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W numerze:  

• Należy powołać centralne biuro oceny technologii. 

• Innowacje powszechnie traktowane są jako pożądane. Uwadze umyka fakt, 
że wiele z nich może zagrażać bezpieczeństwu państwa. 

• Rosyjski serwis społecznościowy VKontakte to już 10. najpopularniejsza 
witryna w Polsce. 

• Darmowy Internet od Facebooka dla krajów rozwijających się – potencjał 
cyfrowego kolonializmu. 

• Chiny testują pilotażowe programy zautomatyzowanego ratingu 
obywatelskiego, który może prowadzić do nowych form totalitaryzmu. 
System obejmie także działające w tym kraju przedsiębiorstwa zagraniczne. 

• Niemiecka fundacja DKMS (zajmująca się rejestrowaniem dawców szpiku 
kostnego) zebrała dane osobowe i medyczne (w tym DNA) już ponad 
miliona Polaków. 

• Internetowe giganty inwestują w dziedzinie ochrony zdrowia  
– z potencjalnie niebezpiecznymi konsekwencjami dla użytkowników ich 
podstawowych usług. 

• „Wirtualni asystenci”, coraz powszechniejsi w urządzeniach RTV/AGD, mogą 
generować zagrożenie dla prywatności oraz ingerować w interakcje 
społeczne użytkowników. 

• Elektroniczne zabawki interakcyjne mogą pełnić funkcje szpiegujące.  
Jedna z takich zabawek została zakazana w Niemczech. 

• W trakcie huraganu Irma koncern Tesla zdalnie zdjął blokadę mocy 
akumulatorów samochodów elektrycznych w stanie Floryda.   

• OECD ostrzega przed „cichymi zmowami cenowymi” dokonywanymi przez 
algorytmy monitorujące rynki. Potrzeba opracowania nowych narzędzi 
polityki ochrony konkurencji rynkowej.  

• Uzależnienie od infrastruktury elektronicznej zagraża bezpieczeństwu 
państwa. 
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Wprowadzenie do numeru 

Polska, podobnie jak inne kraje, stoi wobec poważnych dylematów związanych  
z gwałtownym  rozwojem nowoczesnych technologii. Osiągnięcia w zakresie sztucznej 
inteligencji, technologii bio-, nano-, IT, neuronauk i robotyki tworzą nowe rodzaje 
ryzyka – dla obywateli, dla instytucji, wspólnot narodowych i dla całej Cywilizacji 
Zachodu. Jak uniknąć głębokiego, upośledzającego rozwój uzależnienia od 
dysponentów kluczowych technologii i gromadzonych przy ich pomocy baz danych? 
Na ile możliwe jest współuczestnictwo polskiego państwa w określaniu reguł gry  
w globalnym świecie cyfrowym? W jakie obszary rozwoju technologii powinniśmy 
inwestować? Które technologie warto rozwijać? Jak będą one zmieniać nasze 
społeczeństwo? Które zmiany mogą okazać się korzystne, które zaś należy hamować 
lub blokować?  

Obce podmioty (zwłaszcza globalni giganci internetowi) prawdopodobnie już dzisiaj 
dysponują możliwościami lepszego modelowania wzorców funkcjonowania naszego 
społeczeństwa, gospodarki, kultury i państwa niż my sami. Mają także narzędzia coraz 
bardziej subtelnego wpływu na to, jak definiujemy samych siebie i świat wokół nas. 
Jak w takiej sytuacji zachować zdolność określania własnej tożsamości – i w planie 
jednostkowym, i wspólnotowym? To niektóre zagadnienia znajdujące się w polu 
uwagi Ośrodka Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi. 

O tym, które innowacje technologiczne okazały się istotne, dowiadujemy się 
zazwyczaj po fakcie. Dodatkowo, zachodzące zmiany społeczne są często 
zaskoczeniem również dla samych twórców technologii. To prowadzi nas do ważnej 
cechy współczesnego świata, jaką jest nieprzejrzystość systemów techno-społecznych 
dla samych siebie. Przykładowo, niedawno okazało się, że twórca i właściciel 
Facebooka może zarządzać tym medium społecznościowym i czerpać z niego profity, 
ale jednocześnie niedostatecznie orientuje się, jak Facebook wewnętrznie działa i jak 
jest wykorzystywany jako narzędzie masowej dezinformacji przez podmioty 
zewnętrzne. 

Bezpieczeństwo państwa 

Bezpieczeństwo państwa zależy od wielu czynników, ale biorąc pod uwagę obecny 
rozwój cywilizacyjny coraz bardziej kluczowe stają się właściwe reakcje na 
wspomniane zmiany społeczno-technologiczne. Jest to tym bardziej istotne, że wiele  
z nowych, nie tworzonych na potrzeby wojska technologii ma podwójne (w istocie 
wielorakie) zastosowanie, czyli może być na przykład wykorzystana jako broń w walce 
informacyjnej. W przypadku państwa polskiego realistyczne wydają się dwie 
możliwości. Państwo może być zasadniczo reaktywne, tzn. odnosić się do zmian i ich 
konsekwencji w momencie kiedy są już wyraźne i często zinstytucjonalizowane.  
To oznacza jednak, że zawsze będziemy kilka kroków za rozwojem technologicznym. 
Instytucje państwa muszą w takim wypadku dostosowywać się do nowych reguł gry. 

Państwo może też przygotowywać się na nadchodzące zmiany z wyprzedzeniem, 
samemu inicjując jedne z nich, a blokując inne. 
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Cele Ośrodka Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi 

Ujmując rzecz lapidarnie, problem, przed którym stoimy, wyglądają następująco: jak 
odróżnić te elementy rozwoju technologicznego, które w istotny sposób zmienią świat 
od tych, które nie będą miały większego znaczenia? Jak zachować albo nawet 
wzmocnić bezpieczeństwo państwa w obliczu zachodzących zmian? 

Biorąc pod uwagę powyższy kontekst, Ośrodek Studiów nad Wyzwaniami 
Cywilizacyjnymi stawia sobie dwa podstawowe cele. Po pierwsze, wypracowanie 
odpowiedniej metodologii badania wyłaniających się zmian społeczno-
technologicznych – zwłaszcza zaś tych, które mogą mieć istotne znaczenie dla 
bezpieczeństwa państwa. Po drugie, efektywne monitorowanie nowych technologii  
i zjawisk społecznych, a następnie formułowanie wniosków i rekomendacji dla 
podmiotów władzy publicznej.  

Nastawiamy się na wyłapywanie tzw. słabych sygnałów (weak signals), to jest 
szacowanie potencjału innowacji, które są jeszcze w fazie badań naukowych, 
tworzenia prototypów i we wczesnych stadiach wchodzenia na rynek. Zdajemy sobie 
sprawę, że nie wszystkie opisywane przez nas rodzące się lub nabierające dynamiki 
zjawiska wytworzą istotne skutki społeczne. Uważamy jednak, że oparty na źródłach 
otwartych swoisty kontrwywiad technologiczny, jest niezbędny dla sprawnego 
funkcjonowania państwa polskiego. Kontrwywiad rozumiany jako wyłapywanie 
szczególnie tych nowych przychodzących do Polski technologii, które mają potencjał 
„zasysania” informacji na temat otoczenia przyrodniczego, technicznego  
i społecznego. 

Niniejszy numer specjalny biuletynu zawiera wybór analiz opracowanych w OSWC. 
Prezentujemy te teksty, które w naszej ocenie trafnie ilustrują kluczową dla nas 
koncepcję strategicznej analizy trendów technologicznych z perspektywy ich wpływu 
na szeroko rozumiane bezpieczeństwo państwa. W naszym kraju nie brak dziś 
podmiotów, które profesjonalnie zajmują się analizą cyberbezpieczeństwa  
(w rozumieniu bezpieczeństwa sieci komunikacji internetowej i bezpieczeństwa 
danych), czy rozwojem technologii stricte militarnych. W odróżnieniu od tych 
podmiotów, nas interesuje przede wszystkim bezpieczeństwo kulturowe  
i cywilizacyjne, rozumiane jako zdolność państwa do kontroli podstawowych 
elementów zachowania i suwerennego rozwoju tożsamości naszego społeczeństwa.     

Być może niektóre z prezentowanych tu tekstów straciły już swą aktualność,  
tj. dotyczą kwestii obecnie szerzej znanych i dyskutowanych (przynajmniej wśród 
profesjonalistów). Zamieszczamy je po to, by ukazać czytelnikowi różnorodność 
tematów, jakie uznajemy za warte analizy. Rozproszone sygnały z różnych dziedzin: 
biotechnologii, Internetu rzeczy, neuronauk, sztucznej inteligencji, walki 
informacyjnej, zbieramy po to, by dać decydentom i innym analitykom całościowy 
obraz tego, jak nowe technologie już dziś współkształtują – lub wkrótce zaczną 
przemieniać, w tym odkształcać – polskie społeczeństwo. 

Niniejszy biuletyn zamyka niepublikowane do tej pory opracowanie  
pt. „Wprowadzenie do mapy wyzwań RP” będące syntezą analiz OSWC oraz dyskusji 
prowadzonych w Centrum Badań nad Bezpieczeństwem. 
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I. Teksty programowe 
 

1. Potrzeba systemowej oceny technologii1 

ANALIZA 

Streszczenie 

1. System oceny technologii (ang. technology assessment – dalej: TA) jest istotnym 
elementem zarządzania innowacjami technologicznymi. Jego zadaniem jest oparta na 
wiedzy naukowej ocena skutków i oddziaływań nowych rozwiązań technologicznych 
na społeczeństwo, kulturę, politykę, gospodarkę i środowisko. TA jako system 
wczesnego ostrzegania przed potencjalnymi niebezpieczeństwami związanymi  
z określonymi technologiami, stanowi istotny element szeroko pojmowanego 
bezpieczeństwa narodowego. 

2. Instytucje oceny technologii działają od lat 90-tych XX wieku w większości 
państw rozwiniętych. Ocena technologii obejmuje zarówno wąskie, specjalistyczne 
zagadnienia związane z bezpieczeństwem określonych produktów (np. leków czy 
substancji wykorzystywanych w przemyśle), aż po wzbudzające kontrowersje 
społeczne nowe trendy rozwojowe, takie jak rozpowszechnianie się Internetu Rzeczy, 
rozwoju neuronauki oraz sztucznej inteligencji. 

3. Odpowiedzialny rozwój Polski, na który składa się zapewnienie odpowiednich 
relacji między rozwojem technologicznym a rozwojem społecznym, nie może obyć się 
bez jakiejś formy zinstytucjonalizowanego namysłu nad kierunkami  
i charakterem rozwoju innowacji, umożliwiającym zarządzanie procesami 
społeczno-technologicznymi. Ocena technologii, gdy jest zinstytucjonalizowana, 
pozwala systematycznie identyfikować, rozpatrywać i dokonywać wyboru opcji 
rozwojowych. Ponadto, ogranicza nieformalne, quasi-lobbystyczne wpływy grup 
interesu powiązanych z określonymi opcjami technologicznymi, które w sposób 
niejawny próbują oddziaływać na procesy rozwojowe. 

4. W Polsce ocena technologii istnieje obecnie jedynie w formie zalążkowej. 
Rekomendowaną formą instytucjonalną dla systemu TA w Polsce jest powołanie 
centralnego, przyparlamentarnego biura oceny technologii regularnie 
współpracującego z niezależnymi instytucjami, skupionymi na różnego rodzaju 
pracach badawczych w obszarze TA. Pozwoliłoby to wykorzystać zalety jednego  
i drugiego rozwiązania: bliskość decydentów z elastycznością i niezależnością 
działania. 

Analiza 

Cele i funkcje oceny technologii 

TA jest zinstytucjonalizowaną procedurą naukowej oceny procesów powstawania, 
rozwoju, wdrażania, rozprzestrzeniania i oddziaływania innowacji naukowo-
technologicznych na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko, procedurą. W różnych 

                                                      
1
 Rozszerzona wersja niniejszej analizy znajduje się w raporcie OSWC „Nowe technologie w 

kontekście interesu narodowego RP. Przegląd problemów i rekomendacje” przygotowanym w 
ramach OSnWC przez zespół prof. Jerzego Surmy. 
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postaciach TA istnieje w wielu krajach rozwiniętych i jest ukierunkowana na 
dostarczanie wiedzy pomocnej przy podejmowaniu decyzji politycznych; 
jednocześnie ma za zadanie wczesne sygnalizowanie i ostrzeganie przed możliwymi 
zagrożeniami, tworzenie społecznej świadomości w zakresie różnych aspektów 
rozwoju naukowo-technologicznego, stymulowanie debaty publicznej, kształtowanie 
postaw i opinii w stosunku do nowych technologii. Skrótowo rzecz ujmując, TA to 
oparte na wiedzy naukowej doradztwo polityczny w zakresie rozwoju naukowo-
technologicznego. 

TA, a zwłaszcza strategiczna ocena technologii, ma dostarczać wiedzy pomagającej  
w kształtowaniu rozwoju technologii nie tylko przez decydentów politycznych, ale 
także przez podmioty prywatne zaangażowane w tworzenie innowacji. Naczelnym 
celem jest kształtowanie kierunków rozwoju naukowo-technologicznego  
w pożądanym społecznie kierunku. By móc zapewnić zgodność między rozwojem 
innowacji a rozwojem społecznym, w wielu krajach TA poszerzyła swój obszar 
działania o podejście partycypacyjne, umożliwiające włączanie w procesy tworzenia 
wiedzy różnych interesariuszy. 

Problemem nie jest już tylko to, czy dana technologia może okazać się szkodliwa dla 
środowiska, zdrowia ludzkiego czy mieć niekorzystny wpływ na warunki życia części 
społeczeństwa. W obliczu takich zjawisk jak konieczność wypracowania nowych 
sposobów zapewnienia stabilnych źródeł energii, reagowania na skutki zmian 
klimatycznych, na rozwój sztucznej inteligencji, Internetu Rzeczy i robotyzacji sfery 
komunikacji, konieczna jest całościowa i wielowymiarowa wiedza wyprzedzająca bieg 
zjawisk na tyle na ile to możliwe.  

Dominujący obecnie (choć wciąż nie jedyny) kształt oceny technologii, mającej 
ambicję bycia „strategiczną”, tym zatem różni się od poprzednich, iż nie ogranicza się 
tylko do reagowania na powstające innowacje i poddawania ich ocenie na 
zamówienie decydentów, lecz „proaktywnie” poddaje refleksji możliwe kierunki 
przyszłego rozwoju naukowo-technologicznego, w celu jego współkształtowania. 
Ocena technologii przestaje być zatem tylko „systemem wczesnego ostrzegania” 
przed zagrożeniami związanymi z wykorzystywaniem określonych technologii, który 
blokuje rozwój technologii (stąd nieprzychylne określanie klasycznego TA w kręgach 
przemysłu jako technology arrestment), a staje się systemem rozpoznawania 
potencjału i kształtowania trendów rozwoju technologicznego. Jak to ujął jeden  
z badaczy oceny technologii Ruud Smits „TA przestaje pełnić rolę watchdoga  
(psa stróża), a staje się trackerdogiem (psem tropiącym)”2. 

Dodatkowo TA służy zapobieganiu i łagodzeniu konfliktów na tle technologicznym 
(zarówno przy pomocy mediacji między skonfliktowanymi stronami, jak i poprzez 
kształtowanie określonych rozwiązań technologicznych w taki sposób, by były one 
akceptowalne społecznie) oraz wspieraniu społecznych procesów uczenia się 
wykorzystywania nowych technologii. 

                                                      
2
  A. Grunwald, Technikfolgenabschätzung: eine Einführung, Berlin 2002. 
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Niemieccy badacze skutków innowacji technologicznych Danielle Bütschi i Michael 
Nentwich3 zanalizowali różne oczekiwania i zadania stawiane współcześnie przed 
oceną technologii – różnią się one przede wszystkim stopniem oddziaływania na 
proces polityczny. Rola TA w procesie kształtowania polityki technologicznej może 
uwidocznić się w kilku obszarach4:  

1. Działania pozbawione bezpośredniego politycznego oddziaływania  
na procesy decyzyjne. Tutaj występują takie „miękkie” funkcje TA, jak 
promowanie komunikacji i współpracy między nauką i opinią publiczną, 
stymulowanie debaty publicznej w sprawach nauki i techniki, kształtowanie 
świadomości społecznej w zakresie nowych technologii, zwiększanie 
zainteresowania i uczestnictwa obywateli w dyskusjach dotyczących rozwoju 
technologicznego. Ten wymiar funkcjonowania TA znacznie odbiega od 
pierwotnych, klasycznych celów stawianych przed oceną technologii, 
rozumianą jako doradztwo polityczne realizowane przez ekspertów na rzecz 
decydentów. Tutaj wyraźnie uwidacznia się zwrot w stronę opinii publicznej  
i jej udziału (nawet jeśli nie bezpośredniego) w wypracowywaniu polityk 
względem nowych technologii. 

2. Ustalanie hierarchii problemów (agenda setting) i wprowadzanie do niej 
nowych zagadnień. Również w tym przypadku widać rolę TA we wzmacnianiu 
„strony społecznej” i jej głosu w dyskusji nad rozwojem technologicznym. 
Funkcja ustanawiania agendy pozwala  już nie tylko na dokonywanie analizy 
tematów podejmowanych przez instytucje państwowe, ale także na 
wskazywanie, co powinno stać się przedmiotem zainteresowania tych 
instytucji.   

3. Określanie celów rozwojowo-strategicznych. Ocena technologii jest tutaj 
rozumiana jako przestrzeń do dialogu i rozpoznawania różnych możliwych 
ścieżek rozwoju technologii w oparciu o określone wartości, cele i interesy, 
których realizację umożliwiają. Taka dyskusja pozwala na sformułowanie 
alternatywnych scenariuszy przyszłości i określenie preferencji dla każdej  
z nich przez różnych aktorów społecznych. 

4. Wybór rozwiązań. Po sformułowaniu (niekoniecznie w trybie TA) możliwych 
wariantów działań politycznych ocena technologii może pomóc w wyborze 
najbardziej pożądanej spośród dostępnych alternatyw. 

5. Przełamywanie impasu przy silnych protestach społecznych, zarządzanie 
konfliktami społecznymi na tle technologicznym. 

6. Implementacja i ewaluacja innowacji technologicznych. Tutaj w grę wchodzi 
pełnienie przez TA funkcji związanych z kontrolą i monitoringiem procesu 
implementacji danej technologii.  

Rodzaje instytucji oceny technologii 

W państwach europejskich ocena technologii prowadzona jest głównie przy 
parlamentach (wyjątek stanowią jednostki ulokowane przy akademiach nauk,  
                                                      
3
  D. Bütchi, M. Nentwich, The Role of PTA In the Policy-Making process, [w:] L. Klüver,  

M. Nentwich, W. Peissl, H. Torgersen, F. Gloede, L. Hennen, J. van Eijndhoven, R. van Est, S, Joss,  
S. Bellucci, D. Butchi, (red). EUROPTA. European Participatory Technology Assessment. Participatory 
Methods in Technology Assessment and Technology Decision-Making, Copenhagen 2000. 

4
  Tamże: 137-139. 
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jak np. w Czechach). Parlamentarna ocena technologii przybiera zazwyczaj jedną  
z trzech form: 

1. Jednostki parlamentu (komisji, biura, komórki badawczej). Takie rozwiązanie 
można znaleźć w Grecji, Francji, Finlandii i we Włoszech. Na przykład we 
Francji taką instytucją jest Parlamentarne Biuro ds. Oceny Nauki i Technologii 
(OPECST, L’Office Parlementaire d’Évaluation des Choix Scientifiques et 
Technologiques), w którego skład wchodzi 18 członków Zgromadzenia 
Narodowego oraz 18 senatorów. Z kolei w Finlandii instytucją zajmującą się 
oceną społecznych skutków rozwoju technologii jest jedna z komisji 
parlamentu – Komisja ds. Przyszłości, utworzona w 1993 r., od 2000 r. mająca 
status komisji stałej i składająca się z 17 członków reprezentujących wszystkie 
partie obecne w parlamencie. Głównym celem działania takiej jednostki jest 
wspieranie decydentów w prowadzeniu polityki w obszarze naukowo-
technologicznym; funkcje „zewnętrzne” – takie jak np. dialog ze 
społeczeństwem – mają charakter poboczny. Zaletą takiego rozwiązania jest 
aktywne i stałe zaangażowanie parlamentarzystów w działalność instytucji TA, 
co pozwala zapewnić lepsze dostosowanie analiz do potrzeb i oczekiwań 
odbiorców. Jednostki przyparlamentarne cechują się relatywnie niewielkim 
składem osobowym (opierają się na zlecaniu większości prac zewnętrznym 
zespołom eksperckim) i prostą strukturą organizacyjną (bez zarządu, rad 
programowych itp.). 

2. Kolejna formuła działania to biuro oceny technologii, któremu parlament 
zleca wykonywanie prac z zakresu TA. Biuro może być częścią struktur 
parlamentu (tak jest w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Katalonii i Parlamencie 
Europejskim), jak również działać na zasadach kontraktu z parlamentem 
(Niemcy). W Wielkiej Brytanii taką instytucją jest utworzony w 1989 r. POST 
(Parliamentary Office of Science and Technology). Podobną rolę  
w Parlamencie Europejskim odgrywa biuro STOA (Scientific and Technological 
Options Assessment), nadzorowane przez panel składający się  
z europarlamentarzystów i będące obecnie jednostką organizacyjną EPRS 
(European Parliament Reseach Service). W Niemczech tą instytucją jest 
powołane do życia w 1990 r. TAB (Büro für Technikfolgenabschätzung), które 
co pięć lat wyłania w konkursie zewnętrznego wykonawcę praz z zakresu TA. 
Od początku tę funkcję pełni jedna instytucja: Institut für 
Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS) z Karlsruhe. Budżet TAB 
wynosi 2 miliony euro rocznie. Biura oceny technologii, choć wciąż 
funkcjonują bezpośrednio przy parlamentach i pełnią podobną funkcję jak 
parlamentarne jednostki TA, charakteryzują się pewną autonomią: 
zatrudniają na stałych etatach również ekspertów, którzy w pewnym sensie 
„równoważą” polityczny charakter tych instytucji. Istnienie zarządów i/lub rad 
naukowych pozwala na ustalanie planów pracy w odniesieniu do 
zapotrzebowania zgłaszanego przez parlament, ale nieograniczonych do 
niego. O ile jednostki parlamentarne realizują prace zlecone przez 
parlamentarzystów, to biura oceny technologii prowadzą też własne działania 
badawcze według ustalanych wcześniej priorytetów. 
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3. Ostatni typ instytucji składających się na parlamentarną ocenę technologii  
to niezależny instytut, dla którego parlament pozostaje głównym odbiorcą  
i zleceniodawcą prac z zakresu TA. Wykraczają one w swej działalności poza 
doradztwo polityczne i aktywnie uczestniczą w dyskursie publicznym 
poświęconym rozwojowi nauki i technologii. Model ten występuje w takich 
krajach jak Dania, Holandia, Norwegia, Szwajcaria i Flandria. Przykładem tego 
rodzaju instytucji są: w Danii – Danish Board of Technology Foundation 
(Teknologirådet), w Holandii – Rathenau Instituut, w Szwajcarii – Center for 
Technology Assessment (TA-SWISS), w Norwegii – Norwegian Board of 
Technology (Teknologirådet). Takie instytuty charakteryzują się większą 
autonomią, a co za tym idzie swobodą w wyborze tematów, ale także 
większym dystansem wobec polityków i decydentów, co często utrudnia 
dotarcie z rezultatami prac do tych środowisk. Stąd też bardziej niż 
poprzednie rodzaje instytucji TA pełnią one funkcje wykraczające poza 
dostarczanie wiedzy decydentom: swoją rolę postrzegają w stymulowaniu 
debat publicznych, kształtowaniu postaw w odniesieniu do nowych rodzajów 
technologii. 

Procedura i metody oceny technologii 

Zróżnicowane style uprawiania TA oraz różnorodność form instytucjonalnych 
zaowocowały szerokim repertuarem metod i procedur badawczych 
wykorzystywanych przy analizie zjawisk technologicznych. W pewnym uproszczeniu 
można powiedzieć, że rozpościerają się one na osi klasyczna (ekspercka)–
partycypacyjna ocena technologii. Ta pierwsza typowa jest dla wczesnego etapu 
rozwoju TA oraz przyparlamentarnych jednostek TA, ukierunkowanych głównie na 
dostarczanie eksperckiej, naukowej wiedzy decydentom. Z kolei partycypacyjna TA, 
włączająca w procesy oceny technologii interesariuszy i opinię publiczną, pojawiła się 
w Europie na przełomie lat 80-tych i 90-tych za sprawą zewnętrznych instytucji oceny 
technologii. Nastąpiło to w wyniku ich doświadczeń ze współpracą z szerokimi 
kręgami społeczeństwa zaangażowanymi w debatę o rozwoju technologicznym. 
Oczywiście ten podział nie jest bezwyjątkowy: zarówno w działaniach zewnętrznych 
instytucji TA eksperci mają istotną rolę do odegrania, jak również jednostki 
parlamentarne prowadzą działania dialogowe, wychodzące ku społeczeństwu, takie 
jak warsztaty, seminaria, wysłuchania publiczne.  

Adekwatna wydaje się być klasyfikacja różnych rodzajów oceny technologii pod 
kątem udziału zewnętrznych interesariuszy i opinii publicznej ze względu na 
charakter analizowanych problemów, którą zaproponował holenderski badacz Wiebe 
E. Bijker5. Wyróżnił on trzy typy TA: 

1. Klasyczna TA, w którą włączeni są jedynie badacze i eksperci, a jej efektem 
ma być neutralny, odnoszący się do faktów raport stanowiący wkład w proces 
podejmowania decyzji. To podejście ma zastosowanie w sytuacji, gdy skutki 
danej technologii są rozpoznane i zidentyfikowane oraz panuje zgoda co do 
ich występowania – jak np. w przypadku azbestu czy radioaktywności. 

                                                      
5
  W.E. Bijker, Technology Assessment: The State of Play. Towards a Hybrid and Pluriform Process of 

Governance of Science and Technology. [w:] T. Michalek i in. (red). Technology Assessment and 
Policy Areas of Great Transitions, Praga 2014. 
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2. Drugie podejście wykracza poza model klasyczny i opiera się na włączaniu 
wybranych przedstawicieli zewnętrznych interesariuszy i ich ekspertów.  
To podejście, które nazywane jest oceną z udziałem interesariuszy, zasadne 
jest wówczas, gdy konsekwencje stosowania przedmiotowej technologii nie 
są jasno określone i konieczne jest znalezienie równowagi między szansami  
i zagrożeniami generowanymi przez nową technologię w różnych wymiarach 
życia społecznego (przykładem może być rozwój nanotechnologii). 

3. Trzeci typ TA – publiczną ocenę technologii, stosuje się w przypadku istnienia 
znacznych różnic w ocenie technologii, gdy brakuje społecznego konsensu 
odnośnie do pożądanego kierunku rozwoju i gotowości do zaakceptowania 
pewnych rodzajów ryzyka. Jest to model szerokiej partycypacji publicznej, 
stosowany przy szczególnie kontrowersyjnych zagadnieniach, dotyczących 
ogółu społeczeństwa. Oprócz ekspertów i przedstawicieli interesariuszy 
uczestniczą w nim „zwykli” obywatele, by poprzez debatę publiczną 
wypracować spójne rozwiązanie w takich kwestiach jak np. polityka 
energetyczna, walka ze zmianami klimatycznymi czy bardziej wybiegające  
w przyszłość – neurobiologia i zastosowanie technologii do zwiększania 
możliwości ludzkiego mózgu (human enhancement)6. 

We wszystkich trzech perspektywach wykorzystywane jest podejście naukowe, 
różnica dotyczy stopnia wykorzystania rozwiązań partycypacyjnych.  
Metody naukowe, wykorzystywane w ocenie technologii, to: wywiad ekspercki, 
dyskusja ekspercka, modelowanie, symulacja, analiza systemowa, analiza ryzyka, 
ekstrapolacja trendów, metoda delficka, techniki scenariuszowe, analiza dyskursu, 
analiza drzewa wartości itp.7 

Podejście partycypacyjne oparte jest na procedurze dialogu publicznego, 
umożliwiającego włączenie w analizę nowych technologii wiedzy (zwłaszcza tej nie-
eksperckiej), doświadczeń, perspektyw, wartości i interesów różnych interesariuszy. 
Odchodzimy tu zatem od analizy wyłącznie w kategoriach obiektywnych, 
naukowych „faktów” w stronę szerokiej refleksji społecznej, uwzględniającej  
różne preferowane i realizowane style życia odnoszące się do różnych  
horyzontów światopoglądowych. Do metod ułatwiających włączanie nie-ekspertów w 
dialog o nowych technologiach należą konferencje konsensualne  
(stworzone i wykorzystywane głównie przez Danish Board of Technology), 
wysłuchania publiczne, grupy fokusowe, panele obywatelskie, warsztaty 
scenariuszowe, komórki planowania8. 

                                                      
6
  L. Klüver, M. Nentwich, W. Peissl, H. Torgersen, F. Gloede, L. Hennen, J. van Eijndhoven, R. van Est, 

S, Joss, S. Bellucci, D. Butchi, (red). EUROPTA. European Participatory Technology Assessment. 
Participatory Methods in Technology Assessment and Technology Decision-Making, Copenhagen 
2010; Por. A. Zybertowicz, M. Gurtowski, K. Tamborska, M. Trawiński, J. Waszewski, Samobójstwo 
oświecenia? Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat, Kraków 2015. 

