy 
informatyczne, przejmując kontrolę nad znacznymi częściami sieci 
miejskich instytucji (poprzez ich zaszyfrowanie), jednocześnie wysłało 
żądanie wpłacenia okupu o równowartości 50 tysięcy dolarów  
w Bitcoinach61. Jest to kolejny przypadek użycia ransomware do ataku 
na instytucje publiczne (niedawno doszło do ataku podobnego 
oprogramowania – WannaCry zaatakował komputery na całym świecie 
–  m.in. instytucji publicznych w Wielkiej Brytanii62).   

SamSam wyrządził szkody w pięciu wydziałach miasta Atlanta – w tym 
w systemie sądów, opłat za wodę, w wodociągach i policji.  
Miasto poniosło jak dotąd wydatki rzędu ok. 2,6 mln dol. związane  
z reakcją na atak i z naprawianiem szkód. Większość wydanej kwoty 
związana była z dochodzeniem, zatrudnieniem dodatkowej obsługi 
systemów informatycznych, ekspertyzami, a także usługami 
konsultingowymi (tzw. incident response consulting realizowane przez 
firmę Ernst & Young)63.  

Nie wiadomo, czy okup został zapłacony. Prowadzona jest jednak 
dyskusja, czy koszty reakcji (2,6 mln.) były uzasadnione, tzn. czy nie 
lepiej byłoby zapłacić okup. Przeciwnicy płacenia okupu wskazują,  
że Atlanta wydając te pieniądze (co prawda w trybie awaryjnym), 
udoskonaliła zabezpieczenia w systemach bezpieczeństwa sieci miasta 

                                                      
61 L. Newman, Atlanta Spent $2.6M to Recover From a $52,000 Ransomware Scare, 

23.04.2018, https://www.wired.com/story/atlanta-spent-26m-recover-from-
ransomware-scare/ [odczyt: 26.04.2018]. 

62 W sumie zaatakowanych zostało ponad 150 krajów na całym świecie. Zob.  
R. Engelaar, What happens when a city comes under ransomware attack, 
5.04.2018, http://www.theweek.co.uk/92711/what-happens-when-a-city-comes-
under-ransomware-attack [odczyt: 26.04.2018]. 

63 L. Newman, The Ransomware That Hobbled Atlanta Will Strike Again, 30.03.2018, 
https://www.wired.com/story/atlanta-ransomware-samsam-will-strike-again/ 
[odczyt: 26.04.2018]. 

https://www.wired.com/story/atlanta-spent-26m-recover-from-ransomware-scare/
https://www.wired.com/story/atlanta-spent-26m-recover-from-ransomware-scare/
http://www.theweek.co.uk/92711/what-happens-when-a-city-comes-under-ransomware-attack
http://www.theweek.co.uk/92711/what-happens-when-a-city-comes-under-ransomware-attack
https://www.wired.com/story/atlanta-ransomware-samsam-will-strike-again/
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i jest lepiej przygotowana na podobne ataki w przyszłości.  
W tym sensie wydatki można uznać za uzasadnione i trafione.64  

Oprogramowanie szantażujące jest w większym stopniu szkodliwe dla 
coraz bardziej zdigitalizowanych instytucji publicznych (szczególnie  
w dużych miastach). Istotne ryzyko dotyczy instytucji służby zdrowia, 
które mogą być bardziej skłonne płacić okup, aby nie ryzykować 
życiem pacjentów (w Wielkiej Brytanii podczas ataku na National 
Health System ok. 6900 wizyt lekarskich zniknęło z systemu i pacjenci 
ci nie otrzymali pomocy w zaplanowanym czasie)65. Wszystkie tego 
rodzaju przypadki, pokazują na duży potencjał wykorzystania tego 
rodzaju ataków jako elementów wojny hybrydowej bądź 
konwencjonalnej.  

Rekomendacje: Wszystkie polskie instytucje publiczne, zwłaszcza 
operujące dużymi zbiorami danych osobowych (ZUS, NFZ) oraz duże 
miasta jako całości powinny przygotować i regularnie ćwiczyć różne 
scenariusze reagowania (uwzględniające rachunki zysków i kosztów 
związanych z ewentualnością uiszczenia okupu) na wypadek 
zastosowania ransomeware. [TJ/KP]  

 

 

  

                                                      
64 L. Newman, Atlanta Spent $2.6M to Recover From a $52,000 Ransomware Scare, 

23.04.2018, https://www.wired.com/story/atlanta-spent-26m-recover-from-
ransomware-scare/ [odczyt: 26.04.2018]. 

65 R. Engelaar, What happens when a city comes under ransomware attack, 
5.04.2018, http://www.theweek.co.uk/92711/what-happens-when-a-city-comes-
under-ransomware-attack [odczyt: 26.04.2018]. 

 

https://www.wired.com/story/atlanta-spent-26m-recover-from-ransomware-scare/
https://www.wired.com/story/atlanta-spent-26m-recover-from-ransomware-scare/
http://www.theweek.co.uk/92711/what-happens-when-a-city-comes-under-ransomware-attack
http://www.theweek.co.uk/92711/what-happens-when-a-city-comes-under-ransomware-attack
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Potrzeba prowadzenia audytu bezpieczeństwa 
urządzeń przenośnych oraz kont w Google, innych 
portalach i mediach społecznościowych wśród 
kierownictwa państwa polskiego i innych pracowników 
administracji centralnej wysokiego szczebla oraz 
pracowników służb specjalnych  

ANALIZA 

9 kwietnia 2018. Dnia 24 marca br. nieznany szerzej informatyk 
opublikował serię tweetów uświadamiających opinii publicznej,  
jak szeroki zakres danych użytkowników rejestruje Google66. Wpisy te 
spotkały się z wielkim zainteresowaniem internautów i zostały 
następnie przedrukowane na łamach „The Guardian”67. W domyślnym 
wariancie Google zapisuje m.in.: 

1. precyzyjne dane geolokalizacji urządzeń przenośnych powiązanych 
z kontem użytkownika, takie jak miejsca, daty i godziny przybycia, 
prawdopodobny sposób dotarcia na miejsce (pieszo, rowerem, 
autem, koleją, samolotem itp.) oraz czas trwania wizyty,  
a w większych centrach handlowych także nazwy odwiedzonych 
sklepów; 

2. historię haseł wyszukanych przez Google, z dokładną datą ich 
wprowadzenia do wyszukiwarki, w podziale na produkty Google,  
a więc hasła z wyszukiwarki ogólnej,  wyszukiwarki grafiki, map czy 
ze sklepu z aplikacjami Google Play; 

3. dane obrazujące sposób korzystania z aplikacji mobilnych, w tym 
nazwy wszystkich pobranych kiedykolwiek aplikacji, datę, godzinę  
i czas trwania poszczególnych sesji oraz nazwy innych kont,  
z którymi  użytkownik nawiązywał kontakt za ich pośrednictwem; 

4. dane na temat aktywności fizycznej z aplikacji fitnessowej Google 
Fit, w tym informacje o liczbie dziennie przebytych kroków czy 
zarejestrowanych treningach;   

5. wiadomości ze skrzynki pocztowej Gmail, w tym katalog spamu  
i wiadomości przeniesionych do kosza;  

                                                      
66 https://twitter.com/iamdylancurran/status/977559925680467968 [odczyt: 

09.04.2018]. 
67 D. Curran, Are you ready? Here is all the data Facebook and Google have on you, 

30.03.2018, https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/mar/28/all-
the-data-facebook-google-has-on-you-privacy [odczyt: 10.04.2018]. 
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6. listę kontaktów w Google i systemie operacyjnym Android,  
w tym numery telefonów czy adresy e-mail; 

7. listę kontaktów w serwisie Google+; 
8. pliki przechowywane w usłudze przestrzeni dyskowej w chmurze 

Google Drive; 
9. archiwum konwersacji w aplikacji Google Hangouts, w tym katalog 

wysłanych zdjęć; 
10. listę wydarzeń z kalendarza Google Calendar; 
11. utworzone playlisty, historię wyszukiwania i przeglądania 

materiałów video w serwisie YouTube; 
12. spis książek wyszukanych w usłudze Google Books wraz z datą  

i godziną ich przeglądania; 
13. historię reklam wyświetlonych użytkownikowi w ramach 

świadczenia przez Google usługi AdWords; 
14. nagrania rejestrowane w związku z realizacją usługi 

rozpoznawania głosu. 

Google udostępnia swoim użytkownikom funkcjonalności My 
Activity68, Time Line69, oraz Take Out70, które mają umożliwiać im 
przeglądanie i pobieranie swoich danych oraz usuwanie wybranych 
informacji. Zakładka Zarządzanie Aktywnością w funkcjonalności My 
Activity pozwala ponadto na zmianę ustawień prywatności w zakresie 
rejestrowania danych geolokalizacji, danych z wyszukiwarek i aplikacji, 
danych z urządzeń mobilnych, aktywności związanej z przetwarzaniem 
głosu oraz danych z serwisu YouTube. 

                                                      
68 https://myactivity.google.com/myactivity [odczyt: 09.04.2018]. 
69 https://www.google.com/maps/timeline?pb [odczyt: 09.04.2018]. 
70 https://takeout.google.com/settings/takeout [odczyt: 09.04.2018]. 
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Rysunek 1. Podsumowanie danych geolokalizacji, zarejestrowanych na koncie 
aktywnym od 2009 roku. Użytkownik ma możliwość filtrowania danych 
według daty oraz miejsca. 
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Rysunek 2.  Wybrane elementy funkcjonalności Time Line na przykładzie 
istniejącego konta Google. Źródło: 
https://www.google.com/maps/timeline?pb [odczyt: 09.04.2018]. 
Pogłębione informacje na temat obecności w wybranym miejscu. 
Użytkownik ma podgląd dni, w których w nim przebywał. Po wybraniu 
dnia wizualizowana jest przebyta trasa, w rozbiciu na godziny i sposoby jej 
pokonywania.  

