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Słowa kluczowe:  

bezpieczeństwo kulturowe, cyberzaburzenia, cyfrowy kolonializm, 
ekonomia uwagi, hackowanie umysłów, psychologia technologii, 
suwerenność cyfrowa, technologie uzależniające, uzależnienie 
cyfrowe, weaponizacja informacji. 

Wprowadzenie 

Zauważono kiedyś, że gdyby rzeczywistość składała się tylko z tego, co 
widzialne, to wszelka nauka byłaby zbędna. Dla rozumienia świata 
wystarczyłaby wiedza potoczna, ewentualnie wspomagana działaniami 
służb wywiadowczych, gdyby trzeba było docierać do informacji na 
temat tego, co w zasadzie jest widzialne, ale, ze względu na czyjeś 
interesy, jest ukrywane1. 

Rzeczywistość jednak nie jest tak prosta, jak nam się to niekiedy 
wydaje – np. gdy mamy szczęście żyć w czasach spokoju, miast zamętu 
i dzięki swej stabilności rzeczywistość społeczna wydaje się być 
prostsza. W istocie na nasze życie oraz na bezpieczeństwo narodowe 
często wpływ mają rzeczy ze swej natury trudno uchwytne. Potrzeba 
odsłaniania tego, co trudno uchwytne, jest jednym z podstawowych 
zadań analityków bezpieczeństwa. W grudniu 2017 roku Ośrodek 
Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi CBB ASzWoj zorganizował 
konferencję pt. Suwerenność cyfrowa a bezpieczeństwo narodowe. 

                                                      
1 Marx 2003. 
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Badając tę tematykę, doszliśmy do wniosku, że obecnie do kluczowych 
aspektów tej suwerenności należy umiejętność przeciwdziałania 
niektórym skutkom oddziaływania na społeczeństwo ze strony 
cyfrowych technologii uzależniających (dalej: CTU). Jest bowiem tak,  
że w wiele z urządzeń i usług cyfrowych ich projektanci – świadomie 
lub nieświadomie – wbudowali mechanizmy, które mają uzależniać 
ich użytkowników2. 

Niniejszy Biuletyn OSnWC został specjalnie przygotowany dla 
uczestników konferencji „Cyfrowe technologie uzależniające  
a bezpieczeństwo państwa” zorganizowanej przez nasz Ośrodek 13 
grudnia 2018 roku. O ile wiemy, jest to pierwsze w Polsce badawcze 
przedsięwzięcie konferencyjne, gdzie podejmowana jest 
systematyczna, interdyscyplinarna próba uchwycenia nowego, 
ważnego – nie tylko w kontekście spraw naszego kraju – zjawiska. 
Celem konferencji jest zdiagnozowanie stanu i perspektyw rozwoju 
CTU oraz wiążących się z nimi zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa. 

Dość powszechnie uważa się, że uzależnienia, w tym od urządzeń 
cyfrowych, mają negatywne konsekwencje przede wszystkim dla 
psychiki jednostek, ale także dla społecznego dobrostanu. Dopiero 
jednak od niedawna dostrzega się, że powszechność i głębokość 
uzależnień obywateli rodzi także wielowymiarowe zagrożenia dla 
bezpieczeństwa państwa3. Najbardziej banalny może przykład 
widzieliśmy w lecie 2018, gdy media donosiły o ratownikach wodnych, 
którzy miast pilnować kąpiących się, wpatrywali się w ekrany 
smartfonów4. Z perspektywy bezpieczeństwa państwa, zagrożeń jest 
dużo więcej, jak np. ryzyko dekoncentracji u ochroniarzy i kierowców 
VIP-ów, którzy w przerwach między czynnościami ochronnymi  
(np. czekając na parkingu) nie mogą oderwać oczu od swoich 
smartfonów czy nieopatrzne ujawnianie w Sieci wrażliwych danych 
przez żołnierzy i pracowników służb. Te przykłady ilustrują to, co już 
stało się dla opinii publicznej widzialne, choć niekoniecznie pozwalają 
zrozumieć szerszy kontekst. 

Mechanizmy psychologiczne i społeczne konsekwencje uzależnień od 
technologii są już w znacznej mierze rozpoznane. Ale w przypadku 

                                                      
2 Mechanizmy te jako jeden z pierwszych w przystępnej, przeglądowej formie 

wskazał Tristan Harris, b. pracownik Google’a, w znanym artykule „How 
Technology is Hijacking Your Mind — from a Magician and Google Design 
Ethicist” – zob. Harris 2016. 

3 Ryan 2018. 
4 Podlaska 2018. 
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zjawiska rozwoju i zastosowania technologii uzależniających, 
zwłaszcza cyfrowych, na masową skalę jest zgoła inaczej.  
W porównaniu ze społeczną rangą zjawiska literatura naukowa na 
temat CTU jest znikoma. Hasło „technologie uzależniające” nie 
funkcjonuje w dostatecznie szerokim obiegu. 

Zadaniem niniejszego tekstu oraz całego Biuletynu jest pogłębione 
wprowadzenie w tematykę konferencji.  

Definicje 

Zgodnie z dobrym badawczym obyczajem, by ograniczyć 
nieporozumienia, proponujemy robocze (mając świadomość,  
że między ekspertami występują poważne różnice zdań) definicje 
podstawowych pojęć dotyczącej problematyki CTU. 

Uzależnienie: sytuacja, w której człowiek powtarzalnie podejmuje 
działania stojące na przeszkodzie realizacji tych celów, które są przez 
niego deklaratywnie akceptowane jako właściwe; wiąże się to 
zazwyczaj z naruszeniem zdolności podmiotu do realizowania jego 
podstawowych ról społecznych.  

Uzależnienie od technologii: nawykowe sięganie po rozwiązania 
wsparte technologiami nawet wtedy, gdy wybrane cele w niemniej 
efektywny sposób mogą być osiągnięte bez ich użycia, zwłaszcza zaś 
gdy oznacza to opóźnienie lub wykluczenie możliwości osiągnięcia 
jakichś ważnych dla jednostki/zbiorowości wartości lub interesów.  

Cyfrowe technologie uzależniające: specjalnie, choć nie zawsze z taką 
intencją, zaprojektowane konfiguracje bodźców informacyjnych 
formujące nawyki powtarzalnego, kompulsywnego korzystania  
z pewnych usług sieciowych. Zadaniem CTU jest w szczególności jak 
najdłuższe przytrzymanie użytkownika przed ekranem, a po jego 
„odłączeniu się” skłonienie do ponownego korzystania z danej usługi 
cyfrowej. 

Zakładamy, że w trakcie dalszych badań, a może już podczas naszej 
konferencji, definicje te mogą zostać rozwinięte, skorygowane, bądź 
zastąpione innymi, bardziej wydajnymi poznawczo. 

Cyfrowe technologie uzależniające a rozwój Internetu 

Rozkodowanie, jak CTU działają, odtworzenie wewnętrznej mechaniki 
uzależnień traktowanych jako swoiste czarne skrzynki, jest samo  
w sobie zadaniem fascynującym. Jednak nas najbardziej frapują te 
społeczne konteksty (uwarunkowania i konsekwencje) obecności CTU, 
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które są kluczowe w perspektywie bezpieczeństwa państwa. By ten 
wymiar spraw uchwycić, zacznijmy od kwestii szerszej: Czy bez wzięcia 
pod uwagę CTU możemy w ogóle zrozumieć dynamiczny rozwój 
Internetu, jego ogromne gospodarcze, kulturowe i polityczne 
znaczenie? Czy bez świadomego projektowania i wykorzystywania CTU 
możliwa byłaby szybka i wielka ekspansja takich firm/aplikacji jak 
Google i Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, Twitter?  