7
  C. Enzing, J. Deuten, M. Rijnders-Nagle, J. van Til, Technology across Borders. Exploring perspectives 

for pan-European Parliamentary Technology Assessment, Brussels 2012. 
8
  Inną typologię metod TA proponuje w przeglądowym tekście Krzysztof Michalski, który podzielił je 

na metody strukturalizujące, prognostyczne, heurystyczne i ewaluacyjne (K. Michalski, Przegląd 
metod i procedur wykorzystywanych w ocenie technologii. „Studia BAS", vol. 43, nr. 3, 2015). Zob. 
także Tran, T.A. i Daim, T., A taxonomic review of methods and tools applied in technology 
assessment, „Technological Forecasting and Social Change", vol. 75, nr. 9, 2008. 
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Ta zmiana znalazła swoje odzwierciedlenie w kształcie polityki naukowej Unii 
Europejskiej. Za przykłady mogą posłużyć przygotowane na zlecenie KE raporty  
i opracowania: Science Technology and Governance  in Europe: Challenges of Public 
Engagement9; From Science and Society to Science in Society10; Science and 
Governance. Taking European Knowledge Society Seriously11. Wszystkie one 
postulowały silniejsze włączenie w namysł nad rozwojem technologicznym 
zainteresowanych grup społecznych, zgodnie z modelem „współzarządzania 
technologią” (ang. technology governance)12. 

Zmiana w relacjach między nauką, technologią i społeczeństwem daje się 
zaobserwować także w wytycznych i priorytetach unijnych Programów Ramowych, 
czego wyrazem jest ewolucja nazw kolejnych obszarów tematycznych. W ramach  
6 Programu Ramowego obszar tematyczny dotyczący relacji między nauką  
a społeczeństwem nosił nazwę „Nauka i społeczeństwo”, by w 7 Programie 
Ramowym zostać zastąpionym przez „Naukę w społeczeństwie”, a w aktualnym, 
Horyzoncie 2020 przez „Naukę z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa”. 
Pokazuje to dość dobrze przechodzenie od postrzegania nauki i społeczeństwa jako 
względnie odrębnych sfer (6 PR: „Nauka i społeczeństwo” jako dwa odrębne 
obszary), przez dostrzeżenie społecznego umiejscowienia nauki (7 PR: „Nauka  
w społeczeństwie”), aż po zwrócenie się ku udziałowi społeczeństwa w tworzeniu 
nauki i społecznym powinnościom i zobowiązaniom tej instytucji.  

Obecnie jednym z naczelnych postulatów wyznaczających charakter namysłu nad 
rozwojem technologicznym jest „odpowiedzialne prowadzenie badań i innowacji” 
(Responsible Research and Innovation, RRI), obecne chociażby w programie 
badawczym Horyzont 2020.  

Polska – stan obecny 

Bez wątpienia w Polsce istnieje luka w zakresie efektywnego systemu oceny 
technologii. Rodzi to negatywne konsekwencje dla rozwoju państwa, wynikające 
zarówno z warunków zewnętrznych, w jakich funkcjonuje nasz kraj, jak  
i realizowanych przezeń działań. Do tych pierwszych należy zaliczyć oddziaływanie 
powstających poza granicami Polski (a przez to pozostającymi w dużym stopniu poza 
możliwościami skutecznego wpływania na ich kształt) innowacji naukowo-
technologicznych, takich jak przechwytywanie głównych strumieni komunikacji, 
automatyzacja i robotyzacja procesów komunikacji społecznej (vide Facebook  
i Google), rozwój sztucznej inteligencji, Internet Rzeczy, human enhancement, 
wdrażanie ustaleń neuronauk wspieranych przez biotechnologię, informatykę  
i nanotechnologię. Z drugiej strony państwo polskie podejmuje szereg działań  
i decyzji dotyczących sfery technologicznej: np. w obszarze energetyki (poszukiwanie 
gazu łupkowego, budowa elektrowni atomowych, utrzymywanie sektora 

                                                      
9
  R. Hagendijk, P. Healey, M. Horst i A. Irwin, Science, Technology and Governance in Europe: 

Challenges of Public Engagement, STAGE Final Report, 2005. 
10

  A. Stirling, From Science and Society to Science in Society: Towards A Framework for „Co-Operative 
Research”, Report of a European Commission Workshop, Brussels 2006. 

11
  U. Felt, B. Wynne, Taking European Knowledge Society Seriously, Brussels 2007. 

12
  P. Stankiewicz, Współzarządzanie nauką i technologią. „INFOS: Zagadnienia Społeczno-

Gospodarcze", vol. 200, nr. 7, 2015b. 
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węglowego), polityki klimatycznej, cyfryzacji (np. projekt elektronicznego dowodu 
osobistego), zarządzania dużymi zbiorami danych typu Big Data (np. integracja 
systemów PESEL i ZUS).  

Wskazuje to na potrzebę instytucjonalizacji oceny technologii, jako części 
strategicznych procesów decyzyjnych. Pozwoliłoby to w systematyczny sposób 
dokonywać wyboru odpowiednich opcji rozwojowych, minimalizując w ten sposób 
arbitralność podejmowanych wyborów. Ponadto, instytucjonalizacja TA umożliwiłaby 
poddanie w pewnym stopniu kontroli i monitoringowi głównych kierunków rozwoju 
technologicznego w celu lepszego dopasowania go do przyjętych kierunków rozwoju 
społecznego. Po trzecie wreszcie, ocena technologii istniejąca w formie odpowiedniej 
instytucji powinna ograniczyć nieformalne, quasi-lobbystyczne wpływy grup interesu 
powiązanych z określonymi opcjami technologicznymi, które oddziałują obecnie na 
proces stanowienia prawa kanałami nieformalnymi bądź pod postacią „niezależnych 
ekspertów”, pełniących funkcje doradców przy procesach podejmowania decyzji. 

Potencjał dla instytucjonalizacji TA. Kluczowym elementem każdego systemu oceny 
technologii jest zaplecze badawcze: sprawne instytucje, będące w stanie dostarczyć 
użytecznej wiedzy na potrzeby podejmowania decyzji oraz stymulowania debaty 
publicznej oraz kadra badawcza dysponująca zarówno wąskimi, specjalistycznymi 
kompetencjami eksperckimi, jak i doświadczeniem w interdyscyplinarnej, 
wieloaspektowej analizie społecznych aspektów rozwoju naukowo technologicznego.  

W Polsce ocena technologii rozwijała się do tej pory głównie na poziomie 
teoretycznym i popularyzatorskim. Pierwsze prace z tego zakresu, próbujące 
przeszczepić na polski grunt podejście technology assessment pochodzą z lat 70. Ich 
autorem jest Lech W. Zacher, dziś profesor Akademii Leona Koźmińskiego, który od 
lat promuje idee poddawania systematycznemu namysłowi kierunków rozwoju 
naukowo-technologicznego i przewidywania jego konsekwencji.  

W 2015 roku powstało Polskie Towarzystwo Oceny Technologii, skupiające badaczy  
z różnych dyscyplin – zarówno społecznych, humanistycznych, jak  
i przyrodoznawczych; jednak do tej pory jego działalność jest znikoma i ogranicza się 
do wewnątrzśrodowiskowych aktywności. 

Jedyną instytucją publiczną pełniącą zbliżone funkcje do oceny technologii jest Biuro 
Analiz Sejmowych, będące członkiem stowarzyszonym Europejskiej Sieci 
Parlamentarnej Oceny Technologii EPTA i uczestniczące w niedawno zakończonym 
projekcie europejskim PACITA (Parliaments and Civil Society in Technology 
Assessment), którego zadaniem było wzmacnianie roli parlamentarnej oceny 
technologii w krajach uczestniczących w projekcie. Nakładem Biura Analiz Sejmowych 
ukazał się również numer tematyczny czasopisma Studia BAS, pod tytułem 
Technology Assessment. Problematyka oceny technologii13. 

Stan polskiej nauki pozwala zakładać, że możliwe jest stworzenie w przeciągu kilku lat 
sieci profesjonalnych ośrodków analitycznych, będącej w stanie dostarczać analiz na 
potrzeby procedury TA. Potencjał w obszarze klasycznych, eksperckich analiz 
technologii bezsprzecznie istnieje na wyższych uczelniach technicznych  

                                                      
13

  M. Gwiazdowicz, P. Stankiewicz (red.), Technology Assessment. Problematyka oceny technologii, 
Warszawa 2015. 
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i w państwowych instytutach badawczych. Również społeczne badania nad 
rozwojem naukowo-technologicznym rozwijają się w Polsce w ostatnich latach, 
choć jak na razie jedynie rzadko wychodzą poza refleksję teoretyczną lub 
rekapitulację namysłu prowadzonego w innych krajach. 

Istnieje również podglebie instytucjonalne w obszarze prowadzonych przez agencje 
wspierające badania naukowe programów badawczych. Już sam Krajowy Program 
Badań podkreśla znaczenie interdyscyplinarnych badań, wykorzystujących nauki 
społeczne i humanistyczne w tworzeniu innowacji pozwalających domknąć lukę 
cywilizacyjną między Polską a Europą Zachodnią. Dostrzeżenie roli nauk społecznych  
i humanistycznych w tym procesie można potraktować jako potencjalny punkt 
wyjścia dla analiz z zakresu szeroko zakrojonej oceny technologii. Z kolei  
w założeniach do jednego ze strategicznych programów badawczych, opartych na 
wytycznych KPB, o nazwie „Gospostrateg: Społeczny i gospodarczy rozwój Polski  
w warunkach globalizujących się rynków”, znalazły się wytyczne dotyczące 
wspierania tworzenia „modeli umożliwiających przewidywanie skutków, 
wykorzystania szans i zapobieganie ryzykom wynikających z rozwoju 
technologicznego na szczeblu makroekonomicznym, jak też na szczeblach 
regionalnych i lokalnych w Polsce oraz doskonalenia metod ewaluacji wpływu 
nowych technologii na polityki publiczne”14. 

Stan pożądany 

Spośród omówionych wcześniej rozwiązań instytucjonalnych najbardziej właściwą 
wydaje się być forma hybrydowa: połączenie pracy biura oceny technologii 
powstałego przy parlamencie lub władzy wykonawczej, z zewnętrznymi, 
niezależnymi instytucjami. 

Jednostki parlamentu i biura oceny technologii korzystają ze swobodnego dostępu do 
parlamentarzystów i realizują przede wszystkim funkcję informacyjną wobec 
decydentów15; z kolei niezależne instytuty TA mogą w większym stopniu wykraczać 
poza zlecany im zakres tematyczny, by wspólnie z przedstawicielami otoczenia 
społeczno-gospodarczego identyfikować wymagające analizy tematy, poddawać je 
ocenie i w ten sposób wpływać na agendę polityczną. 

Czysto przyparlamentarne sposoby organizacji oceny technologii – przy wszystkich 
swoich zaletach – wydają się być niewystarczające: ze względu na swój „reaktywny” 
charakter, grozi im pozostawanie zawsze krok z tyłu za bieżącymi trendami 
rozwojowymi. Ograniczenie się do dostarczania wiedzy nie pozwala im na aktywne 
uczestnictwo w procesach powstawania i kształtowania innowacji, tak jak mogą to 
czynić podmioty zewnętrzne. Te zaś, pozostając o oddaleniu od instytucji 
politycznych, mogą korzystać z bliższych relacji z podmiotami przemysłowymi, 
technologicznymi, a także reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie. To daje im 
większą elastyczność, pozwalając na sprawniejsze rozpoznawanie nowych trendów  
i sygnalizowanie obszarów zjawisk wymagających namysłu i refleksji.  

                                                      
14

  Tamże, s. 3. 
15

  C. Enzing, J. Deuten, M. Rijnders-Nagle, J. van Til, Technology across Borders. Exploring perspectives 
for pan-European Parliamentary Technology Assessment, Brussels 2012, s. 15. 
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Należy jednak pamiętać, że bliska współpraca z decydentami jest podstawowym 
warunkiem prowadzenia oceny technologii i konieczna jest począwszy od pierwszych 
etapów działań (tj. identyfikacji i formułowania problemów, dyskutowania możliwych 
rozwiązań itd.). Sytuacja, w której decydenci są jedynie finalnymi odbiorcami 
powstających na zewnętrz produktów TA, grozi  niedopasowaniem prac do potrzeb 
decydentów, zarówno co do treści, jak i formy.  

Połączenie formuły biura oceny technologii (które może działać zarówno przy 
parlamencie, jak i rządzie) z działalnością zewnętrznych ośrodków badawczych, 
dedykowanych do wykonywania różnego rodzaju prac badawczych w obszarze TA, 
pozwoliłoby na wykorzystanie zalet jednego i drugiego rozwiązania: bliskości 
decydentów z elastycznością i niezależnością działania. 

Rekomendacje szczegółowe 

Stworzenie instytucji oceny technologii w Polsce musi być z konieczności procesem 
wieloetapowym. Powinny na nań składać się takie działania, jak: 

 wprowadzenie wymogu uwzględniania interdyscyplinarnej oceny technologii  
w programach rozwojowych i wdrożeniowych finansowanych ze środków 
publicznych. Pozwoliłoby to z jednej strony na nabranie doświadczenia  
w realizacji TA przez polskich badaczy, a z drugiej ugruntowało pozycję TA jako 
nieodłącznego elementu polityki innowacyjnej; 

 wspieranie rozwoju know-how w zakresie oceny technologii poprzez 
interdyscyplinarne programy badawcze nakierowane na realizację badań nad 
rozwojem naukowo-technologicznym w paradygmacie TA; 

 wyselekcjonowanie potencjalnych partnerów (ośrodków i osób), którzy mogliby 
być zainteresowani tworzeniem w przyszłości instytucji TA w Polsce  
i zainicjowanie konsolidacji środowiska oceny technologii w Polsce; 

 czerpanie z doświadczeń innych krajów poprzez udział w programach 
studyjnych, wymianach badaczy, zatrudnianie w polskich instytucjach 
naukowych badaczy z doświadczeniem w TA itp.; 

 wypracowanie różnorodnych, interaktywnych kanałów stałej komunikacji 
między środowiskiem badaczy z obszaru TA i decydentów (wspólnie 
organizowane seminaria, dyskusje, stały przepływ informacji); 

 wykorzystywanie realizowanych reform w obszarze organizacji nauki i polityki 
naukowo-technologicznej do wprowadzania procedury TA – dla przykładu, 
zapowiadane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołanie 
Narodowego Instytutu Technologicznego w miejsce dotychczasowych 
państwowych instytutów badawczych powinno uwzględniać stworzenie w nim 
interdyscyplinarnej komórki oceny technologii16. 

W oparciu o realizację powyższych kroków w perspektywie kilku lat możliwe powinno 
stać się powołanie sprawnie funkcjonujących instytucji oceny technologii, 
składających się z biura oceny technologii, koordynującego prace współpracujących  
z nim ośrodków analitycznych, umieszczonych w różnych obszarach problemowych 
[10/7].  

                                                      
16

  Strategia na rzecz doskonałości naukowej, nowoczesnego szkolnictwa wyższego, partnerstwa  
z biznesem i społecznej odpowiedzialności nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2016. 
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2. Innowacje zmieniające świat. O konieczności monitorowania rozwoju 
technologicznego17 

ANALIZA 

Słowa kluczowe: innowacja, innowacja przesterowująca, disruptive innovation, 
monitoring technologii. 

Streszczenie: Innowacje są współcześnie traktowane jako nieproblematyczne dobro, 
czasem wręcz niezbędny warunek dobrobytu, sukcesu biznesowego i rozwoju 
gospodarczego krajów. Ogólną tendencją jest promowanie innowacji  
i ograniczanie systemów kontroli społecznej w tym zakresie. Tymczasem niektóre typy 
innowacji są w stanie destabilizować istotne elementy  struktur społecznych, co ma 
duże znaczenie z perspektywy bezpieczeństwa państwa. Poza argumentacją na rzecz 
zwiększenia kontroli innowacji, zostaje również zaproponowane jedenaście 
zmiennych, które mogą służyć jako narzędzie wstępnej selekcji kluczowych innowacji 
oraz rekomendacje w tym zakresie 

Od innowacji do disruptive innovation 

Do szerszego obiegu Pojęcie innowacji zostało wprowadzone przez austriackiego 
ekonomistę Josepha Schumpetera w klasycznej pracy, wydanej w 1911 roku, „Teoria 
rozwoju gospodarczego”18. Od czasów Schumpetera pojęcie innowacji zaczęło być 
masowo wykorzystywane dla opisywania rozmaitych zjawisk, zarówno rynkowych, jak 
i pozarynkowych (tzw. innowacje społeczne). Od lat 70. XX wieku i rewolucji 
technologii informatycznych przez pewien czas skupiono się na innowacjach 
rozumianych jako przełomowe rozwiązania technologiczne. Jednak pojęcie to 
wykorzystywano też dla opisywania nowatorskich strategii biznesowych, które nie 
musiały mieć nic wspólnego z jakimikolwiek materialnymi urządzeniami technicznymi.  

Bardzo szerokie ujmowanie innowacji sprawiało, że niektórzy badacze zwrócili uwagę 
na konieczność wyróżnienia innowacji, których wpływ na rzeczywistość jest 
szczególnie istotny. Jednym z pojęć, które w tym kontekście zrobiło furorę, jest 
określenia disruptive innovation. Nie istnieje powszechnie przyjęte tłumaczenie tego 
pojęcia na język polski, a propozycje, które można napotkać („innowacje 
destrukcyjne” lub „innowacje zakłócające”) nie wydają się trafne. Termin ten 
wprowadził i rozpropagował w latach 90. XX wieku i w pierwszej dekadzie XXI wieku 
profesor Harvard Business School, Clayton M. Christiansen19. Początkowo dla 
Christiansena pojęcie to odnosiło się do innowacji technologicznych, które dość 
radykalnie przebudowywały rynek: wprowadzając nowych graczy i niwelując 
przewagę dotychczasowych monopolistów czy też quasi-monopolistów z danego 
obszaru. Innowacje tego rodzaju wymagały często długotrwałych inwestycji, ale po 

                                                      
17

  Opracowanie ukazało się w „Biuletynie OSWC” nr 3, s. 5-8. 
18

  J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa: PWN, 1960. 
19

  Zob. J.L. Bower, C.M. Christensen, Disruptive Technologies: Catching the Wave, „Harvard Business 
Review” 73(1), s. 43–53, 1995; C.M. Christensen, The Innovator's Dilemma: When New 
Technologies Cause Great Firms to Fail, Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press, 
1997; C.M. Christensen i M. Raynor, The Innovator's Solution: Creating and Sustaining Successful 
Growth, Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press, 2003. 
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pewnym czasie – w bardzo dynamicznym stylu – stawały się produktem rzeczywiście 
masowym. Wyszukiwarka Google czy też IPhone Apple’a, to zazwyczaj wymieniane  
w takim kontekście przykłady.  

Z czasem pojęcie innowacji zaczęło być wykorzystywane nie tylko w odniesieniu do 
technologii, ale również modeli biznesowych (czy też sprzedażowych), które istotnie 
zmieniały rynek20. W tym sensie za disruptive innovation, można uznać np. pomysł 
rozwijania sieci sklepów dyskontowych. Z drugiej strony, w aspekcie technologicznym 
pojęcie to zaczęto wykorzystywać dla opisu każdej wpływowej, przełomowej 
innowacji technologicznej, niezależnie od kontekstu rynkowego21 

Ponieważ z punktu widzenia interesu narodowego RP kluczowe jest ryzyko szybkiej  
i radykalnej zmiany struktur społecznych, w tym ważnych dla bezpieczeństwa 
państwa, to oryginalny kontekst disruptive innovation nie wydaje się być 
wystarczający, ponieważ:  

 skupia uwagę wyłącznie na relacjach rynkowych; 

 łączy w sobie różne typy aktywności biznesowych; 

 przecenia rolę kreatywnych jednostek. 

Ta ostatnia kwestia jest dość istotna, bowiem znaczna część literatury na temat tego 
rodzaju innowacji pokazuje wybranych przedsiębiorców jako geniuszy i wskazuje,  
że sukces danej innowacji zależy właściwie wyłącznie od ich cech osobowościowych. 
Kluczowe dla innowacji (a szczególnie dla disruptive innovation) mają być właśnie 
osoby samych innowatorów. Nawet skrótowy przegląd biografii Steve’a Jobsa to 
dobrze ukazuje22. Tymczasem takie skupienie na jednostce jest mylące, ponieważ 
znika w takiej perspektywie zbiorowy wymiar innowacji, nie uwzględniany jest 
również czynnik losowy, ani rola infrastrukturalnego wsparcia dla biznesu ze strony 
państwa23. 

Innowacje przesterowujące 

Pojęcie disruptive innovation to jednak dobry punkt wyjścia, żeby wskazać, że pewna 
część innowacji w sposób istotny zmienia otoczenie społeczne. Takie innowacje 

                                                      
20

  C. Markides, Disruptive Innovation: In Need of Better Theory, „Journal of Product Innovation 
Management”, Grudzień 2005, 23,,s. 19–25; DOI: 10.1111/j.1540-5885.2005.00177.x; por. N.I. 
Gust-Bardon, Innowacja w myśli ekonomicznej od XVIII do XX wieku: analiza wybranych zagadnień, 
„Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia”, XLIII, nr 1, s. 105-120, 2012. 

21
  Dobrym przykładem może być raport: J. Manyika I M. Chui, J. Bughin, R. Dobbs, P. Bisson, A. 

Marrsac, Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global 
economy, McKinsey Global Institute, 2013. 

22
  K. Blumenthal, Steve Jobs: człowiek, który myślał inaczej, Warszawa: Wydawnictwo Amber, 2012; C. 

Gallo, Steve Jobs. Sekrety innowacji: zupełnie inaczej – reguły przełomowego sukcesu, Kraków: Znak, 
2011; W. Isaacson, Steve Jobs, Kraków: Insignis Media, 2011; L. Kahney, Być jak Steve Jobs: jeśli 
chodzi  o pomysły, wszystko jest dozwolone, Kraków: Wydawnictwo Znak, 2010. 

23
  Por. M. Mazzucato, The Innovative State, „Foreign Affairs”, January-February 2015, Vol. 94, nr 1, s. 

61-68; M. Mazzucato, Przedsiębiorcze państwo: obalić mit o relacji sektora publicznego i 
prywatnego. Poznań: Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox, 2016. 
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można określić mianem innowacji przesterowujących24 rynki, relacje społeczne, 
mechanizmy kontrolne, hierarchie władzy etc.  

Proponujemy tutaj jedenaście zmiennych, które należy odnieść do danej innowacji czy 
też potencjalnej innowacji (w postaci wynalazku czy technologii) po to, aby w sposób 
bardziej systematyczny oszacować jej możliwość wpływu na rzeczywistość. 
Wykorzystanie tych zmiennych ma pomóc w selekcjonowaniu tych innowacji, których 
losy szczególnie należy obserwować. Wszystkie poniższe zmienne należy na razie 
potraktować jako jakościowe, aczkolwiek w przypadku niektórych z nich istnieje 
możliwość wypracowania także wskaźników ilościowych. Ponieważ nie jest to 
narzędzie zamknięte, poszczególne zmienne prezentowane są hasłowo, tj. ujęte 
przede wszystkim za pomocą pytań, na które należy odpowiedzieć oceniając daną 
innowację. 

 Kontrola społeczna i władza: Czy dana innowacja może wywierać istotny 
wpływ na sferę władzy? Czy za jej pomocą są zbierane dane o aktywności 
użytkowników? Czy innowacja może pełnić funkcje kontrolne względem 
użytkowników? 

 Grupy interesu: Jakie istniejące grupy interesu skorzystają na wprowadzeniu 
danej innowacji? Jakie istniejące grupy interesu stracą na wprowadzeniu danej 
innowacji? Czy istnieje potencjał wyłonienia się nowych grup interesu  
w przypadku umasowienia danej innowacji? 

 Masowe korzystanie: Czy jest to produkt masowy bądź potencjalnie masowy? 
Czy dotyczy potencjalnie wszystkich ludzi, czy może jakiegoś specyficznego 
segmentu społecznego (np. osób młodych)? Czy z produktem może być 
związana jakaś moda? 

 Potencjał rynkowy: Czy innowacja w ogóle będzie dostępna w trybie 
rynkowym? Jaki przychód już generuje dana innowacja? Jaki przychód może 
wygenerować w najbliższej przyszłości? Czy można spodziewać się monopolu 
na rynku związanego z tą innowacją? Jakie skutki przyniesie dla rynku pracy? 
Czy w momencie umasowienia danej innowacji jakieś segmenty rynku znikną 
bądź zostaną znacząco zmodyfikowane? Czy innowacja wygeneruje nowy 
segment rynku?  

 Infrastruktura: Jaka infrastruktura jest konieczna dla działania innowacji?  
Czy pojawienie się danej innowacji wymaga wytworzenia jakiejś specyficznej 
infrastruktury, która umożliwi jej działanie? Czy konieczna jest modyfikacja już 
istniejącej infrastruktury? 

 Zdrowie publiczne: Czy korzystanie z danej innowacji wywiera wpływ na 
istniejące choroby cywilizacyjne? Jeśli tak, to jakie wzmacnia lub osłabia?  
Czy można się spodziewać wystąpienia jakiegoś typu uzależnień? 

 Wpływ ekologiczny: Czy dana innowacja może mieć wpływ na 
zanieczyszczenie środowiska? Czy daje się pomyśleć jakiś dalekosiężny wpływ 
innowacji na ekosystem, zmiany klimatyczne etc.? 

 Wykorzystanie jako broń: Czy daną innowację można wykorzystać jako broń? 
Jeśli tak, to czy będzie to broń konwencjonalna czy też narzędzie, które można 

                                                      
24

 Inne możliwości to: innowacja przełomowa, przełamująca lub przemagająca. 
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wykorzystać w wojnie hybrydowej lub informacyjnej? Czy może posłużyć jako 
narzędzie dla terrorysty? 

 Możliwość skopiowania: W jakim stopniu innowacja jest unikalna i oparta na 
jakichś trudnych do skopiowania elementach? Czy są tam wykorzystane 
zaawansowane technologie bądź trudne do zdobycia/wytworzenia materiały? 
Czy może innowacja jest złożeniem elementów bardziej standardowych 
względnie łatwo dostępnych? 

 Wpływ na jednostkę: Czy dana innowacja ma potencjał wzmocnienia pozycji 
jednostki wobec systemu politycznego? Jeśli tak, w jaki sposób? Czy jest to 
innowacja o charakterze emancypacyjnym? Czy uniezależnia/izoluje w jakiś 
sposób jednostkę od otoczenia społecznego? Czy daje jednostce potencjał 
działań destrukcyjnych o charakterze asymetrycznym? 

 Zmiana stałych ewolucyjnych: Czy dana innowacja ma potencjał zmiany 
jakichś stałych biologicznych, które do tej pory można było traktować jako 
względnie stałe ewolucyjne, np. przedział wieku, w którym kobieta może 
bezpiecznie urodzić dziecko? Czy innowacja demontuje jakieś bariery, które do 
tej pory były sztywne i można je było traktować jako niezmienne  
– np. maksymalna pojemność informacyjna ludzkiego umysłu. 

W oparciu o wyżej wymienione zmienne może powstać narzędzie – w postaci 
rozbudowanego kwestionariusza zbliżonego do checklisty – mające na celu dokonanie 
wstępnej selekcji i oceny pojawiających się innowacji. 

Dlaczego należy monitorować innowacje? 

Innowacje przesterowujące wywierają poważny wpływ na rzeczywistość społeczną 
(polityczną, gospodarczą, kulturową) – bardzo często przy minimalnej kontroli 
społecznej inicjowanych procesów. A przynajmniej kontrola ta jest zdecydowanie 
mniejsza niż kontrola działań politycznych. Cechą charakterystyczną nowoczesnych 
społeczeństw cywilizacji zachodniej jest bowiem względnie silna kontrola tego, co 
uznawane jest za polityczne. Wszelkie formy inżynierii społecznej jako takiej 
traktowane są jako coś podejrzanego, a termin propaganda jest wartościowany 
jednoznacznie negatywnie (często stosowanym współczesnym odpowiednikiem tego 
terminu jest „wojna informacyjna”). 

Tymczasem innowacje, chociaż często bardzo poważnie przekształcają układy sił 
politycznych w państwach, są wartościowane niemal wyłącznie pozytywnie. Istnieją 
rozmaite inicjatywy wspierające innowacyjność, zarówno publiczne, jak i prywatne. 
Innowacje przedstawiane są jako koło napędowe gospodarki, a innowatorzy jako 
nosiciele postępu. Bycie innowatorem (albo przynajmniej wspieranie innowacji) 
traktowane jest jako obowiązek każdego poważnego przedsiębiorcy. 

Innymi słowy, politycy chcąc zmieniać rzeczywistość społeczną muszą liczyć się  
z presją rozmaitych systemów kontrolnych. Tymczasem innowacje przesterowujące 
zmieniają rzeczywistość społeczną nie mniej, a często bardziej, dogłębnie, bez 
żadnych szczególnie rozbudowanych form kontroli. W tym sensie innowacje takie są 
doskonałym narzędziem wpływu w społeczeństwach, w których działają mechanizmy 
rynkowe (czyli tam, gdzie można wejść z produktem na rynek). Rynek bowiem często 
„przepuszcza” to, na co nie pozwoliłyby prawo, polityka i kultura. Dlatego brak 
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systematycznego monitorowania innowacji pod kątem ich potencjału destabilizacji 
jest poważnym błędem strategicznym każdego państwa.  

Rekomendacje: 

 Należy prowadzić wielopoziomowy (uwzględniający zaproponowane wyżej 
zmienne) monitoring innowacji w skali globalnej, tak aby móc na czas 
wyodrębnić te, które mogą przesterować system geopolityczny lub regionalne 
układy sił międzynarodowych. 

 Polskie państwo powinno nastawić się na aktywne wykorzystywanie 
innowacji, nie tylko jako czegoś, co należy wspierać z powodów 
gospodarczych, ale również jako zasobu, który można wykorzystać dla 
aktywnego prowadzenia własnej polityki zewnętrznej i wewnętrznej. 
Postrzeganie innowacji wyłącznie w kontekście gospodarczym należy 
traktować jako poważny błąd. [8/7] 
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II. Big data i systemy nadzoru 
 

3. Ekspansja rosyjskiego serwisu VKontakte w polskim Internecie25 

ANALIZA 

31 marca 2017. Rosyjski serwis społecznościowy VKontakte w ostatnich miesiącach 
26rozwija się intensywnie w polskim Internecie. Serwis ten jest pod całkowitą kontrolą 
putinowskiego oligarchy Aliszera Usmanowa, który należy do najbogatszych ludzi  
w Rosji. Według przeprowadzonych przez nas analiz, z Polski łączy się z VKontakte 
około 500 tys. użytkowników, w tym szacowana liczba Polaków nie przekracza 
obecnie 200 tys. Polscy użytkownicy tego serwisu to głównie młodzież z ugrupowań 
narodowych i skrajnie prawicowych. 