Komentarz: Choć przywołane publikacje nie wniosły nowej wiedzy dla 
cyberbezpieczeństwa, duże zainteresowanie wpisami może 
sugerować, że dla wielu internautów zakres i szczegółowość 
zbieranych przez Google danych były nieprzyjemnym zaskoczeniem. 
Nawet w przypadku przeciętnego użytkownika, fakt gromadzenia 
rozbudowanego, z dnia na dzień powiększającego się zbioru 
wrażliwych danych o jego aktywności, niesie za sobą wiele zagrożeń.  
Z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, obawy może budzić sama 
przewaga informacyjna podmiotów zagranicznych – łatwy ogląd cech 
poszczególnych polskich obywateli, a także całego społeczeństwa. 
Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji, dane dotyczące zwyczajów, 
pokonywanych tras i sposobu poruszania się, sieci kontaktów, treści 
wiadomości czy sposobów komunikowania się, umożliwią identyfikację 
trudno uchwytnych cech, niekiedy nieuświadamianych sobie przez 
samych obserwowanych, np. ich poglądów politycznych, cech 
osobowości, podatności na wpływy, czy choroby psychiczne. 
Niezależnie od zakazu prowadzenia tego typu analiz, przewidzianego  
w unijnym Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych 
(RODO)71, wyciek takich danych mógłby mieć poważne konsekwencje. 
Dostęp do nich mógłby m.in. ułatwiać działalność werbowniczą obcych 
służb w Polsce, np. poprzez wykorzystanie zebranych informacji do 
rozpoznawania cech, słabych punktów i podatności emocjonalnych 
charakterystycznych dla jednostek i dla wielkiej grupy osób (takiej jak 
populacja kraju). Wiedza taka mogłaby być także wykorzystana 
później, gdy konkretna osoba obejmie ważne stanowisko. Zagrożenia 
te są oczywiście szczególnie duże w przypadku osób, które już teraz 
pełnią ważne funkcje w państwie polskim –  kierownictwa państwa  
i innych pracowników administracji centralnej wysokiego szczebla oraz 
funkcjonariuszy służb specjalnych – a których aktywność w nowych 

                                                      
71 RODO zacznie obowiązywać 25 maja br. 
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mediach wydaje się niedostatecznie uregulowana72. Z myślą o nich, 
sformułowano poniżej kilka rekomendacji. 

Rekomendacje: 

1. Kluczowe osoby w państwie powinny poddawać audytowi 
bezpieczeństwa swoje prywatne urządzenia przenośne (zwłaszcza 
smartfony) oraz konta w Google, innych portalach i mediach 
społecznościowych. Przed objęciem ważnego stanowiska i w trakcie 
jego pełnienia, ekspert ds. bezpieczeństwa powinien – w ich 
obecności – dokonywać przeglądu i ewentualnej korekty 
konfiguracji urządzeń i kont (np. blokując możliwość rejestrowania 
danych geolokalizacji, wyszukiwanych haseł, czy głosu).  

2. Należy dopilnować, aby decydenci nie korzystali ze smartfonów 
uznawanych za podatne na ataki73, oraz nie wnosili smartfonów 
na spotkania służbowe. Ponadto, zaleca się przeprowadzenie 
audytu, który umożliwi oszacowanie jakiego typu urządzenia – i przy 
jakim poziomie zabezpieczeń – stosowane są w celach służbowych 
w polskiej administracji centralnej. 

3. Przeprowadzenie powyższych działań może wymagać zmian  
w regulaminach pracy. Od kandydatów na pracowników 
administracji centralnej wysokiego szczebla i służb specjalnych 
powinna być pobierana zgoda na poddanie audytowi 
bezpieczeństwa prywatnych urządzeń przenośnych oraz kont  
w Google, innych portalach i mediach społecznościowych.  

4. Służby powinny rozważyć korektę ankiety bezpieczeństwa 
osobowego w taki sposób, by od osób podlegających procedurze 
bezpieczeństwa pozyskiwać zgodę na przeglądanie danych 
udostępnionych w Google, innych portalach i mediach 
społecznościowych. Praktyka ta mogłaby skłonić osoby podlegające 

                                                      
72 Jedną z regulacji, do których dotarł Zespół, są Zalecenia dotyczące bezpiecznego 

korzystania z mediów społecznościowych, wersja 1.0, Warszawa 2016. Dokument 
ten postuluje (a nie: nakazuje) wprawdzie ogólną racjonalizację korzystania  
z mediów społecznościowych, nie ma w nim jednak mowy o ryzykach, jakie wiążą 
się z konkretnymi ustawieniami serwisów czy aplikacji, jak np. z przyzwoleniem 
na śledzenie i rejestrowanie lokalizacji urządzenia. Ponadto, zalecenia te są 
adresowane wyłącznie do pracowników MON. 

73 W tym kontekście szczególnie niebezpieczne wydają się urządzenia 
telekomunikacyjne chińskich producentów, np. Huawei i ZTE Corp.; por. sygnał  
w „Biuletynie OSnWC” nr 13 z marca 2018 roku, pt. Amerykański regulator 
telekomunikacyjny ostrzega przed chińskimi urządzeniami oraz tekst USA 
zakazują amerykańskim podmiotom sprzedaży oprogramowania i części 
chińskiemu gigantowi ZTE w niniejszym Biuletynie. 
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procedurze do rezygnacji lub znaczącego ograniczenia korzystania  
z takich usług, np. w zakresie przyzwolenia na rejestrowanie 
najbardziej wrażliwych danych aktywności użytkownika,  
a to zmniejszyłoby ryzyka związane z możliwym dostępem do takich 
informacji podmiotów zagranicznych. [SB, NH/zespół OSnWC] 
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Sztuczna inteligencja – wyzwanie dla polityki  
publicznej RP 

ANALIZA 

Główne tezy 

 W coraz większej liczbie państw uświadamiana jest potrzeba 
wypracowania i wcielenia w życie polityki publicznej dotyczącej 
sztucznej inteligencji (dalej: AI). AI zaczyna być traktowana jako 
czynnik zmian nowego typu, który najprawdopodobniej 
wygeneruje głębokie zmiany społeczne, w tym geopolityczne, 
których nie sposób obecnie przewidzieć. 

 Mimo poważnych obaw co do zagrożeń związanych z AI, kraje 
rozwinięte decydują się na poświęcanie coraz większych 
środków na badania i rozwój w tym zakresie. 

 Aktywność danego kraju na polu badań i zastosowań AI może 
definitywnie przesądzić o jego miejscu na arenie 
międzynarodowej.  

 Należy przyjąć, że bez własnych (co oznacza: także 
opracowanych wspólnie z sojusznikami, np. z rejonu Trójmorza) 
technologii AI Polska gospodarka nie będzie w stanie utrzymać 
zdolności konkurencyjnych w wymianie międzynarodowej,  
a polskie państwo nie będzie potrafiło zadbać o 
bezpieczeństwo narodowe. 

Wprowadzanie 

Od swojego powstania w roku 2016 Ośrodek Studiów nad Wyzwaniami 
Cywilizacyjnymi Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki 
Wojennej monitoruje rozwój nowych technologii pod kątem wyzwań, 
jakie technologie te przynoszą dla bezpieczeństwa narodowego RP. 
Wyniki naszej pracy prezentowane są w comiesięcznych biuletynach74, 
a wśród obserwowanych technologii jest oczywiście także rozwój 
systemów sztucznej inteligencji (dalej: AI - od angielskiego artificial 
intelligence). 

W ostatnim okresie coraz więcej krajów wypracowuje polityki 
państwowe w odniesieniu do sztucznej inteligencji. Bezpośrednim 

                                                      
74 Zob. Pilna potrzeba wypracowania polityki państwa wobec sztucznej inteligencji, 

„Biuletyn OSnWC” nr 3, kwiecień 2017; Amerykańska agencja oceny technologii 
zaproponowała regulacje związane ze sztuczną inteligencją, „Biuletyn OSnWC” nr 
6, lipiec 2017; Chiny konsolidują narodowy program rozwoju sztucznej 
inteligencji, „Biuletyn OSnWC” nr 13, marzec 2018. 
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impulsem do sporządzenia niniejszego opracowania jest ogłoszenie 
pod koniec marca 2018 przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona 
decyzji, że Francja do końca jego kadencji prezydenckiej (rok 2022) 
zainwestuje prawie 1,5 mld euro w badania nad AI jako część strategii 
przyśpieszenia innowacji75. 

Ogłoszenie tej decyzji wiązało się z prezentacją raportu 
przygotowanego pod kierownictwem wybitnego matematyka i członka 
francuskiego parlamentu Cedrica Villaniego76. Jednocześnie Macron 
udzielił obszernego wywiadu renomowanemu czasopismu 
branżowemu Wired77, który to wywiad ukazuje, że problematykę AI 
prezydent Francji ma głęboko przemyślaną, prezentując ogląd spraw 
dalece wykraczający poza standardową narrację polityczną. Ogłaszając 
decyzję, Macron podkreślił potrzebę zbudowania we Francji  
i w Europie78 całego ekosystemu AI. Dodał, że istnieje potrzeba 
wypracowania polityki w sprawie otwartego dostępu do danych. 
Podkreślił również, że kwestia rozwoju AI musi być przemyślana  
z politycznego i etycznego punktu widzenia. Jego zdaniem w formie 
dialogu należy dążyć do wspólnego rozumienia AI. Istnieje również 
potrzeba regulacji badań i funkcjonowania systemów AI.  

Macron nie ukrywa przy tym, że Francja pozostaje znacznie z tyłu za 
Chinami i USA pod względem zaawansowania badań nad AI. Wskazuje 
również, że w sytuacji wysokiego deficytu Francji, finansowanie będzie 
płynęło ze wspólnych francusko-niemieckich projektów. Należy 
zakładać, że za tymi słowami pójdą wielowymiarowe działania.  

W tym kontekście stawiamy mocną tezę: Jeśli RP w najbliższym czasie 
nie wypracuje i niezwłocznie nie wcieli w życie swojej własnej  
– dodajmy: przełomowej, czy raczej przełamującej dotychczasowe 
niesprawności instytucjonalne – polityki rozwoju AI, należy się liczyć  
z tym, że wszelkie plany znalezienia się RP wśród grupy krajów 
współwyznaczających kierunki rozwoju naszego kontynentu skończą 

                                                      
75 L. Cerulus, Macron: France to invest nearly €1.5B for AI until 2022, 29.03.2018,  

https://www.politico.eu/pro/macron-france-to-invest-nearly-e1-5-billion-for-ai-
until-2022/ [odczyt: 02.04.2018]. 

