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W numerze:  

• OECD ostrzega przed „cichymi zmowami cenowymi” dokonywanymi przez 
algorytmy monitorujące rynki. Potrzeba opracowania nowych narzędzi polityki 
ochrony konkurencji rynkowej na poziomie państwa i uzgodnień 
międzynarodowych w tym zakresie.  

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

• „New Scientst” informuje o procederze sprzedawania przez firmy oferujące 
analizę DNA danych klientów koncernom farmaceutycznym.  

• Ataki typu adversarial attacks na sztuczne sieci neuronowe mogą w sposób 
niezauważalny dla człowieka wprowadzić w błąd algorytmy rozpoznawania 
obrazów i dźwięku. 

• Program darmowego dostępu do wybranych zasobów Internetu realizowany 
przez Facebooka w 60 krajach rozwijających się nie jest wyłącznie akcją 
charytatywną, ale także przejawem polityki cyfrowego kolonializmu. 

• Korea Północna dywersyfikuje dostęp do Internetu. Korzysta już nie tylko z usług 
chińskiego dostawcy, ale również z połączenia światłowodowego z Rosją.  

• Eksperymenty pokazują techniczną możliwość zdalnego oddziaływania na mózgi 
za pomocą pola magnetycznego i wywoływania zmian zachowań. 

• Dostępny komercyjnie system rzeczywistości wirtualnej Oculus Rift został 
wykorzystany na uczelni MIT do stworzenia systemu zdalnego sterowania 
robotami. 

• „Miękka robotyka” – nadchodzi przełom w technologii konstrukcji maszyn, które 
będą mogły pokonywać niektóre z dotychczasowych ograniczeń fizycznych 
standardowych robotów. 

• Upowszechnianie się wypożyczalni seks-lalek i seks-robotów niesie ryzyko 
zdeformowania relacji społecznych oraz wymaga szybkiej interwencji legislacyjnej. 

• Opaski monitorujące zdrowie mogą wywoływać u dzieci przesadną koncentrację 
na własnym ciele i skutkować zaburzeniami odżywiania; bardziej zaawansowane 
modele opasek umożliwiają subtelną manipulację zachowaniem dziecka. 
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OECD: „Ciche zmowy” algorytmów cenowych zagrożeniem dla wolnej 
konkurencji rynkowej 

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”1 („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 rynkowych2 napędzanych przez serie akcji i kontrakcji 
podejmowanych w ramach „wojen” algorytmów cenowych3.    

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. 

                                                      
1 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]. 

2 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.  

3 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 cenowych4. [MG/SB] 

  

                                                      
4 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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Już ponad milion Polaków udostępniło swoje dane niemieckiej  
fundacji DKMS 

ANALIZA 

7 października 2017. W październiku br. fundacja DKMS Polska organizuje w wielu 
polskich miastach tzw. Dni Dawcy5. Podczas imprez tego typu przyjmuje się zgłoszenia 
potencjalnych dawców szpiku. Zbiera się od nich dane osobowe, medyczne oraz 
pobiera materiał genetyczny6. W dniu 13 września br. przedstawiciel fundacji Leszek 
Lewandowski poinformował w wywiadzie udzielonym RMF, że DKMS Polska ma już 
zarejestrowanych 1 mln 143 tys. osób7. 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)8. 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 8449, zaś przez DKMS Polska – 4 544, czyli 7%.  

Dane te należy odczytywać w szerszym kontekście10, 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 125911. 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 medycznej12. Ministerstwo poinformowało także, w jaki 

                                                      
5 Kalendarz Dni Dawcy, https://www.dkms.pl/pl/content/kalendarz-dni-dawcy [odczyt: 7.10.2017]. 
6 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. 

7 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]. 

8 https://www.dkms.de/en/about-dkms [odczyt: 7.10.2017].  
9 Tamże.  
10 J. Filipiak i in. 2015. Organization and Development of Bone Marrow Donation and Transplantation 

in Poland, “Annals of Transplantation” nr 20, s. 588-595. 
11 http://www.poltransplant.org.pl/poltransplant.html [odczyt: 7.10.2017]. 
12 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.13 oraz reportażu telewizyjnego magazynu śledczego TVP „Misja 
specjalna”. W tym ostatnim ujawniono, że dane polskich dawców trafiają do 
niemieckiego narodowego rejestru14 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 oddalone15.  

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 celebryci16.  

Akcja rejestrowania się w bazie DKMS Polska kierowanych altruistycznym odruchem 
Polaków, w tym także żołnierzy17 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 marketingowe18, wywiadowcze, czy też militarne. Taki zbiór 

                                                                                                                                                         
donantes de médula ósea en España, 12.01.2012, 
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2336 [odczyt: 6.10.2012]. 

13 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].  

14 Zob. https://www.zkrd.de/en/about_the_zkrd/the_zkrd.php [odczyt: 7.10.2017]. 
15 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-
polska-fundacja-wycofuje-sie-z-procesow-o-ochrone-dobr-osobistych-przeciwko-hematologom-
ktorzy-w-programie-misja-specjalna-krytycznie-wypowiadali-sie-na-jej-temat [odczyt: 7.10.2017].  

16 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, 
Weronika Grycan; zob. np. 
http://www.pudelek.pl/artykul/59724/wszystkie_siostry_steczkowskie_na_imprezie_zdjecia/ 
[odczyt: 7.10.2017]; 
http://www.plotek.pl/plotek/56,78649,12740806,Szulim_na_luzno__Doda_w_niewinnej_bieli_i_sk
romna.html [odczyt: 7.10.2017]. 

17 Zob. J. Lassota, op.cit. 
18 Zob. Komunikat pt. „Firmy oferujące analizę DNA sprzedają dane klientów koncernom 

farmaceutycznym” w niniejszym numerze Biuletynu. 
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danych może być wartościowy np. dla firm ubezpieczeniowych, które mogą szacować 
ryzyko różnych chorób i szans życiowych, banków i instytucji finansowych 
(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 pełnym zakresie pełni Centralny Rejestr 
Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej19 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. [MG/NH]  

  

                                                      
19 Zob. http://www.szpik.info/jak-zostac-dawca.html [odczyt: 7.10.2017]. 
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Firmy oferujące analizę DNA sprzedają dane klientów  
koncernom farmaceutycznym 

KOMUNIKAT 

22 października 2017. Prestiżowy tygodnik naukowy „New Scientist” w numerze  
z 7 października br. w artykule pt. „DNA tests put your genes on sale”20 („Testy DNA 
wystawiają twoje geny na sprzedaż”) informuje o praktyce sprzedawania przez firmy 
oferujące analizę DNA zebranych danych koncernom farmaceutycznym. Wykorzystują 
one informacje o kodzie genetycznym do doskonalenia produktów medycznych  
i określania popytu na określone leki w konkretnych grupach populacji. Zdaniem 
autorki artykułu, w przejrzystej sytuacji rynkowej firmy farmaceutyczne po uzyskaniu 
zgody konkretnej osoby na wykorzystanie informacji o jej genach na potrzeby 
doskonalenia produktu powinny zaoferować tej osobie wynagrodzenie, tak jak ma to 
miejsce w przypadku testowania leków.  

Artykuł z „New Scientist” podkreśla, że w krajach Zachodu rośnie popularność usługi 
analizy DNA na potrzeby inne niż medyczne czy procesowe. Należą do nich np. 
badania kodu genetycznego pod kątem dobrania diety czy stwierdzenia szczególnych 
uzdolnień. Klienci wysyłają firmom oferującym taką usługę próbkę DNA i po 
uiszczeniu opłaty odsyła się im wyniki analizy. Natomiast po zebraniu odpowiednio 
dużej bazy danych firmy te odsprzedają dane koncernom farmaceutycznym.  
Klienci najczęściej nie są tego świadomi. Praktyka odsprzedawania danych jest 
tłumaczona oficjalnie „dobrem wspólnym”. Ma być nim „powszechna” korzyść z tego, 
że producenci lekarstw będą mogli udoskonalić swoje produkty. 

Komentarz: Z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa kluczowe znaczenie ma fakt 
istnienia międzynarodowego rynku handlu danymi dotyczącymi DNA. Informacje te 
mogą zapewnić unikalny wgląd w profil biologiczny danej populacji. Można z tego 
wyciągnąć wnioski np. o podatnościach na choroby – np. przy projektowaniu nowego 
typu broni biologicznych. 