Spółka VKontakte: historia i relacje własnościowe  

Serwis społecznościowy VKontakte (ros.        к е, dalej VK) został uruchomiony 10 
października 2006 r. jako narzędzie do nawiązywania kontaktów pomiędzy 
studentami rosyjskich uczelni wyższych. Siedziba spółki (forma działalności VK to 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) mieści się w Petersburgu. Założycielem VK 
jest zwany „rosyjskim Zuckerbergiem”27 Paweł Durow (ur. 1984 r. w Leningradzie).  

Obecnie serwis VK należy w 100% do Grupy Mail.ru. Ten kluczowy na rynku usług 
internetowych w rosyjskojęzycznym Internecie podmiot skupił do września 2014 roku 
wszystkie udziały VK28. W lutym 2016 roku spółka MegaFon kupiła pakiet kontrolny 
Grupy Mail.ru (63.8% akcji), co oznacza, że ta spółka telekomunikacyjna przejęła 
również kontrolę nad VK. Oligarcha Aliszer Usmanow posiada pakiet kontrolny spółki 
MegaFon. W efekcie zmian własnościowych VK jest częścią zbioru podmiotów, które 
zapewniają infrastrukturę i kontrolują obieg informacji w znacznej części 
rosyjskojęzycznego Internetu. 

Zgodnie z danymi rosyjskiej firmy Brand Analytics twórcami informacji publikowanych 
na VK są w znaczącej większości ludzie do 34 roku życia (ponad 85% użytkowników, 
którzy podali swój wiek)29. Do starszego audytorium skierowany jest drugi 
najważniejszy serwis społecznościowy w Rosji czyli Odnoklasniki. Również on należy 
do Grupy Mail.ru, co jeszcze bardziej podkreśla centralne znaczenie, które dla 
rosyjskojęzycznego Internetu ma działalność tej grupy podmiotów gospodarczych. 

 

                                                      
25

 Opracowanie ukazało się w „Biuletynie OSWC” nr 2, s. 17-22. 
26

 Tekst zamknięto w marcu 2017.  
27

 K. Kwiatkowska, Zuckerberg z Sankt Petersburga, „wyborcza.pl”,  7.12.2012. 
28

 M. Scott, Mail.ru Takes Full Ownership of VKontakte, Russia’s Largest Social Network, 
„dealbook.nytimes.com”, 16.09.2014. Dostępne na: 
https://dealbook.nytimes.com/2014/09/16/mail-ru-takes-full-ownership-of-vkontakte-russias-
largest-social-network/ [odczyt: 15.03.2017].  

29
 https://br 

analytics.ru/statistics/author?hub_id=3&date=201702&country_id=0&period_type=month – 
twórcy postów. 

https://dealbook.nytimes.com/2014/09/16/mail-ru-takes-full-ownership-of-vkontakte-russias-largest-social-network/
https://dealbook.nytimes.com/2014/09/16/mail-ru-takes-full-ownership-of-vkontakte-russias-largest-social-network/
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Funkcjonalności VK 

Od początku istnienia twórcom serwisu zarzucano, że skopiowali funkcjonalności  
i interfejs Facebooka oraz że do tej pory model biznesowy obu spółek jest podobny30. 
VK jest obecnie dostępny w „ponad 80” wersjach językowych31. Jedną z nich jest 
„język sowiecki”, w którym „przyjaciół” zastępują „towarzysze”. Serwis ma też 
profesjonalnie przygotowaną polską wersję językową. Serwis łączy w sobie rolę: 
Facebooka (w tym agregowanie informacji, które mają zainteresować użytkowników), 
stron z memami, radia online, odtwarzacza filmów, telewizji internetowej. Treści są 
zazwyczaj wgrywane bezpośrednio na serwery VK – obrońcy praw własności 
intelektualnej muszą korzystać z często nieskutecznej ścieżki odwoływania się do 
prawa Federacji Rosyjskiej i tego, jak sądy chronią na jej terytorium prawa autorskie. 
Spółka w nagłośnionych sprawach podporządkowywała się prawu Federacji oraz 
skargom podmiotów zagranicznych32. Właściciele portalu zadbali, by nie można już 
było mówić o VK, że jest to strefa niczym nieskrępowanej wolności oraz lekceważenia 
prawa33. Można jednak zaobserwować, że VK ma bardziej liberalne podejście do praw 
autorskich niż Facebook i inne podmioty działające w Internecie. Może to być 
znacząca zachęta do korzystania z VK jako źródła pirackich treści. 

Dane zbierane przez VK i polityka prywatności 

Zgodnie z „Zasadami” działania VK34, na przestrzeganie których użytkownik wyraża 
zgodę w czasie rejestracji, VK ostrzega, że prawo Federacji Rosyjskiej decyduje  
o sposobie traktowania danych osobowych użytkowników i innych danych 
tworzonych przez nich lub powstających w trakcie ich pobytu na stronach VK. Spółka 
przyznaje, że nie tylko sądy, ale również organy wymiaru sprawiedliwości i inne 
instytucje w „przypadkach opisanych w prawie FR” mają prawo zażądać ujawniania 
danych użytkowników i informacji na ich temat. Dane pozostawiane przez 
użytkowników mogą być też przekazywane „stronom trzecim”, by umożliwić im 
ochronę praw i interesów innych użytkowników oraz „przeciwdziałanie, 
kontrolowanie/badanie i/lub zwalczanie działań nielegalnych”. Może tu chodzić  
o podmioty gospodarcze, które zajmują się analizowaniem danych z mediów 
społecznościowych na rzecz innych podmiotów – w tym instytucji państwowych.  
W „Zasadach”  VK odrzuca swoją odpowiedzialność za rodzaj i pochodzenie treści 
publikowanych przez użytkowników. Zgodnie z „Zasadami” odpowiedzialność za 
zawartość danej podstrony ponosi jej „właściciel” – czyli zarejestrowany użytkownik. 

                                                      
30

 E. Eldon, Attack of the Facebook clones: Russia’s Vkontakte, venturebeat.com, 5.09.2007, dostępne 
na: http://venturebeat.com/2007/09/05/attack-of-the-facebook-clones-russias-vkontakte/ [odczyt: 
17.03.2017]; T. Buley, Facebook's Russian Frenemy With Benefits, „Forbes”, 13.07.2009, dostępne 
na: https://www.forbes.com/2009/07/13/facebook-vkontakte-russia-technology-internet-
facebook.html [odczyt: 17.03.2017].  

31
 Zakładka „About” na stronie VK. Dostępna na: https://vk.com/about [odczyt: 15.03.2017].  

32
 Np. z powodu zarzutów producentów muzycznych przez półtora roku na VK nie była dostępna 

muzyka w formie streamingowej. 
33

 V. Kozlov, Again Labeled 'Notorious' Russia's VKontakte Vows to Keep Fighting Piracy in 2017, 
„Billboard”, 23.12.2016. dostępne na: http://www.billboard.com/articles/business/7633166/russia-
vkontakte-piracy-2017-licensing-content [odczyt: 17.03.2017).  

34
 Zasady działania VK. Dostępne na: https://vk.com/terms [odczyt: 17.03.2017]. 

http://venturebeat.com/2007/09/05/attack-of-the-facebook-clones-russias-vkontakte/
https://www.forbes.com/2009/07/13/facebook-vkontakte-russia-technology-internet-facebook.html
https://www.forbes.com/2009/07/13/facebook-vkontakte-russia-technology-internet-facebook.html
https://vk.com/about
http://www.billboard.com/articles/business/7633166/russia-vkontakte-piracy-2017-licensing-content
http://www.billboard.com/articles/business/7633166/russia-vkontakte-piracy-2017-licensing-content
https://vk.com/terms


Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 
 

 

23 
 

„Polityka prywatności” VK zakłada35, że serwis gromadzi i przetwarza dane osobowe 
użytkowników niezbędne do zarejestrowania się na stronie: imię, nazwisko, płeć,  
nr telefonu oraz/lub adres poczty elektronicznej. Do danych osobowych 
przetwarzanych przez stronę zaliczają się też informacje przekazane na swój temat 
przez użytkownika – serwis prosi o podanie: statusu związku, daty i miejsca 
urodzenia, adresu domowego, wykształcenia. 

VK przetwarza też inne informacje, które powstają w trakcie pobytu użytkowników na 
stronie. Dotyczą one urządzeń, adresu IP, systemu operacyjnego, przeglądarki, 
geolokacji, dostawcy usług internetowych, listy kontaktów, „danych pozyskanych za 
pomocą kamery, mikrofonu i innych podobnych urządzeń”36. Przetwarzane są też 
informacje zgromadzone za pomocą ciasteczek oraz wszelka zawartość stworzona 
przez użytkownika. Co istotne, VK zbiera i przetwarza informacje pozostawione przez 
innych użytkowników na stronie danej osoby – ze szczególnym uwzględnieniem 
„notatek wykonanych na nagraniach wideo oraz zdjęciach”37. Istotnym punktem 
„Zasad” są reguły usuwania danych dopiero po 210 dniach po podjęciu przez 
użytkownika decyzji o likwidacji konta38 

VK na świecie i w Polsce 

Zgodnie z podstawowymi danymi udostępnionymi przez VK39 ten serwis 
społecznościowy ma:  

 95 milionów regularnych (aktywnych miesięcznie) użytkowników;  

 pięć miliardów wiadomości jest przesyłanych dziennie za jego pomocą;  

 użytkownicy dokonują dziennie jednego miliarda „polubień”;  

 77% użytkowników korzysta z serwisu za pomocą telefonów i tabletów.  

Zgodnie z danymi zebranymi i udostępnianymi przez należący do amerykańskiej spółki 
analitycznej „Alexa internet Inc.”40 serwis VK jest najpopularniejszą stroną w Rosji, 15. 
na świecie i 10. w Polsce. 

Statystyki spółki Alexa dla naszego kraju wskazują, że przeciętny użytkownik spędza 
dziennie na tej stronie nieco ponad 12 minut. W tym czasie odwiedza przeciętnie 5.23 
strony. Te same dane odpowiednio dla „Google.pl” i „Facebook.com” (1. i 3. miejsce 
w Polsce41) wskazują, że użytkownicy spędzają na tych stronach 8:19 oraz 14:50 
minut, w tym czasie średnio odwiedzają 9.38 i 5.63 strony. Ranking Alexa dla VK 
wskazuje awans tego portalu – w skali globalnej – z 21. miejsca rankingu w sierpniu 
2016 roku do 13. miejsca na świecie w styczniu 2017 roku. Obecnie VK zajmuje  
w rankingu Alexa 15 miejsce (patrz Rysunek 1). 

 

                                                      
35

 Polityka prywatności VK. Dostępna na: https://vk.com/privacy [odczyt: 17.03.2017]. 
36

 Pkt. 4.2.1. Polityki Prywatności VK. 
37

 Pkt. 4.2.5. Polityki Prywatności VK. 
38

 Pkt. 5.1.5. Polityki Prywatności VK. 
39

 Zakładka „About” na stronie VK. Dostępna na: https://vk.com/about (data odczytu: 15 marca 2017). 
40

 „Alexa.com” [22 lutego 2017].  
41

 2. „Youtube.com”, 4. „Google.com”, 5. „Allegro.pl”, 6. „Onet.pl”, 7. „Wp.pl”, 8. „Wikipedia.org”,  
9. „Olx.pl”.  

https://vk.com/privacy
https://vk.com/about
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Rysunek 1. Pozycja VK w rankingu „Alexa.com" – od marca 2016 r. do marca 2017 r. 
PrintScreen z 16 marca 2017 r. 

Zgodnie z danymi „Alexa.com” 53% użytkowników VK jest z Rosji. Znaczna ich część 
pochodzi z innych państw b. Związku Sowieckiego. W pierwszej dziesiątce znalazło się 
jednak również 5 państw spoza ZSRS (patrz tabela 2). Z polskiej perspektywy kluczowe 
znaczenie ma to, że z naszego kraju wywodzi się około 2.2% spośród globalnej liczby 
użytkowników VK. Przy założeniu, że jest ich 95 milionów, oznaczałoby to  
w przybliżeniu 2 miliony użytkowników serwisu, którzy korzystają z VK z terytorium 
Polski. 

Tabela 1. Dane z portalu „Alexa.com", pobrane 22 lutego 2017 

Państwo Procent 
użytkowników 

Ranking 
w 

danym 
kraju 

Rosja 53.0% 1 

Ukraina 7.5% 2 

Niemcy 4.4% 13 

Kazachstan 3.8% 3 

Białoruś 2.8% 1 

Polska 2.2% 10 

USA 2.2% 128 

Holandia 1.8% 6 

Azerbejdżan 1.7% 5 

Chiny  1.5% 95 

 

Similarweb, czyli inny znaczący serwis internetowy zajmujący się rankingowaniem 
stron internetowych, wskazał, że 15 marca 2017 r. VK był piątą najważniejszą stroną 
internetową na świecie (drugie miejsce wśród serwisów społecznościowych)  
i najważniejszą stroną internetową w Rosji. Zgodnie z rankingiem Similarweb dla 
Polski VK jest 15. najistotniejszą stroną w Polsce. Pośród mediów społecznościowych 
wyższe miejsca zajmują w Polsce tylko: Youtube, Facebook i Instagram (odpowiednio 
2., 3. i 13. miejsce w rankingu). Żadna polska rodzima sieć społecznościowa nie 
znalazła się w tych rankingach powyżej VK.  

http://www.alexa.com/topsites/countries/RU
http://www.alexa.com/topsites/countries/UA
http://www.alexa.com/topsites/countries/DE
http://www.alexa.com/topsites/countries/KZ
http://www.alexa.com/topsites/countries/BY
http://www.alexa.com/topsites/countries/PL
http://www.alexa.com/topsites/countries/US
http://www.alexa.com/topsites/countries/NL
http://www.alexa.com/topsites/countries/AZ
http://www.alexa.com/topsites/countries/CN
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Dane Alexa wskazują, że VK mógłby mieć nawet 2 miliony użytkowników łączących się 
z tym serwisem z Polski. Jednak w trakcie próby kupienia reklam skierowanych  
(tzw. reklam „targetowanych”) tylko do osób znajdujących się na terenie naszego 
kraju system sprzedaży reklam VK twierdzi, że jest w stanie wskazać 543.000 takich 
osób42, tak więc można przyjąć, że maksymalnie około 500 tyś. osób korzysta na 
terytorium Polski z VK. Można założyć, że większość ruchu użytkowników polskiego 
Internetu, który jest odpowiedzialny za wysokie miejsce VK w rankingach 
analizujących Polskę, łączy się ze znajdującą się na naszym terytorium znaczną ilością 
osób pochodzących z państw, w których istotną rolę odgrywa język rosyjski. Biorąc 
zatem pod uwagę obywateli Ukrainy i Białorusi logujących się z terenu Polski do VK, 
należy przyjąć, że Polaków na tym serwisie jest nie więcej niż 200 tyś. 

Przyczyny wyboru VK przez Polaków: 

1. VK ma opinię serwisu społecznościowego, który nie cenzuruje treści  
i w którym nie ma ograniczeń wynikających z poprawności politycznej43. 
Przykładowo zdjęcia oraz nagrania pornograficzne są łatwo dostępne, 
bezpośrednio pośród innych wyszukiwań filmów lub fotografii. Wystarczy 
zawęzić wyszukiwania do treści, które są przeznaczone tylko dla osób powyżej 
18. roku życia. 

2. W październiku 2016 roku Facebook zablokował konta polskich organizacji 
narodowych. Pojawiły się wśród ich przedstawicieli głosy – relacjonowane 
następnie przez media – że narodowcy przenoszą się na serwis, który nie 
zniszczy tworzonych przez nich nakładem czasu i innych zasobów społeczności 
internetowych. Takim serwisem miał być VK. Powracającym wątkiem 
związanym z zachętami do zbiorowego przejścia na ten serwis było określanie 
Facebooka jako „Pejsbook”. Postawy antysemickie wydawały się znaczącym 
argumentem na rzecz zmiany serwisu. 

3. Jednym z elementów zachęcania do zarejestrowania się na VK jest budowanie 
wrażenia symetrii pomiędzy działalnością tajnych służb prowadzoną na VK 
oraz na FB. Z analizy wypowiedzi osób deklarujących chęć zmiany serwisu 
społecznościowego z Facebooka na VK oraz wyjaśniających przewagę VK nad 
Facebookiem wynika, że użytkownicy podejmują świadomą decyzję, kto 
będzie obserwował ich działania. Pojawia się wypowiadane wprost założenie, 
że skoro VK i Facebook są infiltrowane przez służby, to lepiej dać się 
obserwować Rosjanom i korzystać z tego, że polskie służby i wymiar 
sprawiedliwości nie będą w stanie pozyskać informacji lub pomocy prawnej od 
Federacji Rosyjskiej. 

4. Zainteresowanie Polaków VK może być związane też z zainteresowaniem 
rosyjską kulturą, chęcią prowadzenia działalności biznesowej lub posiadaniem 
znajomych i rodziny na obszarze działania rosyjskojęzycznego Internetu. 

 

                                                      
42

 Próba stworzenia reklamy została podjęta w marcu 2017 roku.  
43

 Por. Piotr Celej, Myślałeś, że polski Facebook to dno i hejt? Na rosyjskim VKontakte jest inny stan 
umysłu..., „natemat.pl” 30 grudnia 2015. Dostępne na: http://natemat.pl/166715,myslales-ze-
polski-facebook-to-dno-i-hejt-na-rosyjskim-vkontakte-jest-inny-stan-umyslu (data odczytu: 15 
marca 2017).  

http://natemat.pl/166715,myslales-ze-polski-facebook-to-dno-i-hejt-na-rosyjskim-vkontakte-jest-inny-stan-umyslu
http://natemat.pl/166715,myslales-ze-polski-facebook-to-dno-i-hejt-na-rosyjskim-vkontakte-jest-inny-stan-umyslu
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Rekomendacje 

Należy przyjąć, że serwis VK: 

1. Jest prawdopodobnie integralnym narzędziem prowadzenia wojny 
informacyjnej przez Federację Rosyjską, w tym operacji dezinformacyjnych 
skierowanych przeciw RP. 

2. Dane użytkowników serwisu podlegają bezpośredniej penetracji i analizie 
przez służby Federacji Rosyjskiej FSB oraz GRU. Wrażliwe dane poszczególnych 
użytkowników i całych społeczności mogą podlegać analizie na zbliżonym 
poziomie jak w serwisie Facebook włącznie z wykorzystaniem algorytmów 
sterujących dostępem do informacji.  

W tych dwóch kontekstach rekomendowane jest monitorowanie VK: 

1. W celu rozpoznania: 
a. Nowych funkcjonalności, w tym szczególnie tych, które odwołują się do 

analizy i eksploracji danych użytkowników. 
b. Aktualnej polityki prywatności. 
c. Prowadzonych programów badawczo-rozwojowych. 

2. W celu rozpoznania aktywności w wojnie informacyjnej Federacji Rosyjskiej 
sugerowanie jest prowadzenie systematycznych działań polegających na 
identyfikowaniu trolli i stosowanych przez nich typów narracji. 

Celowe byłoby monitorowanie mechanizmów dyfuzji informacji typu fake news z VK 
do polskich mediów. [4/13] 

  



Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 
 

 

27 
 

4. Darmowy Internet od Facebooka dla krajów rozwijających się:  
potencjał cyfrowego kolonializmu44 

KOMUNIKAT 

16 października 2017. Od kilku lat Facebook udostępnia nieodpłatnie wybrane zasoby 
Internetu w krajach rozwijających się. Projekt Free Basics (dawniej: Internet.org) 
realizowany jest obecnie w 60. krajach Afryki, Azji oraz Ameryki Środkowej  
i Południowej45. W ramach darmowego dostępu do Internetu użytkownicy urządzeń 
mobilnych mogą przeglądać niektóre serwisy informacyjne, wirtualne encyklopedie, 
witryny o tematyce zdrowotnej, zawodowej czy edukacyjnej oraz korzystać z usług 
Facebooka. Program Free Basics jest owocem kooperacji Facebooka z sześcioma 
firmami działającymi w obszarze usług internetowych (Samsung, Ericsson, MediaTek, 
Opera Software, Nokia, Qualcomm) oraz z lokalnymi operatorami telefonii 
komórkowej. Facebook pracuje obecnie nad nową technologią łączności 
bezprzewodowej, która mogłaby uniezależnić spółkę od współpracy z krajowymi 
dostawcami Internetu mobilnego. 

Komentarz: Oficjalne motywacje Facebooka – działalność na rzecz ograniczenia 
wykluczenia cyfrowego i zapewnienia dostępu do Internetu wszystkim ludziom na 
Ziemi – są najpewniej połączone z przemyślaną strategią biznesową. Symboliczna 
aneksja rynków wschodzących jest elementem budowania przewagi konkurencyjnej, 
zwiększającej wpływ potentata na kształtowanie modeli biznesowych w obszarze 
nowych technologii i umacniającej jego pozycję na globalnym rynku usług 
internetowych. Wiele kontrowersji wokół programu Free Basics wynika z faktu 
arbitralnej selekcji zasobów Internetu. Promowanie wybranych stron czy serwisów 
może stanowić potężne narzędzie wpływu na nastroje, style życia i opinie miliardów 
ludzi. Jednocześnie, w społecznościach o relatywnie niskim poziomie wykształcenia  
i zinformatyzowania, sama możliwość skorzystania z technologii może rodzić mylne 
poczucie kompletności lub obiektywności dostępnych treści. W Indiach propozycja 
tego typu „pomocy” ze strony Facebooka została uznana za próbę zamachu na 
neutralność sieci, a sam projekt – zablokowany na początku 2016 r46. [11/8] 
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 Opracowanie ukazało się w „Biuletynie OSWC” nr 8, s. 12.  
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 O. Solon, „It's digital colonialism”: how Facebook's free internet service has failed its users, The 
Guardian, 27.07.2017, https://www.theguardian.com/technology/2017/jul/27/facebook-free-
basics-developing-markets [odczyt: 13.10.2017]; https://www.internet.org/ [odczyt: 13.10.2017]. 

46
 J. Vincent, Facebook's Free Basics service has been banned in India, 8.02.2016, 

https://www.theverge.com/2016/2/8/10913398/free-basics-india-regulator-ruling [odczyt: 
13.10.2017].  
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5. Chiński system zautomatyzowanej oceny obywateli: perspektywa 
cyfrowego totalitaryzmu47 

ANALIZA 

3 marca 2017. Rząd Chin planuje wdrożenie od 2020 r. narodowego systemu 
reputacji, tj. procedur indywidualnej, cyfrowej, zautomatyzowanej oceny obywateli. 
System ma promować zachowania uznane za „prospołeczne” i sankcjonować 
niepożądane. Obecnie w fazie pilotażu znajduje się 8 konkurencyjnych rozwiązań 
testowanych na różnych grupach odbiorców: od mieszkańców poszczególnych miast 
(w tym Szanghaju) po grupy użytkowników serwisów internetowych48. Docelowo, 
system ma integrować dane nt. obywatela z baz administracji publicznej, wymiaru 
sprawiedliwości, mediów społecznościowych oraz aktywności konsumenckiej,  
w postaci jednolitego wyniku podawanego w punktach. Prezentowane głównie przez 
dziennikarzy zachodnich ustalenia na temat praktycznych aspektów działania 
testowanych rozwiązań wskazują na ryzyko ukształtowania się nowego typu systemu 
inwigilacji obywateli. Gdyby okazał się on skuteczny, mógłby w znaczący sposób 
zwiększyć możliwości państw autorytarnych (obok Chin także np. Rosji) do 
zacieśnienia kontroli nad własną populacją (a w dalszej perspektywie wywierania 
wpływu na ludność państw trzecich, np. Polski). 

Oficjalne założenia systemu zostały przedstawione w dostępnym publicznie 
dokumencie rządowym z 2014 r. Dokument ten przywołuje decyzję podjętą podczas 
3. Plenum 18. Kongresu Komunistycznej Partii Chin (w roku 2013), aby „ustanowić  
i zrealizować system kredytu społecznego, nagradzać uczciwość i karać 
nieuczciwość”49. W dokumencie z 2014 r. pomysł wprowadzenia ww. systemu 
uzasadnia się znaczną skalą nieprawidłowości w różnych dziedzinach życia 
społecznego (np. unikania podatków, nadużyć w sferze prawa pracy, oszustw 
finansowych, nieuczciwości naukowej itp.). Jako główny cel wskazuje się „wspieranie 
rządu” w kilkunastu obszarach, w tym: produkcji (promocja standardów bhp), 
finansów, podatków, ustalania cen, przetargów, ruchu drogowego (wszelkie 
naruszenia mają obniżać rating obywatela), handlu elektronicznego, reklamy, opieki 
zdrowotnej (ocena lekarzy) i kontroli urodzeń (tu mechanizmu nie dookreślono), 
ekologii, praw autorskich, a także – w szeroko rozumianej sferze aktywności 
społeczno-ekonomicznej jednostek (tu: ocena pracy przedstawicieli zawodów 
zaufania publicznego, personelu medycznego, nauczycieli, badaczy, pracowników 
mediów, przewodników turystycznych, weterynarzy). Jako osobny obszar wskazano 
                                                      
47

 Opracowanie ukazało się w „Biuletynie OSWC” nr 2, s. 10-12. 
48

 China invents the digital totalitarian state, „Economist”, 17.12.2016, 
http://www.economist.com/news/briefing/21711902-worrying-implications-its-social-credit-
project-china-invents-digital-totalitarian [odczyt: 3.03.2017]. 

49
 Dokument w chińskim oryginale oraz angielskim tłumaczeniu Rogiera Creemersa, badacza  

z Uniwersytetu w Oxfordzie, zob. Planning Outline for the Construction of a Social Credit System, GF 
nr 21(2014), https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2014/06/14/planning-outline-for-
the-construction-of-a-social-credit-system-2014-2020/  data publikacji: 14.05.2014 [data 
modyfikacji: 25.04.2015, [odczyt: 03.03.2017]. Omówienie dokumentu oraz praktycznych aspektów 
pilotażowych wdrożeń znaleźć można w artykule R. Creemersa, P. Mattisa, S. Hoffman i P. Kyle 
Crossley pt. What Could China’s ‘Social Credit System’ Mean for its Citizens? „Foreign Policy”, 
15.08.2016, http://foreignpolicy.com/2016/08/15/what-could-chinas-social-credit-system-mean-
for-its-citizens/ [odczyt: 3.03.2017]. 

http://www.economist.com/news/briefing/21711902-worrying-implications-its-social-credit-project-china-invents-digital-totalitarian
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„aplikacje i usługi internetowe”; tu przedmiotem oceny ma być „zachowanie 
obywateli-internautów online, ze wskazaniem ich kredytu”. Elementem rankingu 
obywateli miałyby być też dane z wymiaru sprawiedliwości nt. ewentualnych 
kłopotów z prawem. Dokument zawiera także wskazówki nt. strategii masowego 
upowszechnienia wiedzy o nowym systemie, wykorzystania nauki i naukowców do 
zarządzania systemem, perspektywę analogicznych do centralnego systemów 
lokalnych (na skalę miasta lub wsi). Podsumowując, zarysowana w dokumencie wizja 
ma doprowadzić do sytuacji, w której osoby uznane za wiarygodne są nagradzane pod 
każdym względem, zaś niegodne zaufania spotykają się z trudnościami na każdym 
kroku.  

Publikacja dokumentu spotkała się ze znacznym oddźwiękiem na Zachodzie50. 
Najwięcej zainteresowania mediów zachodnich wzbudził system Credit Sesame 
wdrażany przez spółkę Ant Financial Services powiązaną z gigantem e-handlu – grupą 
Alibaba51. Korzysta on z danych nt. 300 mln (wg innych źródeł: 400 mln) kupujących  
za pośrednictwem serwisów Alibaby, a także historii płatności za pośrednictwem 
Alipay, która jest największą platformą płatności online w Chinach. Według 
pierwszych doniesień, dane te miały być wykorzystywane w pierwszym rzędzie do 
określenia zdolności kredytowej danej osoby52.  

Choć szczegóły algorytmu punktacji nie są znane publicznie, internauci testujący 
system (w tym dziennikarze), metodą prób i błędów odkrywają mechanizm jego 
działania (co jest nagradzane wyższym wynikiem, a co jest karane), a także – sankcje  
i przywileje wiążące się z niskim lub wysokim wynikiem w rankingu. Przykładowe 
nagrody dla osób z wyższym wynikiem to: preferencyjne traktowanie klientów  
w największym serwisie matrymonialnym, możliwość wypożyczania samochodu bez 
depozytu, możliwość darmowego wypożyczania różnych przedmiotów (niezbędny 
wynik powyżej 600 pkt)53, szybszy check-out w niektórych hotelach (pow. 650 pkt), 

                                                      
50

 C. Hatton, China 'social credit': Beijing sets up huge system, 26.10.2015, 
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-34592186. Choć dominują głosy podkreślające 
zagrożenia, niektórzy komentatorzy wskazują na analogiczne mechanizmy, które już funkcjonują  
w państwach zachodnich. Przykładowo, P. Kyle Crossley, profesor historii z Dartmouth College 
(USA) wskazuje, że już teraz wykorzystywany w USA rating kredytowy FICO wpływa na to, jak 
szybko wchodzi się na pokład samolotu, zaś ratingi z mediów społecznościowych oraz platform 
handlowych miewają wpływ na zatrudnienie lub awans pracowników; zob. 
http://foreignpolicy.com/2016/08/15/what-could-chinas-social-credit-system-mean-for-its-
citizens/ (data odczytu: 03.03.2017). China invents the digital totalitarian state, Economist, 
17.12.2016, http://www.economist.com/news/briefing/21711902-worrying-implications-its-social-
credit-project-china-invents-digital-totalitarian [odczyt: 3.03.2017]. 

51
 C. Shu, Data From Alibaba’s E-Commerce Sites Is Now Powering A Credit-Scoring Service, 

27.01.2015, https://techcrunch.com/2015/01/27/data-from-alibabas-e-commerce-sites-is-now-
powering-a-credit-scoring-service/ [odczyt: 3.03.2017]. 