76 C. Villani, For a Meaningful Artificial Intelligence: Towards a French And European 
Strategy, 2018; https://www.aiforhumanity.fr/pdfs/MissionVillani_Report_ENG-
VF.pdf [odczyt: 28.04.2018]. 

77 N. Thompson, Emmanuel Macron talks to Wired about France’s AI strategy, 
31.03.2018, https://www.wired.com/story/emmanuel-macron-talks-to-wired-
about-frances-ai-strategy/ [odczyt: 29.04.2018]. 

78 Warto zaznaczyć, że w wypowiedziach Macrona oraz w raporcie Villaniego 
konsekwentnie jest stosowany zwrot: „we Francji i w Europie”.  

https://www.wired.com/story/emmanuel-macron-talks-to-wired-about-frances-ai-strategy/
https://www.wired.com/story/emmanuel-macron-talks-to-wired-about-frances-ai-strategy/
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się niepowodzeniem. Powód jest jeden i ma charakter jednocześnie 
technologiczny i polityczny: przyśpieszenie w ostatnich latach rozwoju 
systemów AI jasno pokazuje, iż nie jest to jedna z wielu nowoczesnych, 
szybko rozwijających się technologii. AI staje się tą kluczową 
technologią, od której najprawdopodobniej będą zależały szanse 
rozwojowe we wszystkich pozostałych obszarach życia społecznego79. 
Celem niniejszego opracowania jest uzasadnienie powyższej 
rekomendacji. 

We wspomnianym raporcie Villaniego trafnie wskazuje się,  
iż „łańcuchy wartości, zwłaszcza w sektorze cyfrowym, są dziś 
globalne, a kraje, które stają się liderami na polu sztucznej inteligencji 
nie tylko przechwycą wiele zasobów z systemów, które pomagają 
przekształcać, ale także będą te systemy kontrolować, stawiając na 
porządku dziennym zagadnienie niepodległości innych krajów. (…) 
Sztuczna inteligencja staje się z jednym z kluczy do przyszłości” 
(kursywa dodana)80. Powyższe słowa wyznaczają jeden  
z podstawowych kontekstów dla niniejszej analizy. Jest to kontekst 
tym istotniejszy, iż przywołany raport zakłada, że już obecnie Francja  
i Europa pod wieloma względami mogą być traktowane jako 
„cyberkolonie”81 światowych gigantów technologicznych, takich jak 
GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple). Raport wyciąga z tego 
oczywisty wniosek, że sytuacja powyższa stanowi powód, dla którego 
rola państwa musi zostać ponownie potwierdzona. Nie można bowiem 
liczyć na to, że same mechanizmy rynkowe są w stanie gwarantować 
polityczną suwerenność82. 

                                                      
79 Z tego powodu nie odnosimy się szerzej do opublikowanego niedawno przez 

Instytut Sobieskiego raportu dotyczącego m.in. sztucznej inteligencji – zob.  
B. Michałowski, A. Przegalińska, A. Poniewierski,  Internet of Things (IoT)  
i Artificial Intelligence (AI) w Polsce. Jak wykorzystać rewolucję technologiczną 
Internetu Rzeczy i Sztucznej Inteligencji w rozwoju Polski, 
http://www.sobieski.org.pl/iot-i-ai-w-polsce/ [odczyt: 29.04.2018]. Jest to bardzo 
interesujące i ważne opracowanie, ale zorientowane przede wszystkim na dość 
ograniczoną perspektywę rynkową. Warto podkreślić jednak, że raport ten 
zawiera szereg wartych dyskusji rekomendacji szczegółowych. 

80 C. Villani, op.cit, s. 5.  
81 Tamże, s. 6. 
82 Tamże. Dla porównania stanowisko Indii jest wyrażane tak: „Gdy Chiny czynią 

gwałtowny postęp w badaniach nad AI, staje się imperatywem, by Indie 
traktowały AI jako krytyczny element narodowej strategii bezpieczeństwa – 
rekomenduje pochodzący z sierpnia 2016 raport zatytułowany Indie i rewolucja AI 
sporządzony przez Shashiego Shekhara Vempati z Carnegie Endowment for 
International Peace, Why India needs an AI policy,  

http://www.sobieski.org.pl/iot-i-ai-w-polsce/
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Powyższy akapit sygnalizuje kontekst, w jakim trzeba rozważyć i – jak 
twierdzimy – poddać głębokiej przebudowie politykę gospodarczą, 
naukową, edukacyjną, a także kulturalną RP.  

Istnieje mnóstwo opracowań na temat korzyści, jakie AI przyniesie  
(np. w medycynie83 i transporcie84). Nie zaprzeczając tym korzyściom, 
w niniejszym opracowaniu patrzymy jednak na AI przede wszystkim 
pod kątem zagrożeń oraz pod kątem zadań, jakie rozwój badań nad AI 
stawia przed państwem polskim.  

Epoka niepewności 

Od czasu upowszechnienia się Internetu rozwój technologiczny uzyskał 
tempo rozwoju wcześniej niespotykane. Wcześniejsze modele tego 
rozwoju mówiące o liczonych w latach przedziałach czasowych między 
(1) powstaniem wynalazku, jego (2) opatentowaniem, (3) 
urynkowieniem oraz (4) społecznymi konsekwencjami 
upowszechniania tego wynalazku (nowej technologii) utraciły swoją 
aktualność. Obecnie np. aplikacja na smartfon niemal natychmiast po 
jej opracowaniu może wejść na rynek, zostać ściągnięta przez miliony 
użytkowników i zmieniać wzorce społecznych zachowań85. 

W istocie ludzkość nie wie dokładniej, jakie i jak głębokie przemiany 
cywilizacyjne – w ludzkiej mentalności i w strukturach społecznych  
– Internet już wprowadził, jakie procesy uruchomił, jakie zatrzymał, 
które przesterował, jakie wreszcie procesy wcześniej oddzielone, 
splątał ze sobą. W jeszcze mniejszym stopniu wiemy, co ludzkość 
niebawem czeka. Niewiedza ta wiąże się z rewolucją cyfrową, która 
błyskawicznie i szeroko – w porównaniu do epok wcześniejszych  
– przekształca życia społeczne na całej planecie. 

                                                                                                                               
http://www.livemint.com/Politics/bEcUIEcRE25IIfxv8OiXtO/Why-India-needs-an-
AI-policy.html [odczyt: 14.04.2017]. 

83 Np. JASON, Artificial Intelligence for Health and Health Care, grudzień 2017, 
https://www.healthit.gov/sites/default/files/jsr-17-task-
002_aiforhealthandhealthcare12122017.pdf [odczyt: 29.04.2018] 

84 Np. J. Camhi, AI IN SUPPLY CHAIN AND LOGISTICS: How AI will reshape the 
logistics and transportation industry, 22.01.2018, 
http://www.businessinsider.com/ai-supply-chain-logistics-report-2018-1?IR=T 
[odczyt: 29.04.2018]. 

85 Przykładem może być aplikacja Tinder – mobilny portal randkowy korzystający  
z lokalizacji jego użytkowników, którego popularność w wielu krajach przyczynia 
się do utrwalenia nawyku przelotnych związków seksualnych i opóźnia decyzje  
o zawieraniu trwałych związków małżeńskich lub partnerskich. 

http://www.livemint.com/Politics/bEcUIEcRE25IIfxv8OiXtO/Why-India-needs-an-AI-policy.html
http://www.livemint.com/Politics/bEcUIEcRE25IIfxv8OiXtO/Why-India-needs-an-AI-policy.html
https://www.healthit.gov/sites/default/files/jsr-17-task-002_aiforhealthandhealthcare12122017.pdf
https://www.healthit.gov/sites/default/files/jsr-17-task-002_aiforhealthandhealthcare12122017.pdf
http://www.businessinsider.com/ai-supply-chain-logistics-report-2018-1?IR=T


Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 

 

38 
 

Przykładowo, odnośnie nierówności społecznych często spotyka się 
pogląd, iż Internet – którego rozwój uosabiany jest dziś przez Dolinę 
Krzemową – przyczynił się do ich istotnego w skali globalnej, a także  
w wielu krajach wzrostu. Wskazuje się, że w przypadku USA Internet 
przyczynił się do pogłębienia społecznego wykluczania 
Afroamerykanów, Latynosów oraz rdzennych mieszkańców Ameryki 
Północnej, tj. Indian z pracy w sektorach wysokich technologii86. 

Epoka niepewności bierze się m.in. stąd, iż tempo i zakres zmian 
społecznych zdają się przekraczać zdolności adaptacyjne nie tylko 
jednostek ludzkich, ale całych instytucji i systemów społecznych.  
W tym kontekście celem niniejszego opracowania jest dostarczenie 
przybliżonej mapy zagrożeń, jakie rozwój AI przynosi. Zagrożenia te 
można ujmować na różne sposoby. Tu proponujemy kilka spośród 
wielu możliwych ich klasyfikacji.  

Pierwsza to klasyfikacja zagrożeń przynoszonych przez rozwój AI ze 
względu na ich skalę, ze względu na to, do czego się odnoszą:  

1. Zagrożenia dla egzystencji ludzkości. 

2. Zagrożenia dla demokratycznej Cywilizacji Zachodu. 

3. Zagrożenia dla Polski. 

Łatwo zauważyć, że o ile zagrożenia typu (1) i (2) dotyczą także 
naszego kraju, to procesy niekorzystne dla interesów RP wcale nie 
muszą być postrzegane jako szkodliwe dla Cywilizacji Zachodu lub 
ludzkości jako takiej. Niżej omówimy te typy zagrożeń po kolei.  

Inna klasyfikacja, przydatna dla uzyskania przez naszą mapę pewnej 
głębi analitycznej, jest skonstruowana pod kątem źródeł pochodzenia 
zagrożeń.  

A. Zagrożenia pochodzące od samych systemów AI – gdyby 
uzyskały one jakąś formę intencjonalności, podmiotowości. 

B. Zagrożenia spowodowane wykorzystywaniem systemów AI 
przez ludzi do działań wrogich wobec innych ludzi. 

C. Zagrożenia spowodowane niezamierzonymi efektami 
ubocznymi rozwoju AI mimo braku złych intencji za strony 
konstruktorów i/lub użytkowników systemów AI. 