Informację o istnieniu rynku handlu danymi na temat profilu genetycznego populacji 
należy zestawić z działaniami Fundacji DKMS Polska, która posiada wielką bazę 
danych DNA Polaków. Centrala DKMS znajduje się w Niemczech, zaś w rankingu 25 
największych firm z sektora biotech na świecie Forbesa na rok 201621 znajdują się dwa 
niemieckie podmioty. Opisane w „New Scientist” praktyki rzucają nowe światło na 
wartość komercyjną bazy danych tworzonych przez DKMS Polska. Można rozważyć 
scenariusz w którym DKMS przekazuje (nawet nieodpłatnie) zebrane informacje 
jakiemuś koncernowi, aby ten ostatni udoskonalił produkty medyczne stosowane  
w terapii białaczki, co wpisywałoby się w oficjalną misję Fundacji i co jednocześnie 
przyczyniałoby się do budowania przewagi konkurencyjnej koncernu. [MG/JW] 

  

                                                      
20 J. Hamzelou, DNA tests put your genes on sale, „New Scientists” nr 236 (3146), 7 października 2017, 

s. 22-23.  
21 C. Jurney, 2016 Global 2000: The World's Largest Drug And Biotech Companies, 27 maja 2016, 

https://www.forbes.com/sites/corinnejurney/2016/05/27/2016-global-2000-the-worlds-largest-
drug-and-biotech-companies/#3c1cc9b9cf19 [odczyt: 21.10.2017].  
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Adversarial attacks: nowy sposób zakłócania neuronowych systemów 
rozpoznawania obrazów i dźwięków 

KOMUNIKAT 

18 października 2017. Słabością sztucznych sieci neuronowych oraz opartego na nich 
uczenia maszynowego okazuje się podatność na ataki oparte na celowym 
wprowadzaniu ich w błąd (adversarial attacks).  

Ataki te polegają m.in. na manipulowaniu komputerowym rozpoznawaniem obrazów, 
mowy i przetwarzania języka naturalnego przez dodawanie do nich takich elementów, 
które prowadzą do błędnego intepretowania zdjęć, dźwięków i wypowiedzi przez sieci 
neuronowe. O powadze tego problemu świadczy fakt, że badacze z Google już od 
2013 roku22 bezskutecznie poszukują sposobu na systemowe zablokowanie celowych 
ataków tego typu23. 

 

Ilustracja 1. Zdjęcie przywoływane jako przykład w tekstach poświęconych atakom na 
sztuczne sieci neuronowe24 

Znanym przykładem skutku ataku jest obraz pierwotnie rozpoznawany przez algorytm 
jako „panda”. Po zmanipulowaniu fotografii przez dodanie do niej „szumu” 
(rozumianego jako zbiór punktów niewidocznych dla człowieka, które zostają dodane 
do obrazu) system daje w ramach komputerowego rozpoznawania obrazu fałszywy 
wynik w postaci niemal pewności, że na zdjęciu znajduje się „gibbon”. Przykład ten 
podważa zaufanie do efektywności algorytmów rozpoznawania obrazu.  

Błędna interpretacja może prowadzić do praktycznych problemów. Może np. 
zapobiec ogłoszeniu alarmu przez system ochrony działający w oparciu  
o rozpoznawanie obrazów (twarzy lub tablic rejestracyjnych) lub system analizujący 
podsłuchy, który w sposób zautomatyzowany zapisuje wypowiedzi oraz poszukuje 
słów-kluczy w rozmowach telefonicznych. Inny rodzaj zagrożenia wiąże się z błędnym 

                                                      
22 Ch. Szegedy i in., Intriguing properties of neural networks, 19.02.2014 (v.4), 

https://arxiv.org/abs/1312.6199 [odczyt: 18.10.2017]. 
23 S. Huang i in., Adversarial Attacks on Neural Network Policies, 8.02.2017, 

https://arxiv.org/abs/1702.02284 [odczyt: 18.10.2017]. 
24 Źródło: I. Goodfellow i in, Attacking Machine Learning with Adversarial Examples, 24.02.2017, 

https://blog.openai.com/adversarial-example-research/ [odczyt: 18.10.2018]; oryginalne źródło 
tego obrazu to: I. Goodfellow, J. Shlens i Ch. Szegedy, Explaining and Harnessing Adversarial 
Examples, 20.03.2015, https://arxiv.org/pdf/1412.6572.pdf [odczyt: 18.10.2017]. 
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odczytywaniem przez systemy rozpoznawania obrazu zdjęć budynków cywilnych jako 
celów wojskowych25. 

Znanym przykładem wprowadzania w błąd systemów rozpoznawania obrazu twarzy 
jest noszenie specjalnych okularów. Okulary takie zmieniają cechy charakterystyczne 
twarzy w taki sposób, że algorytm identyfikuje na zdjęciu inną osobę – np. gwiazdę 
filmową26. 

Komentarz: Upowszechnianie się wiedzy o adversarial attacks oraz brak narzędzi ich 
skutecznego powstrzymywania sprawiają, że mogą się one stać narzędziem 
prowadzenia militarnych działań dezinformacyjnych. Podobnie przestępcy i terroryści 
mogą zakłócać działanie systemów zautomatyzowanego przetwarzania danych, coraz 
częściej wprowadzanych jako narzędzie usprawniania pracy organów ścigania  
i tajnych służb. – . Co istotne, dodatkowe zakłócenia mogą wynikać z powstania  
w przyszłości popularności celowego wprowadzania w błąd sieci neuronowych przez 
ludzi deklarujących, że dbają o własną prywatność. 

Rekomendacja: W ramach zakupów systemów detekcji działających w oparciu o sieci 
neuronowe warto pamiętać o potrzebie zagwarantowania przez dostawcę aktualizacji 
blokujących opisane w niniejszym komunikacie nowe typy celowych ataków. 
Odpowiednie doświadczenie w przeciwdziałaniu im i możliwość wprowadzania takich 
usprawnień przez przedsiębiorstwo dostarczające system powinno być jednym  
z istotnych warunków zamówienia. [JW/TJ] 

  

                                                      
25 J. Vincent, Magic AI: These are Optical Illusions that Trick, Fool, and Flummox Computers, 

12.04.2017, https://www.theverge.com/2017/4/12/15271874/ai-adversarial-images-fooling-
attacks-artificial-intelligence [odczyt: 18.10.2017]. 

26 Opisuje to artykuł pokonferencyjny zespołu badawczego z amerykańskiego Carnegie Mellon 
University: M. Sharif i in., Accessorize to a Crime: Real and Stealthy Attacks on State-of-the-Art Face 
Recognition, „Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications 
Security”: 1528-1540, https://www.cs.cmu.edu/~sbhagava/papers/face-rec-ccs16.pdf [odczyt: 
18.10.2017]. 
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Darmowy Internet od Facebooka dla krajów rozwijających się:  
potencjał cyfrowego kolonializmu 

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 Południowej27. 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 mobilnego28. 

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 r29. [NH/KP] 

 

 

  

                                                      
27 Wybrane źródła: 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]. 

28 Prace te są tematem sygnału pt. „Facebook tworzy mapę ziemskiej populacji w ramach prac nad 
nową technologią łączności bezprzewodowej”. 

29 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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Rosyjska spółka dostarcza Korei Północnej szerokopasmowe  
łącze internetowe 

SYGNAŁ 

4 października 2017. W dniu 1 października br. pojawiły się informacje medialne30, 
zgodnie z którymi doszło do otwarcia nowego szerokopasmowego łącza 
internetowego łączącego Koreę Północną z Internetem31. Oprócz istniejącego łącza 
Chiny-Korea Północna otwarte zostało połączenie z Władywostokiem. Ma być ono 
obsługiwane przez spółkę TransTelekom32, która jest kontrolowana przez Koleje 
Rosyjskie i które układają światłowody wzdłuż linii kolejowych. Organizacja Dyn 
Research zajmująca się analizą globalnego ruchu sieciowego odnotowała, że obecnie 
60% ruchu sieciowego wychodzącego z Północnej Korei przepływa nowym łączem33. 
Dzięki jego otwarciu doprowadzono do dywersyfikacji północnokoreańskiego dostępu 
do Internetu. 

Komentarz: Do otwarcia nowego połączenia doszło niemal w tym samym czasie,  
w którym Stany Zjednoczone ogłosiły, że częścią ich presji wywieranej na Koreę 
Północną, jest atak U.S. Cyber Command na koreańską jednostkę wywiadowczą 
zajmującą się prowadzeniem operacji w cyberprzestrzeni34. Celem ataku było 
sparaliżowanie prowadzonych przez nią działań poprzez zakłócenie jej dostępu do 
sieci.  