Gdy wygłasza się wykład o Internecie, postępie cyfryzacji, mediach 
społecznościowych, o kulturze fake newsów etc., to zwykle przytacza 
się dane ilustrujące niezwykłą dynamikę zasięgu tych zjawisk.  
Na przykład, podaje się, że od roku 1998 do dziś – czyli przez 20 lat  
– ogólna liczba użytkowników Internetu na świecie wzrosła z 147 
milionów do 4.2 miliarda5. Rzadko jednak idzie się dalej, poprzestając 
na ekscytacji skalą samych danych. Rzadko stawia się pytanie  
o mechanizmy – psychologiczne, społeczne, ekonomiczne, kulturowe 
 – które taką dynamikę umożliwiały i napędzały.  

Chociaż dynamika Internetu nie jest zagadnieniem, które leży  
w centrum naszego zainteresowania, przypuszczamy, że jednym ze 
źródeł tej dynamiki, w pewnym sensie warunkiem niezbędnym dla tak 
błyskawicznej ekspansji Sieci było wykorzystanie mechanizmów 
psychicznych stymulacji i uzależnień. To dzięki tym mechanizmom 
możliwe stało się tak szybkie i rozległe – geograficznie i kulturowo  
– „przypięcie” miliardów ludzi do rozwijającej się Sieci. To dzięki iście 
wirusowemu potencjałowi technologii uzależniających 
skomercjalizowano czas spędzany w Sieci przez użytkowników.  
To dzięki aktywacji przez CTU ośrodków przyjemności w mózgu 
możliwe było zaprzęgnięcie miliardów konsumentów „darmowych” 
produktów – takich jak Google i Facebook – do pełnienia roli 
prosumentów (współwytwórców). To dzięki CTU możliwa była 
monetyzacja czasu spędzanego przez osoby korzystające z Internetu, 
monetyzacja ich uwagi, w ramach rozwijającej się ekonomii uwagi. 

W tym kontekście za bardzo przydatną uznajemy metaforę, jaką 
posłużył się niedawno wybitny historyk współczesności, Timothy 
Snyder. Określił on Internet jako „wir stymulacji”6. Korzystając z tej 
metafory zarysujmy ogólny model szerszego procesu, jaki nas 
interesuje: 

                                                      
5 Thomas i in. 2018. 
6 Snyder 2018: 159. 
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(1) stymulacja umysłu  (2) zaciekawienie  (3) interaktywność   
(4) „przypięcie” do Sieci  (4) gromadzenie danych  (5) nowe 

możliwości przewidywania zachowań i oddziaływania na nie. 

Dźwięk, obraz, ruch, informacja słowna – to bodźce, które stymulują 
umysł. Ponieważ w przypadku Internetu jest to stymulacja 
interaktywna – człowiek do pewnego stopnia może wybierać bodźce, 
jakim podlega – budowana jest tu iluzja podmiotowości, 
podmiotowości, która jawi się znacznie głębsza, niż ta, jaka ma miejsce 
faktycznie. To ta iluzja podmiotowości, której podłożem są pętle 
dopaminowe, czyli seryjne pobudzanie w mózgu ośrodka przyjemności 
odpowiada za „przypięcie” użytkowników do Sieci. Aktywnie poszukują 
oni tego typu stymulacji, jakimi Internet dysponuje. Już tu pojawia się 
(dla użytkownika) niewidzialność – nie jest on świadomy ani 
ograniczeń swej podmiotowości: chociaż podczas surfowania po Sieci 
wybór użytkownika może być ogromny, to nie jest dowolny.  
Nie rozumie też, a na początku często w ogóle nie dostrzega, 
mechanizmów uzależniających, które powodują przypięcie, a w razie 
odłączenia się od Sieci, potrzebę ponownego powrotu. Co więcej,  
z tego faktu, iż użytkownik jest w stanie uświadomić sobie to, że 
podlega uzależnieniu, wcale nie wynika (podobnie jak przypadku 
alkoholizmu i narkomanii), że jest on w stanie się temu uzależnieniu 
przeciwstawić. Ale na powyższym niewidzialność się nie wyczerpuje. 

Łącząc się z Internetem zostawiamy ślady, chcąc nie chcąc, mówimy 
innym coś na swój temat. Gromadzenie ogromnych ilości danych na 
nasz temat to kolejny, dopiero od niedawna nieco szerzej 
uświadamiany wymiar naszej obecności w Sieci oraz zarazem paliwo 
jej rozwoju. Dane jako paliwo nowoczesnego biznesu to jeden  
z czynników tłumaczący „darmowy” charakter wielu usług sieciowych. 
Kolejna, nadal słabo dostrzegana, nawet przez specjalistów od 
bezpieczeństwa, warstwa tego całego procesu, to powstanie 
ogromnych baz danych (Big Data), które, gdy przeszukuje się je za 
pomocą specjalnie skonstruowanych algorytmów umożliwiają 
uzyskiwanie nowych, w sensie historycznym bezprecedensowych 
wglądów w zasady funkcjonowania umysłów jednostek oraz dynamikę 
grup społecznych. Z kolei na kanwie tych – ciągle testowanych  
i poprawianych (m.in. w ramach uczenia maszynowego) algorytmów 
następuje doskonalenie CTU. 

Jak się zdaje, mało kto dostrzega, że zastosowanie takich algorytmów 
na masową skalę (także przez firmy sprzedające muzykę i produkcje 
telewizyjne – vide Netflix) zbiegło się z wytworzeniem swoistej kultury 



Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 
 

 

9 
 

i całego przemysłu fake newsów, w tym z powstaniem licznych firm 
i firemek internetowych zakładanych z zamysłem siania fake newsów 
jako sprawdzonego już sposobu generowania dochodów pochodnych 
wobec wysokiej klikalności i pozyskiwania automatycznych reklam. 
Jedna z podatności ludzkich umysłów polega bowiem na tym, że fake 
newsy zawierające wiadomości jednocześnie złe i fałszywe  
w kulturowym ekosystemie informacyjnym (albo przynajmniej  
w niektórych jego częściach) łatwo wypierają wiadomości prawdziwe  
i dobre. Pewne możliwe cywilizacyjne skutki tej ostatniej sytuacji 
sygnalizujemy poniżej. 

Tę część zakończmy uwagą, że najprawdopodobniej bez świadomego, 
coraz bardziej wyrafinowanego stosowania CTU nie byłby możliwy tak 
dynamiczny i przełomowy dla zasad funkcjonowania dzisiejszej 
gospodarki rynkowej rozwój konglomeratu amerykańskich gigantów 
technologicznych, określanych jako GAFA lub GAFAM – Google, 
Amazon, Facebook, Apple i Microsoft7. Inaczej mówiąc, bez 
manipulacji za pomocą CTU ten nasz nowy wspaniały cyfrowy świat 
pewnie nie byłby możliwy. Zilustrujmy to garścią uwag na temat relacji 
między zjawiskiem/technologią mikrotargetingu a CTU. 

Mikrotargeting, CTU a potencjał manipulacji 

Mikrotargeting to, najprościej mówiąc, przesyłanie komunikatów jak 
najbardziej dopasowanych do małych grup społecznych, aż do 
poziomu konkretnej jednostki ludzkiej włącznie8. 

Po wstępnym zapoznaniu się z tematem nie trzeba szczególnego 
namysłu, by zobaczyć wzajemne – obecne i potencjalne – działające  
w trybie sprzężenia zwrotnego związki między mikrotargetingiem  
a CTU. Warunkiem skuteczności mikrotargetingu jest posiadanie na 
temat wybranych grup/jednostek dostatecznie dużej liczby danych; na 
tyle obszernej, by możliwe było zbudowanie indywidualnych lub 
dopasowanych do względnie niedużych grup/typów osób profili 
osobowościowych. Dopiero na bazie takich, dopasowanych profili 
można istotnie zwiększyć, w porównaniu do przekazu skierowanego do 
dużych grup społecznych, skuteczność przekazu perswazyjnego. 