                                                      
86 Zob. S. U. Noble, Algorithms of Oppression: How search engines reinforce racism, 

New York University Press, 2018. 
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Systemy społeczne zazwyczaj działają kulturowo. Znaczy to, że zespoły 
reguł kulturowych (w tym działających w trybie wiedzy milczącej) 
interweniują w proces osiągania wyznaczonych celów ze względu na 
kryteria takie jak: stosowność, przyzwoitość, moralność, estetyczność 
etc. Zagrożenia typu (A) wynikają stąd, iż systemy AI takim 
ograniczeniom nie zawsze muszą podlegać, co więcej – podobnie jak 
niekiedy jest z psychopatami wśród ludzi – tym bardziej mogą być 
skuteczne i opłacalne, im mniej są kulturowo, etycznie wrażliwe. 

Zagrożenia typu (B) wiążą się z tym, że możliwe jest świadome 
zaprogramowanie AI do osiągania niecnych celów albo też użycie 
neutralnych etycznie systemów AI do uzyskania niemoralnych 
przewag. Zagrożenia typu (C) wiążą się ze spontanicznie wyłaniającą 
się stronniczością (bias) algorytmów87 jak i z sytuacjami, gdy AI 
zaprogramowana do wykonywania pożytecznych zadań, wymyka się 
spod kontroli twórców i działa w trybie, który w odniesieniu do 
człowieka nazwalibyśmy psychopatycznym („cel uświęca środki”).  

Sytuacje (C) mogą wynikać np. z konfliktów bądź nawet wojen między 
systemami AI, zarządzającymi nie tylko systemami uzbrojenia  
(np. chmurami autonomicznych dronów bojowych), które prowadzą 
do masowych ofiar, ale także inwestycjami giełdowymi, optymalizacją 
zużycia energii dostarczanej do miast etc. W świetle już dostępnych 
technologii uzależniających (addictive technologies) bez większego 
kłopotu można wyobrazić sobie szkodliwe efekty rozwiązań mających 
na celu trzymanie ludzi na „smyczy emocjonalnej”. Niekontrolowane 
upowszechnianie coraz bardziej wyrafinowanych takich technologii 
może prowadzić do destabilizacji podstawowych mechanizmów 
równowagi społecznej, także w wymiarze międzynarodowym,  
a w warunkach skrajnych nawet prowadzić do niedających się 
przewidzieć głębokich kryzysów w częściach systemów społecznych. 

Definicje AI 

Spory wokół najtrafniejszego zdefiniowania AI to kwestia, którą tu  
w zasadzie pomijamy. Dla ogólnej orientacji wskażemy, że AI często 
bywa traktowana jako „program, którego ambitnym celem jest 

                                                      
87 W. Knight, Biased Algorithms Are Everywhere, and No One Seems to Care, 

12.07.2017;  https://www.technologyreview.com/s/608248/biased-algorithms-
are-everywhere-and-no-one-seems-to-care/ [odczyt: 08.08.2017]; T. Greene, 
Biased data teaches algorithms how to discriminate, 4.07.2017,  
https://thenextweb.com/artificial-intelligence/2017/07/04/racially-biased-
algorithms-explained-by-harvard-mathematician/#.tnw_6aRuXuT5 [odczyt: 
12.11.2017] 

https://www.technologyreview.com/s/608248/biased-algorithms-are-everywhere-and-no-one-seems-to-care/
https://www.technologyreview.com/s/608248/biased-algorithms-are-everywhere-and-no-one-seems-to-care/
https://thenextweb.com/artificial-intelligence/2017/07/04/racially-biased-algorithms-explained-by-harvard-mathematician/#.tnw_6aRuXuT5
https://thenextweb.com/artificial-intelligence/2017/07/04/racially-biased-algorithms-explained-by-harvard-mathematician/#.tnw_6aRuXuT5
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zrozumienie i odtworzenie ludzkiego poznania; stworzenie procesów 
poznawczych porównywalnych do tych, jakie występują u istot 
ludzkich”88. 

Traktując powyższą definicję jako użyteczną, za błędne uważamy 
ograniczanie rozumienia AI (a w konsekwencji związanych z tym 
wyzwań) do sytuacji polegającej na tym, iż wyłania się jakiś system 
poznania i działania, który pod kluczowymi względami przypomina 
ludzki umysł. A zatem: potrafi się z ludźmi komunikować, ma podobną 
do naszej formę samoświadomości, potrafi się samodzielnie, w stopniu 
pokrewnym do tego, w jakim jest to dane wielu ludziom, uczyć, 
samokontrolować, planować działania oraz współpracować z innymi 
systemami cechującymi się podobnymi właściwościami. Błędne jest 
ograniczanie naszego pojmowania właściwości AI, a zatem i możliwych 
zagrożeń z jej strony, do naszych wyobrażeń sprawstwa i intencji 
ludzkich – do posiadania woli – dobrej lub złej; do posiadania pewnego 
zestawu emocji, wrażeń, obaw i pragnień – np. lęku przed 
niepewnością mogącego prowadzić do potrzeby kontrolowania 
otoczenia. Systemy AI mogą, ale nie muszą posiadać niektórych, 
uznawanych przez nas za specyficznie ludzkie, cech, by stanowić 
poważne wyzwanie. 

Wystarczy, że systemy AI posiadają niektóre z właściwości ludzkiego 
poznania (np. przyswajanie informacji i wyciąganie na ich podstawie 
samodzielnych wniosków – co, jak wiadomo, już jest faktem) w stopniu 
dającym przewagę nad niektórymi ludźmi lub/i przez ludzi 
stworzonymi instytucjami albo urządzeniami. AI nie musi posiadać 
przewagi nad ludzkością jako całością, by stanowić wyzwanie. 
Wystarczy, że będzie sprawniejsza na wybranych polach – zwłaszcza na 
takich, które w danej fazie ewolucji techno-kulturowej są decydujące – 
aby była czynnikiem zmian społecznych posuniętych dalej niż nasze 
możliwości ich rozumienia i/lub kontrolowania. 

Słowem, z punktu widzenia procesów badań i zastosowań, które już są 
w toku, błędne jest rozumienie AI – występujące w niektórych 
definicjach89 – po prostu jako maszynową symulację ludzkiej 

                                                      
88 Od takiej właśnie definicji wychodzi Villani w swym raporcie - C. Villani, op.cit, s. 

4. 
89 Zob. np.: „the simulation of human intelligence processes by machines, especially 

computer systems. These processes include learning (the acquisition of 
information and rules for using the information), reasoning (using the rules to 
reach approximate or definite conclusions), and self-correction”, 
http://searchcio.techtarget.com/definition/AI [odczyt: 08.02.2017] 

http://searchcio.techtarget.com/definition/AI
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inteligencji. Obecnie działające systemy AI nierzadko wykonują 
zadania, z którymi ludzka inteligencja nie jest w stanie sobie  
w rozsądnym czasie poradzić – np. szybkie wybranie spośród tysięcy 
możliwych ofert najszybszego i najtańszego połączenia lotniczego na 
dany dzień. 

Nieporozumienia wokół wyzwań, jakie niesie AI, podobnie zresztą jak  
i wszelkich wyzwań, jakie niesie przyszłość, wiążą się ze stałą, 
przynoszącą powtarzalne kłopoty, właściwością ludzkiego myślenia, 
którą wyraża znana formuła, że generałowie zazwyczaj dobrze są 
przygotowani do toczenia poprzedniej wojny90. Często błędnie 
spodziewamy się, że to, co nastąpi, będzie pod jakimiś istotnymi 
względami tylko lekko skorygowaną kontynuacją tego, co już 
potrafiliśmy myślowo opanować (i, co za tym idzie, często już 
przygotować się na to praktycznie). 

Podsumowując niniejszą cześć definicyjną, dla lepszej orientacji 
proponujemy następującą typologię systemów AI: 

1. Specjalistyczna AI wykonująca zadania sprawniej, niż jest  
w stanie uczynić to jakikolwiek poszczególny człowiek lub 
zespół ludzki.  

2. Specjalistyczna AI wykonująca sprawnie zadania, których nie 
jest w stanie wykonać żaden człowiek;  

3. Specjalistyczna AI wykonująca sprawnie jakieś zadania, których 
nie potrafi wykonać ani zrozumieć jakikolwiek człowiek. 

4. Ogólna sztuczna inteligencja (artificial general intelligence  
– AGI) sprawniejsza poznawczo niż jakikolwiek człowiek. 

5. AGI inteligentniejsza niż cała ludzka kultura (cywilizacja), czyli 
Singularity. 

Zwróćmy także uwagę, że przytoczona definicja pozwala na patrzenie 
na AI nie tylko jako na samodzielnie funkcjonujące systemy 
poznawcze, ale jako na systemy wspomagające, poszerzające ludzką 
inteligencję.  

 

 

 

                                                      
90 Właściwość ta wynika, naszym zdaniem, z tej właściwości pracy ludzkiego umysłu, 

która przez psychologów jest określania mianem „skąpca poznawczego” – bliżej 
zob. A. Zybertowicz i in, Samobójstwo Oświecenia? Jak neuronauka i nowe 
technologie pustoszą ludzki świat, Kraków: Wydawnictwo Kasper 2015. 
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AI a technologie 

Wydaje się, iż obecnie nie ma siły bardziej odmieniającej świat niż 
rozwój technologiczny; nie są taką siłą ani wojny, ani państwa, 
ideologie czy ruchy społeczne.  

Jak się wydaje, najbardziej powszechne obawy związane  
z negatywnymi społecznymi konsekwencjami dalszego rozwoju AI 
łączone są z zagrożeniami dla pracy ludzkiej. AI już zmienia strukturę 
rynku pracy w niektórych krajach. Pomijamy tu kwestię, czy rację mają 
pesymiści mówiący, że AI spowoduje dramatyczną redukcję miejsc 
pracy (dawno już prognozowany tzw. „koniec pracy”91) i związane  
z tym negatywne konsekwencje społeczne, czy też optymiści 
podkreślający, że AI będzie raczej jedynie przekształcała rynek pracy. 
Że wypierając pewne typy miejsc pracy, zarazem będzie tworzyła inne, 
w dodatku mniej uciążliwe od wcześniejszych (w to wierzy prezydent 
Macron). W tym fragmencie opracowania przybliżamy kwestie relacji 
między AI a innymi technologiami. 