Duże ataki hakerskie, które przypisuje się Korei Północnej, nie były jednak 
prowadzone z terytorium tego kraju35. Istotne wydaje się zapewnienie Phenianowi 
dywersyfikacji dostępu do Internetu w sytuacji, gdy USA atakuje odpowiedzialną za 
taki dostęp infrastrukturę. Północnokoreański Internet zapewne stanie się także 
bardziej przejrzysty dla rosyjskich służb wywiadowczych. Prawdopodobnie łatwiejsze 
stanie się również przypisywanie Korei Północnej odpowiedzialności za operacje  
w cyberprzestrzeni prowadzone przez Federację Rosyjską. 

Istotne może okazać się też to, kto instaluje w Korei Północnej światłowody, ponieważ 
nowe techniki nadzoru oparte na rozmieszczanych wokół nich czujnikach mogą 
dostarczyć istotnych informacji wywiadowczych. [JW/KP]  

                                                      
30 Powołujące się m.in. na wskazane niżej badania Dyn Research. 
31 M. Williams, Russia Provides New Internet Connection to North Korea, 1.10.2017, 

http://www.38north.org/2017/10/mwilliams100117/ (odczyt: 3.10.2017); J. Wagstaff, E. Auchard  
i M. Kiselyova, Russian firm provides new internet connection to North Korea, 
https://www.reuters.com/article/us-nkorea-internet/russian-firm-provides-new-internet-
connection-to-north-korea-idUSKCN1C70D2 [odczyt: 3.10.2017]. 

32 Spółka wydała na ten temat niejednoznaczne oświadczenie.  
33 Dyn Research to dział badawczy spółki Dyn, która należy do amerykańskiej korporacji Oracle. 
34 Główne Biuro Zwiadu Sztabu Generalnego. O ataku na nie pisał „The Washington Post”:  

K. DeYoung, E. Nakashima i E. Rauhala, Trump signed presidential directive ordering actions to 
pressure North Korea, 30.09.2017, https://www.washingtonpost.com/world/national-
security/trump-signed-presidential-directive-ordering-actions-to-pressure-north-
korea/2017/09/30/97c6722a-a620-11e7-b14f-f41773cd5a14_story.html [odczyt: 3.10.2017]. 

35 Zob.np. D. E. Sanger, D.. Kirkpatrick i N. Perlroth, The World Once Laughed at North Korean 
Cyberpower. No More, 15 października 2017,  
https://mobile.nytimes.com/2017/10/15/world/asia/north-korea-hacking-cyber-sony.html [odczyt: 
29.10.2017]. 
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Stymulacja magneto-termiczna – nowa technika zdalnego 
oddziaływania na mózg i sterowania ruchem organizmu 

SYGNAŁ 

16 października 2017. Międzynarodowy zespół badawczy, którego liderami są 
naukowcy z amerykańskiego University at Buffalo, przeprowadził serię 
eksperymentów pozwalających na zdalne oddziaływanie na mózg myszy  
i w konsekwencji kierowanie ruchem ciała36.  Wykorzystana metoda to stymulacja 
magneto-termiczna (magnetothermal stimulation). Żeby metoda zadziałała, 
potrzebna była wcześniejsza ingerencja w mózg myszy (wprowadzenie nanocząstek  
w odpowiednie obszary mózgu). Ingerencja jest małoinwazyjna, a po jej dokonaniu 
nie są już potrzebne żadne przewody czy też implanty. 

Poddając mysz działaniu pola magnetycznego badacze byli w stanie sprawić,  
że zaczynała ona biec, odwracała się albo traciła kontrolę nad swoim ciałem i przez 
pewien czas nie była w stanie wykonać żadnego ruchu.  

Prace zespołu badawczego skupiają się obecnie nad kolejnym kroku, to znaczy 
wykorzystaniu tej metody do aktywowania i wyciszania różnych obszarów mózgu 
myszy w tym samym czasie. 

Komentarz: Prace prowadzone przez badaczy z University at Buffalo i ich 
współpracowników są finansowane przez amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia 
(National Institutes of Health). Cały projekt jest nakierowany na lepsze poznanie 
działania mózgu i ewentualne wykorzystanie tej metody w przypadkach rozmaitych 
dysfunkcji mózgu u ludzi. Tego rodzaju możliwość częściowego przejęcia kontroli nad 
mózgiem, która nie wymaga żadnych wykrywalnych implantów czy też anten, może 
być wykorzystywana także jako broń. W przypadku rozwijania tej techniki konieczne 
będzie zakupienie lub wypracowanie techniki wykrywania ingerencji, które 
umożliwiają późniejszą stymulację mózgu polem magnetycznym. Może się okazać,  
że wykrywanie takiej ingerencji powinno się znaleźć pośród testów medycznych 
przeprowadzanych na osobach, które są istotne dla funkcjonowania państwa 
(decydenci – politycy i urzędnicy, żołnierze, funkcjonariusze tajnych służb, osoby 
zatrudnione w obiektach infrastruktury krytycznej itp.). [KP/JW] 

 

 

  

                                                      
36 Artykuł przedstawiający wyniki eksperymentów: R. Munshi, S. M Qadri, Q. Zhang, I. Castellanos 

Rubio, P. del Pino, A. Pralle, Magnetothermal genetic deep brain stimulation of motor behaviors in 
awake, freely moving mice, eLife 2017;6:e27069, DOI: https://doi.org/10.7554/eLife.27069 [odczyt: 
19.10.2017]; dostępny: https://elifesciences.org/articles/27069 [odczyt: 19.10.2017]; omówienie 
projektu badawczego: C. Hsu, The minimally invasive technique could lead to advances in mapping 
the brain and treating neurological disease, brak daty dziennej, sierpień 2017, 
http://www.buffalo.edu/news/releases/2017/08/019.html [odczyt: 19.10.2017]. 
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Na MIT opracowano system zdalnego sterowania robotem za pomocą 
systemu rzeczywistości wirtualnej (VR) dostępnego komercyjnie 

KOMUNIKAT 

6 października 2017. W amerykańskim Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
opracowany został system zdalnego sterowania robotami za pomocą dostępnego 
komercyjnie na rynku systemu rzeczywistości wirtualnej (VR)37. Wykorzystany został 
zbudowany z myślą o grach komputerowych system Oculus Rift, który rozwija 
kontrolowana przez Facebook spółka Oculus.  

Sam pomysł nie jest przełomowy – wydaje się raczej naturalnym rozwinięciem 
koncepcji rzeczywistości wirtualnej38 i wiąże się z zachodzącymi w ostatnich latach 
przełomami na polu VR, robotyki i sztucznej inteligencji. Również zaprezentowane 
dowody na działanie koncepcji pokazują, jak daleko badacze z MIT są od sprawienia, 
że robot będzie wykonywał bardzo złożone zadania. Obecnie robot jest w stanie 
składać ze sobą klocki oraz przekładać drobne przedmioty (np. śruby) do pudełka. 
Sami badacze z MIT mówią o użyteczności systemu w „podnoszeniu i umiejscawianiu 
[elementów], składaniu i wykonywaniu działań produkcyjnych”39.  
Badacze podkreślają jednak, że ich rozwiązania są skuteczniejsze niż najbardziej 
nowatorskie roboty autonomiczne. 

Operowanie robotem za pomocą VR staje się łatwiejsze, dlatego że osoba sterująca 
przenosi się do wirtualnego kokpitu (np. na stanowisku kierowcy czołgu) robota.  
W efekcie rosną możliwości sterowania niezależnie od kształtu czy sposobu 
przemieszczania się robota. Badacze z MIT wskazali, że wynika to ze sposobu działania 
i elastyczności ludzkiego mózgu. Dzięki temu po przeznaczeniu odpowiedniej ilości 
czasu na trening, robot stałby się „przedłużeniem” człowieka, jago awatarem. 
Konkurencyjne systemy zdalnego sterowania robotami zmuszają do zakładania 
specjalnych rękawic i kombinezonów. Umieszczone na nich czujniki (np. ruchu  
i żyroskopy) odczytują zmianę położenia człowieka i przesyłają informacje na jej temat 
robotowi40. To „stare” podejście skłania do stosowania robotów humanoidalnych lub 
odtwarzania złożonej konstrukcji ludzkich kończyn i dłoni. 