Im więcej czasu dana jednostka (lub grupa ludzi) spędza w sieci, tym 
więcej danych na swój temat pozostawia. Tym lepsze zatem (jeśli 
posiadamy odpowiednie algorytmy umożliwiające wydobywanie  

                                                      
7 Zob. np. Mistewicz 2016. 
8 Zob. np. Śliwa 2018. 
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z „surowych” danych właściwych informacji) mogą być profile używane 
do mikrotargetowania. Ale rzecz działa to – a przynajmniej może 
działać – także „w drugą” stronę. Im dokładniejszy profil jednostki 
posiadamy, nie tylko tym bardziej skutecznie możemy ją przekonać do 
decyzji konsumenckich lub politycznych, możemy również „pod” nią 
skonstruować szczególny dla danej jednostki profil jej uzależnienia. 
Możemy uzależniać ją od danego typu przekazu (muzyki, filmu, obrazu) 
i/lub produktu głębiej, trwalej niż jest to możliwe bez indywidualnego, 
pogłębionego profilu. Mamy zatem do czynienia z taką oto sekwencją 
faz i mechanizmów: 

(1) bodźcowanie  (2) skupienie uwagi  (3) uzależnienie  (4) 
dłuższe przytrzymanie przy Sieci  (5) gromadzenie danych  (6) 

mikrotargetowanie  (7) wpływ na zachowania jednostki/grupy  
(8) głębsze uzależnianie za pomocą sprofilowanych technik (9) 

skuteczniejszy wpływ 

Wyłania się tu szczególna pętla potencjalnego (a może już trwającego) 
psychotechnicznego wyścigu zbrojeń: udoskonalone techniki 
psychologicznego targetowania umożliwią udoskonalanie technik 
uzależniających przez dopasowywanie ich do indywidualnych 
właściwości jednostek, a to z kolei zwiększy poziom skuteczności 
perswazyjnej targetowania. W całym tym procesie już niebawem 
kluczowa będzie rola systemów sztucznej inteligencji specjalnie 
budowanych tak, by w sposób zautomatyzowany przeprowadzać 
użytkownika przez koleje pętle – spiralą pod górę, w stronę większej 
skuteczności – mikrotargetowania, uzależniania i manipulacji. 

Cywilizacyjny wymiar uzależnień cyfrowych 

Uzależnienia jako zjawisko psycho-społeczne pewnie mają tak długą 
historię jak sama ludzkość. Jednak wcześniej, przed epoką powstania 
sieciowego cyberświata, uzależnienia trzymano na uwięzi za pomocą 
rozmaitych mechanizmów kulturowych; były spychane na margines 
życia społecznego, a jeśli nawet potrafiły się sytuować w centrum tego 
życia (np. niektóre przypadłości elit i celebrytów), to systemy 
społeczne za pomocą różnych mniej lub bardziej spontanicznych 
sposobów reagowania potrafiły utrzymywać świat uzależnień pod 
kontrolą, co najmniej pod względem ich społecznego zasięgu  
i oddziaływania. 

Tymczasem, wiele wskazuje na to, że wraz z rozwojem świata 
cyfrowego nastąpiło poważne przeskalowanie uzależnień, na tyle 
poważne, iż można już mówić lub trzeba będzie to robić niebawem,  
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o tym, że uzależnieniu cyfrowemu nie podlega już drobna część 
zbiorowości, a raczej część wyrażana co najmniej za pomocą odsetków 
dwucyfrowych, a niekiedy nawet stanowiąca większość (ponad 50%) 
danej zbiorowości. 

Jeśli tak jest, to wydaje się, że mamy do czynienia z nową cywilizacyjną 
jakością. Że świat cyfrowy, to świat zachowań uzależnionych. Co to 
może znaczyć dla społecznej oraz duchowej kondycji ludzkości, a 
nawet dla natury naszego człowieczeństwa, to pozostaje jeszcze do 
zbadania9. 

Nie wiemy, jak daleko postąpi asymetria zasobów między bogatymi  
i potężnymi, a ubogimi i słabymi w dysponowaniu nowymi 
technologiami wpływu społecznego. Przecież kumulacja różnorodnych, 
licznych, coraz bardziej wydajnych technik takiego wpływu w rękach 
nielicznych środowisk, wyposażonych w systemy samouczącej się 
(nawet w ograniczonym stopniu) sztucznej inteligencji będzie oznaczać 
nową dynamikę już trwającego cyfrowego wyścigu zbrojeń. 

Uzależnienie kolejnych grup ludzi od ciągle nowych bodźców będzie 
prowadzić do przebudowy struktury i natury więzi społecznych. 
Długofalowo, w planie społecznym, gospodarczym i kulturowym 
konsekwencją CTU staje się osłabienie i rozpad więzi rodzinnych, 
trudności wychowawcze w rodzinie i szkole, dekoncentracja  
u pracowników na stanowiskach wymagających stałej uwagi  
i pogorszenie stanu zdrowia ludności.  

Nie to jednak chcemy postawić w centrum naszego namysłu. Chcemy 
skupić się na tych zastosowaniach CTU, które wiążą się z kwestiami 
bezpieczeństwa RP. 

CTU a bezpieczeństwo narodowe 

Wielkie bazy danych z informacjami na temat obywateli RP, często 
własność podmiotów zagranicznych, umożliwiają dogłębny wgląd  
w indywidualne oraz zbiorowe potrzeby, wartości i preferencje.  
Na kanwie tej wiedzy stosunkowo prosto jest oddziaływać na psychikę 
zarówno precyzyjnie wybranych jednostek (np. osób z bezpośredniego 
otoczenia kierownictwa państwa), jak i grup społecznych lub całych 
populacji. Jak przeciwdziałać próbom wykorzystania tych podatności  
w obszarach kluczowych dla cyfrowej suwerenności Polski (np. próbom 
obcych ingerencji w wybory, szantażowania VIP-ów lub rekrutacji 
agentury)? 

                                                      
9 W tej kwestii  zob. Zybertowicz z zespołem 2015. 
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Inny problem to bezpieczeństwo kulturowe, które zawsze wiąże się 
– nawet przy największym stopniu wolności i otwartości – z pewnym 
priorytetem form przekazu właściwego dla kultury macierzystej  
w stosunku do kultur innych. Można powiedzieć, że historycznie 
przetrwały te kultury, które taką przewagę (wynikającą przecież nie 
tylko z samej atrakcyjności przekazu) potrafiły sobie zapewnić. Stąd 
m.in. wielka rola systemów edukacji publicznej. Tymczasem wsparte 
przez CTU giganty technologiczne (nie tylko media społecznościowe, 
bo przecież Amazon i Google w zasadzie nimi nie są) często łączą 
wysoką atrakcyjność przekazu z jego błahością. Ale to tylko jedno  
z zagrożeń dla bezpieczeństwa kulturowego, zagrożeń powodujących 
trudne do przeciwdziałania zaburzenie przekazu podstawowych 
wartości ważnych dla sprawnego funkcjonowania państwa. 

Wiele wskazuje na to, że pewne CTU, które „przytrzymują” ludzi przed 
ekranami, jakoś się sprzęgają z tym typem przekazów społecznych, 
który ma charakter dezintegracyjny – de-racjonalizują, generują lub 
nasilają podziały społeczne, rażąco upraszczają obraz ważnych 
fragmentów rzeczywistości. W tym kontekście, można powiedzieć, że 
stosowanie CTU przyczynia się do destrukcji tej kulturowej 
infrastruktury umysłu, jaką jest kanon wspólnych wartości, mitów  
i bohaterów. 