Oczywiście AI sama jest technologią. Jest jednak jednocześnie taką 
technologią, która posiada potencjał istotnego oddziaływania, a nawet 
transformowania całego szeregu – jeśli nawet nie większości – losów 
innych technologii.  

AI może przyśpieszać lub spowalniać rozwój różnych technologii. Może 
zastępować liczne, inne technologie, może zatrzymywać ich rozwój,  
a nawet kompletnie je unieważniać, odsyłać do lamusa jako zbyt 
kosztowne, niewygodne lub niebezpieczne. Może pozwalać na 
rozwijanie technologii, które w ogóle nie mogłyby funkcjonować bez 
wsparcia ze strony AI. Może pozwolić nie tylko na rozwiązywanie 
problemów poznawczych, z którymi umysł ludzki nie jest w stanie 
sobie poradzić, ale także na sformułowanie takich problemów, których 
samodzielnie ludzkość w ogóle nie byłaby w stanie sformułować (i to 
wcale nie będąc od nas inteligentniejszą w jakimś potocznym sensie). 

Niezależnie od tego, jak relacje między AI a innymi, zwłaszcza tzw. 
nowymi/wyłaniającymi technologiami (neuro, nano, bio, robo, info) się 
ułożą, dotychczasowy rozwój technologii cyfrowych, w tym AI, bez 
wątpienia już wywarł kluczowy wpływ na jedną z podstawowych relacji 

                                                      
91 Określenie „koniec pracy” nawiązuje do klasycznej pracy J. Rifkina, Koniec pracy. 

Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wrocław: 
Wydawnictwo Dolnośląskie 2001. 
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wyznaczających funkcjonowanie ludzkiego świata: na relację między 
człowiekiem/społeczeństwem a techniką w ogóle.  

Autonomizacja procesów rozwoju technologii 

W największym skrócie92 rzecz wygląda tak:  

Ludzie rozwijali technologie od tysiącleci. Poszczególne rozwiązania, od 
zwykłego kija, kamiennej siekiery, poprzez maszynę parową do 
komputera były narzędziami, które tworzyliśmy, rozumieliśmy i nad 
którymi w zasadzie mieliśmy przewagę. My byliśmy panami zaś 
technologie naszymi sługami. Tymczasem od czasu wynalezienia 
Internetu, a rzecz nabrała nowego wymiaru dzięki dwóm kolejnym 
wynalazkom – smartfonowi (pierwszy iPhone pojawił się w roku 2007) 
oraz coraz szerzej rozwijającemu się Internetowi Rzeczy (IoT, 
Industry4) ta wyjściowa relacja między człowiekiem i jego wytworami 
uległa zmianie. Nastąpiło z jednej strony takie, praktycznie stałe 
„podpięcie” miliardów ludzi do Sieci, a z drugiej takie usieciowienie 
nawet prostych zdawałoby się urządzeń domowych jak lodówka, że 
powstał techno-społeczny ekosystem, w którym człowiek i jego 
świadome, przemyślane decyzje odgrywają coraz mniejszą rolę. Rację 
mają ci eksperci, którzy wskazują, że np. w ekosystemach 
inteligentnych miast (smart cities) człowiek i jego potrzeby będą 
stanowić tylko drobne, coraz mniej samodzielne ogniwo, coraz bardziej 
podporządkowane wewnętrznej dynamice racjonalności 
technokratycznej. 

W dodatku wszystkie te procesy dzieją się w sytuacji, gdy, jak 
podkreślają fachowcy93, mimo setek debat i opracowań naukowych nie 
udało się wypracować zadowalających metod przewidywania  
i szacowania społecznych konsekwencji rozwoju techniki (technology 
assesment).  

Wygląda na to, że nie sposób określić, jakie technologie w przyszłości 
będą dominowały, w jaki sposób będą ze sobą współpracowały, a jakie 
blokowały się. Dzisiejszy rozwój technologiczny ma charakter 
rozproszony m.in. w tym sensie, iż obok siebie rozwijane są i rozwijają 
się algorytmy maszynowego automatycznego uczenia się, inteligentne 
leki, systemy wspomagania pracy umysłu, autonomiczne systemy 

                                                      
92 Sprawa ta omawiana jest bliżej w przywołanej wyżej w przypisie książce  

A. ZYbertowicza i in. Samobójstwo Oświecenia?… op.cit.  
93 Zob. E.U. von Weizsäcker i A. Wijkman, Ejże! Kapitalizm, krótkowzroczność, 

populacja i zniszczenie planety, Warszawa: Instytut Badań Stosowanych 
Politechniki Warszawskiej 2018. 
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bojowe, technologie uzależniające, blokchain (i kryptowaluty), 
egzoszkielety, autonomiczne auta, drony, rozwiązania chmurowe, 
inteligentne domy i miasta, wreszcie manipulacje genetyczne (CRISPR). 
Nie sposób przewidzieć, gdzie powstaną najsilniejsze sploty tych 
technologii, jakie typy efektów korzystnych i niekorzystnych się 
wyłonią. Natomiast z bardzo wysokim prawdopodobieństwem można 
przyjąć, że przy wykorzystywaniu większości z tych technologii ważną 
(może decydującą) rolę będą odrywały systemy AI. 

Oznacza to, że rozwój przebiegał będzie jeszcze bardziej spontanicznie 
(czytaj: ślepo) i w coraz większym stopniu poszczególne jego warstwy 
czy etapy będą zależały od systemów AI, które dostaną zadanie 
optymalizowania pewnych procesów94. Co więcej, dysponowanie 
systemami AI może stać się jedynym sposobem jakiegoś 
kontrolowania/nadążania za procesami zmian.  

Już obecnie widać, że AI wchodzi w kolejne sektory przemysłu tworząc 
tym samym nową rewolucję przemysłową, która przekształca relacje 
między kapitałem a pracą, między władzą a ludem, między 
człowiekiem a technologiami. Ale, zarazem, trzeba pamiętać, że nie 
tylko w odniesieniu do cyberbezpieczeństwa systemy AI z jednej strony 
przynoszą doskonalsze narzędzia rozpoznawania ataków  
i przeciwdziałania im, z drugiej zaś coraz bardziej wyrafinowane 
technologie hakerskie. Zarazem wprowadzanie kolejnych systemów  
AI może skokowo przyczynić się do zwiększania złożoności systemów, 
złożoności rosnącej szybciej niż możliwości ich uszczelniania przed 
nadużyciami95. 

                                                      
  Optymalizacja polega na poprawieniu jednego lub większej ilości (w szczególnym 

przypadku: wszystkich) z następujących cech procesów: automatyzacji, szybkości, 
obniżenia kosztów, stopnia awaryjności, bezpieczeństwa, dyskrecji działania, 
odporności na działanie w stresie (wyliczyć podatności ludzkie). 

95 Przykładem może być wykorzystanie niesłyszalnych przez człowieka dźwięków, 
aby wydawać polecenia inteligentym asystentom Siri i Alexa; zob. N. Kobie, Siri 
and Alexa can be turned against you by ultrasound whispers, 
https://www.newscientist.com/article/2146658-siri-and-alexa-can-be-turned-
against-you-by-ultrasound-whispers/ [odczyt: 15.04.2018]. Inny przykład do 
tworzenia fałszywych wyobrażeń społecznych sympatii za pomocą prostego 
oprogramowania, które zamienia (za zgodą właścicieli) oryginalne ludzkie konta 
na Instagramie w zautomatyzowne boty; zob. A. Kantrowitz, Real People Are 
Turning Their Accounts Into Bots On Instagram — And Cashing In, 
https://www.buzzfeed.com/alexkantrowitz/people-are-turning-their-accounts-
into-bots-on-instagram?utm_term=.hdq33zzrp#.xkJEE66LM [odczyt: 29.04.2018]. 

https://www.newscientist.com/article/2146658-siri-and-alexa-can-be-turned-against-you-by-ultrasound-whispers/
https://www.newscientist.com/article/2146658-siri-and-alexa-can-be-turned-against-you-by-ultrasound-whispers/
https://www.buzzfeed.com/alexkantrowitz/people-are-turning-their-accounts-into-bots-on-instagram?utm_term=.hdq33zzrp#.xkJEE66LM
https://www.buzzfeed.com/alexkantrowitz/people-are-turning-their-accounts-into-bots-on-instagram?utm_term=.hdq33zzrp#.xkJEE66LM
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AI już tworzy nowe wymiary coraz bardziej profesjonalnej 
dezinformacji i propagandy, w tym dzięki wykorzystaniu osiągnięć 
neuronauk.Powstają nowe formy „fabrykowania” rzeczywistości, nowe 
sposoby zacierania granic między rzeczywistością i kreacją – np. 
tworzenie dzięki AI fałszywych nagrań audio i video, coraz 
trudniejszych do odróżnienia od prawdziwych. Nowe technologie 
tworzą nowe i powiększają stare asymetrie społeczne96. 

Zagrożenia dla egzystencji ludzkości 

Jako zagrożenie idące najdalej, przywoływana jest tzw. Osobliwość 
Technologiczna (Technological Singularity; w użyciu jest samo słowo 
Singularity). To sytuacja, w której rozwój zdolnych do samodzielnego 
działania, bez wsparcia ze strony ludzkich konstruktorów systemów AI 
prowadzi do zbudowania AGI, która przewyższałaby swoim 
potencjałem poznawczym nie tylko najbardziej wybitne poszczególne 
jednostki ludzkie, ale poznawcze możliwości kolektywne 
(rozumiejącego przetwarzania informacji) ludzkiej kultury jako całości. 

Zaistnienie tak rozumianej Singularity oznaczałoby powstanie 
empirycznego (nie transcendentnego, nie metafizycznego) bytu, który 
byłby dla człowieka nieprzejrzysty, nie dający się kontrolować,  
o nieznanych nam właściwościach i intencjach. Czy byt ten pozwoliłby 
ludzkości na dalsze trwanie, rozwój (który przecież mógłby prowadzić 
do konstruowania przez nas kolejnych, w jakiś sposób 
konkurencyjnych wobec „pierwszej” AGI bytów poznawczo-
sprawczych), czy byłby wobec nas usposobiony pomocnie, obojętnie 
czy też wrogo, tego zupełnie nie sposób rozstrzygnąć. Już sam zakres 
niepewności ukazuje skalę zagrożeń. 