Komentarz: Kluczowe w systemie tworzonym przez MIT jest stosowanie urządzeń 
dostępnych komercyjnie, co redukuje koszty projektów. Badacze z MIT wykazali 
zatem, że dostępne na rynku systemy znajdują zastosowania na innych polach niż 
tylko gry komputerowe lub projektowanie. Sterowanie za pomocą VR – w wypadku 
dalszego rozwoju tej dziedziny – ma potencjał sprawienia, że możliwe stanie się 
precyzyjne pilotowanie robotami saperskimi, zdalnie sterowanymi samolotami, 

                                                      
37 J. I. Lipton, A. J. Fay, D. Rus, Baxter's Homunculus: Virtual Reality Spaces for Teleoperation in 

Manufacturing, 2017.03.03, https://arxiv.org/abs/1703.01270 [odczyt: 2017.10.06]. Tekst został 
nagłośniony na początku października br. przez działające w ramach MIT Computer Science and 
Artificial Intelligence Lab.  

38 Wystarczy zwrócić uwagę na literaturę załączoną do powyższego tekstu. 
39 J. I. Lipton, A. J. Fay, D. Rus, Baxter's Homunculus…, s. 1. 
40 Tak działa m.in. opisany w „Biuletynie OSWC nr 4” rosyjski robot FEDOR. 
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czołgami lub robotami naśladującymi zwierzęta. Niskie koszty i łatwość treningu41 
sprawiają jednocześnie, że terroryści i inni przestępcy mogą zyskać nowe narzędzie 
precyzyjnego sterowania zdalnie sterowanymi pojazdami i prowadzenia za ich 
pomocą rozpoznania oraz ataków. 

Rekomendacje: Warte rozważenia jest wsparcie dla podobnych badań (np. w WAT) 
które oceniałyby nowatorskie zastosowania militarne dostępnych komercyjnie 
systemów VR. [JW/JS] 

  

                                                      
41 Gracze komputerowi używający urządzenia dla rozrywki przy okazji nabywają umiejętności,  

które mogą zostać wykorzystane podczas rzeczywistych operacji.  
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Robotyka „miękka” przełomem w podejściu do konstruowania robotów  

ANALIZA 

6 października 2017. W ostatnich latach ukazuje się coraz więcej tekstów naukowych 
publikowanych w prestiżowych periodykach, które przedstawiają nowe rozwiązania  
i przełomy w zakresie tzw. miękkiej robotyki. W podejściu tym budowa robotów 
zakłada naśladowanie organizmów żywych42. Również w „zwykłej” robotyce 
naśladowany jest ruch zwierząt43. Robotyka miękka polega jednak na używaniu 
materiałów i napędów (np. siłowników opartych na elastyczności, pneumatyce, 
przepływach cieczy lub wystrzykiwaniu strumienia wody) pozbawionych metalowych 
części i naśladujących sam sposób funkcjonowania niektórych organizmów żywych44. 

Interakcje robotów miękkich z ludźmi pod pewnymi względami są mniej 
niebezpieczne niż współpraca z tradycyjnymi robotami. O wiele niższe jest zagrożenie 
przejechaniem lub zmiażdżeniem. Miękkie chwytaki, które naśladują dłonie 
człekokształtnych, mogą przykładowo zbierać owoce lub układać żywność na 
witrynach. Chwytak zbudowany z miękkich materiałów przy zaciskaniu się na szklance 
nie zmiażdży jej w wyniku minimalnej nawet pomyłki. Chwytak taki może się też 
dostosować do łapania przedmiotów o różnych kształtach. Nie musi on też 
przypominać dłoni – powstają rozwiązania naśladujące węże i głowonogi i ich 
techniki chwytania.  

Ciekawy przykład wykorzystania miękkiej robotyki to opisany w 2017 roku  
w prestiżowym „Science Robotics” robot naśladujący budową i sposobem 
przemieszczania się (w sposób zbliżony do tego jak rosną rośliny) korzenie lub 
komórki nerwowe45. Robot przemieszcza się i zmienia kierunek ruchu dzięki 
wtłaczaniu w niego powietrza. Dzięki temu „rośnie” on o wiele szybciej niż jego 
organiczne odpowiedniki i jest w stanie przykładowo wcisnąć się w zawalony 
budynek. W podobny sposób może wprowadzić kamerę do budynku opanowanego 
przez przeciwnika lub w którym znajdują się podejrzani. Już obecnie robot ten potrafi 
„tworzyć trójwymiarowe struktury, owijać się wokół anten radiowych, zamykać 
zawory, nawigować w labiryntach, pływać w kleju, działać jak gaśnica, przeciskać się 
przez szczeliny”46. 

                                                      
42 W 2013 roku powstało czasopismo „Soft Robotics”; istniejąca od 2016 r. „Science: Robotics”, 

mutacja prestiżowego „Science”, regularnie publikuje teksty na temat miękkiej robotyki.  
43 Zob. np. opisane w „Biuletynach OSnWC” nr 2 i 3 roboty Boston Dynamics. 
44 Przeglądy badań z zakresu miękkiej robotyki: C. Laschi, B. Mazzolai i M. Cianchetti, Soft robotics: 

Technologies and systems pushing the boundaries of robot abilities, „Science Robotics” 1(1), 
6.12.2016; starszy przegląd: M. Carmel, Soft Robotics: A Perspective—Current Trends and Prospects 
for the Future, „Soft Robotics” 1(1), lipiec 2013: 5-11. 

45 E. W. Hawkes, L. H. Blumenschein, J. D. Greer i A. M. Okamura, A soft robot that navigates its 
environment through growth, „Science Robotics” 2(8), 19.07.2017. 

46 Cytat za: T. Sandle, Essential Science: Meet the soft-robot that grows like a plant, 24.07.2017, 
http://www.digitaljournal.com/tech-and-science/science/essential-science-meet-the-soft-robot-
that-grows-like-a-plant/article/498284#ixzz4vBTRhz5L [odczyt: 11.10.2017]. 
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Szwajcarski zespół z Ecole Polytechnique Féd́erale de Lausanne stworzył siłownik 
pneumatyczny, który jest zbudowany z żelatyny47. Zdaniem członków zespołu jadalny 
siłownik, który można wykorzystać jako system napędowy, to ostatni element 
potrzebny do zbudowania w pełni jadalnego robota. Takie urządzenie,  
po wprowadzeniu go do organizmu i wykonaniu zadań może zostać strawione lub się 
rozłożyć po wydaleniu. 

Inny przykład to samoleczący się miękki robot – substancja, z której jest zbudowany, 
po podgrzaniu i ponownym schłodzeniu powraca do wyjściowej struktury48.  
Innymi słowy – robot może być uszkodzony, ponacinany, poszarpany, ale po podaniu 
ciepła regeneruje się. Lecznicze ciepło może być dostarczane przez dodatkowy układ, 
który byłby częścią samego robota. Taki samoleczący układ jeszcze nie został 
wprowadzony, jednak sprawiłby on, że możliwe stałyby się długie misje bez udziału 
ludzi odpowiedzialnych za naprawianie robota. 

Kluczowym kierunkiem rozwoju miękkiej robotyki jest tworzenie rozwiązań 
hybrydowych. Pozwalają one na łączenie obecnie dostępnych technologii  
z potencjałem miękkiej robotyki. Zmniejsza ona problemy z chwytaniem, które mają 
zwykłe roboty. Podobnie łatwiej stworzyć manipulatory do korzystania ze złożonych 
systemów przez roboty ratunkowe, których zadaniem jest naśladowanie działań 
człowieka w warunkach, które zagrażałaby zdrowiu i życiu ludzi. Należą do nich 
przykładowo wymagające „ludzkiego dotyku” działania robotów saperskich. 

Dzięki redukowaniu ilości metalowych (w tym elektronicznych) części oraz stosowaniu 
niestandardowych napędów wykrywanie miękkich robotów jest trudniejsze. 

Miękka robotyka sprawia też, że zwiększa się potencjał wykorzystania robotów 
medycznych49.  

Komentarz: Miękka robotyka jest obszarem, który warto poddać szczególnemu 
monitoringowi ze względu na to, że wiele rozwiązań proponowanych w jej ramach ma 
podwójne zastosowanie. Roboty medyczne i przemysłowe tego typu mogą zostać 
wykorzystane przez siły zbrojne i tajne służby jako systemy bojowe. Przykład to 
przenoszenie wymagających ostrożności materiałów – np. wybuchowych, żrących lub 
trujących. Już obecnie dostrzec można potencjał miękkich robotów w rozpoznaniu  
i obserwacji przeciwnika. W tym drugim przypadku narzucającym się rozwiązaniem są 
kamery inspekcyjne. 