Ważnym, badawczo i analitycznie zaniedbanym problemem jest 
odróżnienie tych CTU, które w zasadzie wyewoluowały spontanicznie, 
wraz z rozwojem Internetu od tych, które zostały specjalnie stworzone 
w celach manipulacyjnych (czy to rynkowych, czy politycznych). 
Podobnie potrzebna jest zdolność odróżniania, kiedy CTU wyłaniają się 
i są stosowane jako narzędzie towarzyszące rozwojowi rynkowemu 
wybranych firm (np. należących do GAFAM), kiedy zaś tworzone są  
i stosowane na potrzeby podmiotów mających cele polityczne i/lub 
szpiegowskie (także z zakresu business intelligence).  

Nie kwestionujemy, że w wielu wymiarach rewolucja cyfrowa przynosi 
Polsce i Polakom liczne korzyści. Czy jednak za cenę niewątpliwej 
wygody nie godzimy się czasem na narażenie własnego 
bezpieczeństwa – i jednostkowego, wspólnotowego? Dlatego chcemy 
rozważyć: 

 Czy rozumiemy, czym są CTU? Czy wiemy, jak działają? Czy zawsze 
rozpoznajemy fakt ich wykorzystywania? Jakie działania edukacyjne 
na tym polu należy podjąć i do jakich środowisk skierować je  
w pierwszej kolejności? 
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 W jakich obszarach funkcjonowania państwa CTU generują 
szczególne ryzyka?  

 Czy mamy należycie zdiagnozowane psychologiczne, ekonomiczne, 
społeczne oraz związane z bezpieczeństwem państwa skutki użycia 
tych technologii? 

 Jak CTU są (lub mogą być) sprzężone z technologiami wojny 
informacyjnej oraz już rozpoznanymi cyberzagrożeniami i 
cyberzaburzeniami? 

 W jakim zakresie instytucje RP są świadome obecności CTU i tę 
obecność potrafią monitorować? Czy należałoby zainwestować 
większe środki w badania nad specjalnymi technologiami 
poświęconymi detekcji stosowania CTU i ich neutralizacji? 

 Jak głęboko można penetrować ludzki umysł dzięki zastosowaniu 
CTU? Czy to samo można uczynić z tkanką społeczną? Czy można 
programować społeczne, kontrolowalne (np. za pomocą środków 
wojny informacyjnej) fale cyfrowych uzależnień? 

 W jakim stopniu obecnie dostępne CTU można wykorzystywać  
w celu wywoływania społecznych obsesji, urazów, do odwracania 
uwagi, przeskalowywania społecznej percepcji zjawisk,  
np. zagrożeń? 

 Jak CTU można wykorzystywać do zwiększania lub zmniejszania 
produktywności osób, grup pracowniczych poddanych planowemu 
oddziaływaniu? Czy znane są przypadki wrogich operacji tego typu? 

 Czy należałoby rekomendować powszechne używanie aplikacji 
monitorujących korzystanie przez użytkowników z urządzeń 
podłączonych do Sieci pod kątem CTU – np. zwłaszcza w 
odniesieniu do osób związanych z funkcjonowaniem infrastruktury 
krytycznej RP? 

 Przedstawicieli jakich środowisk i instytucji należałoby w pierwszej 
kolejności przeszkolić w zakresie radzenia sobie z CTU? 

 Jakie są perspektywy dalszego zamierzonego, profesjonalnego 
rozwoju CTU? Czy wiemy jakie środowiska badawcze, biznesowe 
i/lub militarne tu przodują? 

 Czy troska o bezpieczeństwo kulturowe RP może przebiegać na 
poziomie prawnych regulacji co najmniej niektórych CTU? 
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 Które z tych technologii są na tyle agresywne, że wymagają 
niezwłocznego uregulowania prawnego? 

 Jaka powinna być rola państwa w ochronie obywateli przed CTU?  

Bez kompleksowego podjęcia wyłaniających się tu problemów, 
narażamy się na ryzyko, że ktoś inny w pełni „umebluje” nam cyfrową 
rzeczywistość, co będzie oznaczało także istotny wpływ na świadomość 
oraz podświadomość zbiorową Polaków. 

Wybór tekstów z Biuletynów OSnWC 

Dokonując wyboru tekstów wcześniej umieszczonych  
w comiesięcznych Biuletynach naszego Ośrodka chcieliśmy ukazać 
wielowymiarowość obecności CTU i ich potencjał manipulacyjny. 

Na przykład aplikacja fitnessowa „Strava” umożliwia lokalizację tajnych 
baz wojskowych, aplikacja do monitorowania aktywności, treningów  
i snu „Polar Flow”, współpracująca z zegarkami sportowymi marki 
„Polar”, umożliwiała podgląd tras przebytych przez innych 
użytkowników aplikacji. 

Efektem wcześniej zbudowanych uzależnień stała się widoczna bodaj 
czy nie we wszystkich współczesnych kulturach potrzeba robienia  
i umieszczania w Sieci selfies. Jest to potrzeba tak silna, że nie brak 
przykładów, iż nie potrafili się jej opierać nawet wyszkoleni 
funkcjonariusze tajnych służb różnych państw. Podobny charakter  
– w sensie psychologicznym – ma niedawno wytworzona u osób 
uprawiających sport potrzeba dzielenia się ze znanymi i nieznanymi 
sobie osobami szczegółowymi informacjami o przebiegu swoich 
treningów (np. biegu, jazdy na rowerze). Pewna warstwa mechanizmu 
tego zjawiska wygląda tak: 

(1) potrzeba aktywności fizycznej  (2) potrzeba zapisywania swej 
aktywności   

(3) potrzeba dzielenia się z innymi  (4) uzależnienie się od lajków 
(dopaminowych bonusów)  (5) powtórz pętlę! 

Ale powyższy schemat to tylko jeden wymiar rzeczywistości. Wymiar 
kolejny stanowi gromadzenie i przetwarzanie danych o wszelkich, 
coraz bardziej ekshibicjonistycznych formach naszej aktywności. 
Wymiar następny to wykorzystywanie tych danych do  przewidywania 
zachowań jednostkowych jak i masowych oraz do manipulowania nimi. 

Do innych form uzależnienia mogą prowadzić np. opaski monitorujące 
zdrowie dzieci. Obsesyjne zbieranie punktu za „właściwe” odżywiania 
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się może prowadzić do zaburzeń odżywiania, a także do pewnego 
odwrócenia się od naturalnych procesów kulturowych. Mianowicie, 
niektóre grupy społeczne, głęboko zanurzone w rzeczywistość cyfrową 
(może należałoby mówić: osaczone przez świat cyfrowy) mogłyby 
podlegać innemu niż było to dotąd w historii procesowi tworzenia 
tożsamości – mechanizm kulturowy, oparty na interakcjach 
międzyludzkich może zostać zastąpiony przez technologiczne, cyfrowe 
właśnie, formowanie tożsamości. Do takiej zmiany mogą przyczynić się 
np. aplikacje wspomagające utratę wagi i w ten sposób zarazem 
przebudowujące sposób postrzegania wartości własnej osoby przez 
użytkowników takich aplikacji. 

Sygnalizowaliśmy też uzależniające mechanizmy hazardowe w grach 
komputerowych online, ale akurat zdaje się, że tego typu tematyka 
jest już nieźle przebadana. Do nowych, wcześniej nieznanych 
niebezpiecznych tendencji społecznych mogą przyczyniać się 
wspomagane przez sztuczną inteligencję seks-roboty. W 2017 roku 
chińskie władze nakazały zamknięcie pierwszej w kraju wypożyczalni 
seks-lalek, zapewne w obawie jakiejś deformacji relacji społecznych.  

Jak napisaliśmy w jednym z komentarzy do projektu darmowego 
Internetu od Facebooka: „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”. Można tego typu politykę uznać 
za jeden z przejawów cyberkolonializmu10. 