52
 Ant Financial Unveils China’s First Credit-Scoring System Using Online Data, 27.01.2015, 

http://www.marketwatch.com/story/ant-financial-unveils-chinas-first-credit-scoring-system-using-
online-data-2015-01-27 [odczyt: 3.03.2017]. Co ciekawe, istnieje anglojęzyczna strona usługi, 
https://www.creditsesame.com/, na której podano niejasne informacje nt. sposobu 
funkcjonowania systemu. Jak się wydaje, na stronie tej zaprezentowano wersję systemu dla klienta 
amerykańskiego, z funkcjonalnością ograniczoną do oceny zdolności kredytowej. 

53
 Przykład z miejscowości Hangzhou; co ciekawe, punktacja jest ustalana przy pomocy skanera 

twarzy; zob. Face-scanning assists borrowing in Hangzhou community(1/4), 2.03.2017, 
http://www.ecns.cn/visual/hd/2017/03-02/122731.shtml [odczyt: 3.03.2017]. 
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uproszczenie formalności wizowych do Singapuru (pow. 700 pkt.)54. Przykładowe 
sankcje pozostają na razie głównie w sferze spekulacji. Niektórzy wskazują na 
obniżanie punktacji za zakup gier wideo lub na potencjalne (po 2020 roku) sankcje 
takie jak wolniejszy dostęp do Internetu czy zamknięcie drogi do niektórych 
zawodów55. Choć komentatorzy przestrzegają przed demonizacją systemu  
(jako objawem niezrozumienia Chin na Zachodzie)56, warto podkreślić, że przywileje 
dla osób z wyższą punktacją z perspektywy osób o niższym rankingu są de facto 
sankcjami. 

Wnioski:  

1. Obecnie efektywne stosowanie zautomatyzowanego systemu oceny obywateli 
jest trudne m.in. z uwagi na wysokie koszty wdrożenia i obsługi; należy się 
spodziewać, że koszty te drastycznie spadną wraz z szybkim rozwojem 
sztucznej inteligencji; tym samym, systemy te staną się dla różnych rządów  
(i innych podmiotów, np. wielkich korporacji) bardziej atrakcyjne. 

2. Wdrożenie skutecznego, całościowego systemu może dawać władzy 
(zwłaszcza już autorytarnej) bezprecedensowe zdolności w zakresie 
neutralizacji oporu obywateli, atomizacji społeczeństwa, izolacji dysydentów 
itp. 

Prognoza: czego się spodziewać? 

1. Należy oczekiwać, że analogicznie do krajowych systemów oceny pojawią się 
systemy indywidualnego profilowania i nadzoru obywateli danego państwa 
przez państwa obce; w kontekście Polski szczególnie niebezpieczne mogłoby 
być opracowanie takiego systemu przez Rosję, do wykorzystania zwłaszcza  
w wariancie jakiejś formy „okupacji” naszego kraju.  

2. Pojawi się ryzyko „zhakowania” punktacji obywatela poprzez niezależne od 
zasadniczego algorytmu zaniżenie jego indywidualnej oceny, np. ze względu 
na krytykę władzy; można się także spodziewać powstania czarnego rynku 
obrotu punktami oraz nowych form przestępczości.  

3. W razie przyjęcia jakiejś wersji analogicznego systemu w krajach zachodnich  
(w tym w Polsce) należy oczekiwać kontrowersji związanych z potencjałem 
inwigilacji, a także intensywnych sporów politycznych wokół kryteriów 
(algorytmu) punktacji. 

Rekomendacje: 

1. Podjąć własne, pogłębione analizy aktualnej postaci i prawdopodobnej 
ewolucji systemu oceny obywateli w Chinach na materiałach w języku 
chińskim; fakt, iż opracowanie niniejsze oparto wyłącznie na źródłach 
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 Just spend, „Economist”, 7.11.2016, http://www.economist.com/news/finance-and-
economics/21710292-chinas-consumer-credit-rating-culture-evolving-fastand-unconventionally-
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dostępnych w języku angielskim może skutkować zniekształceniem obrazu 
sytuacji. 

2. Uważnie monitorować pojawianie się i funkcjonowanie analogicznych 
systemów w krajach zachodnich oraz w Rosji (słowa kluczowe: citizen score, 
social credit system). 

3. Rozważyć podjęcie prac (na tym etapie: koncepcyjnych) nad stworzeniem 
własnej wersji systemu kredytu społecznego, z uwzględnieniem wartości 
powszechnie cenionych w polskim społeczeństwie, a także – interesów 
państwa polskiego. System taki mógłby uwzględniać koncepcję „gamifikacji” 
(zakłada ona, że ludzie są bardziej skłonni podejmować pewne działania, jeśli 
nada im się atrakcyjną formę gry), promując zachowania społecznie pożądane,  
a zniechęcając do zachowań destruktywnych; 

4. Przeanalizować strukturę własności funkcjonujących w Polsce platform (w tym 
zwłaszcza platform handlu elektronicznego), które mogą stanowić punkt 
wyjścia do tworzenia opisywanych tu systemów oceny obywateli. Zagraniczna 
kontrola nad tego podmiotami (jak w przypadku Allegro) umożliwia 
podmiotom zewnętrznym podjęcie próby stworzenia takiego systemu dla 
ludności Polski (w celach sprzecznych z racją stanu) oraz utrudnia ewentualny 
projekt budowy systemu własnego. [5/13] 
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6. Chiński system cyfrowej oceny firm i obywateli wpłynie na warunki 
działalności polskich przedsiębiorstw w tym kraju57 

KOMUNIKAT 

27 czerwca 2017. We wcześniejszych analizach opisywaliśmy genezę, zasady 
funkcjonowania i możliwe konsekwencje społeczno-polityczne testowanego obecnie 
systemu zintegrowanej, elektronicznej oceny obywateli Chin. W dniu 24 maja br. 
ukazała się analiza niemieckiego ośrodka studiów chińskich Mercator Institute for 
China Studies (MERICS) z Berlina, w której przedstawiono konsekwencje wdrażania 
tego systemu dla niemieckiego biznesu58. Zgodnie z analizą MERICS także zagraniczni 
przedsiębiorcy obecni na chińskim rynku zostaną – najpóźniej w roku 2020 – objęci 
tym systemem. Będzie to miało bezpośrednie i znaczące konsekwencje dla warunków 
prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. 

Osobną uwagę warto zatem poświęcić konsekwencjom wdrożenia systemu dla 
polskich firm działających na rynku chińskim. Z raportu MERICS wynika, że system 
będzie miał silny i bezpośredni wpływ na funkcjonowanie zagranicznych 
przedsiębiorstw w Chinach, w szczególności w pewnych obszarach, np. e-handlu czy 
produkcji samochodów. Wśród kluczowych sektorów, dla których władze chińskie 
opracowały szczegółowe plany systemu oceny, są: budownictwo, e-handel, 
energetyka, hutnictwo stali, logistyka (w tym usługi kurierskie), media, produkcja 
żywności i leków, rolnictwo, sektor ubezpieczeniowy, transport i turystyka.  
Podmioty, które dostaną wysokie noty, będą mogły liczyć na zmniejszenie zakresu 
państwowych regulacji. Jednakże nawet relatywnie drobne naruszenia, takie jak 
opóźnienie w realizacji płatności, chwilowe przekroczenie limitu zużycia prądu czy 
nagromadzenie pewnej liczby wykroczeń drogowych, będą automatycznie 
(natychmiast i bez skutecznej procedury odwoławczej) skutkować obniżeniem oceny  
i wynikającymi z tego sankcjami.  

Analitycy MERICS prognozują, iż zamiast jednolitego systemu oceny funkcjonować 
będzie wiele równoległych systemów branżowych. Kluczowe znaczenie ma jednak 
fakt, iż firmy zagraniczne będą podlegać identycznym regulacjom, co podmioty 
chińskie. Z jednej strony, system ma pozwolić na zmniejszenie skali korupcji i oszustw, 
lepszą ocenę wiarygodności partnerów biznesowych i zwiększenie przejrzystości 
obrotu handlowego. Mogłoby to przyczynić się do polepszenia sytuacji podmiotów 
zagranicznych. Z drugiej strony, autorzy analizy wskazują, iż wdrożenie systemu zrodzi 
m.in. ryzyko trudno uchwytnego (bo ukrytego w niejawnych algorytmach systemu 
oceny) faworyzowania podmiotów chińskich59. Powodzenie systemu mogłoby też dać 
Chinom wielką przewagę konkurencyjną na globalnym rynku, w tym zdolność do 
niemal natychmiastowego reagowania na nowe trendy i zjawiska. Równie wielkie jest 
jednak ryzyko ręcznego sterowania procesami rynkowymi za pomocą nowego 
narzędzia, co mogłoby m.in. prowadzić do zmuszania przez władze firm do 
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 Opracowanie ukazało się w „Biuletynie OSWC” nr 5, s. 5-6. 
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 M. Meissner, China’s social credit system. A big-data enabled approach to market regulation with 
broad implications for doing business in China, 24.05.2017, 
https://www.merics.org/fileadmin/user_upload/downloads/China-
Monitor/merics_ChinaMonitor_39_englisch_Web.pdf [odczyt: 12.06.2017]. 
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 M. Meissner, China’s social credit system, s. 9. 
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podejmowania decyzji nieracjonalnych rynkowo60. Istnieje także ryzyko zmuszania 
firm do udostępniania gromadzonych przez siebie danych, na potrzeby ich 
wykorzystania do budowy systemu oceny (przed takim dylematem stoją chińskie 
giganty internetowe – Alibaba oraz Baidu61). Wreszcie, już dziś docierają sygnały  
o masowym fałszowaniu danych (w tym przypadku – dotyczących wielkości emisji 
CO2), które są potem przedmiotem zautomatyzowanej oceny62. Do tego dochodzi 
ryzyko zhackowania całego systemu. Wszystko to sprawia, iż system oceny może 
negatywnie wpłynąć na stabilność warunków prowadzenia działalności gospodarczej 
w Chinach.  

Rekomendacja: Warto rozważyć zlecenie polskim placówkom dyplomatycznym  
w Chinach monitoring rozwoju systemu oceny obywateli i przedsiębiorstw pod kątem 
potencjalnego wpływu na warunki funkcjonowania polskich firm w tym kraju. [5/4] 

  

                                                      
60

 Przykładem jest już obecnie prowadzona polityka, zgodnie z którą większe firmy są zobowiązane do 
zakupu pewnej ilości samochodów elektrycznych. Tamże, s. 9. 

61
 Tamże, s. 8. 

62
 Y. Suwen, Z. Tailai i L. Rongde, Northern China Chokes on Fake Emissions Data, 06.04.2017, 

http://www.caixinglobal.com/2017-04-06/101075101.html [odczyt: 27.06.2017]. 
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7. Już ponad milion Polaków udostępniło swoje dane niemieckiej fundacji 
DKMS63 

ANALIZA 

7 października 2017. W październiku br. fundacja DKMS Polska organizuje w wielu 
polskich miastach tzw. Dni Dawcy64. Podczas imprez tego typu przyjmuje się 
zgłoszenia potencjalnych dawców szpiku. Zbiera się od nich dane osobowe, medyczne 
oraz pobiera materiał genetyczny65. W dniu 13 września br. przedstawiciel fundacji 
Leszek Lewandowski poinformował w wywiadzie udzielonym RMF, że DKMS Polska 
ma już zarejestrowanych 1 mln 143 tys. osób66. Abstrahując od licznych kontrowersji 
medycznych towarzyszących działalności fundacji (zob. niżej), należy wskazać na 
zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa związane z praktyką zbierania i przetwarzania 
wrażliwych danych na temat Polaków przez podmiot zagraniczny.  

Fundacja DKMS została utworzona w 1991 r. w Niemczech i wg informacji zawartych 
na jej stronie internetowej  posiada ona przedstawicielstwa amerykańskie (od 2004), 
polskie (2009), hiszpańskie (2011) i brytyjskie (2013)67. To samo źródło informuje,  
że liczba zarejestrowanych przez DKMS dawców na świecie sięga 7 mln 462 tys.  
Warto zwrócić uwagę, że aż 15,4% zarejestrowanych dawców to osoby z Polski. 
Natomiast liczba zrealizowanych pośrednictw w przeszczepie przeprowadzonych 
przez DKMS wynosi w ogóle 64 84468, zaś przez DKMS Polska – 4 544, czyli 7%.  

Dane te należy odczytywać w szerszym kontekście69, jakim jest statystyka pobrań 
komórek krwotocznych w Polsce. Według informacji Centrum Organizacyjno-
Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” (polska jednostka 
budżetowa podległa Ministerstwu Zdrowia, działa od 1996 r.) takich pobrań było  
w Polsce w 2016 roku 125970. Wynika z tego, że przeszczepów szpiku kostnego jest  
w naszym kraju relatywnie niewiele, co należy zestawić z pokaźną liczbą 
potencjalnych dawców zarejestrowanych przez DKMS Polska.  

Warto zwrócić uwagę, że w styczniu 2012 r. hiszpańskie ministerstwo zdrowia  
w oficjalnym komunikacie prasowym poinformowało, że DKMS España działa  
w Hiszpanii nielegalnie, prowadząc działalność będącą wyłączną kompetencją 
państwowego systemu opieki medycznej71. Ministerstwo poinformowało także, w jaki 
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  Opracowanie ukazało się w „Biuletynie OSWC” nr 8, s. 6-8. 
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 Kalendarz Dni Dawcy, https://www.dkms.pl/pl/content/kalendarz-dni-dawcy [odczyt: 7.10.2017]. 
65

 Zbiera się takie informacje jak: imię i nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu, a także o przebytych 
chorobach, zaburzeniach psychicznych, branych lekach, uzależnieniach, ewentualnej abstynencji. 
Osoby zarejestrowane zachęca się także do aktualizowania informacji np. on-line. 

66
 M. Czarnobliski, Ponad milion potencjalnych dawców w bazie DKMS. Pobranie szpiku nie boli!, 

13.09.2017, dostępne: http://twojezdrowie.rmf24.pl/choroby/nowotwory/news-ponad-milion-
potencjalnych-dawcow-w-bazie-dkms-pobranie-szpi,nId,2438480 [odczyt: 7.10.2017]. 
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 https://www.dkms.de/en/about-dkms [odczyt: 7.10.2017].  
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 Tamże.  
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 J. Filipiak i in. 2015. Organization and Development of Bone Marrow Donation and Transplantation 

in Poland, „Annals of Transplantation” nr 20, s. 588-595. 
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 http://www.poltransplant.org.pl/poltransplant.html [odczyt: 7.10.2017]. 
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 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Notas de Prensa. El Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad ultima una normativa para establecer un registro único y público de 
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sposób kierowani dobrą wiarą Hiszpanie, którzy już zarejestrowali się w tamtejszym 
DKMS, mogą przenieść swoje dane do analogicznego systemu kontrolowanego przez 
państwo. 

Kontrowersje natury medycznej oraz związane z ekonomiczną efektywnością 
działalności DKMS Polska były już przedmiotem kilku interpelacji poselskich w 2010, 
2012 i w 2016 r.72 oraz reportażu telewizyjnego magazynu śledczego TVP „Misja 
specjalna”. W tym ostatnim ujawniono, że dane polskich dawców trafiają do 
niemieckiego narodowego rejestru73 oczekujących na przeszczep. Działalność fundacji 
została w programie skrytykowana przez polskich hematologów, m.in. przez prof. 
Sławomirę Kyrcz-Krzemień, szefową Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku  
w Katowicach. DKMS Polska pozwała ich za to do sądu. Powództwo o ochronę dóbr 
osobistych fundacji zostało przez katowicki sąd oddalone74.  

Mimo tego straty wizerunkowe DKMS Polska wydają się niewielkie i zaobserwować 
można, że akcje zbierania danych potencjalnych dawców zyskują w naszym kraju na 
popularności. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że w promowanie akcji DKMS  
w Polsce włączają się popularni artyści i celebryci75.  

Akcja rejestrowania się w bazie DKMS Polska kierowanych altruistycznym odruchem 
Polaków, w tym także żołnierzy76 zdaje się zataczać coraz szersze kręgi. Im większa 
będzie baza zarejestrowanych dawców w Polsce, tym większe staje się zagrożenie dla 
bezpieczeństwa państwa związane z możliwością przetwarzania i profilowania tych 
danych np. na potrzeby marketingowe, wywiadowcze, czy też militarne. Taki zbiór 
danych może być wartościowy np. dla firm ubezpieczeniowych, które mogą szacować 
ryzyko różnych chorób i szans życiowych, banków i instytucji finansowych 

                                                                                                                                                         
donantes de médula ósea en España, 12.01.2012, 
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2336 [odczyt: 6.10.2012]. 
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 I. Kloc, Interpelacja nr 14632 w sprawie pozyskiwania poza granicami Polski komórek 

krwiotwórczych od polskiego dawcy rekrutowanego przez rejestr DKMS Polska dla polskiego biorcy, 
17.02.2010, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/INTop/14632?OpenDocument [odczyt: 6.10.2017]; P. 
Pyzik, Interpelacja nr 8039 w sprawie pozyskiwania poza granicami Polski komórek krwiotwórczych 
od polskich dawców rekrutowanych przez rejestr DKMS Polska dla polskiego biorcy, 27.08.2012, 
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=8039&view=null [odczyt: 
6.10.2017]; J. Lassota, Interpelacja nr 1295 w sprawie danych genetycznych polskich żołnierzy i 
funkcjonariuszy przekazanych do bazy informacyjnej niemieckiej firmy DKMS, 23.02.2016, 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=1295 [odczyt: 6.10.2017].  
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 Zob. https://www.zkrd.de/en/about_the_zkrd/the_zkrd.php [odczyt: 7.10.2017]. 

74
 T. Szymborski, Sądowa kapitulacja DKMS-Polska. Fundacja wycofuje się z procesów o ochronę dóbr 

osobistych przeciwko hematologom, którzy w programie „Misja specjalna” krytycznie wypowiadali 
się na jej temat. 11.06.2013, https://wpolityce.pl/polityka/159517-sadowa-kapitulacja-dkms-
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 Wśród nich m.in.: Adam „Nergal” Darski, Agnieszka Szulim, Andrzej „Piasek” Piaseczny, Anja Rubik, 
Czesław Mozil, Dorota „Doda” Rabczewska, Justyna Steczkowska, Maja Sablewska, Piotr Adamczyk, 
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http://www.pudelek.pl/artykul/59724/wszystkie_siostry_steczkowskie_na_imprezie_zdjecia/ 
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http://www.plotek.pl/plotek/56,78649,12740806,Szulim_na_luzno__Doda_w_niewinnej_bieli_i_sk
romna.html [odczyt: 7.10.2017]. 
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(szacowanie zdolności kredytowych), kancelarii prawnych (np. kwestie potencjalnego 
pokrewieństwa i dziedziczenia, podważanie i potwierdzanie ojcostwa).    

Rekomendacja: Warto rozważyć wprowadzenie w Polsce zmian legislacyjnych 
podobnych jak w Hiszpanii, aby chronić dane zarejestrowanych potencjalnych 
dawców. Warto także na wzór Madrytu rozważyć ustanowienie polskiego podmiotu, 
który jako jedyny mógłby przejąć dane dawców DKMS Polska i który działałby  
w podobny sposób. Taką funkcję już w pewnym zakresie pełni Centralny Rejestr 
Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej77 podległy pod 
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant”, który 
współpracuje z DKMS. Warto rozważyć ograniczenie działalności DKMS wyłącznie do 
roli promocyjnej lub pomocniczej, bez możliwości gromadzenia wrażliwych danych, 
przetwarzania ich i pobierania materiału genetycznego Polaków. [3/11]  
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 Zob. http://www.szpik.info/jak-zostac-dawca.html [odczyt: 7.10.2017]. 
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8. Verily Life Sciences (spin-off Google’a) gromadzi potężną bazę danych  
nt. zdrowia użytkowników smart devices78 

KOMUNIKAT 

8 lipca 2017. Jak donosi czasopismo naukowe „Nature”, będąca częścią koncernu 
Alphabet Inc. (właściciel m.in. Google Inc.) firma Verily Life Sciences (dawniej: Google 
Life Sciences) zapoczątkowała w czerwcu br. rozległe badanie zdrowia 10 tysięcy 
Amerykanów79. Choć badania obejmujące pozyskiwanie szerokiego spektrum danych 
medycznych i na temat stylu życia od dużej liczby pacjentów prowadzono już znacznie 
wcześniej, warto odnotować fakt znaczącego zaangażowania w tej dziedzinie 
podmiotu silnie powiązanego z jednym z internetowych gigantów – Google.  

Komentarz: Badania w nurcie medycyny precyzyjnej, polegające na gromadzeniu 
wielkich ilości danych od dużych grup pacjentów za pomocą urządzeń noszonych na 
ciele (ang. wearable devices), prowadzone są w wielu krajach. Najsłynniejsze tego 
typu badanie, tzw. Framingham study, prowadzone od roku 1948, zaowocowało 
publikacją ok. 1200 artykułów medycznych i przełomem w dziedzinie diagnozowania  
i leczenia wielu chorób80. W samych Stanach Zjednoczonych od 2016 roku trwa jedna  
z flagowych inicjatyw prezydenta Baracka Obamy – badanie pod egidą National 
Institutes of Health pt. „All of US” na próbie 1 miliona pacjentów-ochotników.  
Jak tłumaczył na łamach „The Boston Globe” sam Obama, celem inicjatywy jest 
indywidualizacja terapii przez dopasowanie metody leczenia, leków i dawek do 
specyfiki organizmu konkretnej osoby81. Wśród priorytetów badawczych wymienia się 
zwłaszcza uwarunkowania i diagnostykę choroby Alzheimera, a także otyłości oraz 
chorób psychicznych takich jak depresja czy choroba dwubiegunowa.  

Specyfika projektu Verily nie polega więc na ilości osób poddanych badaniu, ale na 
tym, iż jego uczestnicy dobrowolnie dostarczą prywatnej korporacji wrażliwych 
danych medycznych. Dane te obejmą: sekwencjonowanie całego genomu, próbki 
krwi, moczu i śliny, dane nt. ruchów ciała i rytmu serca, obrazy medyczne, informacje 
o historii rodziny, własne zapisy medyczne, dane o samopoczuciu (za pośrednictwem 
okresowych ankiet), a także dane nt. procesów snu (dzięki informacjom z sensorów 
zamontowanych w materacach)82. Badanie ma potrwać 4 lata. Verily planuje 
wykorzystać te dane do opracowania oprogramowania, które pozwoli połączyć dane  
z sensorów z danymi o genomie i pozostałymi – zbieranymi tradycyjnie  
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 Opracowanie ukazało się w „Biuletynie OSWC” nr 6, s. 7-8.  
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 A. Maxmen, Google spin-off deploys wearable electronics for huge health study, 4.07.2017, 
https://www.nature.com/news/google-spin-off-deploys-wearable-electronics-for-huge-health-
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 B. Obama, Medicine’s next step, 7.07.2016, 
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– informacjami medycznymi. Firma zakłada, że taka baza danych pozwoli na 
prognozowanie chorób i opracowanie indywidualnych terapii83. 

Badania Verily pozwolą zidentyfikować schematy, które na podstawie analizy 
niewielkiej ilości dość łatwo dostępnych danych (takich jak np. te gromadzone 
obecnie przez urządzenia stosowane powszechnie przez biegaczy) pozwolą 
diagnozować pewne choroby lub szacować ryzyko rozwoju określonych problemów 
zdrowotnych. Wiedza ta będzie w pierwszej kolejności dostępna zagranicznym 
korporacjom – takim jak  Google. Prawdopodobny jest scenariusz sprzedaży tych 
danych (prawdopodobnie po ich anonimizacji) badaczom akademickim i koncernom 
farmaceutycznym. Efektem mogą być nowe terapie i leki. 

Kluczowe znaczenie ma jednak fakt powiązań Verily Life Sciences z Google. Mógłby 
on umożliwić krzyżowanie danych zdrowotnych z danymi z wyszukiwarek czy innych 
śladów aktywności w sieci (np. za zgodą uczestników badania). Ostatecznie może to 
pozwolić np. na prognozowanie chorób w oparciu o zapis aktywności online – a więc 
„zdalne” diagnozowanie pacjentów bez ich wiedzy. Choć to wyłącznie scenariusz 
hipotetyczny, fakt przekazania kontroli nad danymi medycznymi znacznej próby 
populacji firmie dysponującej zapewne największym na świecie zbiorem danych  
o ruchu w sieci może mieć nieprzewidziane konsekwencje globalne84. [5/12] 
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 A. Maxmen, op cit. 
84

 Na osobną uwagę zasługuje także potencjał Facebooka w sferze ochrony zdrowia. Zob. artykuł  
D. Shaywitza pt. The best-positioned tech giant in healthcare? the answer might surprise you, 
„Forbes”, 5.07.2017, https://www.aei.org/publication/the-best-positioned-tech-giant-in-
healthcare-the-answer-might-surprise-you/ [odczyt: 7.07.2017]. 
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III. Nowe technologie i zagrożenia dla bezpieczeństwa 

 

9. Inteligentne głośniki Amazon Echo – wizja urządzenia podsłuchowego  
w każdym pomieszczeniu85 

ANALIZA 

22 maja 2017. Firma Amazon wprowadziła na rynek nowy model wirtualnego 
asystenta Echo Show. Perspektywa szybkiego upowszechnienia urządzeń tego typu 
stwarza nowe zagrożenia dla prywatności, a także – co mniej oczywiste i rzadziej 
wskazywane – ingerencji w interakcje społeczne użytkowników. 

Od kilku lat szereg firm rozwija technologie tzw. wirtualnych asystentów w postaci 
oprogramowania instalowanego na komputerach osobistych lub smartfonach.  
Apple proponuje Siri, Microsoft – Cortanę zaś Google – Google Now, a następnie  
(od listopada 2016) Google Home. Począwszy od roku 2016 kilka firm wprowadziło na 
rynek fizyczne urządzenia przypominające głośniki, wyposażone w funkcje 
asystentów.  

Najnowszy model Amazon Echo Show posiada także kamerę i wyświetlacz LCD. 
Urządzenie potrafi m.in. czytać audiobooki, opowiadać bajki i żarty, obsługiwać 
kalendarz (zapisywać terminy i przypominać o spotkaniach), prowadzić listę zakupów 
oraz dokonywać zakupów online. Posiada też funkcje wyszukiwarki internetowej, 
kontroli oświetlenia w pomieszczeniu, odtwarzania muzyki; pełna lista „umiejętności” 
urządzenia („skills”) liczy ok. 7000 pozycji86. Amazon wynajął satyryków z portalu  
The Onion oraz twórców filmów ze studia Pixar, aby opracowali dla asystenta 
„osobowość”. Asystentka Alexa (posługująca się głosem żeńskim) potrafi zmieniać ton 
głosu. Ma to umożliwiać nawiązywanie przez użytkowników psychicznych relacji  
z urządzeniem, a docelowo przywiązywać emocjonalnie do produktu. W oficjalnej 
reklamie produktu asystentkę określana się mianem członka rodziny87. 

Komentarz: Rozwój Internetu Rzeczy daje firmom zajmującym się gromadzeniem  
i przetwarzaniem Big Data nowe możliwości pozyskiwania danych. Amazon sugeruje 
umieszczenie Echo w każdym domu, a nawet w każdym pomieszczeniu. Oznaczałoby 
to pokrycie budynku szczelną siecią czujników, które potencjalnie umożliwią 
podsłuchiwanie użytkowników. 

Urządzenie znajduje się domyślnie w trybie czuwania i jest aktywowane komendą 
głosową (np. „Alexa!”). Rozpoczyna wówczas rejestrowanie i rozpoznawanie 
dźwięków; wszelkie zapytania są rejestrowane na koncie użytkownika i zapisywane  
w chmurze. Teoretycznie mikrofon można wyłączyć. Komentatorzy wskazują jednak 
na ryzyko złamania zabezpieczeń i zdalnego aktywowania funkcji nagrywania, tak jak 
jest to możliwe w przypadku niektórych telewizorów marki Samsung. Nie można też 
wykluczyć, że urządzenie błędnie zinterpretuje jakieś słowo jako komendę 
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 Opracowanie ukazało się w „Biuletynie OSWC” nr 5, s. 11-13. 
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 The 2017 Voice Report, VoiceLab, https://s3-us-west-1.amazonaws.com/voicelabs/report/vl-voice-
report-exec-summary_final.pdf, s. 8 [odczyt: 22.05.2017]. 

87
 Amazon, Introducing the all-new Echo Dot, 16.09.2016, 

https://www.youtube.com/watch?v=hPXS7rC1PWo [odczyt: 22.05.2017].  
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aktywizującą i rozpocznie nagrywanie bez wiedzy użytkownika. Czyni to z urządzenia 
potencjalnie ważne źródło danych wywiadowczych. Obecnie toczy się sprawa,  
w której amerykańska policja wystąpiła do Amazona o udostępnienie nagrań i danych  
z głośników w sprawie o morderstwo z roku 201588. Amazon początkowo odmówił, 
niedawno jednak dane udostępnił89. Wyrok sądu jeszcze nie zapadł, nie wiemy więc, 
czy i w jakim zakresie sąd wykorzysta dane z Echo. 

Zestaw głośników kosztuje ok. 180 dolarów. Otwiera to perspektywę jego szybkiego 
upowszechnienia. Urządzenie nie jest bezpośrednio dostępne w Polsce, ale należy się 
spodziewać, że wkrótce to się zmieni. Prognozuje się, iż w 2017 roku przynajmniej 
60,5 mln Amerykanów (czyli ponad 20% populacji) użyje jakiegoś aktywowanego 
głosem urządzenia (poza  smartfonami) przynajmniej raz w miesiącu90.  
Według niektórych ocen, aktualnie w USA w użyciu jest od 7 do 11 mln takich 
urządzeń91. Przewiduje się, że liczba ta w najbliższym czasie będzie dynamicznie 
wzrastać, zaś obsługa głosowa stanie się dominującym sposobem interakcji człowieka 
z urządzeniami różnego typu92.  