Rekomendacje: Warto rozważać, jakie zastosowania militarne – zgodne z doktrynami 
obecnymi oraz potencjalnymi zmianami w doktrynach uwzględniającymi rozwój 
systemów bezzałogowych – mają ustalenia z zakresu miękkiej robotyki.  
Warto zorganizować na ASW, AWL lub WAT panel czy fokus ekspercki, który 

                                                      
47 J. Shintake, H. Sonar, E. Piskarev, J. Paik i D. Floreano, Soft Pneumatic Gelatin Actuator for Edible 

Robotics, 4 marca 2017, https://arxiv.org/pdf/1703.01423v1.pdf [odczyt: 11.10.2017].  
48 S. Terryn, J. Brancart, D. Lefeber, G. Van Assche, B. Vanderborght, Self-healing soft pneumatic 

robots, „Science Robotics„ 2(9), 16.08.2017. 
49 Przykład to chińskie badania – trwają pre-kliniczne testy na świniach – nad systemem 

endoskopowym przypominającym kończynę ośmiornicy do prowadzenia operacji na otwartym 
sercu: H. Wang, i in., A cable-driven soft robot surgical system for cardiothoracic endoscopic 
surgery: preclinical tests in animals, „Surgical Endoscopy” 31, no. 8, August 2017: 3152-3158. 
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zanalizuje, jakie trzeba wprowadzić modyfikacje do odpowiednich dokumentów 
strategicznych przy uwzględnieniu technologii bojowych korzystających z rozwiązań 
miękkiej robotyki. Przykłady to kwestia szczelności schronów oraz nowe możliwości 
atakowania pojazdów i prowadzenia rozpoznania. [JW/MG] 

 

 

Ilustracja 2. Printscreen z filmu opublikowanego w dn. 20.07.2017 przez twórców 
pneumatycznego miękkiego robota, który przemieszcza się na zasadzie wzrostu roślin – tu 
podnosi skrzynię po wśliźnięciu się pod jej krawędź. Źródło: Kanał filmowy Stanford 
University: https://www.youtube.com/watch?v=oRjFFgAZQnk [odczyt 11.10.2017]. 

 

Ilustracja 3. Źródło jak wyżej. Miękki robot pneumatyczny zamyka zawór i przeciska się 
przez szczelinę, żeby zgasić ogień. 

https://www.youtube.com/watch?v=oRjFFgAZQnk
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Ilustracja 4. Printscreen z filmu opublikowanego przez portal internetowy „Tech Crunch” 
27.03.2017, https://www.youtube.com/watch?v=X0XGure7mak [odczyt 11.10.2017]. 
Hybryda robota przemysłowego z chwytakiem naśladującym ośmiornicę przenosi owoce. 

. 

 

Ilustracja 5. Ilustracja do tekstu nt. jadalnych, żelatynowych robotów – pokaz możliwości 
chwytaków. Źródło: J. Shintake, H. Sonar, E. Piskarev, J. Paik i D. Floreano, Soft Pneumatic 
Gelatin Actuator for Edible Robotics, 4 marca 2017, https://arxiv.org/pdf/1703.01423v1.pdf 
[odczyt: 11.10.2017]. 

https://www.youtube.com/watch?v=X0XGure7mak
https://arxiv.org/pdf/1703.01423v1.pdf
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Ilustracja 6. Ilustracja do tekstu nt. testów pre-klinicznych (na zwierzętach) prowadzonych 
przez chińskich badaczy nad wykorzystaniem miękkiego robota chirurgicznego do 
operowania na otwartym sercu. Źródło: H. Wang, i in., A cable-driven soft robot surgical 
system for cardiothoracic endoscopic surgery: preclinical tests in animals, „Surgical 
Endoscopy” 31, nr 8 (sierpień 2017): 3154. 
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Seks-roboty mogą głęboko zdeformować relacje społeczne 

ANALIZA 

29 września 2017. W dniu 19 września br. chińskie władze nakazały zamknięcie 
pierwszej w kraju wypożyczalni seks-lalek, którą uruchomiono cztery dni wcześniej  
w Pekinie50. Decyzję tę można zinterpretować jako sygnał zaniepokojenia 
niepożądanymi konsekwencjami upowszechnienia tego typu produktów. Dotychczas 
lalki tego typu były dostępne, ale ich relatywnie wysoka cena sprawiała, że miały 
niewielu nabywców. Możliwość wypożyczenia takiej lalki (za cenę ok. 45 USD/dzień) 
otworzyła perspektywę szybkiego i masowego ich wykorzystania, a więc także 
zwielokrotnienia niekorzystnych społecznych konsekwencji ich używania. Stąd reakcja 
chińskich władz. 

Różnego typu lalki produkowane są na potrzeby przemysłu erotycznego od wielu lat. 
Początkowo były to modele nadmuchiwane powietrzem, następnie plastikowe lub 
gumowe, a ostatnio silikonowe. Rynek ten przeżywa jednak obecnie dynamiczny 
rozwój, wynikający głównie z zastosowania najnowszych materiałów bardzo 
przypominających w dotyku ludzką skórę, a także – z wyposażania niektórych modeli 
w systemy sztucznej inteligencji. Najdroższe modele seks-lalek to w zasadzie seks-
roboty wyposażone w zdolność konwersacji, metalowy, ruchomy szkielet oraz sieć 
sensorów. Są one na ogół wzrostu człowieka, mają miękką silikonową skórę, podobną 
w dotyku do skóry ludzkiej, są podgrzewane, tak, iż temperatura ciała równa się 
temperaturze ciała żywego człowieka. Mają też wyczuwalny puls i elastycznie zginane 
kończyny. Z większej odległości łatwo pomylić je z prawdziwą osobą. Niektóre potrafią 
prowadzić proste konwersacje; jeszcze w bieżącym roku na rynku mają się jednak 
pojawić silikonowe głowy do takich lalek, wyposażone w zaawansowaną sztuczną 
inteligencję i zdolność do bardziej rozbudowanej rozmowy51. Istnieje również 
możliwość zakupu nowej, wymiennej głowy do posiadanego już korpusu lalki52.  
Lalki są również zróżnicowane pod względem cech fizjonomicznych: klienci mogą 
wybierać kolor włosów i skóry, rysy twarzy, owłosienie, kolor oczu, makijaż  itp.  
Choć większość oferowanych na rynku lalek to postaci żeńskie, istnieją też seks-
roboty o cechach mężczyzn. Te najbardziej zaawansowane wyposaża się  
w oprogramowanie, które symuluje „osobowość”, a niektóre są w stanie realistycznie 
symulować emocje np. orgazm53. 

Rozwój technologiczny sprawia, że z wielu krajów płyną sygnały o szybkim wzroście 
sprzedaży tego specyficznego produktu. Przykładowo, wskazuje się, że w jednym  
z wiedeńskich domów publicznych najnowsze seks-lalki cieszą się większym 
zainteresowaniem klientów niż „żywi pracownicy” (choć cena ich „usług” jest 

                                                      
50 S. Shead, A sex doll sharing service has been banned in China after people said it would be a 'bad 

influence on society', 18.09.2017, http://www.businessinsider.com/touch-sex-doll-sharing-service-
banned-in-china-2017-9?IR=T [odczyt: 12.10.2017]. 

51 J. Kleeman, Should we ban sex robots while we have the chance? 25.09.2017 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/sep/25/ban-sex-robots-dolls-market [odczyt: 
12.10.2017]. 

52 Zob. strona producenta: https://realbotix.systems/#products  [odczyt: 12.10.2017]. 
53 N. Sharkey, A. Wynsberghe, S. Robbins, E. Hancock, Our Sexual Future With Robots, Foundation for 

Resposible Robotics, Haga 2017, s. 3-6. 
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wyższa)54. Nie brakuje też doniesień (w szczególności z Japonii) o mężczyznach, którzy 
– w swoim mniemaniu – nawiązali trwałe emocjonalne więzi z lalkami55. Brakuje 
danych na temat wielkości globalnej sprzedaży seks-lalek. O dynamice tego rynku 
mogą świadczyć dane na temat  przychodów branży pornograficznej – na świecie 
szacowano je w roku 2016 na 15 mld dolarów; według niektórych prognoz, przychody 
te mogą wzrosnąć w 2020 do 50 mld dolarów56. Popyt na te produkty jest szczególnie 
silny w Chinach, co może wynikać z zaburzonych w wyniku wieloletniej polityki 
jednego dziecka proporcji liczebnych pomiędzy płciami. Szacuje się, że w roku 2030 
niedobór kobiet wyniesie tam ok. 30 milionów. W niektórych rejonach kraju, 
zwłaszcza w centrach produkcyjnych, nierównowaga ta bywa znacznie większa.  
Już dziś widać w chińskim społeczeństwie oznaki większego niż na Zachodzie 
przyzwolenia społecznego na korzystanie z seks-robotów57. 