Jesteśmy też krytycznie nastawieni do aplikacji, które umożliwiają 
rodzicom kontrolę nad zarządzaniem obowiązkami domowymi dzieci. 
Mimo korzyści, widzimy też szereg zagrożeń, które określamy tak: 
„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”.  

                                                      
10 Por. Gawkowski 2018.  
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Wskazujemy też, że w niektórych przypadkach, np. aplikacji 
wpomagających kontrolowanie swej wagi, „udostępnianie darmowych 
wersji aplikacji dzieciom może być próbą uzależnienia młodych 
konsumentów od produktu, który dorosłym oferowany jest odpłatnie 
– podobnie jak czyni to branża gier komputerowych”.  

Z kolei popularne aplikacje randkowe, Tinder-opodobne w jakimś 
stopniu prowadzą do zaniku potrzeby (a potem i umiejętności) 
nawiązywania głębokich relacji międzyludzkich. Skoro bowiem dla 
wielu osób coraz łatwiej jest znaleźć kolejnego, nowego partnera,  
to dlaczegóż miałoby się podejmować czaso- i emocjo-chłonny wysiłek 
naprawiania związku, w którym jest się już obecnie.  

Warte uwagi są też nowe techniki budowania lojalności klientów  
– np. stosowane przez firmę Apple. Innym przykładem techniki 
uzależniającej jest praktyka YouTube’a, który na podstawie 
utajnionych algorytmów podsuwa nam do obejrzenia kolejny, 
nieprzypadkowo wybrany film. Algorytmy sztucznej inteligencji 
dopasowane do zainteresowań (często wcześniej z rozmysłem 
wytworzonych) użytkowników filmów przez YT oraz Netflixa nie tylko 
zwiększają czas spędzany przez ekranem. Okazało się, że już można 
powiedzieć, że nie jest to społecznie neutralne narzędzie, gdyż 
algorytmy YT wyewoluowały tak, że podsuwając filmiki fake newsowe, 
spiskowe, nasączone zradykalizowanymi przekazami wytwarzają 
polaryzacyjne, dezintegracyjne efekty społeczne.  

Następuje przenoszenie zainteresowania, a potem i lojalności ze 
świata realu na konstrukty świata cyfrowego. Nie jest to neutralne dla 
bezpieczeństwa narodowego. Przenoszenie nie tylko swej uwagi, ale 
także lojalności – zwłaszcza przez młode pokolenie – ze świata 
bezpośrednich relacji międzyludzkich na świat cyfrowych aplikacji 
może prowadzić do utraty wpływu polityki publicznej – właściwej dla 
wizji dobra wspólnego – na zachowania mas ludzkich i do ich 
zobojętnienia na zagrożenia wobec własnej kultury, własnego państwa 
i narodu.  

Jeśli nie chcemy, by wir cyfrowych stymulacji pochłaniał wiele z tego, 
co dla nas cenne, to mechanizmy i konsekwencje działania CTU 
musimy nie tylko dobrze rozpracować poznawczo. Musimy potrafić 
również skutecznie się im przeciwstawiać. [7/3] 
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Rosja wprowadza ograniczenia korzystania przez 
żołnierzy ze smartfonów i mediów społecznościowych11  

KOMUNIKAT 

14 września 2018. Rząd Federacji rosyjskiej złożył 6 września br.  
w Dumie projekt ustawy12 zmieniającej „Ustawę o statusie 
żołnierzy”13. Celem noweli jest wprowadzenie zakazu ujawniania przez 
żołnierzy w mediach tradycyjnych i społecznościowych określonych 
typów informacji. Zabronione ma stać się publikowanie zdjęć, nagrań 
filmowych i innych danych – a szczególnie danych geolokalizacyjnych  
– które pozwoliłyby na ustalenie, że ktoś jest żołnierzem i gdzie 
stacjonuje. 

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że, jak dowodzą 
doświadczenia z Syrii i innych operacji armii rosyjskiej, „żołnierze są 
przedmiotem szczególnego zainteresowania służb specjalnych innych 
państw oraz organizacji terrorystycznych i ekstremistycznych”14.   

Problem robienia sobie zdjęć i publikowania ich w Internecie wraz  
z danymi lokalizacyjnymi przez żołnierzy uczestniczących  
w operacjach bojowych i ćwiczeniach dotyka rosyjskie siły zbrojne od 
co najmniej 2014 roku15. Dotychczas próbowano wprowadzić w tej 
sprawie wytyczne dla członków sił zbrojnych i pracowników wojska 
oraz doprowadzić do stosowania jedynie starszych modeli telefonów  
– pozbawionych aparatów fotograficznych i modułu GPS16. Równolegle 
pojawiły się informacje, że niektórzy dowódcy jednostek dosłownie 

                                                      
11 Opracowanie ukazało się w „Biuletynie OSnWC” nr 18, wrzesień 2018, s. 7-8. 
12 О внесении изменения в статью 271 Федерального закона „О статусе 

военнослужащих”, 6.09.2018, http://sozd.duma.gov.ru/download/8E352193-
EAF5-4851-8925-43CB490C18FA [odczyt: 14.09.2018]. 

13 Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №22, ст. 2331; 
2008, №52, ст. 6235. 

14 О внесении изменения в статью 271 Федерального… (s. 1 uzasadnienia 
projektu). 

15 Zob. np. film dokumentalny Simona Ostrovsky’ego Selfie Soldiers: Russia Checks 
in to Ukraine, 16.06.2015, 
https://www.youtube.com/watch?v=2zssIFN2mso&t= [odczyt:14.09.2018]; por. 
S. Gallagher, After many opsec fails, Russia seeks to ban soldier social media 
spoilers, 9.12.2018, https://arstechnica.com/tech-policy/2018/09/after-many-
opsec-fails-russia-seeks-to-ban-soldier-social-media-spoilers/ [odczyt: 
14.09.2018]. 

16 Zob. sygnał opublikowany w „Biuletynie OSnWC” nr 12 z lutego 2018 r.: 
Rosyjskie siły zbrojne zabraniają żołnierzom i pracownikom wojska używania 
smartfonów, s. 13.  

http://sozd.duma.gov.ru/download/8E352193-EAF5-4851-8925-43CB490C18FA
http://sozd.duma.gov.ru/download/8E352193-EAF5-4851-8925-43CB490C18FA
https://arstechnica.com/tech-policy/2018/09/after-many-opsec-fails-russia-seeks-to-ban-soldier-social-media-spoilers/
https://arstechnica.com/tech-policy/2018/09/after-many-opsec-fails-russia-seeks-to-ban-soldier-social-media-spoilers/
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przybijali do ścian telefony zabrane żołnierzom, którzy korzystali z nich 
w niedozwolonych strefach17.   

Komentarz:  Proponowana nowelizacja „Ustawy o statusie żołnierzy” 
to kolejna próba poradzenia sobie przez Rosję z efektami 
rozpowszechnienia się cyfrowych technologii uzależniających. Jak 
wskazaliśmy już kilkakrotnie w „Biuletynach OSnWC”, technologie te 
stają się poważnym problemem cywilizacyjnym. Będzie on dotyczył 
także kolejnych grup nie tylko rosyjskich poborowych. Należą oni do 
pokolenia, które ma trudności z funkcjonowaniem bez smartfonów  
i ciągłego podłączenia do Internetu. Podobny do rosyjskiego problem  
– dotykający m.in. państw NATO – dotyczy urządzeń i oprogramowania 
wykorzystywanego do monitorowania wysiłku fizycznego. Dzięki 
analizie zgromadzonych za pomocą tych urządzeń danych można 
odkryć m.in. tożsamość i miejsce stacjonowania oraz zamieszkania 
żołnierzy, pracowników tajnych służb i pracowników wojska. Działające 
w ten sposób aplikacje Strava i Polar zostały opisane w „Biuletynach 
OSnWC”18.   