Aktualnie, 70% rynku wirtualnych asystentów kontroluje Amazon93. Firma ta kieruje 
się strategią marketingową, polegającą na początkowym ograniczaniu możliwości 
zakupu jedynie do wybranych („zaproszonych”) osób. Ma to pomóc zwiększyć 
postrzeganą atrakcyjność produktu. Ceny urządzeń mogą wkrótce znacząco spaść, 
gdyż szykuje się wojna pomiędzy Amazon, Apple, Google i Microsoft o to, kto 
przejmie kontrolę nad naszą „kuchnią, łazienką i sypialnią”94.  

W Polsce przeważa pozytywna recepcja urządzenia. Głosy krytyczne koncentrują się 
raczej na niedoskonałościach technicznych, np. nieznajomości języka polskiego  
(na razie komendy trzeba wypowiadać po angielsku)95, braku precyzji wyszukiwania, 
czy – w przypadku polskich internautów – nieznajomości polskiego kontekstu (np. 

                                                      
88

 B. Heater, After pushing back, Amazon hands over Echo data in Arkansas murder case, 7.03.2017, 
https://techcrunch.com/2017/03/07/amazon-echo-murder/ [odczyt: 22.05.2017].  

89
 L. Brandom, How much can police find out from a murderer’s Echo? 6.01.2017, 

https://www.theverge.com/2017/1/6/14189384/amazon-echo-murder-evidence-surveillance-data  
[odczyt: 22.05.2017]. 

90
 Tamże. 

91
 Amazon has sold more than 11 million Echo devices, Morgan Stanley says, 

http://www.seattletimes.com/business/amazon/amazon-has-sold-more-than-11-million-echo-
devices-morgan-stanley-says/ [odczyt: 22.05.2017]. 

92
 A. Marchick, The 2017 Voice Report by VoiceLabs, 15.01.2017, http://voicelabs.co/2017/01/15/the-

2017-voice-report/ [odczyt: 15.05.2017]. 
93

 S. Perez, Amazon to control 70 percent of the voice-controlled speaker market this year, 2017.05.08, 
https://techcrunch.com/2017/05/08/amazon-to-control-70-percent-of-the-voice-controlled-
speaker-market-this-year/ [odczyt: 22.05.2017]. Na drugim miejscu plasuje się Google Home,  
z udziałem w amerykańskim rynku szacowanym na ok 24%. Warto podkreślić, że konsument, który 
zakupi jedno urządzenie interaktywne w rodzaju Amazon Echo, z dużym prawdopodobieństwem 
także inne urządzenia z dziedziny IoT wybierze u tego samego producenta. Natura tego rynku 
sprzyjać będzie koncentracji i monopolizacji. Zob. tamże. 

94
 Voicelabs, The 2017 Voice Report, 2017, https://s3-us-west-1.amazonaws.com/voicelabs/report/vl-

voice-report-exec-summary_final.pdf, s. 5, [odczyt: 15.05.2017]. 
95

 Amazon Echo: Jak rozmawiać z Alexą, „Komputer Świat” 3/2017, 25.02.2017, 
http://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/2017/02/amazon-echo-jak-rozmawiac-z-
alexa.aspx [odczyt: 22.05.2017]. Redakcja czasopisma zauważa także, że „w regularnych testach 
Komputer Świata postępy [urządzenia] były zauważalne w cyklu tygodniowym”. 
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brak precyzji w podawaniu pogody dla polskich miejscowości)96. Pomija się na ogół 
lub zbywa kwestie zagrożenia dla prywatności. 

Inne źródło zagrożeń ma charakter bardziej ulotny i mniej bezpośredni,  
ale jednocześnie znacznie bardziej fundamentalny niż samo ryzyko bycia 
podsłuchanym. Dziennikarze testujący urządzenie relacjonują przypadki „ingerencji” 
urządzenia w normalne interakcje mieszkańców domu97. Ingerencje te na ogół 
wynikają z niewłaściwego zrozumienia komend głosowych, ale obrazują potencjalne 
zagrożenia ze strony bardziej zaawansowanych modeli w przyszłości. Mogą one  
– „samodzielnie” lub sterowane z zewnątrz – wpływać na przebieg interakcji 
domowników (lub innych grup ludzkich), np. wywołując lub łagodząc spory, 
kształtując poglądy lub przekonując użytkowników do „własnych” racji. Jeśli te 
doniesienia się potwierdzą, inteligentne głośniki mogą stać się kolejnym sieciowym 
(po mediach społecznościowych), ważnym kanałem wpływu społecznego.  
Firmy produkujące urządzenia oraz inne podmioty, które posiądą zdolność do 
wpływania na sposób funkcjonowania tego typu asystentów (np. służby specjalne lub 
hakerzy), mogą zyskać potężne narzędzie do realizacji swoich interesów.  

Rekomendacje: Należy rozważyć wprowadzenie zakazu wykorzystywania 
interaktywnych głośników w instytucjach publicznych oraz monitorować przypadki 
złamania zabezpieczeń tych urządzeń przez hakerów, a także przypadki wykorzystania 
ich w działaniach wywiadowczych lub podobnych. Należy wspierać oddolne 
inicjatywy, które podkreślają znaczenie prywatności i edukują w zakresie środków jej 
ochrony. [5/12] 

  

                                                      
96

 M. Połowianuk, Oto dwa nowe urządzenia Amazon Echo. Jeśli myślisz, że to tylko głośniki, jesteś  
w błędzie, http://www.spidersweb.pl/2016/03/amazon-echo-dot-tap.html [odczyt: 22.05.2017]. 

97
 R. Carroll, Goodbye privacy, hello 'Alexa': Amazon Echo, the home robot who hears it all, 

21.11.2015, https://www.theguardian.com/technology/2015/nov/21/amazon-echo-alexa-home-
robot-privacy-cloud [odczyt: 22.05.2017]. 
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10. Zabawki podłączone do Internetu umożliwiają manipulację dzieckiem98 

ANALIZA 

13 czerwca 2017. Rosnąca liczba zabawek wyposażona jest w możliwość łączenia się  
z Internetem i przekazywania danych (np. zarejestrowanego głosu dziecka) na 
serwery producenta99. Choć już w przeszłości europejskie i amerykańskie urzędy 
ochrony praw konsumentów wskazywały na potencjalne zagrożenia z tym związane, 
w ostatnim czasie serwery, na których przechowywane są zbierane przez zabawki 
dane, faktycznie padły ofiarą ataków hakerskich. W lutym br. jedna z takich zabawek 
została zakazana w Niemczech jako urządzenie szpiegujące. 

Komentarz: Gdy w 2015 roku ofiarą ataku hakerów padła firma VTech  
(znany producent „edukacyjnych” smartfonów i tabletów dla dzieci), dysponowała 
ona danymi 5 milionów rodziców oraz zdjęciami i treścią z czatów 200 tys. dzieci100. 
Dane te umożliwiały identyfikację i lokalizację geograficzną tych dzieci. Okazało się,  
że dane były przechowywane na serwerze, który był publicznie dostępny bez żadnej 
weryfikacji użytkownika101. Choć o wydarzeniu tym było głośno, zaś firma obiecała 
podwyższenie standardów bezpieczeństwa, podobne sytuacje odnotowano także  
w przypadku szeregu innych zabawek podłączonych do sieci (np. lalki „Hello 
Barbie”)102. VTech natomiast wprowadził nowe zasady użytkowania, które całą 
odpowiedzialność za losy nagrań i skutki ewentualnych ataków hakerskich przerzuciły 
na rodziców; w efekcie pojawiły się nawoływania do bojkotu firmy103. W lutym br. 
okazało się, że w Internecie dostępna była niezabezpieczona żadnym hasłem baza 2,2 
mln nagrań głosów dzieci i rodziców – użytkowników zabawki firmy SpiralToys, 
właściciela marki CloudPets104. Mimo ostrzeżeń specjalistów od cyberbezpieczeństwa 
kierowanych pod adresem firmy, baza ta była dostępna w sieci przez kilka miesięcy  
i kilkukrotnie była ofiarą ataku typu ransomware. Opinii publicznej nie 
poinformowano o tym ataku. 

W lutym 2017 roku niemiecki urząd regulacyjny Bundesnetzagentur (BNetzA) uznał 
jedną z tego rodzaju lalek („My Friend Cayla”) za narzędzie szpiegujące, gdyż  
„bez wiedzy rodziców może nagrywać i transmitować rozmowy dziecka i innej osoby”  

                                                      
98

 Opracowanie ukazało się w „Biuletynie OSWC” nr 5, s. 14-16.  
99

 Zabawki łączą się z Internetem na ogół dzięki technologii Bluetooth, za pośrednictwem aplikacji 
zainstalowanej na smartfonie rodzica, który tworzy konto na serwerze producenta. Zabawki 
korzystają z technologii rozpoznawania głosu i przetwarzania pytań dziecka na tekst komend, które 
wywołują „odpowiedź” zabawki. 

100
  L. Franceschi-Bicchierai. 2015. One of the Largest Hacks Yet Exposes Data on Hundreds of 
Thousands of Kids., http://motherboard.vice.com/read/one-of-the-largest-hacks-yet-exposes-data-
on-hundreds-of-thousands-of-kids [odczyt: 13.06.2017]. 

101
  T. Hunt, Data from connected CloudPets teddy bears leaked and ransomed, exposing kids' voice 
messages, 28.02.2017, https://www.theregister.co.uk/2017/02/28/cloudpets_database_leak/ 
[odczyt: 13.06.2017]. 

102
 W. Meers, Hello Barbie, Goodbye Privacy? Hacker Raises Security Concerns, 1.12.2015, 
http://www.huffingtonpost.com.au/entry/hello-barbie-security-
concerns_us_565c4921e4b072e9d1c24d22  [odczyt: 13.06.2017]. 

103
  L. Kelion, Parents urged to boycott VTech toys after hack, 10.02.2016, 
http://www.bbc.com/news/technology-35532644 [odczyt: 13.06.2017]. 

104
 Zob. oficjalną reklamę tego produktu: CloudPets Commercial, 12.05.2015,  
https://www.youtube.com/watch?v=EcxNHgYUz6s [odczyt: 13.06.2017]. 
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i nakazał wycofanie jej z obiegu105. Istotne znaczenie miał fakt, iż wszystkie nagrania 
były przekazywane amerykańskiej firmie Nuance, która wykonuje m.in. usługi 
rozpoznawania głosu dla agencji wywiadowczych106. Zabawka ta była wcześniej 
krytykowana przez organizacje konsumenckie w USA; o fakcie tym donosiły także 
polskie media107.  

Zagrożenia związane z opisanymi tu zabawkami mają charakter analogiczny do 
zagrożeń związanych z inteligentnymi głośnikami wyposażonymi w funkcje 
wirtualnych asystentów108. Różni je jednak specyfika odbiorców – w przypadku 
zabawek są nimi dzieci. W licznych doniesieniach krajowych i zagranicznych podkreśla 
się na ogół ryzyko: 

 wycieku nagrań głosu dziecka i wykorzystania ich do uzyskania okupu  
(np. w zamian za nieupublicznianie kompromitujących dziecko lub rodziców 
wypowiedzi); 

 nieautoryzowanego nagrywania dźwięków z otoczenia dziecka oraz 
późniejszego wykorzystania tych danych w działalności przestępczej  
(np. przygotowania włamania do mieszkania); 

 wykorzystania zabawki do ukrytej i szczególnie efektywnej reklamy 
adresowanej do dzieci109. 

Warto jednak zwrócić uwagę na bardziej długofalowe zagrożenia, jakie mogą wiązać 
się z użytkowaniem takich interaktywnych zabawek: 

 mogą dawać rodzicom złudne poczucie, iż mówiąca ich głosem zabawka 
zaspokaja potrzeby dziecka w zakresie bliskości, wspólnej zabawy itp., 
skłaniając ich do poświęcania mniejszej ilości czasu z dzieckiem; może to 
skutkować problemami psychicznymi oraz spowolnieniem rozwoju dziecka; 

 w obliczu rosnącej ekspansji tzw. głośników inteligentnych (zob. wyżej 
Komunikat o głośnikach Echo Amazona) należy oczekiwać wyposażania 
rosnącej ilości zabawek w funkcje wirtualnych asystentów i towarzyszy zabaw 
dziecka,  
w tym np. możliwość odpowiadania na pytania dzieci dotyczące otaczającego 
je świata. Otwiera to ogromne możliwości manipulacji dzieckiem, zarówno  

                                                      
105

  Niebezpieczna lalka. Może szpiegować, 18.02.2017, http://www.dw.com/pl/niebezpieczna-lalka-
mo%C5%BCe-szpiegowa%C4%87/a-37614885 [odczyt: 13.06.2017]. Według doniesień, na pytanie 
dziecka: „Czy mogę powiedzieć ci sekret?” lalka ma odpowiadać: „Jasne, ale mów bardzo cicho. 
Obiecuję, że nikomu nie powiem; zostanie to między nami, bo jesteśmy przyjaciółkami”; lalka także 
zachwalała produkty firmy Disney. Zob. B. Chapell, Banned In Germany: Kids' Doll Is Labeled An 
Espionage Device, 17.02.2017, http://www.npr.org/sections/thetwo-
way/2017/02/17/515775874/banned-in-germany-kids-doll-is-labeled-an-espionage-device [odczyt: 
13.06.2017]. 

106
  B. Chapell, op.cit. 

107
 Zob. np. R. Mościcki, Niemiecki nadzór przeciw szpiegującym lalkom, 
http://www.rp.pl/Biznes/302209919-Niemiecki-nadzor-przeciw-szpiegujacym-lalkom.html;  

108
 Zob. komunikat CBB z bieżącego numeru Biuletynu pt. Inteligentne głośniki Amazon Echo – wizja 
urządzenia podsłuchowego w każdym pomieszczeniu. 

109
  Przykładowo, jedna z takich zabawek „opowiada swojej właścicielce na przykład o tym, że 
najbardziej lubi filmy Disneya. Nie jest to zaskoczeniem, bo dystrybutor aplikacji współpracuje  
z Disneyem”, http://www.dw.com/pl/niebezpieczna-lalka-mo%C5%BCe-szpiegowa%C4%87/a-
37614885 [odczyt: 13.06.2017]. 
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w odniesieniu do zasobu jego wiedzy, jak i światopoglądu oraz stanów 
emocjonalnych. To samo zagrożenie wiąże się zresztą z użytkowaniem przez 
dzieci samych głośników inteligentnych110. 

Z perspektywy bezpieczeństwa państwa gromadzenie wielkich ilości danych  
o dzieciach i możliwość wywierania na nie masowego wpływu należy uznać za 
niepokojące. Otwiera to m.in. ryzyko systemowego wykorzystywania tych danych do 
identyfikacji dzieci szczególnie uzdolnionych (np. takich, które zadają zabawce 
niestandardowe, inteligentne pytania) i podejmowania prób ich rekrutacji przez 
korporacje, a więc drenażu mózgów. Przy odpowiedniej skali rozpowszechnienia 
zabawki, może także ona tworzyć możliwości diagnozowania stanu młodej populacji 
(np. pod względem potencjału intelektualnego, chorób umysłowych, stanu wiedzy 
itp.), jak i wpływania na światopogląd oraz postawy dzieci i młodzieży. 

Z wstępnej analizy głównych platform e-handlu wynika, że w Polsce zabawki:  
„Hello Barbie”, robot „i-Que” oraz CogniToys Dino nie są jeszcze (powszechnie) 
dostępne. Dostępna jest natomiast (np. na platformie OLX.pl) lalka „My Friend Cayla” 
oraz wiele modeli tabletów „edukacyjnych” firmy VTech. 

Rekomendacja: Polskie instytucje edukacyjne (Ministerstwo Edukacji Narodowej,  
np. poprzez Instytut Badań Edukacyjnych) powinny podjąć działania (np. opracować 
kampanię informacyjną) polegające na uświadamianiu rodzicom i nauczycielom 
zagrożeń związanych z interaktywnymi zabawkami oraz metod ochrony dzieci przed 
ich niepożądanym oddziaływaniem. Działania te powinny być w pierwszym rzędzie 
adresowane do personelu placówek edukacyjnych, w tym zawierać zalecenie 
powstrzymania się od zakupu interaktywnych zabawek na wyposażenie tych 
placówek, nad którymi nadzór sprawuje MEN. UOKiK powinien zadbać  
o monitorowanie doniesień o szczególnie groźnych produktach, a także zlecić własne 
analizy bezpieczeństwa psychologicznego dopuszczanych na polski rynek zabawek 
interaktywnych. [5/8] 

 

  

                                                      
110

  Aplikacje dołączone do takich zabawek dają rodzicom pewien, na ogół niewielki, zakres kontroli nad 
interakcją dziecka a zabawką. Na ogół jest to panel rodzica, który pozwala na przeglądanie nagrań, 
a więc umożliwia rodzicowi kontrolowanie dziecka. Rzadziej możliwe jest ograniczenie sposobu 
wykorzystania zabawki przez dziecko; np. CogniToys Dino pozwala ustalić porę, kiedy dziecko 
powinno skończyć zabawę by iść spać. Zob. E. McReynolds et al., Toys that Listen: A Study of 
Parents, Children, and Internet-Connected Toys, CHI 2017, 6-11.05.2017, 
http://techpolicylab.org/wp-content/uploads/2016/01/Toys-That-Listen_CHI-2017.pdf [odczyt: 
13.06.2017], s.3. 
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11. Kolejny przypadek zdalnej kontroli nad samochodami – Tesla zdejmuje 
blokadę mocy samochodów elektrycznych na Florydzie111  

KOMUNIKAT 

19 września 2017. W pierwszej połowie września koncern Tesla zdalnie wprowadził 
tymczasową zmianę do oprogramowania użytkowanych samochodów elektrycznych, 
zdejmując ograniczenie mocy akumulatorów i umożliwiając przejechanie ok. 50 
dodatkowych kilometrów na jednym ładowaniu. Fabryczną blokadę można za opłatą 
zlikwidować na etapie konfigurowania nowego pojazdu. Zdalną aktualizacją systemu 
objęto samochody znajdujące się na terenie stanu Floryda, a decyzję tłumaczono 
troską o bezpieczeństwo oraz efektywną ewakuację osób uciekających przed 
huraganem Irma.  

Gest Elona Muska – właściciela przedsiębiorstwa Tesla – stał się przyczynkiem do 
wznowienia dyskusji nad cyberbezpieczeństwem i możliwościami zdalnego 
przejmowania kontroli nad samochodami. Nowoczesne pojazdy posiadają 
zintegrowane systemy autonomiczne ułatwiające ich prowadzenie, a niekiedy wręcz 
wyręczające w tym kierowcę. Komputer pokładowy zasilany jest danymi z różnego 
typu sensorów, kamer czy czujników. Systemy autonomiczne bywają omylne i znane 
są przypadki doprowadzenia przez nie do śmiertelnych wypadków. Ze względu na 
podłączenie do Internetu ich wykorzystywanie jest ponadto obarczone ryzykiem 
zhakowania – zazwyczaj w celach kradzieży.  

Wnioski. Pomimo ciągłych prac nad udoskonalaniem systemów bezpieczeństwa  
w nowoczesnych samochodach ujawniane są coraz to nowe luki niosące za sobą wiele 
zagrożeń, w tym także ryzyko przejęcia kontroli nad krytyczną infrastrukturą pojazdu. 
Znane są eksperymenty obrazujące łatwość zdalnego sterowania różnymi 
parametrami jadącego samochodu – od manipulowania głośnością radia oraz siłą  
i temperaturą nawiewu, po kontrolę systemu hamowania i skrzyni biegów. 

Rekomendacje. Przez wzgląd na bezpieczeństwo zaleca się inwentaryzację floty 
samochodowej podmiotów finansowanych z budżetu państwa, w szczególności do 
przewozu VIP. Należy zweryfikować podatność samochodów na ataki 
cyberprzestępców oraz w miarę potrzeb wdrożyć niezbędne środki prewencyjne lub 
naprawcze112. [11/3] 

  

                                                      
111

 Opracowanie ukazało się w „Biuletynie OSWC” nr 7, s. 13. 
112

 Wybrane źródła: T. Hsu, Tesla boost car battery power during Irma, raising question of control,  
„The New York Times”, 11.09.2017, https://www.nytimes.com/2017/09/11/business/tesla-battery-
irma-upgrade.html?mcubz=0 [odczyt: 19.09.2017]; A. Greenbergandy, Hackers remotely kill a jeep 
on the highway – with me in it, 21.07.2015, https://www.wired.com/2015/07/hackers-remotely-
kill-jeep-highway/ [odczyt: 19.09.2017]; M. Skubik, Pierwsza śmiertelna ofiara Tesli. Autonomiczny 
samochód popełnia błąd, Wyborcza.pl, 01.07.2016, 
http://wyborcza.pl/1,75400,20338103,pierwsza-smiertelna-ofiara-tesli-autonomiczny-samochod-
popelnia.html [odczyt: 19.09.2017]; Wintermute, Jak to działa: autonomiczne auto, „Chip”, 
14.09.2017, https://www.chip.pl/2017/09/dziala-autonomiczne-auta/ [odczyt: 19.09.2017]. 
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12. OECD: „Ciche zmowy” algorytmów cenowych zagrożeniem dla wolnej 
konkurencji rynkowej113 

KOMUNIKAT 

30 września 2017. W dniu 13 września br. ukazał się raport Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) „Algorithms and Collusion. Competition Policy in the 
Digital Age”114 („Algorytmy i zmowa. Polityka konkurencyjności w erze cyfrowej”). 
Organizacja ostrzega w nim przed niebezpieczeństwami, jakie dla wolnego rynku rodzi 
wykorzystywanie algorytmów ustalających ceny. Coraz więcej firm używa 
zautomatyzowanych narzędzi do analizowania cen konkurencji i szybkiego 
reagowania na ich zmiany. OECD podkreśla ryzyko związane z możliwością powstania 
stanu specyficznej równowagi, kiedy to algorytmy konkurujących ze sobą firm, dążąc 
do optymalizacji stosunku zysków do konkurencyjności oferty, ustalą ceny na 
zawyżonym poziomie tworząc efekt zbliżony do zmowy cenowej.  

Dodatkowe zagrożenia związane są z tworzeniem barier wejścia dla nowych 
podmiotów na rynku, które nie będą w stanie konkurować ceną, gdyż algorytmy 
błyskawicznie dostosują ofertę do poziomu cen nowego gracza. Kolejnym problemem 
jest zwiększone ryzyko występowania lokalnych i ponadlokalnych kryzysów 
gospodarczych oraz anomalii rynkowych115 napędzanych przez serie akcji i kontrakcji 
podejmowanych w ramach „wojen” algorytmów cenowych116.    

Główny problem wskazywany w raporcie to ryzyko powstawania tzw. cichej zmowy 
cenowej, czyli takiej zmowy, do zawarcia której nie potrzeba interakcji między ludźmi. 
W normalnej sytuacji ryzyko takie występowało dotąd tylko na rynkach 
oligopolistycznych, gdzie niewielka liczba konkurentów jest w stanie osiągnąć pewien 
stan korzystnej dla siebie równowagi cenowej bez faktycznego, bezpośredniego 
uzgadnia poziomu cen ze sobą. Natomiast w przypadku zastosowania algorytmów 
cenowych zjawisko to może wystąpić także wówczas, gdy konkurujących jest wielu. 
Zautomatyzowane algorytmy są bowiem w stanie optymalizować ceny przy 
uwzględnieniu dynamiki bardzo wielu zmiennych w czasie zbliżonym do 
rzeczywistego.  

W sytuacji niewystępowania faktu porozumienia między ludźmi, towarzyszącego 
tradycyjnej zmowie cenowej niemożliwe lub utrudnione staje się wyciąganie 
konsekwencji wobec winnych zmowy. Podobnie, w przypadku zmowy algorytmów 
cenowych dodatkowym problemem jest trudność wykazania, że firmy z góry 
zaprogramowały swoje algorytmy do doprowadzenia do stanu zmowy cenowej. 

                                                      
113

 Opracowanie ukazało się w „Biuletynie OSWC” nr 8, s. 4-5.  
114

 OECD, Algorithms and Collusion: Competition Policy in the Digital Age. 2017.  
www.oecd.org/competition/algorithms-collusion-competition-policy-in-the-digital-age.htm 
[odczyt: 27.09.2017]. 

115
 Przykładem takiej anomalii może być ustalanie przez konkurujące algorytmy pułapu cen w tak 
dynamiczny sposób, że wywoła to wrażenie chaosu wśród konsumentów indywidualnych,  
co w konsekwencji obniży popyt.  

116
 Podobny efekt wywoływany jest niekiedy w ramach tzw. High Frequency Trading,  
(„obrotu giełdowego wysokiej częstotliwości”), gdzie specjalnie zaprogramowane algorytmy 
przeprowadzają błyskawicznie serię transakcji giełdowych. 
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Oskarżeni będą raczej bronić się, że „zmowa” wystąpiła spontanicznie, jako wynik 
zautomatyzowanego procesu optymalizacji cen.    

OECD wskazuje, że opisane powyżej nowe zagrożenie stanowi wyzwanie dla polityki 
konkurencyjności państw, a także dla działalności agencji antytrustowych. Zdaniem 
autorów raportu należy przemyśleć na nowo narzędzia, jakimi dysponują te ostatnie 
w zakresie wykrywania i sankcjonowania działań przeciwko konkurencji rynkowej.  

Niewiele firm ma instrumenty do tego, by efektywnie monitorować ceny na całym 
rynku globalnym w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Polskie firmy mogą nie być  
w stanie sprostać tego rodzaju nowym wyzwaniom konkurencyjnym i efekcie mogą 
spaść do roli podwykonawców i poddostawców globalnych marek. 

Rekomendacja: 

1. Należy rozważyć zlecenie polskim agencjom ochrony konkurencji rynkowej  
(np. UOKIK, KNF) ekspertyzę na temat potrzebnych zmian w prawie, które chroniłyby 
polski rynek przed negatywnymi efektami zmów cenowych przeprowadzanych przy 
pomocy algorytmów.  

2. Polska powinna wspierać inicjatywy UE w zakresie regulacji wykorzystywania 
algorytmów cenowych117. [3/5] 

  

                                                      
117

 Zob. Algorithms and Collusion – Note from the European Union, 14.07.2017, 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WD(2017)1
2&docLanguage=En [odczyt: 30.09.2017]. 
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13. Izolacja cyfrowa jako zasób strategiczny państwa w kontekście zagrożeń 
związanych ze zniszczeniem infrastruktury elektronicznej118 

ANALIZA 

Streszczenie  

1. Postępuje uzależnienie kolejnych dziedzin życia społecznego (w tym infrastruktury 
krytycznej państwa) od technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).  

2. Katastrofy naturalne, awarie, sabotaż lub atak z użyciem broni wykorzystującej 
impuls EMP (broni elektromagnetycznej, tzw. „E-bomby”119) mogą zniszczyć i zakłócić 
działanie urządzeń elektronicznych na terenie państwa. Efekty jej użycia początkowo 
raczej będą identyfikowane jako awaria, nie jako atak, co czyni tą broń właściwą dla 
działań z zakresu wojny hybrydowej.  

3. Rekomendujemy:  

 Opracowanie dwóch polityk: zarządzania istniejącym wykluczeniem cyfrowym 
(rozumianym tradycyjnie, jak istnienie obszarów „zacofanych”), które, 
paradoksalnie, wbrew podejściu standardowemu, częściowo należy potraktować 
jako zasób strategiczny oraz polityki izolacji cyfrowej, czyli świadomego tworzenia 
obszarów funkcjonowania państwa o obniżonej podatności na taki EMP, katastrofy 
naturalne i brak prądu w ogóle.  

 Rozważenie wykonania technologicznego „kroku w bok” w niektórych dziedzinach 
infrastruktury krytycznej państwa, poprzez szersze wprowadzenie technologii 
mechanicznych, optycznych i być może także elektronicznych wykorzystujących 
technologie lampowe jako mniej podatnych na zniszczenia impulsem EMP.   

 Zintensyfikowanie prac badawczo-rozwojowych nad własną bronią 
elektromagnetyczną oraz wprowadzenie systemu zabezpieczeń wybranych 
elementów infrastruktury krytycznej państwa przed oddziaływaniem E-broni. 
Należy rozważyć przeprowadzenie działań kontrwywiadowczych mających za 
zadanie rozpoznanie, czy i w jakim stopniu na terenie naszego kraju oraz  w pobliżu 
np. polskich placówek zagranicznych już ulokowano urządzenia i instalacje zdolne 
są do generowania efektów właściwych dla broni EMP. 

Analiza  

Postępujące uzależnienie od elektroniki zagrożeniem dla bezpieczeństwa  

Ważną cechą społeczeństw współczesnych jest powszechne wykorzystywanie 
technologii telekomunikacyjnych i informatycznych. Nie są one jedynie 
udogodnieniem, czy narzędziem wspierającym funkcjonowanie systemów 
społecznych. Są fundamentem infrastruktury tego typu społeczeństw. Technologie te 
pośredniczą powszechnie w relacjach między ludźmi i ci ostatni  
w coraz mniejszym stopniu chcą i potrafią funkcjonować bez tego technologicznego 
pośrednictwa. 

                                                      
118

 Opracowanie ukazało się w „Biuletynie OSWC” nr 1, s. 15-20. 
119

  Termin ukuty w 1996 roku przez Carlo Koppa. 
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Kolejne dziedziny życia społecznego: praca, nauka, kultura, rozrywka, opieka 
zdrowotna i dostęp do nich, w tym także zaspokajanie podstawowych potrzeb 
życiowych, uzależnione są od zaawansowanych urządzeń elektronicznych.  
Coraz częściej dostęp ten jest bezalternatywny. Przykładowo: brak karty kredytowej 
czy konta na popularnym portalu społecznościowym może podnieść cenę lub nawet 
uniemożliwić nabycie określonego towaru czy usługi, czasem także usługi publicznej  
o podstawowym charakterze. Brak dostępu do nowych mediów czy też brak 
umiejętności posługiwania się nimi w coraz większym stopniu oznacza także brak 
możliwości uczestniczenia w życiu społecznym. Osoby z jakiegoś powodu nie 
korzystające z technologii elektronicznych, w sytuacji, gdy społeczeństwo przenosi 
coraz bardziej swoje funkcjonowanie do sieci, pozbawiane bywają możliwości 
partycypacji w nim. To zjawisko nazywane jest „cyfrowym wykluczeniem” i ma ono 
wyraźnie pejoratywny wydźwięk.  