W najbliższym czasie należy się spodziewać kolejnych innowacji technologicznych. 
Producenci zapowiadają seks-roboty zdolne do chodzenia, umiejętności prowadzenia 
zaawansowanych konwersacji (oraz stałego ich rozwijania dzięki uczeniu 
maszynowemu), utrzymywania kontaktu wzrokowego, a także planują wykorzystanie 
technik rzeczywistości rozszerzonej. Prawdopodobne jest też wykorzystanie sztucznej 
inteligencji do odczytywania ruchów ciała ludzkiego po to, by seks-roboty mogły brać 
pod uwagę jego reakcje i odpowiednio się do nich dostosowywać. Istnieją też już 
rozwiązania techniczne, które umożliwiają zdalne interakcje seksualne dwojga 
ludzkich użytkowników z wykorzystaniem niewielkich urządzeń podłączonych do 
sieci58.  

W niedawnym sondażu przeprowadzonym przez badaczy z Uniwersytetu w Duisburgu 
40% mężczyzn zadeklarowało, że może sobie wyobrazić seks z takim zaawansowanym 
seks-botem59. W innych sondażach ta liczba wahała się od kilku do kilkudziesięciu 
procent respondentów. Niezależnie jednak od tych deklaracji, badania 
eksperymentalne różnego typu wykazały, że organizmy ludzi na ogół reagowały 

                                                      
54 Brothel says sex dolls are now more popular than real women, 23.08.2017, 

http://www.news.com.au/lifestyle/relationships/sex/brothel-says-sex-dolls-are-now-more-
popular-than-real-women/news-story/b6e4d56536beeb0f0f9063fd03e59775 [odczyt: 12.10.2017]. 

55 A. Himmer, Silicone Sally: Japanese men find true love with sex dolls, 3.07.2017, 
https://japantoday.com/category/national/silicone-sally-japan-men-find-true-love-with-sex-dolls 
[odczyt: 12.10.2017]. 

56 J. Burns, How The 'Niche' Sex Toy Market Grew Into An Unstoppable $15B Industry, 15.07.2016, 
https://www.forbes.com/sites/janetwburns/2016/07/15/adult-expo-founders-talk-15b-sex-toy-
industry-after-20-years-in-the-fray/#4358ac475bb9 [odczyt: 17.10.2017]. 

57 M. Fong, Sex dolls are replacing China's missing women, 30.09.2017, 
http://www.businessinsider.com/sex-dolls-are-replacing-chinas-missing-women-2017-9?IR=T 
[odczyt: 17.10.2017]. 

58 N. Sharkey et al., op. cit., s. 5. Nota bene wykazano, że urządzenia te są podatne na ataki hakerskie. 
Hakerzy byli w  stanie przejąć zdalnie kontrolę nad takim urządzeniem; zob. tamże. Oprócz tego, 
należy pamiętać, że bardziej zaawansowane wersje robotów gromadzą wielkie ilości bardzo 
wrażliwych danych. 

59 M. Reisz, The sexbots are coming, Scholars reflect on ethics and mechanics of a possible ‘sex tech’ 
future, 23.12.2016, https://www.timeshighereducation.com/news/sexbots-are-coming [odczyt: 
12.10.2017]. 
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pobudzeniem w kontakcie z seks-robotem60. Nic dziwnego zatem, że branża 
pornograficzna nastawia się na zyski ze sprzedaży tego typu produktów i obecnie trwa 
już wyścig o udziały w tym rynku. Towarzyszy mu lobbing zorientowany na 
wytworzenie atmosfery sprzyjającej akceptacji społecznej dla korzystania z seks-
botów.  

Osobnym problemem jest pojawienie się seks-lalek o dziecięcym wyglądzie 
adresowanych do osób o skłonnościach pedofilskich61. W niektórych krajach,  
np. Japonii, lalki takie nie są zakazane; są tam one swobodnie produkowane od ponad 
dekady i wysyłane do wielu innych krajów. Kilka lat temu wybuchła dyskusja na temat 
kontrowersyjnej koncepcji seks-robota firmy TrueCompanion o nazwie „Frigid Farrah” 
(„oziębła Farrah”). Miałby on być tak zaprogramowany, by aktywnie przeciwstawiać 
się „użytkownikowi”, tj. de facto umożliwiać lub nawet w pewnym sensie 
prowokować zgwałcenie62. 

Komentarz: W polskiej prasie było już wiele artykułów relacjonujących opisane tu 
zjawisko upowszechniania się seks-botów. W niejednym z artykułów można dopatrzeć 
się pozytywnej oceny idei seks-robotów63. Przykładowo, na portalu tvn24.pl czytamy: 
„Niektórzy mogą doświadczyć jej miłości już dziś, a za 30-40 lat stosunki z podobnymi 
Denise seksrobotami mają (podkr. własne) stać się częstsze niż z żywym 
partnerem”64. W magazynie „Men’s Health” autorka pisze: „Specjaliści mówią, że to 
nieuchronne”65; cały tekst brzmi jak sponsorowana reklama seks-lalki. Inny autor 
przewiduje, że roboty staną się nie alternatywą dla tych, którzy z jakiegoś powodu nie 
chcą wchodzić w związki, ale równoprawnym partnerem w związku66. Wprawdzie  
w tych tekstach, jak i wielu innych, przytacza się także opinie krytyków korzystania  
z seks-botów, ogólny wydźwięk artykułów sprawia jednak, iż czytelnik ma poczucie,  

                                                      
60 Zob. J. Li, J. Ju, B. Reeves, Touching a Mechanical Body: Tactile Contact with Intimate Parts of a 

Humanoid Robot is Physically Arousing, 2016, 
http://www.wendyju.com/publications/li_mechanical.pdf; treść tego referatu dostępna jest w 
wersji roboczej i jak dotąd tekst nie został opublikowany. Ustalenia te należy więc traktować z dużą 
ostrożnością. 

61 A. Walsh, British police crack down on realistic child sex dolls, 1.08.2017, 
http://www.dw.com/en/british-police-crack-down-on-realistic-child-sex-dolls/a-39914009 [odczyt: 
12.10.2017]. Z artykułu wynika, że w Wielkiej Brytanii, gdzie importowanie tego typu lalek jest 
zakazane (choć samo ich posiadanie jest legalne), policja odnotowuje silny wzrost liczby prób ich 
zakupu za pośrednictwem Internetu, głównie od dostawców z Chin. 

62 J. Kleeman, op. cit. Z cytowanego powyżej opracowania zespołu N. Sharkey wynika, że „Frigid 
Farrah” to pewien typ „osobowości”, dostępny jako opcja w oferowanych na rynku seks-botach 
firmy TrueCompanion (model Roxxxy Gold); zob. N. Sharkey et al. op. cit., s. 4. 

63 J. Prokop, Chiny zakazały współdzielenia sex-lalek, 21.09.2017, 
http://www.rp.pl/Biznes/309219956-Chiny-zakazaly-wspoldzielenia-sex-lalek.html [odczyt: 
12.10.2017]. 

64 A. Sobolewski, Seksrobot w sypialni. Poznaj Denise, https://www.tvn24.pl/magazyn-
tvn24/seksrobot-w-sypialni-poznaj-denise,59,1271 [odczyt: 12.10.2017]. 

65 J. Górecka, Seks-roboty - zboczenie czy przyszłość?  6.07.2017, 
http://www.menshealth.pl/seks/Seks-roboty-zboczenie-czy-przyszlosc,10374,1 [odczyt: 
12.10.2017]. 

66 Ł. Michalik, Seks z robotem: technicznie jesteśmy gotowi. Emocjonalnie również - ku zmartwieniu 
etyków,  https://gadzetomania.pl/57960,seks-z-robotem [odczyt: 12.10.2017]. 



Do użytku wewnętrznego Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej 
Wszystkie prawa zastrzeżone 

 

25 
 

że ich upowszechnienie i normalizacja są nieodwracalne. Takiego typu teksty dziś 
formatują myślenie wielu Polaków o seks-lalkach. Przegląd głównych polskich 
platform e-handlu pokazuje, że produkty te są dostępne także dla polskich kupujących 
na jednej z dwóch głównych platform (Allegro)67. 