AGI mogłaby nas fizycznie eksterminować lub też umieścić – dla 
swoich celów, być może dla nas zupełnie nie do pojęcia – w jakiejś 
kontrolowanej przestrzeni. Nawet jednak jeśli nie wyłoni się sytuacja 
tak daleko posunięta jak AGI/Singularity, istnieją inne, egzystencjalne, 
choć w mniejszej skali zagrożenia.  

                                                      
96 Pedro Domingos, profesor zajmuje się uczeniem maszynowym na University of 

Washington zwraca uwagę na negatywne skutki dzisiejszej nader jeszcze 
ograniczonej AI, która już umożliwiła uzyskanie nieproporcjonalnie wielkiej siły 
rynkowej przez kilka dużych firm technologicznych; zob. T. Simonite, Elon Musk's 
Freak-Out Over Killer Robots Distracts From Our Real AI Problems, 17.07.2017, 
https://www.wired.com/story/elon-forget-killer-robots-focus-on-the-real-ai-
problems/ [odczyt: 09.09.2017]. 

https://www.wired.com/story/elon-forget-killer-robots-focus-on-the-real-ai-problems/
https://www.wired.com/story/elon-forget-killer-robots-focus-on-the-real-ai-problems/
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Możemy nie być w stanie rozumieć niektórych lub wszystkich ścieżek 
rozwoju, jakie AI przyjmuje. Na przykład optymalizacja transportu  
w miastach może przyczynić się zarówno do zmniejszenia 
zanieczyszczeń lub wypadków drogowych, ale jednocześnie nie 
możemy wykluczyć, że postępy na polu realizacji zadań wyznaczonych 
przez ludzkich konstruktorów systemów AI mogą wiązać się  
z tworzeniem kolejnych generacji algorytmów, które będą dla ludzi 
coraz mniej przejrzyste97. Może to oznaczać sytuacje, w których 
systemy AI będą nadal i coraz lepiej realizowały zadane im cele 
optymalizacyjne, ale jednocześnie będą robiły coś jeszcze, o czym nie 
będziemy wiedzieli, ani nie będziemy w stanie tego rozumiejąco 
śledzić, tak by ingerować, gdybyśmy uznali to za niezbędne dla naszego 
bezpieczeństwa.  

Mimo tych i wielu innych dających się realistycznie wyobrazić 
poważnych zagrożeń w państwach demokratycznych badania nie 
ustają. Nie dzieje się tak jedynie z powodów rynkowych, gdyż postęp 
AI przynosi efekty komercyjne z dużym opóźnieniem lub wcale. Dzieje 
się tak z powodu obaw, że pozostawienie rozwoju AI w rękach państw 
autorytarnych może stanowić jeszcze większe zagrożenie dla pokoju  
i dobrobytu światowego98.  

Trwa cyfrowy wyścig zbrojeń. Już w 2015 ponad 3 tysiące badaczy, 
uczonych i szefów firm w tym z Google’a i Microsfotu podpisało list do 
prezydenta Baracka Obamy, by zakazać autonomicznych systemów 
bojowych. W odróżnieniu do sytuacji z okresu Zimnej Wojny rozwój 
technologii mających militarne przeznaczenie nie jest kontrolowany 
centralnie decyzjami politycznymi w ramach najsilniejszych państw.  
W dodatku ogromna ilość nowych technologii jest niezwłocznie 
komercjalizowana – często zanim jeszcze ich potencjał militarny się 
ujawni. Często zresztą taki potencjał zależy od splecenia ze sobą 
technologii, które rozwinięto niezależnie od siebie. Skoro cały czas 
działa czarny rynek na niebezpieczne instrumenty cyfrowe (przede 
wszystkim obrót narzędziami hackerskimi), to naturalne jest założenie, 
iż obejmie on, jeśli już to się nie stało, niektóre systemy AI. To dopiero 

                                                      
97 W. Knight, The Dark Secret at the Heart of AI, „MIT Technology Review”, 

11.04.2017, https://www.technologyreview.com/s/604087/the-dark-secret-at-
the-heart-of-ai/ [odczyt: 07.07.2017]. 

98 G. Allen i T. Chan, Artificial Intelligence and National Security, A study on behalf 
of Dr. Jason Matheny, Director of the U.S. Intelligence Advanced Research 
Projects Activity (IARPA), 2017, s. 3; 
http://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/AI%20NatSec%
20-%20final.pdf [odczyt: 07.08.2017]. 
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„nałożenie” na jakąś z technologii, np. uzależniającą od hazardu  
w sieci, uczących się systemów AI może radykalnie zwiększyć zakres 
zagrożeń. 

Zagrożenia dla demokratycznej Cywilizacji Zachodu 

Internet (czy ujmując to nieco inaczej: cywilizacja cyfrowa) 
zaowocował najpierw zjawiskiem przeciążenia informacyjnego,  
a w ostatnich latach falami fake newsów, które okazały się być często 
bardziej społecznie wpływowe niż informacje prawdziwe99. To jeden  
z efektów ubocznych faktycznego przybliżenia się ludzkości do 
realizacji stanu, który właściciel i szef Facebooka Mark Zuckerberg 
określa mianem connectivity (z ang. połączalność)?100 

Nagłośniony niedawno (choć rok wcześniej opisany w jednym  
z biuletynów OSnWC101) skandal masowego, cyfrowego 
manipulowania opinią publiczną przy okazji kampanii Brexitu  
i wyborów prezydenckich w USA przez firmę Cambridge Analitica przy 
wykorzystaniu zasobów Facebooka uświadomił opinii publicznej 
Zachodu, że Internet i media społecznościowe, jeszcze kilka lat 
wcześniej określane jako tzw. technologie emancypacyjne (liberating 
technologies) stały się poważnym zagrożeniem dla ładu 
demokratycznego. Demokracja bowiem traci swoje funkcjonalne 
przewagi nad systemami autokratycznymi, gdy i wyborcy, i elity 
polityczne nie są w stanie podejmować decyzji na podstawie 
prawdziwych informacji, gdy dochodzimy do fazy „infokalipsy”,  
czyli sytuacji, gdy odróżnienie faktów od fikcji nie tylko staje się bardzo 
trudne i kosztowne, ale niemal niemożliwe102. 

W takiej sytuacji rozwój licznych, trudno określić, czy bardzo 
zróżnicowanych, czy wywodzących się w jakiś sposób z jednego pnia 

                                                      
99 Zob. Np. C. Wardle i H. Derakhshan, INFORMATION DISORDER: Toward an 

interdisciplinary framework for research and policy making, Council of Europe 
report, DGI (2017)09; https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-
interdisciplinary.../168076277c [odczyt: 15.03.2018]. 

100 Por. S. Jeong, AI is an excuse for Facebook to keep messing up, TheVerge.com, 
13.04.2018, https://www.theverge.com/2018/4/13/17235042/facebook-mark-
zuckerberg-ai-artificial-intelligence-excuse-congress-hearings [odczyt: 
27.04.2018]. 

101 Zob. komunikat Modelowanie psychograficzne i mikrotargetingowy marketing – 
nowe metody wpływania na preferencje wyborcze, „Biuletyn OSnWC” nr 1, luty 
2017. 

102 Zob. np. B. Carey, How Fiction Becomes Fact on Social Media, „The New York 
Times”, 20.10.2017, https://www.nytimes.com/2017/10/20/health/social-
media-fake-news.html [odczyt: 27.04.2018].  

https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary.../168076277c
https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary.../168076277c


Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 

 

48 
 

pewnej rodziny najbardziej efektywnych algorytmów AI103, może 
skokowo wzmocnić stare i/lub stworzyć nowe asymetrie w zakresach: 

A. Dostępu do informacji. 

B. Rozumienia informacji. 

C. Efektywnego sprawstwa. 

Najczęściej chyba w tym kontekście dyskutowany jest problem 
stronniczości i etyczności AI. Okazało się np., że algorytmy 
odpowiedzialne za procedury naboru na studia, za przyznawanie 
kredytów bankowych preferowały pewne grupy ludzi ze względu na 
płeć (gender), etniczność, wiek, miejsce zamieszkania. Obecnie 
niektórzy konstruktorzy systemów AI rozważają możliwość,  
że stronniczość (bias) nie jest przypadłością tylko skrzywionego 
ideologicznie poznania i nawet ludzkiego poznania jako takiego, ale 
procesów poznawczych w ogóle (więc i takich, które byłyby 
realizowane przez algorytmy jakoś „uwolnione” od kulturowych 
aspektów poznania). Efektem owej stronniczości może być właśnie 
nasilanie wskazanych wyżej asymetrii. 

Kolejny problem wiąże się z tym, by zaprojektowane do wykonywania 
zadań optymalizacyjnych algorytmy „wiedziały” jakoś, że w świecie 
ludzkim cel nie zawsze uświęca środki. Czyli przykładowo, że samochód 
autonomiczny lub cały system zarządzania procedurami płynnego 
ruchu drogowego w metropolii musi dokonywać etycznych wyborów 
(doprowadzić do śmierci emeryta, który jest pasażerem auta czy 
przechodzącej przez ulicę matki z dzieckiem?). O ile jednak 
świadomość unikania stronniczości AI i potrzeby swoistej etycznej 
edukacji AI są szeroko dyskutowane (były też podniesione przez 
prezydenta Macrona w wywiadzie wspomnianym na początku 
niniejszego tekstu), to poprawność polityczna zachodniej demokracji 
liberalnej powoduje brak pogłębionych rozważań na temat 
ideologicznych i religijnych uwarunkowań systemów etycznych. 