Badacze zajmujący się problematyką „cyfrowego wykluczenia” powszechnie 
przyjmują założenie, że osoby podlegające temu zjawisku, muszą przełamać bariery 
odpowiedzialne za trudności z korzystaniem z mediów elektronicznych i dołączyć do 
reszty społeczeństwa uzależnionej od urządzeń elektronicznych. Zazwyczaj za 
„wykluczone cyfrowo” uważa się osoby starsze wiekiem, niewykształcone, 
niezamożne i mieszkające na wsi, a czasem także niepełnosprawne120. Receptą na to 
mają być np. programy edukacyjne zachęcające ludzi w wieku dojrzałym do nauki 
korzystania z komputera czy też polityka dostarczania dostępu do Internetu w różne 
oddalone od dużych ośrodków miejskich rejony. W skali globalnej w ten trend wpisują 
się inicjatywy korporacji Facebook na polu rozwoju technologii „dronów solarnych”  
i innych nowych technik dostarczania dostępu do sieci bezprzewodowej. 

Badacze we współpracy z ekspertami opracowującymi założenia do polityki społecznej 
postulują działania z zakresu e-Integracji121, czyli konieczności motywowanego 
etycznie włączenia osób wykluczonych cyfrowo w grono osób zaspokajających swoje 
potrzeby za pośrednictwem urządzeń elektronicznych. Tego rodzaju dążenie do 
uzależnienia kolejnych grup społecznych od nowoczesnych technologii – jeśli 
realizowane w sposób bezrefleksyjny – jest polityką nietrafną. Postulujemy działanie 
odwrotne – aby rozważyć zjawisko cyfrowego wykluczenia jako istotny strategiczny 
zasób państwa, nie zaś jedynie jako przejaw zacofania. Powód jest następujący: 
grupy, czy też całe konteksty społeczne, które są w stanie funkcjonować bez 
pośrednictwa urządzeń i mediów elektronicznych, posiadają wyższą zdolność 
sprawnego funkcjonowania w warunkach awarii, katastrofy naturalnej, dywersji 
terrorystycznej czy ataku bronią wykorzystującą impuls niszczący elektronikę  
(broń elektromagnetyczna, broń EMP, E-bomba122). 

 

                                                      
120

 S. Watling, Digital exclusion: coming out from behind closed doors, „Disability & Society” nr 4(26), 
2011. 

121 
Dostępne na: http://www.umic.pt/images/stories/publicacoes/kaplan_report_einclusion 

 _final_version.pdf [odczyt: 29.02.2017]. 
122

  Zob. T. Szubrycht i T. Szymański, Broń elektromagnetyczna jako nowy środek walki w erze 
informacyjnej, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” nr 46, 2005, s. 122. 
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Katastrofa naturalna może uszkodzić infrastrukturę elektroniczną 

We wrześniu 1859 roku w wielu miejscach na świecie zaobserwowano anomalie  
w funkcjonowaniu urządzeń wykorzystujących prąd elektryczny123. Dotyczyły one nie 
tylko zakłóceń ich poprawnego funkcjonowania – zaobserwowano także, że telegrafy 
odłączone od zasilania były w stanie nadawać sygnał. Współcześnie interpretuje się to 
zdarzenie jako efekt tzw. „słonecznej burzy magnetycznej”, czyli kosmicznej anomalii 
pogodowej skutkującej uwolnieniem znacznej ilości plazmy ze Słońca w kierunku 
Ziemi, czemu towarzyszą poważne zakłócenia w polu elektromagnetycznym. 

Podczas prób nuklearnych na Pacyfiku w 1962 roku zaobserwowano124, że eksplozji 
bomby towarzyszą zniszczenia elektroniki znajdującej się daleko poza obszarem 
rażenia oraz zakłócenia działania urządzeń elektrycznych nawet znacznie (nawet 1445 
km) oddalonych od epicentrum wybuchu. Zintensyfikowano wtedy badania nad 
nowym typem broni, której efektywność miała sprowadzać się do jej niszczycielskiego 
działania na elektronikę. 

Broń elektromagnetyczna 

Istnieją doniesienia medialne na temat zaobserwowania efektów zbliżonych do użycia 
tego typu broni podczas konfliktu w Kosowie125 i Iraku126. Według względnie 
aktualnych (listopad 2015 rok) doniesień Amerykanie i Chińczycy dysponują 
mobilnymi stacjami zdolnymi do rażenia impulsem elektromagnetycznym, które 
można instalować na samochodach; zasięg ich oddziaływania szacuje się na 
kilkadziesiąt metrów127. 

Brakuje publicznie dostępnej wiedzy, jakie dokładnie zniszczenia i na jakim obszarze 
dokona uderzenie dużą E-bombą wywołującą impuls EMP128. Przyjmuje się,  
że w przypadku impulsu EMP towarzyszącemu naziemnej eksplozji nuklearnej o mocy 
10 kT niszczące dla urządzeń elektronicznych działanie obejmie obszar o średnicy 6–
16 km129. Niszczący zasięg oddziaływania może być większy niż samo pole objęte 
impulsem ze względu na zjawisko określane mianem „source-region EMP”, któremu 
towarzyszy rozprzestrzenianie się impulsu poprzez materiały przewodzące: rury, 
kable. Brakuje dokładniejszych oszacowań, jak daleko może sięgać ten efekt. 
Natomiast zwiększa się podatność kolejnych obszarów na tego typu atak z powodu 
rosnącego wykorzystywania, zwłaszcza w układach sterujących, instalacji 
elektronicznych zawierających elementy półprzewodnikowe, dla których niszczące są 

                                                      
123

  G. Tsurutani i W. D. Lakhina, G. S. Alex, The extreme magnetic storm of 1–2 September 1859, 
„Journal of Geophysical Research: Space Physics” nr 108(A7), 2003. 

124
  N. Chopra i E. V. K. Kamboj, E-Bomb, „International Journal of All Research Education and Scientific 
Methods” nr 1(1), 2013. 

125
  C.N. Ghosh, EMP weapons, „Strategic Analysis” Vol. 24 , Iss. 7, 2000, s.  1333. 

126
  Dostępne na: http://www.cbsnews.com/news/us-drops-e-bomb-on-iraqi-tv/ [odczyt: 29.02.2017]. 

127
 J.F. Kołodziejski i I. Kubiak, J. Łysko, Narażenia sprzętu elektronicznego promieniowaniem 
elektromagnetycznym–sposoby generacji i metody ochrony, „Przegląd Elektrotechniczny” nr 91(11), 
2015, s. 38. 

128
  C.N Ghosh, EMP weapons…, s. 1333. 

129
  U.S. Department of Homeland Security, Planning Guidance for a Response to a Nuclear Detonation, 
2010, s. 36. Dostępne na: https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/24879 [odczyt: 
29.02.2017]. 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09700160008455289
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09700160008455289
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nawet niewielkie skoki napięcia. Należy zaznaczyć, że sprzęt elektroniczny wniesiony 
do strefy działania EMP po ustaniu impulsu będzie funkcjonował normalnie z tym 
zastrzeżeniem, że np. telefony nie będą mogły dokonywać połączeń za 
pośrednictwem lokalnych stacji bazowych, które zostały uszkodzone.  

Osobnym problemem jest kwestia wpływu oddziaływania impulsu EMP na życie  
i zdrowie człowieka130. Przyjmuje się, że jest to broń nie-zabójcza (non-lethal),  
ale twierdzenie o jej humanitarnym charakterze może być mylące, ponieważ wpływ 
pola magnetycznego na ludzki organizm nie jest obojętny i w pewnych warunkach 
morze być szkodliwy131. Rażenie ciała bronią wykorzystującej mikrofale może 
skutkować bólem i poparzeniami132. Pośrednio także zniszczenie infrastruktury  
np. szpitala doprowadzić może do śmierci wielu osób. Nie wiadomo, jakie mogą być 
następstwa indukowania się napięcia np. na metalowych protezach, szynach 
usztywniających złamania. Będzie to zależało od odległości od źródła impulsu. 

Rekomendacje 

Rekomendujemy zintensyfikowanie prac badawczo-rozwojowych nad własnymi 
technologiami broni elektromagnetycznej, jako skutecznej i „humanitarnej broni”, 
mającej zastosowanie zarówno militarne, jak i antyterrorystyczne, ofensywne  
i defensywne. W tym ostatnim wypadku impuls elektromagnetyczny jawi się jako 
skuteczne narzędzie do zwalczania zagrożenia w postaci dronów.  

Istnieje także pilna potrzeba rozwoju technologii wykrywania samej obecności broni 
EMP w pobliżu infrastruktury krytycznej państwa oraz wczesnego wykrywania 
przypadków użycia tejże broni. Urządzenia zdolne do rażenia elektromagnetycznego 
mogą być maskowane i przypominać wyglądem urządzenia cywilne i pod taką legendą 
mogą być lokowane przez np. przedsiębiorstwa w pobliżu elementów infrastruktury 
krytycznej państwa.  

Kluczową rekomendacją, którą proponujemy poddać głębszemu namysłowi, jest 
rozważenie wprowadzenia dwóch rodzajów polityki: zarządzania istniejącym 
wykluczeniem cyfrowym oraz wprowadzenia elementów intencjonalnej cyfrowej 
izolacji. Miałyby ona polegać na zerwaniu z naiwnym i pewnym sensie przymusowym 
włączaniem kolejnych obszarów funkcjonowania państwa, gospodarki i życia 
obywateli w sieć infrastruktury zarządzanej przez urządzenia elektryczne.  
W szczególności idzie o narastający trend tzw. Internetu Rzeczy (czy nawet Internetu 
Wszystkiego). 

Sednem problemu nie jest zakwestionowanie sensu postępu technologicznego,  
ale jego demonopolizacja. Składające się na system Internetu Rzeczy sieci 
teleinformatyczne i urządzenia elektroniczne nie powinny mieć wyłączności na 
regulowanie współdziałania obywateli, urzędników i instytucji. Zwłaszcza  
w niektórych obszarach instytucjonalnych należy przywrócić urządzeniom tym rolę 
wspomagającą, a nie silnie definiującą funkcjonowanie społeczeństwa. 

                                                      
130

  J. Sobiech i J. Kieliszek, Czy broń elektromagnetyczna zagraża zdrowiu człowieka?, „Przegląd 
Elektrotechniczny” nr 85, 2009. 

131
  R. Kubacki i M. Wnuk, Oddziaływanie biofizyczne wysokomocowych impulsów broni 
elektromagnetycznej, „Przegląd Elektrotechniczny” nr 89, 2013. 

132
  J.F. Kołodziejski i Kubiak I., Łysko J., Narażenia sprzętu… 
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W praktyce polityka ta miałaby sprowadzać się do prowadzenia dotychczasowych 
prac na rzecz wdrażania zaawansowanych technologii teleinformatycznych  
z równoczesnym zachowaniem, przywracaniem i rozwijaniem niezapośredniczonych 
elektrycznie alternatywnych kanałów komunikacji i procedur ważnych dla 
bezpieczeństwa państwa.  

W kontekście międzynarodowej rywalizacji ekonomicznej i politycznej dalsze 
korzystanie i rozwijanie technologii teleinformatycznych wydaje się być 
koniecznością. Zagrożenia związane z podatnością tych technologii na ataki bronią 
elektromagnetyczną nakazują bezzwłoczne wprowadzenie kompleksowego systemu 
zabezpieczeń (zob. informacje na temat prowadzonego projektu NCBR133).  
Wybitny znawca problematyki broni EMP Carlo Kopp134 postuluje, by zabezpieczanie 
całej infrastruktury krytycznej państwa przed atakiem EMP było wymuszone prawnie, 
tak jak to jest obecnie z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi. Kopp zwraca także 
uwagę, że istotnie taniej jest tworzyć zabezpieczone systemy od nowa, np. stawiać 
nowe budynki, niż przerabiać już istniejące135.  

Należy przygotować odpowiednio zabezpieczone magazyny zawierające zapasowy, 
zdolny do autonomicznego funkcjonowania przez dłuższy czas sprzęt elektroniczny, 
który mógłby przetrwać np. spowodowaną czynnikami naturalnymi burzę 
magnetyczną. 

Rekomendujemy rozważenie szerszego korzystania z technologii nieopartych  
o urządzenia elektryczne podatne na zniszczenie bronią elektromagnetyczną. Impuls 
EMP niszczy przede wszystkim urządzenia, w których napięcia są niewielkie,  
np. procesory. Zwiększenie napięcia nawet o tylko 1 V może prowadzić do 
nieodwracalnych uszkodzeń. Kłopot w tym, że wykorzystywanie układów opartych  
o procesory staje się powszechne nawet w miejscach i urządzeniach, które tradycyjnie 
nie wymagały tego rodzaju elektronicznego nadzoru (np. samochody).  

Należy rozważyć, czy w niektórych typach urządzeń i instalacji kluczowych dla 
bezpieczeństwa państwa nie warto by wrócić do technologii wykorzystujących lampy 
elektronowe, które są mniej podatne na zniszczenia bronią elektromagnetyczną, 
ponieważ znoszą duże zmiany napięcia. Elektronika lampowa, mimo ograniczeń 
dotyczących jej wydajności, może zostać wykorzystana np. do konstrukcji prostych 
urządzeń sterujących lub komunikacyjnych, które mogłyby zostać wykorzystane  
w przypadku awarii innych systemów łączności.  

Przykładem tego typu swoistego „technologicznego kroku w tył” są testy możliwości 
wykorzystania ptaków drapieżnych do zwalczania dronów136. Na podobnej zasadzie 
można rozważyć opracowanie na wypadek kryzysu systemu komunikacji 

                                                      
133

  NCBIR, Projekt budowy zabezpieczeń infrastruktury krytycznej w zakresie przetwarzania, 
magazynowania i przesyłu danych odpornego na działanie wysoko energetycznego promieniowania 
elektromagnetycznego, 2013. Dostępne na: http://www.ncbr.gov.pl/ 
gfx/ncbir/userfiles/_public/obronnosc/4_2013/temat_nr_16.pdf [odczyt: 29.02.2017]. 

134
  Dostępne na: http://www.ausairpower.net/E-Bomb-FAQ.html [odczyt: 29.02.2017].  

135
  K. Bechta, Broń elektromagnetyczna–istota działania i znaczenie broni przyszłości, „Spektrum”, nr 5-
6, 2011. 

136
  Dostępne na: http://www.livescience.com/53586-raptors-disable-dutch-drones.html [odczyt: 
29.02.2017]. 



Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 
 

 

53 
 

wykorzystującego tradycyjne środki przekazu informacji w postaci gońców,  
czy wyszkolenie „trenerów” gołębi pocztowych. Te ostatnie bywają współcześnie 
wykorzystywane przez zorganizowaną przestępczość jako „bezpieczny” kanał 
komunikacji137. 

Priorytetowo rekomendujemy niezwłoczne przeprowadzenie szeroko zakrojonych 
zadań kontrwywiadowczych, których celem będzie wytypowanie lokalizacji 
sąsiadujących z elementami infrastruktury krytycznej państwa podatnymi na atak 
bronią elektromagnetyczną i skontrolowanie ich otoczenia pod kątem wykrycia 
ewentualnych przypadków ulokowania tam urządzeń zdolnych do rażenia impulsem 
EMP.  

Rekomendujemy rozważenie działań zmierzających do celowego rozpraszania 
geograficznego wybranych elementów infrastruktury krytycznej państwa, które 
ograniczyłoby zakres zniszczeń spowodowanych serią impulsów EMP  

Rekomendujemy wprowadzenie systemu regularnych, cyklicznych ćwiczeń dla 
instytucji mających znaczenie dla bezpieczeństwa państwa sprawdzających ich 
zdolność do funkcjonowania w przypadku uszkodzenia wszystkich urządzeń zasilanych 
prądem elektrycznym lub uszkodzenia tych z nich, które nie były odpowiednio 
zabezpieczone. Zakładamy, że czymś oczywistym i pożądanym jest szkolenie  
i ćwiczebne testowanie pododdziałów wojsk różnych typów w warunkach 
utrudniających lub kompletnie uniemożliwiających stosowanie nowoczesnych 
technologii. Szczególny nacisk powinien zostać położony na testowanie możliwości 
koordynacji współpracy różnych jednostek w takich warunkach [3/7].  

                                                      
137

  Dostępne na: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2402403/Drug-dealing-gang-used-carrier-
pigeons-distribute-cannabis-Argentina-arrested.html [odczyt: 29.02.2017]. 
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Wprowadzenie do mapy wyzwań RP 

Listopad 2017 

Struktura tekstu 

 Cele opracowania 

 Wybrane założenia analizy 

 Nagła utrata stabilności Zachodu i jej konsekwencje na polach: otoczenia 
zewnętrznego Polski; obozu rządzącego; wewnętrznych środowisk 
opozycyjnych wobec obozu rządzącego.  

 Stan wyjściowy: podstawowe właściwości systemu III RP jako kontekst dla 
realizacji reform  

 Węzły władzy 

 Stan, który się wyłania 

 Uwagi na temat systemu informacyjnego państwa 

 Informacja i analiza – jeden z kluczowych warunków suwerenności 

 Zagrożenia poza-standardowe 

 Wnioski, źródła szans rozwojowych, rekomendacje 

Cele opracowania 

Spontaniczna tendencja do zamykania się horyzontów poznawczych decydentów to 
naturalna cecha wielu podmiotów władzy – zarówno osobowej, jak  
i zinstytucjonalizowanej, autorytarnej oraz demokratycznej. Tendencja ta wyrasta 
m.in. z przeciążenia informacyjnego, jakiemu poddani są decydenci w złożonych 
systemach społecznych. Dodatkowo, w dzisiejszej epoce mediokracji, gdy trwa ciągła, 
często bezpodstawna, krytyka podmiotów władzy publicznej, dochodzi do tego 
jeszcze przeciążenie emocjonalne oraz inicjowane w związku z tym psychologiczne 
mechanizmy obronne.  

W rezultacie, podmioty sprawujące władzę relatywnie często wykazują niechęć do 
odbierania złych wiadomości oraz poważnego rozważania negatywnych scenariuszy 
rozwoju wydarzeń. W efekcie pojawia się nierozumienie zwłaszcza nowych typów 
ryzyka oraz niezdolność do odczytywania już dostępnych sygnałów zagrożeń.  

Dlatego też jednym z głównych celów Centrum Badań nad Bezpieczeństwem 
Akademii Sztuki Wojennej jest tworzenie opracowań mogących uchronić podmioty 
decyzyjne RP przed wspomnianym wyżej zamykaniem się horyzontów poznawczych  
i wiążącym się z tym podejmowaniem decyzji błędnych lub brakiem decyzji w ogóle.  

Celem niniejszego opracowania jest naszkicowanie Raportu Otwarcia/Szans przed 
którymi stoi obecnie Polska. Czynimy to pod kątem dylematów decyzyjnych, z jakimi  
– w naszej ocenie – zmaga się (lub którym powinno stawić czoło) kierownictwo 
państwa. Na dylematy te proponujemy patrzeć pod kątem wzmacniania wyobraźni 
strategicznej decydentów o perspektywy pozytywne – czyli budowania zdolności do 
szkicowania realistycznych (choć czasami niekonwencjonalnych) ścieżek 
rozwojowych. Przyjmujemy zatem założenie, iż sygnalizowanie zagrożeń winno wiązać 
się ze wskazywaniem sposobów reagowania nań, a zwłaszcza odnajdywania szans 
rozwojowych w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych. 
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Wybrane założenia analizy 

Przytaczamy poniżej wybrane założenia, jakimi w swojej pracy kierują się analitycy 
CBB. Czynimy to nie tylko w celu lepszego zarysowania kontekstu poniższego 
wywodu, ale także dla poddania tych założeń ocenie w konfrontacji ze sposobami 
myślenia odbiorców opracowań CBB.  

 Suwerenność rozumiemy jako autonomię decyzyjną (zawsze względną  
i stopniowalną) narodu/społeczeństwa, obejmującą, w wymiarze 
wewnętrznym prawo do meblowania sceny politycznej według własnego 
zdania, a w wymiarze zewnętrznym dążenie do partnerstwa, a nie podległości 
w stosunkach z innymi państwami. 

 Dla urzeczywistniania takiej autonomii decyzyjnej niezbędny jest, po pierwsze, 
dostęp do istotnych informacji, po drugie zaś, umiejętności przetwarzania 
uzyskanych już informacji, czyli odpowiednia kultura informacyjna państwa. 

 Jakość kultury informacyjnej państwa w coraz większym stopniu będzie 
przesądzać o zasadności jego roszczeń do suwerenności (co istotne zwłaszcza 
w obszarze dyplomacji). 

 Świat zawsze może nas zaskoczyć, a dostępne systemy wiedzy i techniki nie 
pozwalają na „zdominowanie rzeczywistości” przez władzę nawet w wyniku 
zastosowania zmasowanych środków138. 

 Celem (funkcją) systemów społecznych jest to, co faktycznie one robią 
(realizując funkcje jawne i ukryte), a nie to, co jest oficjalnie (często czysto 
rytualnie) deklarowane. 

 Mimo, iż przewidywanie procesów społecznych obarczone jest bardzo wysoką 
niepewnością, można przyjmując, iż w najbliższych dekadach kluczowymi  
– w sensie warunkowania całości życia społeczno-gospodarczego – procesami 
będą powiązane ze sobą: cyfryzacja oraz automatyzacja139. 

 Każdy system społeczny posiada zasoby ukryte, tylko częściowo 
wykorzystywane; ich dobra identyfikacja jest niezbędna, aby uzyskać 
dodatkowe efekty rozwojowe. 

 W ciągu ostatnich kilku lat wyłoniła się zasadniczo odmienna od dotąd nam 
znanych przestrzeń informacyjna, która wymaga nowatorskich rozwiązań 
instytucjonalnych, jeśli mają być zachowane podstawowe wartości 
demokratyczne oraz chroniony interes narodowy Polski140. 

                                                      
138

  Zob. A. Pickering, The Science of the Unknowable: Stafford Beer’s Cybernetic Informatics, 2006; 
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjHkviOtePSA
hVoJJoKHWHLAZAQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fsts.au.dk%2Ffileadmin%2Fsts%2Fpublications%
2Fworking_papers%2FPickering_-
_Science_of_the_Unknowable.pdf&usg=AFQjCNGHQfcEqWQCPxX4_JaCAN0uCUQkBg&cad=rja; 
[odczyt: 20.02.2017]. 

139
  Teza ta jest uzasadniona teoretycznie w rozprawie A. Zybertowicz i in., Samobójstwo Oświecenia? 
Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat, Kraków 2015. 

140
  P. Pomerantsev i M. Weiss, The Menace of Unreality: How the Kremlin Weaponizes Information, 

 Culture and Money, A Special Report presented by The Interpreter, a project of the Institute of 
 Modern Russia, 2014, www.interpretermag.com/wp-content/uploads/2015/07/PW-31.pdf [odczyt: 

15.11.2016]. Por. A. Zybertowicz, rozmowa M. Szułdrzyńskiego, Plus Minus, 17.11.2016; 
http://www.rp.pl/Plus-Pdostępne 10 marca 2017; tenże: Świat dez-informacji, „Gazeta Polska” nr 9, 
1.03.2017. 
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 Spłycenie (de-racjonalizacja, emocjonalizacja) narracji publicznych coraz 
częściej grozi nasilonym powrotem do pierwotnych reakcji (zarówno 
jednostkowych jak i systemowych), ogniskowanych wokół opozycji: swój/obcy; 
bezpieczny/niebezpieczny; szybki/wolny. 

 W warunkach narastającego infozgiełku rządzący mogą o wiele łatwiej niż 
kiedykolwiek przedtem stać się ofiarą swojej własnej narracji (w tym 
propagandy) i popełniać trudno odwracalne błędy. 

 Ze względu na kontekst sięganie po elementy politycznych i komunikacyjnych 
strategii populistycznych może być nie kwestią wyboru, ale konieczności. 

 Ważnym narzędziem częściowego „panowania” nad przyszłością 
(współzarządzania procesami zmian) jest „oferowanie” tożsamości zbiorowych 
(np. narodowych). 

 Lawinowo postępująca cyfryzacja wszystkich sfer życia społecznego powoduje, 
że rosnąca część społecznej i państwowej przestrzeni informacyjnej jest lub 
będzie w najbliższej przyszłości zarządzana przez trudno dostrzegalne  
i nierozumiane przez laików algorytmy (np. systemy wyszukiwań, czyli 
pozyskiwania informacji w Google’u, systemy obiegu informacji na Facebooku 
etc.). 

 Posiadacze platform komunikacyjnych zarządzanych przez skuteczniejsze 
algorytmy będą posiadali poważną przewagę konkurencyjną (w tym w zakresie 
zarządzania percepcją dużych mas ludzkich) nad innymi podmiotami 
prywatnymi i publicznymi. W tym kontekście szczególne znacznie mają bardzo 
szybko rozwijające się badania nad sztuczną inteligencją. 

 Już obecnie wyzwaniem nowej wagi stało się bezpieczeństwo narracyjne 
państwa, w tym zdolność do sprawnego konstruowania i skutecznego 
propagowania za granicą własnego, zgodnego z interesem narodowym 
wizerunku. Niebawem kraje nie monitorujące swego wizerunku na arenie 
międzynarodowej za pomocą wyspecjalizowanych systemów sztucznej 
inteligencji, nie będą w stanie nadążać za wyzwaniami. 

 Jednym z poważniejszych zagrożeń dla każdej państwowej ekipy rządzącej stać 
się może nieprzejrzystość obozu rządzącego (zwłaszcza, gdy inicjuje 
skomplikowane zmiany) dla samego siebie, w tym brak ciągłych form 
komunikacji wewnętrznej na szczytach władzy państwowej. 

Nagła utrata stabilności Zachodu 

Coraz częściej międzynarodowi eksperci zwracają uwagę, że w ostatnich latach 
nastąpiło nagłe i niespodziewane utracenie stabilności przez Cywilizację Zachodu141. 
Znamienne jest, że w lutym 2017, podczas wystąpienia na monachijskiej konferencji 
bezpieczeństwa szef resortu spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow pozwolił142 
sobie na stwierdzenie o bliskim nadejściu ery post-Zachodniej143. 

                                                      
141

 Zob. A. Taub, How Stable Are Democracies? ‘Warning Signs Are Flashing Red’, 29.11.2016; 
https://www.nytimes.com/2016/11/29/world/americas/western-liberal-democracy.html?_r=0; 
[odczyt: 10.12.2016]. 

142
 Oczywiście, jesteśmy świadomi, że publiczne wystąpienia Ławrowa są częścią rosyjskiej wojny/walki 
informacyjnej. Częścią tej wojny jest próba definiowania sytuacji w stylu: Zachód jest słaby, a Rosja 
silna. Można by zatem powiedzieć, iż Ławrow nie tyle daje opis rzeczywistości, co próbuje narzucić  
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Nie będziemy w zasadzie prowadzili tu systematycznej analizy przyczyn 
niewątpliwego kryzysu Zachodu, podejmiemy tylko te wątki, które mają związek  
z położeniem naszego kraju. 

W każdym razie przyjmujemy, że zjawisko strukturalnej nie/stabilności otoczenia,  
w jakim funkcjonuje państwo polskie, winno być jednym z podstawowych układów 
odniesienia dla dalszych rozważań144. 

Trzy pola nie/stabilności 

Każde decydowanie o kierunkach działania – w tym oczywiście także działania 
politycznego – zakłada pewną minimalną przewidywalność co do kształtu warunków 
otoczenia. Przewidywalność bazuje na stabilności przebiegu pewnych procesów 
przyrodniczych (np. pory roku), jak i społecznej trwałości pewnych instytucji/struktur 
(np. NATO).  

Z punktu widzenia interesów Polski proponujemy ujęcie wyodrębniające trzy główne 
pola nie/stabilności:  

(1) otoczenia zewnętrznego Polski;  

(2) sytuacji wewnątrz obozu rządzącego RP;  

(3) układu środowisk opozycji (politycznej i kulturowej) wobec obecnego obozu 
rządzącego RP. 

Nie/stabilność otoczenia zewnętrznego Polski 

Jakie zjawiska mogą dawać słowom (prognozie) Ławrowa pewien rys 
prawdopodobieństwa? Zazwyczaj, gdy mówi się o obecnym kryzysie Zachodu, 
wskazywana bywa sekwencja zjawisk takich jak: 

 Zlekceważenie przez UE i NATO znaczenia wojny w Gruzji w sierpniu 2008 
roku. 

 Światowy kryzys finansowy roku 2008 i płytki zakres podjętych remediów 
strukturalnych. 

 Upadek gospodarki Grecji. 

 Nadal nieprzezwyciężone problemy finansowe strefy €uro. 

 Zaskoczenie UE i NATO rosyjską agresją na Ukrainę. 

 Znaczna podatność rozwiniętych krajów Zachodu na powtarzające się ataki 
terrorystyczne. 

                                                                                                                                                         
pewną jej definicję. Zastrzeżenie to jest jednak tylko częściowo zasadne, gdy w dyplomacji 
publicznej – nawet poddanej procesowi, jak to się określa „militaryzacji informacji” (weaponization 
of information) – nadawcy w trosce o skuteczność przekazu muszą formułować przekazy 
zachowujące „kontakt” z percepcją rzeczywistości odbiorców, którzy mają być poddani manipulacji. 

143
 Zob. np. L. Dearden, Russia's foreign minister calls for ‘post-West world order’ in speech to global 
leaders, „independent.co.uk”, 18.02.2017. Dostępne: 
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-post-west-world-order-lavrov-munich-
security-conference-nato-trump-putin-ukraine-syria-assad-a7587006.html [odczyt: 12.03. 2017]. 

144
 Por. N. Taleb, Antykruchość. O rzeczach, którym służą wstrząsy, Warszawa: Kurhaus Publishing 
2013. 
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 Niekontrolowane migracje do Europy i ich wpływ na napięcia wewnętrzne  
w UE powiązane z rosnącą destabilizacją Bliskiego Wschodu. 

 Brexit. 

 Wzrost siły ugrupowań izolacjonistycznych w krajach „starej” Unii (Francja, 
Austria, Niemcy, Dania, Holandia). 

 „Dziwny” zamach stanu w Turcji (filarze flanki południowej NATO) w lipcu 
2016 roku, a następnie narastanie konfliktu między Turcją a krajami rdzenia 
UE (Niemcy, Holandia…). 