Tymczasem, upowszechnienie seks-robotów może mieć poważne i długofalowe 
negatywne konsekwencje dla społeczeństw. Może przyczynić się do wzrostu 
akceptacji dla instrumentalnego traktowania kobiet przez mężczyzn i sprzyjać 
brutalizacji stosunków społecznych68. W dalszej perspektywie możliwa jest gwałtowna 
zmiana w zakresie stosunków między płciami. Przez wieki kobiety i mężczyzn łączył 
swoisty kontrakt płci, w którym możliwość (i konieczność) wzajemnego zaspokajania 
potrzeb seksualnych była potężnym czynnikiem, skłaniającym ludzi do wiązania się  
w stabilne pary, zakładania rodzin i współpracy w rozmaitych dziedzinach. Okresowa 
lub dłuższa abstynencja często prowadziła do sublimacji popędów i była zarzewiem 
kultury, znajdując ujście w muzyce, literaturze i innych sztukach. Współżycie 
seksualne ludzi stanowiło i nadal stanowi fundament społeczeństwa, zapewniając 
jego biologiczne trwanie, reprodukcję i rozwój. W nowej rzeczywistości, gdzie pojawia 
się perspektywa powszechnego współżycia seksualnego ludzi z robotami, powstaje 
pytanie: na jakim fundamencie będą się kształtować relacje między płciami,  
gdy seksualność zostanie zautomatyzowana?  

To zapewne odległa perspektywa. Niektóre konsekwencje upowszechnienia 
opisywanych tu seks-botów będą jednak widoczne już w pespektywie kilku lat. 
Niektórzy argumentują, że dostępność seks-botów pozwoli ukierunkować dewiacyjne 
zachowania części ludzi i w ten sposób uchronić żywe osoby przed 
niebezpieczeństwem gwałtu czy wykorzystania seksualnego. Dominuje jednak pogląd, 
że rosnąca społeczna akceptacja dla wykorzystania tego typu produktów osłabi 
społeczne normy i zatrze różnice w sferze tego, jak należy postępować wobec ludzi. 
Problem jest zresztą szerszy. Autorzy raportu „Our Sexual Future With Robots” 
stawiają tezę, że obecny szybki rozwój technologii na potrzeby przemysłu 
pornograficznego wkrótce postawi palące pytanie o etyczny i ontologiczny status 
seks-robotów, ale i zarazem wszelkich robotów humanoidalnych69. Można założyć,  
że będą one traktowane jako osobna klasa bytów, sytuujących się pomiędzy ludźmi  
a przedmiotami. Jeśli nie zostaną podjęte środki zapobiegawcze, zapewne wkrótce 
producentom uda się przezwyciężyć „efekt dyskomfortu” albo niesamowitości  
(tzw. efekt uncanny valley lub creepiness effect), jaki odczuwa większość ludzi  
w zetknięciu z łudząco podobnym do człowieka robotem. Można się spodziewać,  
że wyewoluują wówczas nowe normy społeczne, regulujące te interakcje i dojdzie do 
ich „normalizacji” (tj. oswojenia robotów przez ludzi). 

Trzeba podkreślić również, że z seks-lalkami wiążą się podobne zagrożenia,  
jak z innymi urządzeniami Internetu Rzeczy bezustannie gromadzącymi dane  

                                                      
67 Niektóre z oferowanych modeli można uznać za postaci dziecięce. 
68 Zob. N. Coulombe, P. Zimbardo, Gdzie ci mężczyźni? Warszawa 2016: PWN; zob. też Zimbardo:  

Gry komputerowe i pornografia „cyfrowo przeprogramowują" mózg,  
http://wyborcza.pl/1,76842,17891425,Zimbardo__Gry_komputerowe_i_pornografia__cyfrowo_prz
eprogramowuja_.html [odczyt: 12.10.2017]. 

69 Tamże, s. 1. 
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o otoczeniu i przesyłającymi je do posiadaczy wielkich baz danych (Big Data).  
Dane gromadzone przez  sensory seks-botów są jednak wyjątkowo wrażliwe.  
Można sobie wyobrazić wykorzystanie lalek jako narzędzi szpiegowskich, a także – gdy 
seks-boty zostaną wyposażone w funkcje wirtualnych asystentów70 - możliwe będzie 
wykorzystanie ich do subtelnego manipulowania użytkownikami.  

Technologia umożliwia konstruowanie robotów, które w pewnych okolicznościach 
można łatwo pomylić z ludźmi. Poza kwestią zachowań seksualnych, istnieje wiele 
innych pól kontrowersji. Jednym z nich jest np. wykorzystanie robotów w szkoleniu 
żołnierzy, choćby w roli realistycznych przeciwników, na których można by ćwiczyć 
przełamywanie naturalnych wahań, związanych z koniecznością oddania strzału do 
człowieka. Ten przykład, choć jeden z wielu, ukazuje powagę sprawy i konieczność 
interwencji legislacyjnej na wczesnym etapie, gdy jeszcze seks-boty nie są w Polsce 
powszechnie dostępne.  

Rekomendacje: Warto rozważyć kwestię uregulowania ludzkich interakcji z robotami 
także w Polsce. Należy rozważyć prace legislacyjne prowadzące do ograniczenia 
importu, sprzedaży oraz wykorzystania opisanych tu humanoidalnych seks-botów. 
Brak sygnałów na temat upowszechnienia tego typu produktów w Polsce na dzień 
dzisiejszy należy traktować jako zachętę do jak najszybszego podjęcia takich prac,  
a nie jako sygnał uspokajający. W wariancie minimum należy zakazać importu seks-
botów o fizjonomii i anatomii dzieci, a także – zakazać działalności polegającej na 
wypożyczaniu seks-lalek. [SB/JS] 

  

                                                      
70 Zob. komunikat pt. Inteligentne głośniki Amazon Echo – wizja urządzenia podsłuchowego w każdym 

pomieszczeniu oraz Zabawki podłączone do Internetu umożliwiają manipulację dzieckiem, „Biuletyn 
OSWC” nr 5, s. 11-13. 
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Aplikacje i urządzenia monitorujące zdrowie użytkowników mogą 
powodować niepożądane zachowania u dzieci i młodzieży  

ANALIZA 

24 października 2017. Coraz więcej dzieci korzysta z urządzeń do codziennego 

monitorowania stanu zdrowia. Noszone na ogół na przegubie ręki urządzenia (opaski) 

pełnią funkcję zegarka, a także krokomierza. Bardziej zaawansowane modele 

monitorują rytm serca i wyświetlają liczbę spalanych kalorii. Niektóre pozwalają 

odbierać pocztę elektroniczną lub SMS-y i prowadzić rozmowy telefoniczne. 

Urządzenia wyposażone w moduł wifi przesyłają gromadzone dane na konto 

użytkownika, a także do producenta. Rodzi to m.in. niebezpieczeństwo wycieku 

wrażliwych danych. Ryzyko to wynika m.in. stąd, iż najnowsze badania na dużych 

populacjach umożliwią wkrótce przewidywanie stanu zdrowia pojedynczych osób na 

podstawie relatywnie niewielkiej ilości informacji71. 

Zwolennicy opasek monitorujących dla dzieci argumentują, że pomagają one 

zmobilizować dzieci i młodzież do większej ilości ruchu72. Powszechnie podkreśla się 

negatywne konsekwencje zdrowotne (chodzi zarówno o zdrowie fizyczne,  

jak i psychiczne) rosnącego uzależnienia najmłodszych od technologii ekranowych. 

Także w Polsce od lat obserwuje się wzrost odsetka dzieci otyłych, a także ogólne 

pogorszenie wyników sportowych uczniów73. Takie argumenty wysuwane są m.in.  

w kampanii Kid Power prowadzonej pod egidą UNICEF-u74. Na stronie tego projektu 

reklamuje się różne modele urządzeń (bez jakiejkolwiek refleksji krytycznej), w tym 

sygnowany przez UNICEF model Kid Power Band75. Punkty, które dzieci gromadzą za 

przejście określonej ilości kroków z tym urządzeniem, są wykorzystywane do zakupu 

paczek żywnościowych dla dzieci głodujących (środki pochodzą ze sprzedaży wartego 

40 dolarów urządzenia)76.   

Tymczasem wielu komentatorów oraz rodziców wskazuje, że wyposażanie dzieci  

w opaski monitorujące może wywoływać u nich przesadne zatroskanie stanem 

zdrowia, a nawet prowadzić do różnych zaburzeń (w szczególności zaburzeń 

                                                      
71 Zob. komunikat pt. Verily Life Sciences (spin-off Google’a) gromadzi potężną bazę danych nt. 

zdrowia użytkowników smart devices, Biuletyn Ośrodka Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi 
Centrum Badań nad Bezpieczeństwem ASzWoj nr 6.  