Rekomendacja: Na podstawie rosyjskich doświadczeń ze smartfonami 
i danymi geolokalizacyjnymi oraz spraw aplikacji Strava i Polar warto 
zweryfikować – na poziomie MON oraz Sztabu Generalnego  
– istniejące procedury ochrony wrażliwych informacji. Nie chodzi przy 
tym o zasady ochrony informacji niejawnej. Celem analizy procedur 
powinno być ustalenie, jak traktowane są pozornie niewinne działania 
żołnierzy i pracowników wojska (np. robienie sobie i kolegom zdjęć  
w mundurach, stosowanie aplikacji monitorujących ćwiczenia fizyczne, 
noszenie przy sobie bez przerwy smartfonów). Można również 
rozważyć systematyczną, pogłębioną analizę działań żołnierzy 
wybranej jednostki w określonym czasie lub dużych ćwiczeń (takich jak 
Anakonda 18), żeby ustalić, czy w wypadku polskich sił zbrojnych 
problem ujawniania wrażliwych informacji w mediach 
społecznościowych jest tak poważny, jak w wypadku Rosji. [4/8] 

  

                                                      
17 Zob. np. M. Sheldon, #PutinAtWar: Burner Phones Are Back In, 27.02.2018, 

https://medium.com/dfrlab/putinatwar-burner-phones-are-back-in-
10c4dc368d7c [odczyt: 14.09.2018].   

18 Zob. kolejne opracowania w niniejszym numerze Biuletynu. 

https://medium.com/dfrlab/putinatwar-burner-phones-are-back-in-10c4dc368d7c
https://medium.com/dfrlab/putinatwar-burner-phones-are-back-in-10c4dc368d7c
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Na podstawie danych aplikacji fitnessowej Strava 
ustalono lokalizacje tajnych baz wojskowych19 

KOMUNIKAT 

12 lutego 2018. W listopadzie 2017 roku na stronie internetowej 
Strava opublikowano aktualizację interaktywnej mapy global 
heatmap20. Strava App jest jedną z popularniejszych aplikacji 
fitnessowych – korzysta z niej około 27 mln osób na świecie. Aplikacja 
analizuje m.in. dane satelitarne, określając położenie i dynamikę 
przemieszczania się użytkowników. Global heatmap opiera się na 
publicznych danych zapisanych przez użytkowników do września 2017 
roku i wizualizuje ich zakumulowaną aktywność – około 3 bln 
współrzędnych geograficznych składających się na około 1 mld 
treningów biegowych, rowerowych, sportów wodnych i zimowych. 
Domyślnie aplikacja upublicznia każdą aktywność użytkownika, jednak 
istnieje możliwość zmiany ustawień na prywatne. 

 
Rysunek 1.  Global heatmap. Źródło: 
https://labs.strava.com/heatmap/#2.00/-49.43782/32.22822/ 
hot/all [odczyt: 09.02.2018]. 

W ostatnich dniach stycznia 2018 roku użytkownicy mediów 
społecznościowych, a w ślad za nimi, media tradycyjne, informowały  
o obecności jasnych obszarów w rozległych ciemnych częściach mapy, 

                                                      
19  Opracowanie ukazało się w „Biuletynie OSnWC” nr 12, luty 2018, s. 9-21. 
20 D. Robb, The Global Heatmap, Now 6x Hotter, 1.11.2017, 

https://medium.com/strava-engineering/the-global-heatmap-now-6x-hotter-
23fc01d301de?_branch_match_id=492317721265837326 [odczyt: 09.02.2018]. 
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mogących świadczyć o punktowej, niejednokrotnie intensywnej 
aktywności w miejscach odludnych, cywilizacyjnie nierozwiniętych czy 
na terenach działań zbrojnych, np. w Iraku, Syrii, Somalii, Turcji, 
Nigerze, Jemenie. Lokalizacja jasnych obszarów bądź pokrywała się ze 
znanymi bazami wojskowymi, bądź nie była szerszej opinii znana,  
a przez to – potencjalnie – mogła zdradzać położenie tajnych baz21. 
Aktywność użytkowników Strava App w obiektach militarnych 
zaobserwowano również w Polsce, np. na terenie ośrodka 
szkoleniowego ABW pod Warszawą czy ośrodka szkoleniowego CBA22. 

 
Rysunek 2. Widok Polski na Global heatmap. Źródła: 
https://labs.strava.com/heatmap/#2.00/-49.43782/32.22822/hot/all [odczyt: 
16.02.2018]. 

 

                                                      
21 Por. np. L. Sly, U.S. soldiers are revealing sensitive and dangerous information 

by jogging, „The Washington Post”, 29.01.2018, 
https://www.washingtonpost.com/world/a-map-showing-the-users-of-fitness-
devices-lets-the-world-see-where-us-soldiers-are-and-what-they-are-
doing/2018/01/28/86915662-0441-11e8-aa61-
f3391373867e_story.html?utm_term=.ce5a3031faf8 [odczyt: 12.02.2018];  
R. Metz, Strava’s privacy PR nightmare shows why you can’t trust social fitness 
apps to protect your data, MIT Technology Review, 29.01.2018, 
https://www.technologyreview.com/s/610090/stravas-privacy-pr-nightmare-
shows-why-you-cant-trust-social-fitness-apps-to-protect-your/ [odczyt: 
12.02.2018]. 

22 Por. np. A. Lockie, Mapy z popularnej aplikacji ujawniły, gdzie mogą znajdować 
się tajne bazy wojskowe USA, Business Insider Polska, 29.01.2018, 
https://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/aplikacja-strava-
dane-z-map-ujawnily-tajne-bazy-wojskowe/9rvwvt9 [odczyt: 16.02.2018]. 
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Rysunek 3. Widok ośrodka szkoleniowego ABW pod Warszawą na Global 
heatmap. Źródło: Tajne obiekty wojskowe z całego świata zaświeciły się na 
żółto na tej mapie, Niebezpiecznik, 29 stycznia 2018, 
https://niebezpiecznik.pl/post/tajne-obiekty-wojskowe-z-calego-swiata-
zaswiecily-sie-na-zolto-na-tej-mapie/ [odczyt: 16.02.2018]. 

Komentarz: Prawdopodobne używanie aplikacji Strava w trybie 
publicznym przez pracowników sił zbrojnych i służb, nie tylko dało 
wgląd w ich zwyczaje (wzorce dobowych i tygodniowych zachowań), 
ale też lokalizacje baz, trasy patroli i dostaw czy miejsca odpoczynku  
– lecz również umożliwiło identyfikację poszczególnych osób 
przemierzających konkretne ścieżki. Choć wprowadzenie i skuteczne 
egzekwowanie procedur bezpieczeństwa – takich jak ściśle prywatne 
ustawienia aplikacji, zawężenie obszaru ich używania, czy wręcz 
zakazywanie – powinno wyeliminować opisywany problem23,  
nie wolno zapominać, że Strava App jest tylko jednym z wielu narzędzi 
gromadzących wrażliwe dane użytkowników. [11/2]  

                                                      
23 Por. np. L. Sly, D. Lamothe, C. Timberg, U.S. military reviewing its rules after 

fitness trackers exposed sensitive data, The Washington Post, 29.01.2018, 
https://www.washingtonpost.com/world/the-us-military-reviews-its-rules-as-
new-details-of-us-soldiers-and-bases-emerge/2018/01/29/6310d518-050f-
11e8-aa61-f3391373867e_story.html?utm_term=.a6e18a44f7e5 [odczyt: 
16.02.2018]. 
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Polar Flow: kolejna aplikacja fitnessowa ujawniała 
zwyczaje oraz dane pracowników armii i służb24  

KOMUNIKAT 

12 lipca 2018. Kilka miesięcy po ujawnieniu podatności aplikacji 
fitnessowej Strava25, poinformowano o jeszcze poważniejszym 
zagrożeniu ze strony innego oprogramowania tego typu. Jak wynika ze 
śledztwa przeprowadzonego przez dziennikarzy „De Correspondent”  
i „Bellingcat”26, aplikacja do monitorowania aktywności, treningów  
i snu Polar Flow, współpracująca z zegarkami sportowymi marki Polar, 
umożliwiała podgląd tras przebytych przez innych użytkowników 
aplikacji. Co więcej, po wprowadzeniu odpowiednich zapytań do 
wyszukiwarki, istniała możliwość ustalenia ich prawdopodobnej 
tożsamości czy adresu domowego.  