 Zjawisko tzw. demokracji post-faktualnej i zwycięstwo Donalda Trumpa  
w wyborach prezydenckich w USA w listopadzie 2016 roku145. 

 Sygnały ze strony Chin o chęci „przejęcia” globalizacji z rąk USA146. 

Należy podkreślić przewlekły charakter niemal wszystkich zjawisk kryzysowych 
wymienionych powyżej. Poszukując źródeł tej przewlekłości, warto wykroczyć poza 
klasyczne skupianie uwagi na czynnikach politycznych, gospodarczych i kulturowych 
(których roli oczywiście nie negujemy). Wysuwamy mianowicie hipotezę, iż głębsze, 
strukturalne i jak się wydaje wspólne, podłoże wskazanych zjawisk stanowi unikalne 
historycznie, wysokie tempo zmian technologicznych, w tym zwłaszcza rewolucja 
cyfrowa, która poprzez Internet, a zwłaszcza media społecznościowe spowodowała 
wejście świata z jednej strony w fazę ogromnego nasilenia się tzw. innowacji 
dysruptywnych147 (tj. głęboko zrywających zastane wzorce instytucjonalne), z drugiej 
zaś w erę dezinformacji148. Współgrając ze sobą, te dwa zjawiska rodzą nowe,  
być może historycznie bezprecedensowe, formy nieprzewidywalności. 

Jeśli powyższa hipoteza jest trafna, to – w warunkach niepohamowanego rozwoju 
technologicznego (a na razie nic nie wskazuje na to, by miał on zostać powstrzymany) 
– niestabilność Zachodu nie będzie zjawiskiem przejściowym, ale pogłębiającym się. 
Znaczy to, że w kolejnych grupach społecznych będzie pojawiał się brak poczucia 
bezpieczeństwa wiążący się z utratą (kolejnych po przyniesionym przez epokę 
nowożytną kryzysie religii) kotwic pewności egzystencjalnej149. 

Postęp technologiczny wiąże się z nadal ze słabo widocznym i płytko rozumianym 
przez  wielu polityków i ekspertów zjawiskiem narastającego cyfrowego wyścigu 
zbrojeń. Jego dynamika – w odróżnieniu od wyścigu zbrojeń okresu Zimnej Wojny  
– najprawdopodobniej okaże się znacznie trudniejsza do kontrolowania. 

Podobnie, zbyt słabo dostrzegane jest w Polsce zdecydowane przesunięcie się 
globalnych wpływów ze strony państw na rzecz nie tyle korporacji globalnych jako 
takich (o tym wszak mówiono od dekad), lecz w stronę bardzo wąskiej grupy tzw. 
gigantów technologicznych (tech giants). Celnie ujmuje tę sytuację znawca nowych 
mediów, Eryk Mistewicz: 
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 Wytworzyło to, czy raczej odsłoniło i nasiliło pole napięć między USA a Niemcami. 
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 J. Bartosiak, Pacyfik i Eurazja. O wojnie, Warszawa 2016. 
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 C. Christensen, Baumann, H., Ruggles, R., & Sadtler, T, Disruptive Innovation for Social Change, 
Harvard Business Review, nr 84, 2006, s. 94-101. 
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 Zob. K. i A. Zybertowicz, Okiełznać zmianę! Bezpieczeństwo ontologiczne, rozwój technologiczny a 
kryzys Zachodu, „Filo-Sofija” nr 36(1), 2017, s. 25-42 . 
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„GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) jest dziś już po wielekroć 
potężniejsza niż tradycyjne państwa (nie zauważyliście, prawda, tych tabel 
porównawczych sytuujących te firmy na osi PKB krajów?). Dziś walka o prawo,  
o przestrzeń publiczną, o wpływ na umysły ludzi, toczy się właśnie na tym 
odcinku: między nieruchawymi instytucjami państw narodowych stworzonych 
gdzieś na przełomie XVIII a XIX wieku a żywymi, gibkimi, zdecydowanymi na 
wszystko ‘gigantami przemysłów innowacyjnych’. Ich siły lobbingowe są po 
wielekroć lepiej uplasowane i są skuteczniejsze niż razem wzięte przemysły 
farmaceutyczny, tytoniowy i zbrojeniowy, a więc dotychczasowe giganty 
wpływu na świat polityki i legislacji.”150 

Autor ten trafnie wskazuje też, że za zmianami technologicznymi nie podąża 
dojrzałość decydentów i elit państwowych w kwestiach wyboru aksjologicznego: 

„Pierwszym obowiązkiem państwa jest ochrona obywateli, a nie umożliwianie 
korporacjom robienia dobrego biznesu. To państwo ma dbać, aby nie można było 
połączyć informacji o moich wydatkach, moich chorobach i moich danych 
osobowych. To państwo ma dbać o to, aby uczeń w szkole podstawowej 
dowiadywał się, jakie zagrożenia wiążą się z nierozważnym używaniem internetu. 
Także państwo ma wprowadzić takie mechanizmy prawne, antytrustowe, 
prokonkurencyjne, aby ani obywatel, ani państwo nie stali się wcześniej czy 
później zakładnikami swojej nieświadomości, niekompetencji i głupoty.  
Wówczas już będzie za późno. 

Jak poradzić sobie z ukazaną tu strukturalną nierównością? I nie chodzi  
o dysproporcje dających się zmobilizować zasobów mierzonych przez odniesienie 
do poziomu dochodów i majątku wielkich firm do PKB wielu państw.  
Chodzi właśnie o nie/elastyczność i dynamikę form działania. I typy motywacji 
pracowników związanych z wielkimi korporacjami z jednej strony i z państwami, 
ze strony drugiej.”151 

Jeśli powyższa diagnoza jest trafna, to ochrona prywatności obywateli w świecie 
cyfrowym staje się zupełnie nowym zadaniem z zakresu właśnie – chociaż nadal dla 
wielu decydentów wydaje się to być słabo dostrzegalne – bezpieczeństwa 
narodowego. Kumulowana w wielkich bazach danych (Big Data), kontrolowanych 
przez podmioty zagraniczne, wiedza o cyfrowych śladach aktywności obywateli staje 
się zasobem coraz bardziej newralgicznym.  

Na przeszkodzie w uporaniu się z tym wyzwaniem w szczególności stają 
dotychczasowe formy nieelastyczności instytucjonalnej typowe dla struktur 
administracyjnych.  

Nie wystarcza już przezwyciężanie (nadal tylko częściowo zrealizowane) „państwa 
teoretycznego” (w sensie szefa MSW w rządzie PO/PSL, Bartłomieja Sienkiewicza), 
czyli niezdolnego do efektywnej koordynacji potencjału różnych resortów. Nie tylko  
w zakresie ochrony prywatności obywateli potrzebna jest nowa elastyczność działania 
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 E. Mistewicz, Twitter blokuje, Facebook cenzuruje, Google kontroluje, 29.10.2016, 
https://wszystkoconajwazniejsze.pl/eryk-mistewicz-twitter-blokuje-facebook-cenzuruje-google-
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różnych agend państwa. Stawiamy tu hipotezę, iż ze względu na petryfikacyjne 
tendencje struktur administracyjnych elastyczność jest trudna albo nawet niemożliwa 
do uzyskania bez sięgnięcia po doświadczenia organizacji biznesowych, a dokładniej 
bez wypracowania nowych, kreatywnie modyfikowanych form partnerstwa 
publiczno-prywatnego i stosowania ich na szeroką skalę. Należy być jednak 
ostrożnym, ponieważ gdy w Polsce występuje niewielka liczba krajowych, silnych 
podmiotów prywatnych. Oznacza to, że nieroztropnie (np. bez osłony 
kontrwywiadowczej152) prowadzone partnerstwo publiczno-prywatne może wiązać 
się z ryzykiem umocnienia struktur kapitalizmu zależnego, aż do postaci jakiejś formy 
neokolonializmu cyfrowego153. Dlatego m.in. z tego powodu tak ważne jest dalsze 
zachowanie kontroli państwa nad największymi spółkami o znaczeniu strategicznym. 
Kontrola nad nimi nie tylko daje państwu zasoby dla strukturalnych korekt polityki 
gospodarczej, ale umożliwia ochronę przed narzucaniem logiki czysto rynkowej 
podmiotom współodpowiedzialnym za bezpieczeństwo państwa. Państwo (i jego 
emanacje: wojsko, policja, uniwersytet…) nie powinny bowiem funkcjonować na 
zasadach, na których funkcjonują korporacje. Podobnie jak Kościół rzymskokatolicki  
– depozytariusz znacznej części naszych zasobów kulturowych – spółki Skarbu 
Państwa powinny być traktowane jako podsystem zdolny do częściowego 
przynajmniej buforowania negatywnych tendencji w zewnętrznym otoczeniu Polski. 

W naszym najbliższym otoczeniu międzynarodowym, czyli w UE, sytuacja wygląda tak 
dynamicznie, że niektóre dotychczasowe strategie polityczne powinny zostać 
analitycznie i operacyjnie (a nie tylko strategicznie) przemyślane. Nasuwa się 
przypuszczenie, iż brak sukcesu manewru polegającego na zgłoszeniu kandydatury 
europosła Jacka Saryusz-Wolskiego wiązał się z niedostatecznym rozpoznaniem 
sieciowego, wielowymiarowego charakteru działania współczesnych systemów 
władzy międzynarodowej wymagających działań nie punktowych,  
ale procesualnych154. 

W tym kontekście nakaz tworzenia geopolityki polskiej musi być przemyślany  
w nowym świetle – być może w pierwszej kolejności pod kątem naszego 
bezpieczeństwa narracyjnego. Idzie zwłaszcza o takie komunikowanie kluczowym 
sojusznikom naszych interesów i ich roli w globalnych strukturach sieciowych,  
by braki informacji i dające się często uniknąć nieporozumienia nie generowały 
dodatkowych pól niepewności, które w sytuacji skrajnej mogłyby zaowocować 
opóźnieniami w formowaniu się konsensu co do potrzeby odwołania się członków 
NATO do artykułu 5. Traktatu Waszyngtońskiego. 
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 G. Małecki, Budowa systemu wywiadu gospodarczego niezbędnym warunkiem powodzenia Planu 
Morawieckiego, 8.06.2017, https://pulaski.pl/analiza-budowa-systemu-wywiadu-gospodarczego-
niezbednym-warunkiem-powodzenia-planu-morawieckiego/ [odczyt: 8.06.2017]. 
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 Zob. A. Zybertowicz, Potrzebujemy więcej suwerenności cyfrowej i dostępu do kodów źródłowych, 
wywiad dla portalu Cyberdefecnce24.pl, 13.04.2016, 
http://www.cyberdefence24.pl/347696,zybertowicz-potrzebujemy-wiecej-suwerennosci-cyfrowej-
i-dostepu-do-kodow-zrodlowych [odczyt: 30.12.2016]. 
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 Zob. w tym kontekście opracowanie o licznych walorach merytorycznych i metodologicznych S. 
Navidii, Superhubs: How the Financial Elite and their Networks Rule Our World¸ Boston 2017. 
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Nie/stabilność obozu rządzącego 

Należy mieć świadomość, że w ramach zainicjowanego w roku 2015 Otwarcia,  
które oznacza przełamanie części antyrozwojowych ograniczeń systemowych, 
rozpoznanie części barier wcześniej niedostrzeganych (m.in. z powodu braku dostępu 
ówczesnej opozycji do informacji) jednocześnie wiąże się z tworzeniem nowych barier  
– zazwyczaj nieintencjonalnie, bowiem wprowadzanie reform nierzadko inicjuje 
procesy tworzenia nowych grup interesu. Część z tych barier wiąże się z deficytami 
kadrowymi obozu rządzącego. A samo rozpoznawanie takich nowych barier podlega 
uwikłaniom związanym z naturalną dynamiką procesu politycznego, w tym 
krzepnięcia środowisk, które przez lata były pozbawione możliwości uzyskiwania 
doświadczenia kierowania instytucjami publicznymi. W tym kontekście pouczająco 
brzmi spostrzeżenie socjologa, Zdzisława Krasnodębskiego, który analizując kondycję 
III RP po aferze Lwa Rywina z 2002 roku, napisał: 

„W Polsce dokonały się (...) dwie transformacje. Jawna, która polegała na 
przekształceniu struktur komunistycznego państwa i gospodarki w formalne 
instytucje demokracji parlamentarnej i gospodarki rynkowej, oraz druga  
– ukryta – którą była lokalna modyfikacja i ukonkretnienie (interpretacja) 
nowych instytucji i reguł, by jak najlepiej służyły przetransformowanym elitom 
komunistycznym i dokooptowanym do nich segmentom dawnej elity 
opozycyjnej” (wytłuszczenie dodane155). 

Otóż, są liczne przesłanki, by uznać, że sytuacja takiej swoistej podwójnej przebudowy 
struktur społecznych ma miejsce, mutatis mutandis, także od końca roku 2015,  
tj. od przejęcia władzy w Polsce przez środowisko Prawa i Sprawiedliwości  
i ugrupowań zaprzyjaźnionych. 

Nastąpiło i nadal następuje swoiste Wielkie Otwarcie struktur III RP. W licznych 
instytucjach, często operujących według „DNA” organizacyjnego o charakterze 
kosmopolityczno-pasożytniczym, następuje transformacja jawna polegająca na 
przesterowaniu tych instytucji w tryb realizacji interesu narodowego - np. wyraźna 
artykulacja podmiotowości Polski na arenie międzynarodowej oraz poprawianie szans 
kapitału rodzimego w przetargach publicznych o dużej skali. Jednocześnie dają się 
jednak zidentyfikować objawy przebiegającej bardziej w ukryciu transformacji 
równoległej, wynikającej nie z dokumentów programowych obozu rządzącego  
i deklarowanych celów ustaw, ale z nacisku grup interesów skupiających się wokół 
instytucji objętych kadrową kontrolą przez obecną władzę polityczną. Tworzą się 
zatem nowe, niekiedy lokalne i regionalne (wokół niektórych posłów i senatorów), 
niekiedy resortowe lub międzyinstytucjonalne, grupy interesów nierzadko znajdujące 
się na kursach kolizyjnych nie tylko z zastanymi środowiskami administracyjnymi,  
ale także wobec siebie wzajemnie.  

Z drugiej strony brakuje nie tylko (a przynajmniej nie są nam znane) prób 
systematycznego monitorowania socjologicznej dynamiki tych negatywnych (choć do 
pewnego stopnia naturalnych) zjawisk. Brakuje też dokładniejszych badań,  
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które wiarygodnie określiłyby, jak daleko sięga atmosfera społecznego przyzwolenia 
na zakres i głębokość zainicjowanej w roku 2015 przebudowy państwa (akceptacja 
wizji „Wielkiego Zwrotu”). Zbyt mało wiemy, jakie części elektoratu rozumieją,  
że prawdopodobne dalsze nasilenie się zjawisk kryzysowych w polityce UE winno być 
skorelowane z potrzebą konsolidacji instytucjonalnej w ramach RP. 

Obecnie można odnieść wrażenie, iż, ogólnie rzecz biorąc front reform jest jednak  
– jak na odporność, elastyczność tkanki społecznej – zbyt szeroko zakrojony. 
Występuje również zjawisko mnożenia przeciwników ponad potrzebę  
(nawiasem mówiąc, zjawisko to można traktować jako jedną z głównych przyczyn 
utraty władzy przez PiS w roku 2007). Jednocześnie wyłaniają się takie liczne nowe 
nieformalne gry około instytucjonalne, że powstają strefy – m.in. w wyniku swoistego 
ścigania się niektórych ministrów rządu na reformy - względnie zorganizowanego 
chaosu.  

Tworzą się nowe baronie (tj. obszary, gdzie powiązania personalne często stanowią 
dominujące kryterium doboru kadrowego), których dynamika może, chcąc nie chcąc, 
przyczynić się do urzeczywistnienia obawy wyrażonej przez prezesa PiS Jarosława 
Kaczyńskiego, iż przy opozycji parlamentarnej kiepskiej jakości główne 
niebezpieczeństwo dla programu reform polega na groźbie przewrócenia się 
środowisk rządzących o własne nogi. 

Trzeba podkreślić, iż procesy owych dwu, wskazanych przez Krasnodębskiego, 
transformacji przebiegają w warunkach braku kompleksowego systemu kierowania 
państwem, braku przemyślanego, zinternalizowanego przez polityków oraz 
administrację publiczną systemu definiowania celów i ścieżek ich realizacji.  
Oznacza to występowanie tzw. ręcznego sterowania procesami zmian nawet tam, 
gdzie powinny już być wprowadzone zestandaryzowane procedury (np. w trybie tzw. 
list kontrolnych156). Powoduje to m.in. potrzebę poświęcenia w niniejszym raporcie 
nieco bliższej uwagi systemowi informacyjnemu państwa, co czynimy niżej. 

Nie/stabilność wewnętrznych środowisk opozycyjnych wobec obozu rządzącego 

W ostatnich miesiącach liczni obserwatorzy podkreślają niską jakość programową  
i organizacyjną opozycji politycznej.  

Nie należy jednak zakładać, że stan taki jest trwały. Głębokość i szerokość (a niekiedy 
tempo) przemian realizowanych przez obóz rządzący może pobudzić aktywność 
polityczną i społeczną grup lub środowisk, które dotąd wcale lub bardzo rzadko 
uczestniczyły w konfliktach politycznych (przykładem był protest pro-aborcyjny).  
W związku z tym, myśląc w kategoriach możliwości pojawienia się nowego tzw. game 
changera157, należy brać pod uwagę perspektywę wyłonienia się nowego typu lidera 
(charyzmatycznej kobiety?) lub nowego typu instrumentów mobilizacji społecznej. 

                                                      
156

 Zob. A. Gawande, Potęga czeklisty: Jak opanować chaos i zyskać swobodę w działaniu, Kraków 
2012. 
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 Game changer to zdarzenie lub zjawisko uruchamiające procesy istotnie i/lub gwałtownie 
zmieniające reguły gry na pewnych polach albo, przy pozostawieniu takich reguł w zasadzie bez 
zmian, znienacka i głęboko zmieniające proporcje sił między głównymi graczami (np. konkurentami 
rynkowymi). 
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Mogłaby to być np. aplikacja na smartfony lub technogadżety nowszych generacji158, 
która jeszcze nie powstała, a którą ktoś mógłby skonfigurować specjalnie pod kątem 
budowania i agregacji nastrojów społecznych związanych z jakimś typem 
interesów/konfliktów i towarzyszących im specyficznych emocji. 

Należy dopuszczać możliwość, że w roli game changera, będącego re-integratorem 
zdezorganizowanych dziś grup interesu, beneficjentów patologii III RP, wystąpi 
jednostka nieograniająca szerszego kontekstu politycznego, ale charyzmatyczna  
i biegła w świecie nowych mediów. Stąd rekomendacja, by nie szczędzić zasobów na 
monitorowanie nowych trendów o charakterze społecznościowym w świecie 
cyfrowym – nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Bowiem rozwiązanie 
technologiczne wymyślone np. w Korei Południowej w ciągu kilku dni/tygodni może 
stać się zasobem gospodarczym, kulturowym lub politycznym w zupełnie innym kraju, 
np. w Polsce. 

Stan wyjściowy 

By lepiej, bardziej kompleksowo zrozumieć obecne warunki rządzenia Polską, warto 
zrekonstruować ważne elementy sytuacji, w jakiej nasz kraj znajdował się w roku 
2015. 

Kontekst wewnętrzny 

Zacznijmy od obserwacji bolesnej dla obecnego obozu rządzącego.  
Wielokrotnie zapowiadany przez Prawo i Sprawiedliwość jako ówcześnie główną 
partię opozycyjną, profesjonalny audyt efektów tych rządów okazał się niespełnioną 
obietnicą. Wygłoszone 11 maja 2016 roku wystąpienia szefów resortów w Sejmie, 
przedstawione jako taki audyt, nie zostały następnie przedstawione w formie 
analitycznie uporządkowanej i pogłębionej, ani też nie stały się podstawą wcześniej 
zapowiadanych takich zawiadomień do prokuratury, które zaowocowałyby 
systematycznym odsłonięciem patologii wcześniejszego układu rządzącego.  

Porażkę zamysłu audytu należy odczytywać jako oznakę pewnej kadrowej  
– organizacyjno-intelektualnej – słabości obozu rządzącego. Obóz ten, po uzyskaniu  
– dzięki wygraniu wyborów prezydenckich i parlamentarnych 2015 roku – formalnej 
kontroli na kluczowymi instytucjami państwa, nie potrafił jak dotąd uzyskanego 
dostępu do informacji będących w posiadaniu agend państwa przekształcić ani  
w wysokiej jakości, tj. merytoryczne paliwo polityczne (w celu prowadzenia tzw. 
evidence based policy159), ani też zbudować na potrzeby samego procesu rządzenia 
krajem dokładniejszej mapy kondycji społeczeństwa i państwa, czyli takiego ujęcia 
problemów do rozwiązania, które przekonująco ukazywałyby priorytety, 
hierarchizowałyby w czasie zadania programu reform.  

Naszym zdaniem, słabość ta winna być traktowana jako jeden z istotnych elementów 
strukturalnych obecnej fazy przebudowy Polski, który nie może być pomijany  
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 Na przykład typu inteligentne materiały/inteligentna odzież. Trzeba liczyć się z typami mobilizacji 
społecznej np. poprzez koszulki (t-shirty) dynamicznie, przez sterowanie w czasie rzeczywistym, 
wyświetlające napisy antyrządowe. Nie trudno wyobrazić sobie firmę, która rozdaje młodzieży 
kilkaset tysięcy takich koszulek przed wyborami.  

159
 Zob. np. R. Pawson, Evidence-based policy: A realist perspective, Thousand Oaks, California  2006. 
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w opracowaniach analitycznych mających prezentować aktualne mapy wyzwań  
– to jest zagrożeń oraz szans – przed jakimi stoi nasz kraj.  

W pewnym, ramowym zakresie założenia do tworzenia takiej mapy, a także niektóre 
jej elementy, szkicuje niniejszy raport.  

Prawo i Sprawiedliwość wraz z ugrupowaniami zaprzyjaźnionymi objęło władzę  
w warunkach już ustabilizowanego (tak w sensie wewnątrzstrukturalnym jak  
i międzynarodowym) systemu interesów i wpływów, który można określić mianem 
klietelistycznego i pasożytniczego160. W odróżnieniu od wcześniejszej ekipy rządzącej 
(PO/PSL) PiS objął władzę z otwartym zamiarem rozmontowania najważniejszych 
elementów tego systemu, uznanego za blokujący potencjał rozwojowy naszego kraju.  

Jedną z właściwości klientowskiego systemu III RP było „oswajanie” konkurencyjnych 
graczy i skuteczne neutralizowanie prób reform mających podwyższyć sprawność 
państwa, ale też eliminacja lub marginalizowanie tych środowisk politycznych,  
które oswajaniu się nie chciały poddawać. 

System ten był – z jednej strony na tyle rozproszony (demokratyczny, pluralistyczny, 
policentryczny, spontaniczny, dynamiczny) – iż dawał pole do takiej opozycyjnej 
aktywności obywatelsko-patriotycznej, która przyniosła wynik wyborczy roku 2015.  
Z drugiej zaś w systemie tym i na zewnątrz niego występowały miejsca czy strefy, 
które można nazwać węzłami skoncentrowanej władzy. Węzły te można uznać za 
beneficjentów tego systemu. 

Węzły władzy 

Przez węzły te, które za socjologiem Mirosławą Marody można nazwać także 
„miejscami mocy społecznej”161 uznajemy takie grupy interesów (sformalizowane  
i nie; działające jawnie i niejawnie), które dysponują zasobami pozwalającymi im: albo 
na dysponowanie impulsem strategicznym (czyli zdolnością inicjowania nowego typu 
procesów społecznych162), albo na regularne oddziaływanie na właściwości 
trwających już i wiodących w danych kontekstach społecznych procesów i/lub 
struktur społecznych (w obecnej fazie rozwoju cywilizacyjnego należy mówić już  
o strukturach technospołecznych163). 

Węzły te działały w taki sposób, iż z jednej strony nadawały demokracji postać  
w dużej mierze pozorną, fasadową, z drugiej zaś były na tyle amorficzne  
(można powiedzieć, że działały w trybie środowisk samo-organizujących się), że ich 
jednoznaczna identyfikacja nie jest łatwa. W roku 2006 Lena Kolarska-Bobińska 
profesor socjologii i zarazem przedstawicielka establishmentu III RP bez ogródek 

                                                      
160

 Zob. A. Zybertowicz, III RP. Kulisy systemu, Lublin 2013, rozmowa J. Lichockiej. Por. B. Sienkiewicz, 
Życie jest gdzie indziej, „Tygodnik Powszechny”, 27.07.2010; A. Zybertowicz, M. Gurtowski i R. 
Sojak, Państwo Platformy: Bilans zamknięcia, Warszawa 2015. 

161
 M. Marody, Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna, Warszawa 2014. 

162
 J. Szalacha-Jarmużek, Instrumentarium globalnego panowania. O podmiotowych aspektach 
globalizacji, Poznań: Zysk i Spółka 2013. 

163
 L. Zacher, Technika-Wartości-Trwały Rozwój, „Transformacje. Pismo interdyscyplinarne”, 1-2/2016, 
s.154-171; E. Bińczyk, Technonauka w społeczeństwie ryzyka. Filozofia wobec niepożądanych 
następstw praktycznego sukcesu, Toruń 2012. 
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(choć bez specjalnej precyzji) wskazuje dwie istotne rzeczy164. Po pierwsze,  
że w systemie władzy III RP priorytetowe, tzn. wyznaczające strukturalne ramy 
przemian, decyzje zapadały nie w uzgodnieniu z wyborcami, ale w ramach 
porozumień samych elit. Po drugie, Kolarska-Bobińska wskazuje kluczowe 
środowiska-węzły władzy systemu III RP: (1) elity antykomunistyczne, (2) elity 
wywodzące się z dawnego systemu, tj. postkomunistyczne oraz (3) bliżej nieokreślone 
„różne międzynarodowe instytucje”. 

Efektem systemu o takich podstawowych właściwościach był dryf rozwojowy państwa 
jako organizmu165. 

Publicystyczną, ale względnie usystematyzowaną i pogłębioną próbą opisu gry grup 
interesów w Polsce i wokół niej była książka „III RP. Kulisy systemu”166, gdzie 
zarysowana została konceptualizacja systemu władzy w Polsce jako 
zinstytucjonalizowanej przestrzeni wielopiętrowego klientelizmu – od poziomu gmin 
do silnych podmiotów międzynarodowych (państwowych oraz prywatnych, w tym 
wielkich korporacji międzynarodowych), które mają interesy oraz zasoby pozwalające 
im na wywieranie wpływu na bieg spraw polskich. 

Bardziej systematyczną aktualizację obrazu, jaki wyłania się z analiz bazujących na 
kategorii szeroko (ale nie dowolnie) pojmowanej grupy interesu, zawiera raport 
Ośrodka Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi pt. „Formalne i nieformalne, 
wewnętrzne i zagraniczne grupy interesów jako ograniczenie potencjału rozwojowego 
Polski” ukończony na początku roku 2017. Natomiast opracowania ośrodków 
kierowanych przez Krzysztofa Iwanka oraz Jerzego Targalskiego dają coraz bardziej 
poszerzony i pogłębiany obraz wpływu na sprawy polskie podmiotów przestrzeni 
post-sowieckiej oraz podmiotów azjatyckich. 

Stan, który się wyłania 

Powyżej wskazane ramowe, ogólne właściwości systemu, w którym obecny obóz 
rządzący uzyskał możliwość obsadzenia kluczowych instytucji państwa i zainicjowania 
procesu jego głębokiej przebudowy, traktujemy jako kontekst analityczny, w ramach 
którego można rozważać warunki realizacji bodaj czy nie najbardziej podstawowego 
postulatu ekipy rządzącej. Chodzi o suwerenność Polski. Właśnie ograniczenia 
suwerenności, z którymi, większość dotychczasowych ekip rządzących III RP,  

                                                      
164

 Por. obserwację Leny Kolarskiej-Bobińskiej, w latach 1997-2009 dyrektora Instytutu Spraw 
Publicznych, potem w latach 2009-2013 europosłanki z ramienia PO, a w latach 2013-2015 minister 
nauki i szkolnictwa wyższego. W roku 2006 napisała ona: „Rządy w krajach Europy Środkowo-
Wschodniej nigdy nie uzgadniały polityki z wyborcami (…). Reformy rynkowe zostały uzgodnione 
przez elity antykomunistyczne i te wywodzące się z dawnego systemu, a następnie wprowadzone 
przy aprobacie różnych międzynarodowych instytucji. Również inne reformy - m.in. terytorialna, 
ubezpieczeń społecznych czy edukacji - nie były konsultowane w Polsce w istotnym stopniu ze 
społeczeństwem. Wyborcy po prostu głosowali raz na cztery lata, odrzucając kolejne ekipy 
wprowadzające zmiany”; L. Kolarska-Bobińska, Kłopoty z demokracją, „dziennik.pl” 5 listopada 
2007. Dostępne na: http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/207867,klopoty-z-
demokracja.html [odczyt: 11.03.2017]. 

165
 W sposób systematyczny, przez odwołanie się do intersubiektywnie sprawdzalnych, statystycznych 
danych, efekty tego dryfu zostały ukazane w książce A. Zybertowicza, M. Gurtowskiego i R. Sojaka 
Państwo Platformy: Bilans zamknięcia, op. cit. 

166
 Wywiad rzeka z A. Zybertowiczem, III RP. Kulisy systemu, op. cit.  
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w ostatnim okresie koalicja PO/PSL, się pogodziła (nie komunikując jednak tego jasno 
swoim wyborcom – ani w wypowiedziach przywódców, ani w dokumentach 
programowych) są teraz przełamywane.  