72 Najnowsza technologia zwrotem w zwalczaniu otyłości w szkole na Florydzie, https://www.food-
forum.pl/najnowsza-technologia-zwrotem-w-zwalczaniu-otylosci-w-szkole-na-florydzie/  [data 
odczytu: 24.10.2017]. 

73 Zob. Dr Dobosz: dzieci i młodzież coraz mniej sprawne fizycznie, 8.12.2016, 
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,412316,dr-dobosz-dzieci-i-mlodziez-coraz-mniej-
sprawne-fizycznie.html [data odczytu: 24.10.2017]. 

74 https://unicefkidpower.org/best-kids-fitness-trackers/  [data odczytu: 24.10.2017]. 
75 Ze strony projektu https://unicefkidpower.org/learn-more/ wynika, że z urządzenia UNICEF Kid 

Power – pod nadzorem nauczycieli – korzysta nawet 170.000 uczniów w szkołach na całym świecie. 
W sprzedaży są zestawy dla całych klas szkolnych (po 25, 30 i 40 sztuk). 

76 Z tego powodu, opaska UNICEF-u została w 2016 roku nawet uznana za jeden z 25 najciekawszych 
wynalazków; zob. The 25 Best Inventions of 2016; http://time.com/4572079/best-inventions-2016/, 
listopad 2016. 
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odżywiania). Wiele modeli działa w trybie asystenta, tj. aktywnie podsuwa 

użytkownikom sugestie związane z trybem życia. Doradzają podjęcie ćwiczeń 

fizycznych lub proponują właściwą dietę, np. sugerują ograniczanie liczby 

spożywanych kalorii. Tym samym, urządzenia te mogą promować uproszczony model 

postępowania, w którym za nadwagę odpowiada jedynie dieta oraz ilość ruchu  

(a pomijane są czynniki środowiskowe, genetyczne, kulturowe, finansowe). 

Urządzenia często stymulują współzawodnictwo pomiędzy znajomymi lub członkami 

rodziny (np. model Fitbit Zip), tzn. pozwalają – za pośrednictwem mediów 

społecznościowych – „pochwalić” się liczbą zrobionych danego dnia kroków  

i porównać to z wynikami innych osób. Wskazuje się, że dzieci mają dziś niewielką 

swobodę dysponowania własnym czasem; stawianie im wyzwań w postaci przejścia 

dodatkowych kilku kilometrów może rodzić frustrację związaną z niemożnością 

wykonania zadania lub zaniedbaniem pozostałych zajęć77. Problem braku ruchu  

u dzieci to bowiem nie tylko problem braku motywacji do ćwiczeń, ale m.in. efekt 

rosnącej presji ze strony rodziców i wielkiej ilości zajęć dodatkowych, która nie 

pozostawia dzieciom czasu na zabawę. To także efekt uzależnienia samych dorosłych 

od smartfonów, które usiłują „odkupić” na siłowniach i w salonach fitness.  

Na liczne negatywne konsekwencje postępującego uzależnienia dzieci i młodzieży od 

smartfonów i opasek monitorujących zdrowie wskazują nauczyciele. W wielu szkołach, 

także w Polsce, obowiązują dziś zakazy korzystania z telefonów komórkowych w czasie 

lekcji, a nawet w ogóle na terenie szkoły. Niedawno, szerokim echem w Wielkiej 

Brytanii odbiła się polityka jednej ze szkół, gdzie oprócz przynoszenia do szkoły 

smartfonów zakazano także korzystania ze smartwatchów i opasek monitorujących78. 

Komentarz: Stymulowanie pożądanych zachowań u dzieci i młodzieży  

(także i dorosłych) za pomocą opisanej tu technologii może nieść ze sobą szereg zalet. 

Przykładowo, jeden z modeli firmy Garmin jest wyposażony w aplikację, która pozwala 

rodzicom kontrolować ustawienia urządzenia, w tym np. „zarządzać obowiązkami 

domowymi dzieci”79. Mimo niezaprzeczalnych korzyści, widać też szereg zagrożeń. 

Podstawowe wiąże się z promowaniem u dzieci – dopiero budujących swoją 

tożsamość i poczucie własnej wartości – przesadnego zainteresowania własnym 

zdrowiem, wyglądem i sprawnością fizyczną. Wartości te mogą rosnąć do rangi 

kluczowych celów życiowych, spychając na drugi plan wartości bardziej pożądane, 

takie jak poczucie bycia członkiem akceptującej się wzajemnie wspólnoty, solidarności 

wobec słabszych, pogłębiania wiedzy i rozwijania samodyscypliny bazującej nie na 

urządzeniach zewnętrznych, ale na doskonaleniu charakteru..  

                                                      
77 Z. Taylor, When Fitbits are a terrible idea, 2.12.2015, 

https://www.washingtonpost.com/news/parenting/wp/2015/12/02/when-fitbits-are-a-terrible-
idea/?utm_term=.905df7def143 [data odczytu: 24.10.2017]. 

78 S. Morris, School clamps down on phones and Fitbits to ease body image worries, 12.07.2017, 
https://www.theguardian.com/society/2017/jul/12/gloucestershire-school-clamps-down-
smartphones-activity-trackers-pupils  [data odczytu: 24.10.2017]. 

79 https://unicefkidpower.org/best-kids-fitness-trackers/ [data odczytu: 24.10.2017]. 
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Osobna kwestia to problem możliwości subtelnej manipulacji użytkownikami aplikacji. 

Dziś podsuwają one rady w zakresie właściwego żywienia czy ilości ruchu, a także 

nagradzają (punktami) za wykonanie obowiązków domowych. Łatwo sobie jednak 

wyobrazić aplikacje i urządzenia, które stawiają użytkownikom cele patologiczne  

(np. zachowania niebezpieczne, a nawet terrorystyczne) i także nagradzają za ich 

osiąganie. Warto pamiętać, że – jak wszystkie urządzenia sieciowe - opaski są podatne 

na ataki hakerskie. Oznacza to ryzyko, że ktoś (firma, obcy rząd lub organizacja) zyska 

możliwość manipulowania zachowaniem osób korzystających z opasek80. 

Rekomendacje:  

1. Ministerstwo Edukacji powinno zaoferować wsparcie szkołom, które oddolnie 

wprowadzają zakazy korzystania z telefonów komórkowych nie tylko na 

zajęciach, ale także w ogóle na terenie szkoły. Ograniczy to negatywne 

oddziaływanie aplikacji monitorujących zdrowie. Podobny zakaz powinien 

obejmować opaski monitorujące zdrowie.  

2. Należy także przeprowadzić kampanię ogólnopolską, która uświadomi 

rodzicom negatywne skutki kupowania małym dzieciom tego typu urządzeń. 

Dzięki temu, podobne zakazy łatwiej będzie wprowadzać i egzekwować 

szkołom81.  

3. Elementem takiej kampanii powinno być zlecenie Instytutowi Badań 

Edukacyjnych MEN realizacji badania nt. stosunku nauczycieli, rodziców  

i dzieci do smartfonów (i pokrewnych urządzeń) w szkołach, a także – do 

właściwych sposobów ograniczania powodowanych przez nie problemów  

z koncentracją.  

 

Warto w ten sposób zadbać o zmianę świadomości w zakresie stosunku rodziców do 

nowych technologii w rękach dzieci. Prawdziwym rozwiązaniem problemu 

uzależnienia od mediów ekranowych, braku ruchu i otyłości nie jest bowiem zakup 

kolejnego urządzenia z ekranem, lecz przemyślana przebudowa stylu życia jednostek, 

całych rodzin i społeczeństw. [SB/MG] 

 

 
 

                                                      
80 Scenariusz taki przekonująco opisał w powieści pt. Zero (2016) austriacki dziennikarz, autor 

thrillerów naukowych, Marc Elsberg. 
81 Z pobieżnego oglądu prasy anglojęzycznej wynika, że dotychczas zakazy ustanawiane są zazwyczaj 

przez same szkoły. Często początkowo spotykają się one z oporem sporej części rodziców. Jednym  
z nielicznych wyjątków jest Bawaria, gdzie nakaz wyłączania smartfonów i innych nośników 
cyfrowych wpisano do ustawy o szkolnictwie. Zob. K. Domagała, Telefony komórkowe w szkołach: 
Zakaz służy najsłabszym, 15.05.2016, http://www.dw.com/pl/telefony-kom%C3%B3rkowe-w-
szko%C5%82ach-zakaz-s%C5%82u%C5%BCy-najs%C5%82abszym/a-19259071 [data odczytu: 
24.10.2017]. 