W toku dochodzenia odtworzono historię aktywności 6460 
użytkowników z 69 krajów. Na tej podstawie zidentyfikowano 
użytkowników prawdopodobnie pracujących w 125 bazach 
wojskowych i 48 miejscach, w których składowana jest broń nuklearna. 
Źródłem wrażliwych informacji były dane geolokalizacyjne 
rejestrowane w Polar Flow od 2014 roku. Aktywność użytkowników 
Polar Flow można było przeglądać w sekcji Explore aplikacji. Wedle jej 
twórców, warunkiem dzielenia się informacjami o swojej aktywności  
z otoczeniem było dokonanie zmiany ustawień aplikacji  
– domyślnie prywatnych – na publiczne. W rzeczywistości jednak, 
aktywność użytkowników była widoczna niezależnie od ustawień 
prywatności. 

kontynuacja na następnej stronie 

 

                                                      
24 Opracowanie ukazało się w „Biuletynie OSnWC” nr 17, lipiec-sierpień 2018,  

s. 20-22.  
25 Zob. wcześniejszy materiał w niniejszym numerze Biuletynu. 
26 M. Martijn, D. Tokmetzis, R. Bol, F. Postma, This fitness app lets anyone find 

names and addresses for thousands of soldiers and secret agents, „De 
Correspondent”, https://decorrespondent.nl/8480/this-fitness-app-lets-
anyone-find-names-and-addresses-for-thousands-of-soldiers-and-secret-
agents/260810880-cc840165 [odczyt: 13.07.2018]. 
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1. Po przybliżeniu newralgicznego 
obszaru wyświetlane są ikony 
wskazujące miejsca, w których 
użytkownik kiedykolwiek 
zarejestrował swoją aktywność. 

2. Po „kliknięciu” w ikonę  
widoczne są szczegóły  
aktywności w danym miejscu. 

  

3. Po „kliknięciu” w symbol „-”, 
wyświetlone zostają punkty 
symbolizujące zbiorczo orientacyjne 
miejsca aktywności użytkownika na 
większym terenie. 

4. Po przybliżeniu poszczególnych 
punktów oraz zapoznaniu się  
z typowymi dla nich wzorcami 
aktywności, możliwe jest  
ustalenie adresu domowego 
użytkownika (najczęściej jest to 
miejsce, w którym zwykle zaczyna  
i kończy się jego aktywność). 

 

Rysunek 4. Ustalanie adresu domowego użytkownika w aplikacji Polar Flow. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie 
https://decorrespondent.nl/8480/this-fitness-app-lets-anyone-find-names-
and-addresses-for-thousands-of-soldiers-and-secret-agents/260810880-
cc840165 [odczyt: 14.07.2018]. 

 



Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 
 

 

25 
 

Zgodnie ze stanowiskiem firmy Polar wydanym w odpowiedzi na 
doniesienia medialne, możliwość podglądu pojedynczych profili 
publicznych była konsekwencją niezamierzonej luki  
w oprogramowaniu27. Funkcja Explore została tymczasowo 
dezaktywowana i zostanie przywrócona po usunięciu błędów  
w kodzie źródłowym.  

Komentarz. Luka w oprogramowaniu firmy Polar jest jednym  
z przykładów zagrożeń, jakie wiążą się z gromadzeniem danych  
o zachowaniach i zdrowiu. Przenośne urządzenia monitorujące pracę 
organizmu ludzkiego stanowią źródło wiedzy, która może zostać 
wykorzystana wbrew początkowym intencjom użytkownika, w tym do 
wywierania nacisku i szantażu. Najistotniejszym problemem nie jest 
ujawnienie lokalizacji baz wojskowych czy innych obiektów  
– które często są znane – ale dostęp do personaliów przebywających  
w nich osób i do historii ich aktywności. Należy podkreślić, że wiele 
aplikacji fitnessowych gromadzi informacje nie tylko w trakcie 
aktywności fizycznej, ale także w pracy, podczas odpoczynku oraz snu. 
Dane te mogą dawać wgląd w prywatność, nawyki i zwyczaje osoby, 
jak również w stan psychofizyczny jej organizmu. Polar Flow to jedna  
z wielu aplikacji fitnessowych. Podobne podatności mają inne aplikacje 
tego typu, np. Strava czy Endomondo. 

Rekomendacje. Należy uwrażliwić na wyżej opisane zagrożenia 
pracowników armii i służb oraz osoby pełniące kluczowe funkcje  
w administracji rządowej: sugeruje się włączenie tematyki użytkowania 
aplikacji fitnessowych do materiałów szkoleniowych. W przypadku 
osób będących użytkownikami takich aplikacji, zaleca się ograniczenie 
ich wykorzystania wyłącznie do czasu i miejsc dedykowanych 
aktywności fizycznej. [2,11/8] 

  

                                                      
27 Polar, Statement regarding public and private training data + Q & A, 6.07.2018, 

https://www.polar.com/en/legal/faq/public_and_private_training_data_state
ment [odczyt: 13.07.2018]. 
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Darmowy Internet od Facebooka dla krajów 
rozwijających się: potencjał cyfrowego kolonializmu28 

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 Południowej29. 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 mobilnego30. 

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 

                                                      
28 Opracowanie ukazało się w „Biuletynie OSWC” nr 8, październik 2017, s. 12. 
29 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]. 

30 Prace te są tematem sygnału pt. „Facebook tworzy mapę ziemskiej populacji  
w ramach prac nad nową technologią łączności bezprzewodowej”. 
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„pomocy” ze strony Facebooka została uznana za próbę zamachu na 
neutralność sieci, a sam projekt – zablokowany na początku 2016 r31. 
[11/8] 

  

                                                      
31 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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Systemy monitorujące zdrowie użytkowników mogą 
powodować niepożądane zachowania u dzieci32  

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 informacji33. 

Zwolennicy opasek monitorujących dla dzieci argumentują, że 

pomagają one zmobilizować dzieci i młodzież do większej ilości 

ruchu34. 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 uczniów35. Takie 

argumenty wysuwane są m.in. w kampanii Kid Power prowadzonej pod 

egidą UNICEF-u36. Na stronie tego projektu reklamuje się różne modele 

urządzeń (bez jakiejkolwiek refleksji krytycznej), w tym sygnowany 

przez UNICEF model Kid Power Band37. Punkty, które dzieci gromadzą 

                                                      
32 Opracowanie ukazało się w „Biuletynie OSWC” nr 8, październik 2017, s. 27-29. 
33 Zob. komunikat pt. Verily Life Sciences (spin-off Google’a) gromadzi potężną 

bazę danych nt. zdrowia użytkowników smart devices, „Biuletyn OSnWC” nr 6, 
lipiec 2017.  

34 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/  [odczyt: 24.10.2017]. 

35 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 [odczyt: 24.10.2017]. 

36 https://unicefkidpower.org/best-kids-fitness-trackers/  [odczyt: 24.10.2017]. 
37 Ze strony projektu https://unicefkidpower.org/learn-more/ wynika, że  

z urządzenia UNICEF Kid Power – pod nadzorem nauczycieli – korzysta nawet 
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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)38.   