Obecny obóz władzy postanowił o suwerenność zadbać, czy raczej, biorąc pod uwagę 
faktyczny układ sił, o nią zawalczyć. Modus operandi jak i racją bytu obecnego obozu 
rządzącego nie jest bowiem samo zachowanie władzy i reelekcja w oparciu  
o pozorowane zmiany, ale gruntowna przebudowa społeczna, w tym istotne 
osłabienie pasożytniczych grup interesu oraz ośrodków wpływu państw obcych. 
Działania nakierowane na realizację takich zadań częstokroć będą jednak pozostawały 
niezrozumiałe dla znacznej części wyborców, a zatem konieczne jest podejmowanie 
działań osłonowych umożliwiających pokonanie tak zwanej „innowacyjnej doliny 
śmierci” czyli tej fazy procesu zmian, gdy już odczuwane są ich koszty, a planowane 
korzyści jeszcze nie są jasno dostrzegane, gdyż dopiero rysują się na horyzoncie. 

I tu właśnie rysuje się pole napięć, wyznaczające w dużej mierze obecne wyzwania, 
przed jakimi stoi Polska – jej szanse i zagrożenia rozwojowe. 

Ograniczenia suwerenności wynikają z faktu, iż działania konstytucyjnych władz 
polskiego państwa przebiegają w ramach szerszego pola gry – podmiotów to 
współpracujących, to konkurujących – gdzie interes prorozwojowy Polski jest tylko 
jednym z wektorów. Należy mieć świadomość, że nie wszyscy istotni aktorzy tego pola 
są widzialni (nawet gdy korzystamy z instrumentów tajnych służb RP), podobnie jak 
nie zawsze są jasne ani wektory działania aktorów niewidzialnych, ani ich intencje.  

Dodatkowy kłopot z naszkicowaniem pełniejszego, wielowymiarowego opracowania 
nt wyzwań dla RP przydatnego dla obozu „dobrej zmiany” bierze się z faktu nasilenia 
się w ostatnich latach wspomnianych wyżej pól niestabilności. 

Uwagi o systemie informacyjnym państwa 

Mimo, iż współczesny cyfrowy obieg informacji pod pewnymi względami unieważnia 
tradycyjny podział wyzwań polityki państwa na kwestie krajowe i międzynarodowe167, 
to jednak w celach analitycznych warto założyć, że system informacyjny państwa 
obejmuje informacje wewnętrzne oraz zewnętrzne168. Te pierwsze dotyczą wielkości 
i struktury zasobów państwa oraz efektywności ich wykorzystania. Te drugie  
w pierwszej kolejności winny dotyczyć kwestii bezpieczeństwa – czyli identyfikacji 
tych sytuacji, które mogłyby naruszyć zdolność państwa do dalszego istnienia  
i realizowania podstawowych interesów społecznych. 

W Polsce, jak w każdym dużym, nowożytnym społeczeństwie bardzo liczne instytucje 
gromadzą informacje obu rodzajów (jak je przetwarzają, czy i komu przekazują,  
to osobne kwestie zasługujące na osobne opracowanie).  

Mamy opłacane ze środków podatników służby wywiadu i kontrwywiadu, ulokowane 
w wielu państwach ataszaty wojskowe, służby informacyjne MSZ; instytucje badawcze 

                                                      
167

 Dotyczy to szczególnie cyberzagrożeń – w podwójnym sensie: i technicznym, i komunikacyjnym,  
tj. obejmującym treść przekazu. 

168
 Rozróżnienie tych dwóch typów informacji stosujemy za Wiktorem Gabrusiewiczem, który rzecz 
modeluje na przykładzie przedsiębiorstwa (tenże, Analiza finansowa przedsiębiorstwa: Teoria i 
zastosowanie, Warszawa 2014, s. 13). 
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i akademickie, liczne instytuty resortowe, GUS, media publiczne, publiczne think tanki 
i piony analityczne spółek Skarbu Państwa. Instytucje te działają w pewnym, 
wypracowanym w innej epoce, reżimie ustrukturyzowanych formalno-prawie 
procesów, co powoduje (dobrze ilustrują to przykłady tzw. klęsk wywiadowczych169), 
że niemal regułą stało się, iż instytucjom tym wymykają się zdarzenia i procesy 
nowego rodzaju. Stąd, między innymi, płynie wniosek o wielkim znaczeniu takich 
ogniw wsparcia analitycznego zarówno dla instytucji państwa, jak i biznesu, które  
z jednej strony mają bliski dostęp do ogniw decyzyjnych, ale zarazem nie podlegają 
ciśnieniu zadań bieżących. 

Podmioty analityczne mogą stać się ważnym źródłem wiedzy o przemianach 
strukturalnego otoczenia Polski (są oznaki wskazujące, że ten typ otoczenia jest słabo 
rozpoznawany przez polskie tajne służby). Mogą one pomóc decydentom zmierzyć się 
z nieredukowalną nieprzewidywalnością tego otoczenia170. Docelowo, jakość i rodzaj 
dostarczanej wiedzy połączonej z możliwościami – ograniczonymi przez zasoby,  
ale jednak istniejącymi – odziaływania na to otoczenie ze strony instytucji polskich, 
powinny łącznie przyczyniać się do strefowego przynajmniej zmniejszania stopnia tej 
nieprzewidywalności. 

Informacje wewnętrzne 

Jednym z podstawowych problemów jest kwestia integracji informacji dostępnych na 
różnych szczeblach różnych struktur państwa i społeczeństwa. Obecnie brak jest też 
na przykład gremiów, gdzie bezpiecznie dyskutowane są informacje i analizy 
klauzulowane, gdzie wytwórcy tych informacji regularnie otrzymywaliby sygnały  
o tym, jak oceniana jest przydatność dostarczanych przez nich materiałów. 

Istotnym polem przetwarzania informacji wewnętrznych, formą budowania 
„samoświadomości” sytemu każdego współczesnego państwa jest szeroko rozumiana 
debata publiczna. Nie tylko w Polsce w ostatnich dekadach debata ta została 
zdominowana (na szczęście jeszcze nie całkiem zredukowana) przez zachowania 
quasi-plemienne171. 

Należy zauważyć, że degradacja debaty publicznej do form quasi-plemiennych wiąże 
się z tym, że nawet profesjonaliści od przetwarzania informacji (badacze, 
dziennikarze, analitycy, odpowiednie ogniwa instytucji publicznych takich jak tajne 
służby, policja, prokuratura, administracja publiczna, niektóre podmioty III sektora) 
nie funkcjonują w przestrzeni publicznej w taki sposób, który wyznaczałby pozytywne, 
rzeczowe standardy pozyskiwania, weryfikacji i interpretacji informacji. Wystąpiło za 
to inne niekorzystne zjawisko: silne oddzielenie dyskursu naukowego od publicznego. 
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 Np.: R. K. Betts, Analysis, War, and Decision: Why Intelligence Failures Are Inevitable,  
„World Politics”, vol. 31, nr 1, 1978, s. 61–89. 

170
 N. N. Taleb, Antykruchość. O rzeczach, którym służą wstrząsy, Warszawa 2013; tenże, Czarny 
łabędź. O skutkach nieprzewidywalnych zdarzeń, Warszawa 2015; tenże, Zwiedzeni przez losowość, 
Warszawa 2016. 

171
 Dobrze to ilustruje spór o „TW Bolka”, który nie sprowadza się – co byłoby racjonalne – do konfliktu 
różnych interpretacji wspólnie zaakceptowanego kanonu faktów, ale obejmuje najbardziej 
podstawowe ustalenia faktyczne, zob. A. Zybertowicz, Strategie unieważniania prawdy:  
Na przykładzie dyskusji wokół książki Sławomira Cenckiewicza i Piotra Gontarczyka o Lechu Wałęsie, 
w: Oblicza przeszłości, red. W. Wrzosek, Bydgoszcz 2011, s. 431-466. 
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Lęk wielu wybitnych uczonych przed etykietkami politycznymi, nierozumienie 
procesów współczesnej polityki, gospodarki i kultury powoduje, że pewnych tematów 
badacze w ogóle nie podejmują172, a mając nawet wiedzę pozwalającą wnieść 
rzeczowy wkład do gorących sporów (cywilizując je przy tym) nie podejmują ryzyka 
obecności („gry”) na polu publicznym, gdzie czują się niepewnie w obliczu 
perspektywy brutalnych ataków całkowicie niemerytorycznych. 

To w polu ramowo zdefiniowanej faktycznej kondycji przepływu informacji 
wewnętrznych należy określać zadania takich podmiotów analitycznych jak CBB.  
Bez tego państwo jako mający służyć społeczeństwu system nadal dla samego siebie 
pozostanie nieprzejrzyste.   

Informacje zewnętrzne 

Warunki otoczenia Polski zmieniają się i nadal będą się zmieniać. Tylko na niektóre  
z tych warunków instytucje państwa polskiego mają lub mogą mieć wpływ.  
Problem polega na tym, iż w dzisiejszym świecie w zasadzie nie sposób  
z wyprzedzeniem sporządzić stabilnego katalogu rozdzielającego te pola 
strukturalnych uwarunkowań, które podlegają lub mogą podlegać jakimś formom 
podmiotowego sprawstwa ze strony polskich instytucji (agend państwa polskiego, 
polskich podmiotów gospodarczych, obywatelskich, religijnych, kulturalnych oraz 
akademickich) od tych uwarunkowań, które są poza zasięgiem naszego 
oddziaływania. Tym niemniej roboczo taki katalog można szkicować, pamiętając 
zarazem o potrzebie jego stałej aktualizacji. 

W grę wchodzą następujące pola: UE, geopolityka, międzynarodowe rynki finansowe 
(cały czas Polska emituje obligacje dla tych rynków finansujące nasz dług publiczny), 
rozwój technologiczny (w tym technologie militarne).  

Elity Zachodu dopiero po ostatnich wyborach prezydenckich w USA uświadomiły 
sobie, że najprawdopodobniej w roli technologicznego game changera wystąpiły 
algorytmy automatycznego generowania reklam i dystrybucji wpisów w systemach 
Google’a oraz Facebooka. Okazało się, iż, skądinąd zacofana technologicznie, 
samodzielnie nie generująca innowacji, Rosja potrafiła wykorzystać powszechnie 
dostępne w Internecie wynalazki powstałe na Zachodzie w celu nasilenia kryzysu 
legitymizacji systemu władzy demokratycznej. Uczyniła to m.in. dzięki intensyfikacji 
dezinformacji oraz lepszemu zrozumieniu post-modernistycznego fenomenu post-
prawdy173. 

Zakładamy, że przyszłe zmiany w otoczeniu w istotnej, niekiedy decydującej mierze 
będą przebiegały właśnie pod wpływem nowych technologii. Na przykład kluczowym 
dla przemian rynków finansowych i bankowości jest „fintech”, czyli financial 
technology – zjawisko całej serii niekiedy zaskakujących innowacji technologicznych 
takich jak kryptowaluty czy blockchain174. Na przykład rozważana jest idea 
powszechnego nadawania ratingów osobom fizycznym w celu określania ich 
wiarygodności jako kredytobiorców i/lub kredytodawców. Przeniesienie tego modelu 
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 A. Zybertowicz, „Bolkowatość III RP”, Gazeta Polska, 2.03.2012. Dostępne na: 
http://niezalezna.pl/24477-bolkowatosc-iii-rp [odczyt: 12.03.2017]. 
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 Por. P. Pomerantsev, Jądro dziwności: Nowa Rosja, Wydawnictwo Czarne 2015. 

174
 Zob. np. http://pl.bitcoinwiki.org/Blockchain. 
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w sferę obywatelską, tj. w świat relacji kredytowych funkcjonujących na rynku bez 
pośrednictwa tradycyjnych instytucji finansowych, mogłoby wywrócić do góry nogami 
sporą część obecnego systemu finansowego, a zatem zrekonfigurować też mapę 
kluczowych interesów. 

Inne wyzwanie – niestety słabo w Polsce rozumiane wiąże się z rozwojem sztucznej 
inteligencji. W przyjętej uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 lutego 2017 “Strategii na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)” pojęcie 
sztucznej inteligencji 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, 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”175. 

Pojęcia inteligentnego rozwoju, inteligentnego opomiarowania, inteligentnych 
budynków, pojazdów, systemów transportowych zarządzania urządzeniami, 
inteligentnych sieci etc. występuje w tym dokumencie już ponad 80 razy.  

Jednakże ani razu nie zostało postawione na porządku dziennym ani zadanie śledzenia 
przez Polskę międzynarodowego wyścigu rozwoju sztucznej inteligencji jako takiej,  
ani nadążania w tym wyścigu, nie mówiąc już o możliwości uzyskania przewag 
konkurencyjnych w tym zakresie.  

Aby dostrzec bezpośrednie odniesienie problematyki sztucznej inteligencji dla 
bezpieczeństwa państwa, wystarczy uwzględnić, że już obecne w Polsce systemy 
Internetu Rzeczy są i w coraz większym stopniu będą sterowane przez  
(w tym samodzielnie uczące się) systemy sztucznej inteligencji stworzone przez 
podmioty obce i zawierające elementy oprogramowania dla polskich użytkowników 
nieprzejrzyste, a przez to podatne na przechwycenie (ukryte sterowanie) przez 
podmioty obce. W Polsce zbyt słabo dostrzega się, iż natura rewolucji cyfrowej,  
a w jej ramach Internetu Rzeczy, powoduje, że podmioty – i biznesowe (np. wielkie 
korporacje), i państwowe – posiadające przewagi technologiczne na polu 
oprogramowania są w stanie uzyskiwać nie tylko nadzwyczajne renty korzyści  
(czyli efekty gospodarcze), ale także przewagi informacyjne istotnie deformujące 
procesy konkurencji rynkowej, a w dalszej kolejności także politycznej. 
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 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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Informacja i analiza – jeden z kluczowych warunków suwerenności 

W kontekście powyższych uwag można lepiej zidentyfikować niektóre bariery 
rozwojowe, przed którymi stoi Polska. Są wśród nich bariery następujące:  

niska kultura informacyjna instytucji państwa;  

brak nawyków precyzyjnego, w tym długofalowego zadaniowania tajnych służb  
i innych twórców produktów analitycznych;  

brak efektywnych, zinstytucjonalizowanych form koordynacji międzyresortowej 
obiegu informacji wykraczających poza „bieżączkę” administracyjną; 

problem dopasowania do natury zadań (racjonalizacji) podmiotu koordynującego 
całość planowanych przemian (kierownictwa państwa) w warunkach ciągłego 
przeciążenia informacyjnego i wspomnianej na początku tendencji do zamykania 
horyzontów poznawczych decydentów. 

Łącznie można mówić o problemie jakości governance (szeroko rozumianej 
koordynacji technik zarządzania sektorem publicznym) w obliczu nowych cyfrowych 
technik wpływu społecznego. Czy wymiana elit i formowanie się nowych nastąpi na 
tyle szybko, by państwo skonsolidowało się przed znajdującymi się już na horyzoncie 
kryzysami mega-skali? 

Zagrożenia poza-standardowe 

Powyższe spostrzeżenia prowadzą do potrzeby wprowadzenia pojęcia zagrożeń poza-
standardowych – jeśli do standardowych zaliczamy zagrożenie militarne oraz 
penetracyjne ze strony Moskwy, nasilenie hegemoniczności Niemiec w Unii, groźba 
Europy dwóch prędkości oraz kwestie wskazane w części bezpośrednio 
poprzedzającej. 

Do zagrożeń takich – krótko-, średnio- oraz długookresowych (w niektórych 
przypadkach brakuje danych niezbędnych dla określenia, z jakim horyzontem 
czasowym mamy do czynienia) zaliczamy w szczególności:  

 wojnę hybrydową; 

 neokolonializm cyfrowy176; 

 cyberdestrukcję; 

 mikrotargeting (dopasowywanie przekazu rynkowego i/lub politycznego) do 
specyfiki bardzo małych grup ludzi oraz konkretnych jednostek co tworzy 
zupełnie nowe potencjały manipulacji społecznej); 

 sztuczną inteligencję i Big Data177; 

 biomanipulacje; 
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 Zob. zamieszczone w serwisie nagranie „Czy Polsce grozi neokolonializm cyfrowy” ze spotkania 
promującego książkę zespołu A. Zybertowicza i in. „Samobójstwo Oświecenia? Jak neuronauka  
i nowe technologie pustoszą ludzki świat”, op. cit. Dostępne na: 
https://www.youtube.com/watch?v=Klzk1p4NDQI [odczyt: 11.03.2017].  

177
 O walce systemów sztucznej inteligencji w przestrzeni Wikipedii zob. M. Tsvetkova, R. García-
Gavilanes, L. Floridi, T. Yasseri, Even good bots fight: The case of Wikipedia, Plos One, luty 2017, 
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0171774 [odczyt: 1.03.2017]. 
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 powstanie innych, obecnie trudnych do przewidzenia technologii i/lub splotów 
różnych typów technologii, które wystąpią w roli dynamicznych game 
changerów; 

 pojawienie się innych, obecnie trudnych do przewidzenia ruchów społecznych 
i/lub mniej lub bardziej zorganizowanych grup interesów, które będą w stanie 
zmienić istotny dla Polski układ sił międzynarodowych i/lub krajowych; 

 inne niewidoczne potencjały (i/lub zagrożenia): sytuacje, w których drobne 
(zwłaszcza niskokosztowe dla inicjatorów) zmiany stanu świata mogą 
skutkować olbrzymimi konsekwencjami systemowej natury178. 

Wszystkie te zagrożenia łączy potrzeba przejścia od mówienia o cyber-zagrożeniach  
i cyberbezpieczeństwie do myślenia w kategoriach CyberRozwoju, jako o swoistym 
meta-wyzwaniu. Jesteśmy bowiem w zaawansowanym stadium następującej 
sekwencji cywilizacyjnej: 

Internet  Internet 2.0  Internet Rzeczy  Internet Wszystkiego 

W świetle kategorii CyberRozwoju (zwłaszcza ekspansja systemów typu Industry 4.0, 
czyli IoT) mówienie o perspektywach re-industrializacji naszej gospodarki, które nie 
jest powiązane z rozwojem na ogromną skalę sektora informatycznego musi być 
uznane za nieporozumienie. Jak na razie nie udało się wypracować sposobów 
zatrzymania w Polsce licznych talentów informatycznych. Bez zbudowania w oparciu 
o nowatorskie zasady potężnego, własnego, szeroko pojmowanego sektora 
informatycznego drenażu mózgów nie da się powstrzymać. 

W istocie wydaje się, iż nie sposób dziś określić, jak dalece zaawansowane są procesy 
(nie tylko groźba wystąpienia takich procesów!) neokolonializmu cyfrowego.  
Nie wiemy bowiem, czy w najbliższym czasie nie grożą nam tzw. cywilizacyjne 
przejścia fazowe – czyli nie dające się przewidzieć zmiany o charakterze skokowym. 
Przykładem byłoby zbudowanie funkcjonującego komputera kwantowego, którego 
wykorzystanie niemal natychmiast unieważniłoby systemy szyfrujące stanowiące 
podstawę elektronicznego obiegu pieniądza, gdyż ich złamanie – dziś niemal 
niemożliwe – wtedy okazałoby się całkiem proste. 

Wnioski 

 Zmiany roku 2015 w Polsce, ale też np. Brexit i wygrana Donalda Trumpa, 
pokazują, że – mimo kryzysu i fasadowości demokracji – wyborcy do pewnego 
stopnia posiadają jednak kontrolę nad polityką (dokładniej: nad niektórymi 
składowymi procesu politycznego). 

 Mimo przesterowania pod rządami nowej ekipy wielu instytucji państwa na 
bardziej ambitne, zgodne z interesem narodowym, zadania rozwojowe 
państwo dalej nie jest dla siebie samego przejrzyste. 

 Ów deficyt przejrzystości oznacza, iż na wielu polach instytucji publicznych 
występują reguły wpółdziałania, które nie są ani w pełni spójne, ani zrozumiałe 
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 M. Lewis, Wielki Szort. Mechanizm maszyny zagłady, Katowice 2016, s. 148. Jest to 
prawdopodobnie mechanizm pokrewny do znanego efektu motyla, tym razem jednak częściowo 
intencjonalnie zaprojektowany. 
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– ani dla kierownictwa państwa, ani dla personelu administracyjnego, ani dla 
opinii publicznej. 

 Nadal silnie obecny jest syndrom „silosowości” (nieprzyjaznego oddzielenia) 
poszczególnych pionów administracji publicznej, co znacząco opóźnia 
realizację złożonych projektów infrastrukturalnych. 

 Elementem kultury politycznej, a węziej kultury informacyjnej państwa,  
nie jest umiejętność priorytetyzacji (wyznaczania celów w danej fazie 
kluczowych, na realizację których przeznaczane są wystarczające zasoby, 
nawet kosztem innych zadań). Bez tego – m.in. w wyniku ulegania lokalnym 
grom o zasoby i wpływy – licznym instytucjom grozi dryfowanie. 

 Nie jest jasne, jak daleko sięga atmosfera przyzwolenia na zakres i głębokość 
przebudowy państwa. Potrzeba zwłaszcza badań, które uszczegółowiłyby, 
jakie części elektoratu rozumieją, że prawdopodobne dalsze nasilenie się 
zjawisk kryzysowych w polityce UE winno być jasno powiązane z pogłębioną 
konsolidacją instytucjonalną w ramach RP. 

 Jeśli uznamy, że struktura wewnętrzna (pragmatyka formalna i nieformalna) 
partii rządzącej częściowo ogranicza mobilność społeczną jej członków na 
poziomie lokalnym i regionalnym, należałoby poszerzyć, zintensyfikować 
inicjatywy elito-twórcze (w stylu projektu Pracownia Liderów Prawa179 
Ministerstwa Sprawiedliwości). W szczególności warto rozważyć, czy pewna, 
jak rozumiemy programowo założona, peryferyjność nowo tworzonych Wojsk 
Obrony Terytorialnej nie stanowi doskonałej okazji do uruchomienia 
potencjału oddolnego, lokalnego zasilania procesu krążenia elit patriotycznych 
i proobywatelskich.  

 Mówiąc ogólniej: chodzi o tworzenie nowych, patriotycznych, quasi-elitarnych 
– ale przeciwdziałających odtwarzaniu niskiego poziomu tzw. inkluzywnego 
kapitału społecznego zaufania w Polsce – środowisk społecznych, także,  
a może przede wszystkim na poziomie regionalnym. 

Źródła szans rozwojowych 

 Postawienie na suwerenność – czyli na takie rekonfigurowanie dostępnych 
zasobów, które służy interesowi narodowemu (w tym możliwość bardziej 
zróżnicowanej gry dywersyfikacyjnej wokół zasobów dostępnych 
międzynarodowo). 

 Otworzenie procesów krążenia elit zamrożonych w okresie rządów PO/PSL. 

 Skorzystanie ze swoistej renty stabilności – w porównaniu z częścią krajów UE, 
w których występuje terroryzm i napięcia etniczne – w celu tworzenia 
wizerunku kraju bezpiecznego dla mieszkańców i turystów. 

 Funkcjonowanie na poziomie parlamentarnym obozu rządzącego w trybie 
posiadającej większość spójnej koalicji, co istotnie przyśpiesza proces 
legislacyjny niezbędny dla realizacji reform. 

 Przełamanie niektórych dotychczasowych, pasożytniczych grup interesu  
(np. uformowanych wokół spółek Skarbu Państwa). 
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 Uzyskanie dostępu do części ukrytych przed opinią publiczną powiązań  
i uwikłań (otworzenie zbioru zastrzeżonego IPN).  

 Podjęcie reformy systemów edukacji (MEN) oraz nauki i szkolnictwa wyższego 
(MNiSW) - instytucji, nie potrafiących należycie gospodarować ogromny 
potencjałem talentów ludzkich, jakimi dysponują Polacy.  

 Opracowanie kompleksowego i ambitnego (choć, naszym zdaniem, 
niewłaściwie spriorytetyzowanego) programu rozwoju Polski, tzw. Planu 
Morawieckiego otwierającego nowe szanse dla polskiej przedsiębiorczości. 

 Postawienie na porządku dziennym drenażu mózgów i poszukiwanie 
sposobów jego ograniczenia. 

 Należałoby też – w nieco dłuższej skali – przemyśleć perspektywę głębokiego 
przesterowania polskich nauk społecznych (i edukacji uniwersyteckiej w tym 
zakresie). Przy niedużych nakładach rzeczowych (choć przy sporym wysiłku 
organizacyjnym) można by na nowo skonfigurować szeroko rozumiane polskie 
nauki społeczne (ekonomię, socjologię, nauki polityczne, psychologię, prawo, 
antropologie kulturową etc.) tak, by zamiast jałowego imitowania koncepcji 
teoretycznych powstałych na Zachodzie nastawiły się na uprawienie 
nowoczesnych, skrojonych na miarę wyzwań rozwojowych RP badań 
stosowanych. Taki zwrot stworzyłby „gęste” podglebie dla uformowania 
dynamicznego środowiska geopolityki polskiej. 

 Należ rozważyć bardziej intensywny rozwój sektorów eksportowej 
produkcji/konsumpcji luksusowej (typu jachty dla średniej klasy wyższej)  
– w celu zbliżenia się do horyzontu np. estetycznego części elity światowej.  
W tym kontekście nie należy wykluczać wykorzystywania takich sektorów jako 
także ścieżki dojść operacyjnych dla tajnych służb. 

 Uzyskanie właściwego, jak się wydaje, podejścia NATO do nowej sytuacji 
nie/bezpieczeństwa na flankach wschodniej i południowej wyrażone  
w ustaleniach Szczytu Warszawskiego.  

 Kreatywne podejście do kryzysów międzynarodowych – m.in. rozumienie 
przez kierownictwo państwa, że napięcia w UE pozwalają (przy założeniu 
technicznej sprawności naszej dyplomacji) Polsce na poszerzenie pól naszej 
podmiotowości. 

 Kluczowa, być może przesądzająca o poziomie wykorzystania szans jest 
umiejętność dostrzegania i następnie strukturalnej konfiguracji szans różnego 
typu. Z tym wiąże się jednak wymóg i zdecydowana rekomendacja 
instytucjonalnego wzmocnienia kultury informacyjnej państwa. 

Rekomendacje 

 Kontynuować proces „odteoretyczniania” polskiego państwa. 

 Powołać rządowe centrum studiów strategicznych wychodzące naprzeciw 
potrzebie stałego, zinstytucjonalizowanego, wielowymiarowego 
monitorowania trendów cywilizacyjnych – zwłaszcza pod kątem praktycznym: 
ustalania, gdzie możemy jako kraj uzyskać przewagi (choćby okresowe). 

 Trzeba stworzyć całą gamę narzędzi do detekcji wyłaniających się game 
changerów. 
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 W kluczowych instytucjach zbudować sektory analizy strategicznej uwolnione 
od ciśnienia zadań bieżących. 

 Umacniać istniejące i tworzyć nowe fora analityczne, gdzie osoby  
z najbliższego otoczenia kierownictwa państwa (kierownictw resortów  
i wojewodów) będą mogły dzielić się doświadczeniami i pogłębiać wzajemnie 
wyobraźnię strategiczną.Przyzwyczajać decydentów wszystkich szczebli do 
omawiania pozytywnych i negatywnych scenariuszy rozwoju wydarzeń. 

 Prowadzić seminaria i gry strategiczne z udziałem kierownictwa państwa. 

 Powołać elastycznie koordynowaną sieć współpracujących instytucji łączących 
rozumienie nowych wyzwań z dostępnymi oraz stale rozwijanymi 
samodzielnie cyberinstrumentami defensywnymi i ofensywnymi. 

 Zinstytucjonalizować poszukiwanie zasobów niewidocznych, uśpionych, tego 
typu jak wykorzystywane w ramach tzw. ekonomii współdzielenia (sharing 
economy; typu Bla, Bla Car czy Uber). 

 Zaplanować jak najszybsze, choćby strefowe, przełamanie klientelizmu w celu 
rekrutacji nowych kadr, otwarcia dróg awansu dla ludzi nowych i młodych 
spoza układów, dla których (jak wskazał raport zespołu J. Targalskiego) czymś 
naturalnym będzie powiązanie ścieżek swojej kariery z konfiguracją polityczną 
kładącą nacisk na Polskę suwerenną. 

 Dokładnie śledzić zagraniczne badania w zakresie sztucznej inteligencji, 
tworzyć kadry fachowców i budować własne, w pełni pozostające pod kontrolą 
polskiego państwa systemy w tym zakresie. 

 W gospodarce oraz w administracji szerzej sięgać po formy partnerstwa 
publiczno-prawnego (Polski Fundusz Rozwoju180 nie wystarczy), gdyż poziom 
petryfikacji struktur administracji nie pozwala na wystarczająco szybkie 
radzenie sobie z wyzwaniami rozwojowymi. 

 Zbudować nowe pola „zasysania” energii społecznej; np. otwarte okna 
innowacji – działających podobnie jak okna życia – gdzie „szaleni” wynalazcy 
znajdowaliby szanse na szybką ścieżkę weryfikacji swoich pomysłów. 

 System kulturowy należy w istotnych obszarach nastawić na oferowanie 
nowych typów tożsamości bazujących na konserwatywnym rozumieniu 
rozwoju.  

 W szczególności należy odebrać Rosji prymat (w oczach zachodniej liberalnej 
opinii publicznej) narracyjny w oferowaniu konstrukcji narodo- i religio-
podobnych; jednym z efektów interwencji militarnej w Syrii jest postrzeganie 
Rosji jako obrońcy chrześcijaństwa w tym regionie. 

 W takiej właśnie m.in. perspektywie należy programować zadania niedawno 
powołanej Polskiej Fundacji Narodowej. Zamiast wyważać otwarte drzwi 
kulturowo-politycznego know how, fundacja ta mogłaby spróbować 
wykorzystać pewne elementy technologii oddziaływania międzynarodowego 
rozpoznane w opracowaniu Ośrodka Studiów Przestrzeni Postsowieckiej CBB 
poświęconym działaniom sieci Władmira Jakunina (oczywiście po 
dostosowaniu ich do naszej specyfiki). 
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 Przekierować część zasobów polskich tajnych służb działających za granicą  
w stronę systematycznego wspierania polskiego eksportu. 

 Zbudować stale aktualizowany inwentarz zasobów i deficytów RP  
– obejmujący zasoby ekonomiczne (własność ziemi, nieruchomości); 
intelektualne (wykształcenie, drenaż mózgów); kulturowe (rodzaje i poziomy 
patriotyzmu). [7/3]181 
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 Wykorzystane zostały uwagi kolegów z innych Ośrodków CBB, którym serdecznie dziękujemy. 