Tymczasem przekroczenie przez trzy wskazane asymetrie pewnego 
poziomu wewnątrz samych ładów demokratycznych może 
spowodować, że nawet bez presji ze strony zewnętrznych 
autorytaryzmów czy rzeczywistych (w odróżnieniu od kreowanych na 
potrzeby propagandy) tendencji nacjonalistycznych i faszystowskich 
establishmenty państw demokratycznych mogą stanąć przed pokusami 

                                                      
103 Zob. P. Domingos, Naczelny algorytm: Jak jego odkrycie zmieni nasz świat, 

Gliwice: Helion 2016. 
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cyfrowej – może ukrytej pod fasadami jakichś hiper-konsumpcyjnych 
matrixów – autorytaryzacji procesów politycznych.  

Jednym z pól, na których asymetrie owe mogą się formować  
i kumulować, tworząc dodatkowy, szczególny typ zagrożeń dla 
demokratycznego Zachodu, jest postulowane przez niektórych 
ekspertów wypracowanie takich form bezpośredniej współpracy ludzi 
z systemami AI, które oznaczałyby uzyskanie przez ludzi znacznie 
większych sprawności poznawczych (zasobów pamięci, szybkości 
kojarzenia i wnioskowania, odporności na stres) niż było to 
kiedykolwiek wcześniej w dziejach naszego gatunku możliwe. 

W ostatnim, wydanym w roku 2018 Raporcie Klubu Rzymskiego pod 
rozwagę przytacza się obawy znanego izraelskiego badacza Yuvala 
Harari’ego, który sygnalizuje, że „wraz z powstaniem połączeń mózg-
maszyna dzisiejsze klasy elit mogą udoskonalać się do biologicznie 
ulepszonych wersji – nadludzi – na co szare masy nie mogły sobie 
pozwolić. Skutkiem byłby system kastowy z rzeczywistymi hierarchiami 
biologicznymi” (kursywa dodana104). 

Innymi słowy, ludzkości grozić może – np. poprzez procesy cyborgizacji 
– genetyczna i/lub techniczna przebudowa gatunkowa, a nawet 
destrukcja tego, co konstytuuje istotę bycia człowiekiem. 

Tego typu procesy mogą zmienić nie tyko biologiczno-techniczny 
potencjał produktywności i konkurencyjności poszczególnych osób  
i grup na rynku pracy, ale również relacje między państwami, 
regionami i całymi cywilizacjami, zatem unieważnić dotychczasową 
geopolitykę. 

Można też przyjąć, że niektóre z powyższych ryzyk nie przybiorą skali 
zagrożeń ogólnoludzkich ani cywilizacyjnych, ale wyewoluują w sposób 
techno-polityczny lub zostaną intencjonalnie zastosowane przez jedne 
podmioty (państwa, tajne służby, korporacje, grupy terrorystyczne lub 
przestępcze) w stosunku do innych storn i wytworzą bardziej 
ograniczone i odwracalne, przynajmniej początkowo, efekty 
strukturalne. 

W wymiarze polityczno-kulturowym zwraca się uwagę na obecne  
i potencjalne zagrożenia dla wolności słowa. Podnoszone są obawy,  
że pod pozorem albo w faktycznym działaniu przeciwko mowie 

                                                      
104 E.U. von Weizsäcker i A.Wijkman, Ejże! Kapitalizm, krótkowzroczność, populacja 

i zniszczenie planety, Warszawa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki 
Warszawskiej 2018, s. 116.  
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nienawiści lub np. uznanym za rosyjskie fake newsowym botom 
blokowane mogą być wypowiedzi nie odpowiadające sympatiom 
politycznym dysponentów komunikacyjnych platform 
technologicznych (np. w przypadku Twittera wskazuje się na profil 
konserwatywny i/lub chrześcijański cenzurowanych wypowiedzi105). 
Algorytmy FB, dzięki którym podobno z dużą, choć bliżej nieznaną 
publicznie efektywnością usuwana jest propaganda terroryzmu bądź 
rasizmu, są przecież niejawne (zresztą, być może, w takich wypadkach 
niejawność jest jednym z niezbędnych warunków skuteczności owych 
algorytmów).  

AI wykorzystywana bywa także jako wymówka. Jak wskazał portal The 
Verge w ciągu łącznie 10 godzin podczas dwóch dni przesłuchań Marka 
Zuckerberga wielokrotnie unikał on udzielenia pogłębionych 
odpowiedzi na kłopotliwe pytania przywołując rolę AI w zarządzaniu 
FB106. Jego zdaniem AI ma być lekarstwem na problem moderowania 
mowy nienawiści, na treści związane z promocją terroryzmu, 
fejkowymi (oszukańczymi) kontami na FB, rosyjską dezinformacją, 
reklamami, które są rasistowsko stronnicze. Zdaniem autorki tekstu w 
The Verge wcale nie było jednak jasne co Zuckerberg rozumiał przez AI. 
Wszystkie wyliczone problemy związane są ze specyfiką ludzkiej 
komunikacji językowej, a tymczasem sprawność systemów AI na tym 
polu mimo wielkich postępów w ostatnich latach nadal pozostawia 
wiele do życzenia, zwłaszcza zaś gdy idzie o zjawiska z pogranicza – np. 
pogranicza rzeczowej, choć wyrażonej w barwnym emocjonalnie 
języku krytyki i mowy nienawiści. Autorka wskazuje, że w roku 2004, 
gdy FB był tworzony, nikt nie był w stanie wyobrazić sobie, jak sprawy 
się rozwiną. Gdy dziś Zuckerberg mówi, że potrzebuje czasu, by AI 
rozwiązała problemy, które „połączalność” (connectivity) przyniosła ze 
sobą, to najwyraźniej nie zdaje sobie sprawy (bądź świadomie to 
pomija), że rozwój i szerokie zastosowania AI przyniosą nowe, 
nieplanowane i niebezpieczne konsekwencje wywołane przez samo 
lekarstwo, którym AI ma być. 

                                                      
105 Zob. np. J. Philipp, Project Veritas Raises Concerns That Social Networks May Be 

Violating Free Speech Laws, 13.03.2018, 
https://www.theepochtimes.com/project-veritas-raises-concerns-that-social-
networks-may-be-violating-free-speech-laws_2464996.html [odczyt: 
27.10.2018] 

106 S. Jeong, AI is an excuse for Facebook to keep messing up, TheVerge.com, 
13.04.2018, https://www.theverge.com/2018/4/13/17235042/facebook-mark-
zuckerberg-ai-artificial-intelligence-excuse-congress-hearings [odczyt: 
7.04.2018]. 
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Podsumowując ostatnie fragmenty, można powiedzieć, iż dalszy szybki 
rozwój, wspierany przez AI grozi nam powstaniem cywilizacji 
nieplanowanych efektów ubocznych. Obecnie kierownictwa państw  
i największych korporacji i tak w bardzo ograniczonym zakresie są  
w stanie kontrolować przebiegające na naszym globie procesy 
przemian społecznych. Tymczasem prawdopodobna staje się sytuacja 
polegająca na tym, że znaczna (dominująca?) część polityki 
międzynarodowej, jak i polityk krajowych zostałanie sprowadzona do 
permanentnego zarządzania kryzysowego – ze wszelkimi 
konsekwencjami tej sytuacji i dla demokracji, i dobrostanu 
społecznego w ogóle. 

Zagrożenia dla Polski 

Pomijamy teraz sytuacje wyłonienia się zagrożeń, gdy Polska ponosi 
straty z powodu zaburzeń (konfliktów, wojen, innych wywołanych 
celowo bądź przypadkowo kataklizmów), które dotykają całą ludzkość 
lub cywilizację, której jesteśmy częścią. Skupmy się na tych 
wyzwaniach, które mogą dotknąć naszego kraju z tego powodu, iż na 
czas nie przygotujemy się do funkcjonowania w ramach świata,  
w którym reguły gry uzależnione są od systemów AI. 

Polska może znaleźć się w sytuacji, gdy nowoczesne gałęzie gospodarki 
i/lub komunikacja  społeczna będą zdominowane (jeśli nie opanowane 
w pełni) przez technologie AI generujące przywołane w części 
poprzedniej asymetrie. Taka sytuacja mogłaby polegać na tym,  
iż będziemy skazani na posługiwanie się technologiami, których 
właścicielem i/lub zdalnym dysponentem będzie ktoś inny (państwa, 
korporacje, może podmioty hybrydowe jeszcze innego rodzaju), które 
w dodatku działają i rozwijają się według zasad, których w istocie nie 
rozumiemy, gdyż na czas nie wyszkoliliśmy specjalistów od technologii, 
które zastąpią np. głębokie uczenie (deep learning) – w ostatnich 
latach podstawowe źródło rozwoju AI.  

W tzw. Planie Morawieckiego pojęcie AI w dokumencie występuje  
4 razy – najbardziej kompleksowa wzmianka jest następująca: 

„Do najczęściej identyfikowanych wyzwań wynikających  
z obecnej sytuacji politycznej należy m.in. kryzys procesu 
integracji europejskiej, spowodowany kryzysem migracyjnym, 
przedłużającym się kryzysem strefy euro, Brexitem i słabością 
systemu politycznego w zakresie podejmowania decyzji 
zgodnych z oczekiwaniami obywateli. Wśród wyzwań 
gospodarczych na czoło wysuwają się: zmiany demograficzne, 
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zmiana charakteru procesów globalnej i regionalnej integracji, 
pogłębiająca się wielobiegunowość systemu stosunków 
międzynarodowych, zmiany klimatyczne, zwiększająca się 
konkurencja o zasoby, czy też zmiana podejścia do innowacji, 
rozwój nowoczesnych technologii teleinformatycznych (m.in. 
chmury obliczeniowe, rozwiązania w obszarze wielkich zbiorów 
danych – big data, Internet Rzeczy – ang. Internet of Things, 
samouczące się maszyny i sztuczna inteligencja)  
i biomedycznych oraz robotyzacja i automatyzacja procesów 
produkcyjnych. Wszystkie te wyzwania stają się ważnym 
wyznacznikiem kształtowania procesów gospodarczych”107. 

Pojęcia inteligentnego rozwoju, inteligentnego opomiarowania, 
inteligentnych budynków, pojazdów, systemów transportowych 
zarządzania urządzeniami, inteligentnych sieci etc. występują w tym 
dokumencie już ponad 80 razy. Nie jest to jednak zrobione w sposób 
systematyczny, zogniskowany zadaniowo. Ani razu nie zostało 
postawione na porządku dziennym ani zadanie śledzenia przez Polskę 
międzynarodowego wyścigu w rozwoju AI jako takiej, ani udziału  
w tym wyścigu, nie mówiąc już o uzyskaniu przewag konkurencyjnych 
na tych polach. Tymczasem, aby dostrzec bezpośrednie odniesienie 
problematyki AI dla bezpieczeństwa państwa, wystarczy wziąć pod 
uwagę, że już obecne w Polsce systemy Internetu Rzeczy są zasadniczo 
sterowane przez stale rozwijane, jak i samodzielnie uczące się systemy 
AI stworzone przez podmioty obce. Sytemy te zawierają wobec tego 
elementy oprogramowania nieprzejrzyste dla polskich użytkowników, 
są też podatne na przechwycenie (ukryte sterowanie) przez podmioty 
obce. 

Przywołane w części poprzedniej trzy asymetrie oznaczają m.in. 
biznesowe przewagi predykcyjne – nie tylko w diagnozowaniu szybko 
zmieniających się trendów rynkowych, ale także w dostępnej dzięki 
powszechności nowych technik monitorowania (np. około 
światłowodowego) możliwości rozpoznawania w czasie rzeczywistym 
problemów u konkurencji biznesowej i wykorzystywania tego. Nowe 
techniki monitorowania przynoszą tak ogromne zbiory danych, że bez 
algorytmów AI większości z dostępnych tam informacji nie sposób 
przeanalizować. 

                                                      
107 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 

2030 r.), Warszawa 2017, Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 
14 lutego 2017 r., s. 18. 
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Jednym ze skutków zaniedbań na tym polu może być utrwalenie 
mechanizmów neokolonializmu cyfrowego, co oznaczałoby ryzyko 
definitywnego zepchnięcia RP na poziom kapitalizmu peryferyjnego,  
w którym kolejne sektory naszej gospodarki muszą dopasowywać się 
do silniejszych „partnerów”. Jak taki neokolonializm cyfrowy może 
wyglądać? W uproszczeniu:  

 Zagraniczna sprofilowana wyszukiwarka przesądza, czego 
możemy dowiedzieć o świecie. 

 Portal społecznościowy dyktuje, co, z kim możemy sobie 
wzajem komunikować oraz jak mamy o tym wszystkim myśleć, 
a raczej – jak odczuwać. 

 Platformy sprzętowo-software’owe Internetu Rzeczy (IoT) 
rozstrzygną, jakie gałęzie gospodarki polski kapitał w ogóle 
będzie mógł rozwijać. 

 Tinder-opodobne aplikacje określą, kto z kim i wedle jakich 
reguł ma się dobierać w pary. 

W takim kontekście ochrona prywatności w sieci staje się sprawą 
bezpieczeństwa narodowego. Dzisiejsze systemy AI swój rozwój  
w ogromnej mierze zawdzięczają możliwości korzystania z wielkich baz 
danych. Znaczy to, ze polityka państwa wobec sposobów ich 
gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania jest kwestią nie 
tylko bezpieczeństwa narodowego (aspekt prywatności obywateli  
i możliwość rozpoznawania stanu państwa i kondycji instytucji 
wrażliwych), ale także rozwoju gospodarczego. 

Nie chodzi bowiem tylko (ani przede wszystkim) o ryzyka naruszania 
praw człowieka, ale o możliwości sterowania wyobraźnią zbiorową 
społeczeństwa – w wymiarach konsumpcyjnym i ideologicznym  
– którego myśli i nieuświadomione pragnienia stają się bardziej 
przejrzyste, lepiej zrozumiałe, w sumie: sterowalne, dla podmiotów 
zagranicznych niż krajowych. Stąd tylko krok do od dekad opisywanego 
przez socjologów zjawiska przemocy symbolicznej, polegającego na 
tym, że dana zbiorowość samą siebie postrzega za pomocą kategorii 
tworzących wizję świata korzystną dla cudzych interesów108. 

AI będzie (a właściwie już jest!) niezbędna dla prowadzenia polityki 
kulturalnej państwa i dla zapewniania bezpieczeństwa kulturowego 
(dla zachowania naszej kulturowej tożsamości). 

                                                      
108  Zob. S. U. Noble, Algorithms of Oppression…, op.cit. 
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W takich warunkach nie sposób na dłuższą metę skutecznie zabiegać 
nie tylko o konkurencyjność polskiej gospodarki, ale także  
o bezpieczeństwo narracyjne kraju. O jego reputację międzynarodową, 
od której w sytuacji krytycznej może zależeć gotowość sojuszników  
z NATO do wywiązania się ze swoich zobowiązań wynikających  
z artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego. 

Zatem nawet jeśli ludzkości w najbliższym czasie nie grozi Singularity, 
nawet jeśli okaże się, że postępy militarnego rozwoju AI są na tyle 
wolne, iż nie grożą szybką destabilizacją ładu globalnego, z wysokim 
prawdopodobieństwem (opartym na dość zgodnej opinii wielu 
ekspertów) można założyć, że systemy AI przebudują liczne – z góry 
trudno określić, w jakiej kolejności – obszary gospodarki. Polskie 
państwo nie może sobie pozwolić na to, by nasza polityka gospodarcza 
to wyzwanie (i jednocześnie szansę) ignorowała.  

Wydaje się bowiem pewne, że AI będzie przynosiła wymierne przewagi 
konkurencyjne w zakresie oszczędności kosztów i siły roboczej, 
niezawodności systemów, szybkości ich działania, kontroli jakości. 
Polskie firmy, które nie będą miały dostępu do systemów AI na takich 
warunkach, jak firmy konkurujące z nami na rynkach światowych oraz 
w kraju, znajdą się trudnej sytuacji i mogą być zablokowane lub 
ponownie sprowadzane do poziomu podmiotów, które  
w produkcyjnych łańcuchach wartości pełnią rolę biernych 
poddostawców, a nie kreatorów rozwiązań systemowych czy 
infrastrukturalnych dla danych sektorów biznesu. 

Rekomendacje: 

 RP powinna wypracować swoje publiczne stanowisko  
w podstawowych kwestiach cywilizacyjnych, w tym rozwoju 
technologii AI i komunikować je międzynarodowo. 

 Niezbędna jest intensyfikacja stałego zaangażowania 
przedstawicieli Polski we wszystkie działania międzynarodowe 
na rzecz regulacji świata cyfrowego oraz badań nad AI, a zatem 
nasz udział w budowaniu regulacyjnej architektury świata 
cyfrowego109. 

                                                      
109 Zob. np. T. Simonite, Elon Musk's Freak-Out Over Killer Robots Distracts From 

Our Real AI Problems, 17.07.2017, https://www.wired.com/story/elon-forget-
killer-robots-focus-on-the-real-ai-problems/ [odczyt: 09.09.2017]  

https://www.wired.com/story/elon-forget-killer-robots-focus-on-the-real-ai-problems/
https://www.wired.com/story/elon-forget-killer-robots-focus-on-the-real-ai-problems/
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 Elementem polityki bezpieczeństwa narodowego naszego kraju 
powinny stać się wytyczne w zakresie badań i zastosowań 
systemów AI. 

 Należy inspirować różne polskie think tanki na monitorowanie 
badań i zastosowań AI w krajach będących przedmiotem naszej 
szczególnej uwagi.  

 Należy przyśpieszyć procesy kształcenia specjalistów z zakresu 
AI na uczelniach politechnicznych oraz ekspertów od 
społecznych konsekwencji rozwoju AI na wydziałach nauk 
społecznych. 

 Należy niezwłocznie uruchomić potężny program rozwoju 
technologii AI, nawet gdyby miało to łączyć się z wycofaniem  
z niektórych priorytetów wyznaczonych w Planie 
Morawieckiego (np. z korektą lub ponownym przemyśleniem 
celowości programu elektromobilności). 

 Elementem polityki bezpieczeństwa narodowego powinny stać 
się wytyczne w zakresie badań i zastosowań systemów AI. 

 Należy, biorąc pod uwagę inne kraje (niekoniecznie naśladując 
je) wypracować politykę wobec danych110. 

 Należy budować kompetencje umożliwiające rozumienie 
głównych trendów rozwoju AI oraz jej wpływu na 
społeczeństwo – z początku w wybranych grupach społecznych. 
Winno to obejmować m.in. szkolenie wybranych grup 
informatyków w zakresie wyobraźni socjologicznej,  
a decydentów w zakresie wyobraźni technicznej. Należy  
w eksperckiej debacie niezwłocznie wskazać strategiczne 
sektory państwa, gospodarki i życia społecznego, gdzie Polska 
nie tylko musi nadążać, ale również takie, gdzie możemy 
wypracować naszą przewagę konkurencyjną. 

 W perspektywie wysoce prawdopodobnych przejść fazowych, 
których skutki mogą być niekorzystne dla Polski, należy podjąć 
specjalne działania tworzące struktury przetrwania 

                                                      
110 Na przykład Chiny wprowadziły w czerwcu 2017 wymóg, że firmy zagraniczne, 

które zbierają dane na temat chińskich konsumentów muszą przechowywać je 
na terenie tego kraju i nie mogą oferować tych danych do oferowania usług 
przez strony trzecie; https://www.economist.com/news/leaders/21725561-
state-controlled-corporations-are-developing-powerful-artificial-intelligence-
why-chinas-ai-push?fsrc=scn/tw/te/rfd/pe, [odczyt: 15.04.2018]. 

https://www.economist.com/news/leaders/21725561-state-controlled-corporations-are-developing-powerful-artificial-intelligence-why-chinas-ai-push?fsrc=scn/tw/te/rfd/pe
https://www.economist.com/news/leaders/21725561-state-controlled-corporations-are-developing-powerful-artificial-intelligence-why-chinas-ai-push?fsrc=scn/tw/te/rfd/pe
https://www.economist.com/news/leaders/21725561-state-controlled-corporations-are-developing-powerful-artificial-intelligence-why-chinas-ai-push?fsrc=scn/tw/te/rfd/pe
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rdzeniowych instytucji państwa (nie należy mylić  
z infrastrukturą krytyczną, co jest pojęciem szerszym)  
w warunkach zaburzeń nowego rodzaju. [AZ/KP] 