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 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 zajęć39. 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 

                                                                                                                               
170.000 uczniów w szkołach na całym świecie. W sprzedaży są zestawy dla 
całych klas szkolnych (po 25, 30 i 40 sztuk). 

38 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. 

39 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 [odczyt: 24.10.2017]. 
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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 

monitorujących40. 

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”41. 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.  

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 opasek42. 

 

                                                      
40 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 [odczyt: 24.10.2017]. 

41 https://unicefkidpower.org/best-kids-fitness-trackers/ [odczyt: 24.10.2017]. 
42 Scenariusz taki przekonująco opisał w powieści pt. Zero (2016) austriacki 

dziennikarz, autor thrillerów naukowych, Marc Elsberg. 
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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 szkołom43.  

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. [5/3] 

  

                                                      
43 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 [odczyt: 24.10.2017]. 
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Popularna aplikacja wspomagająca utratę wagi będzie 
darmowa dla dzieci, tworząc ryzyko uzależnienia44  

SYGNAŁ 

23 lutego 2018. Międzynarodowa firma Weight Watchers – która 
zdobyła popularność dzięki sukcesowi diety o tej samej nazwie  
– ogłosiła w lutym, że latem 2018 roku jej aplikacja na smartfony, 
wspomagająca liczenie kalorii będzie darmowa dla nastolatków  
w wieku 13-17 lat45. W reakcji na tę zapowiedź w mediach 
społecznościowych i prasie pojawiły się opinie, wskazujące na 
zagrożenia związane z korzystaniem ze wspomnianej aplikacji przez 
dzieci i młodzież46. Badania naukowe pokazują, że dieta Weight 
Watchers jest skuteczna47. Zdaniem jej twórców tajemnica sukcesu 
tkwi w przyjętym systemie punktowym. Użytkownicy aplikacji 
wykorzystują swoje smartfony, aby sprawnie przeliczać posiłki na 
punkty i kontrolować, czy ich suma nie przekracza ustalonych limitów. 
Codzienne obcowanie z aplikacją może jednak sprawiać, że młodzi 
użytkownicy wykształcą przesadne zainteresowanie własną sylwetką, 
zaczną traktować jedzenie w sposób patologiczny, utracą poczucie 
własnej wartości (postrzegając siebie głównie lub wyłącznie przez 
pryzmat wagi), a nawet rozwiną się u nich zaburzenia odżywiania48. 

                                                      
44 Opracowanie ukazało się w „Biuletynie OSWC” nr 12, luty 2018, s. 16. 
45 Weight Watchers Announces Strategic Vision to Make Wellness Accessible to 

All, Inspiring Healthy Habits for Real Life, 7.02.2018, 
http://www.weightwatchersinternational.com/file/Index?KeyFile=392090462 
[odczyt: 23.02.2018]. 

46 K. Anderson, Weight Watchers is Targeting Teens with Their Game, 22.02.2018, 
https://www.psychologytoday.com/blog/behernow/201802/weight-watchers-
is-targeting-teens-their-game [odczyt: 23.02.2018]. A. Miller Medaris, Weight 
Watchers for Teens: Helpful or Harmful? U.S News & World Report, luty 2018,  
https://health.usnews.com/wellness/food/articles/2018-02-20/weight-
watchers-for-teens-helpful-or-harmful [odczyt: 23.02.2018]. 

47 S. Jebb et al., Primary care referral to a commercial provider for weight loss 
treatment versus standard care: a randomised controlled trial, „Lancet” 
378(9801): 1485–1492, 22.10.2011. Choć badanie opublikowano  
w renomowanym czasopismie, warto podkreślić, że zostało ono sfinansowane 
przez Weight Watchers Int. 

48 N. H. Golden, M. Schneider, C. Wood, Committee on Nutrition, Preventing 
Obesity and Eating Disorders in Adolescents, Committee on Adolescence, 
Section on Obesity, American Academy of Pediatrics Clinical Report,  sierpień 
2016, 
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2016/08/18/peds.2016-
1649 [odczyt: 23.02.2018]. 

http://www.weightwatchersinternational.com/file/Index?KeyFile=392090462
https://www.psychologytoday.com/blog/behernow/201802/weight-watchers-is-targeting-teens-their-game
https://www.psychologytoday.com/blog/behernow/201802/weight-watchers-is-targeting-teens-their-game
https://health.usnews.com/wellness/food/articles/2018-02-20/weight-watchers-for-teens-helpful-or-harmful
https://health.usnews.com/wellness/food/articles/2018-02-20/weight-watchers-for-teens-helpful-or-harmful
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2016/08/18/peds.2016-1649
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2016/08/18/peds.2016-1649
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Alternatywą dla tej i innych diet, wymuszających stały pomiar 
parametrów organizmu i jedzenia, jest zmiana stylu życia, sprzyjająca 
pożytecznemu w skali jednostki, rodziny i całego społeczeństwa 
budowaniu więzi międzyludzkich, wytwarzaniu i konsumowaniu 
zdrowej żywności oraz większej ilości ruchu49. Warto także podkreślić, 
że udostępnianie darmowych wersji aplikacji dzieciom może być 
próbą uzależnienia młodych konsumentów od produktu, który 
dorosłym oferowany jest odpłatnie – podobnie jak czyni to branża 
gier komputerowych50. [5/11]  

                                                      
49 N. H. Golden et al, Preventing Obesity and Eating Disorders in Adolescents, 

„Pediatrics” 138(3), doi: 10.1542/peds.2016-1649. 
50 H. Jacobs, Gaming guru explains why 'freemium' is actually the best business 

model for multiplayer video games, 19.03.2015, 
http://www.businessinsider.com/sean-plott-explains-why-he-thinks-freemium-
games-are-the-best-business-model-for-both-players-and-developers-2015-3   
[odczyt: 23.02.2018]. 

http://www.businessinsider.com/sean-plott-explains-why-he-thinks-freemium-games-are-the-best-business-model-for-both-players-and-developers-2015-3
http://www.businessinsider.com/sean-plott-explains-why-he-thinks-freemium-games-are-the-best-business-model-for-both-players-and-developers-2015-3
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YouTube sprzyja radykalizacji opinii publicznej – także 
w Polsce51 

ANALIZA 

16 marca 2018. W obszernych analizach opublikowanych na łamach 
„The Guardian” oraz „The Wall Street Journal”, na początku lutego br. 
wykazano, że algorytmy YouTube proponują użytkownikom serwisu 
coraz bardziej radykalne i skandalizujące treści52. Ten 
najpopularniejszy na świecie serwis wideo, z którego korzysta ponad  
1,5 mld ludzi, aktywnie promuje teorie spiskowe, dezinformację oraz 
treści obraźliwe i wulgarne. Jak podaje sam serwis – dzięki 
wykorzystaniu w nim innowacyjnego i skutecznego algorytmu 
rekomendacji (automatycznego, niekończącego się odtwarzania 
kolejnych filmów po obejrzeniu wcześniejszego) udało się wydłużyć 
czas spędzany w nim przez użytkownika o 70%. Dzięki temu serwis ten 
jest w stanie na jeszcze dłużej przyciągnąć uwagę użytkowników  
i w konsekwencji skuteczniej wpływać na ich postawy53. W kontekście 
ujawnionych prób wpływu na wyniki wyborów prezydenckich w USA  
w roku 2016 dotychczas koncentrowano się na Facebooku i Twitterze; 
prezentowane tu informacje uwypuklają negatywną rolę, jaką odegrał 
YouTube. 

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

                                                      
51 Opracowanie ukazało się w „Biuletynie OSnWC” nr 13, marzec 2018, s. 22-28. 
52 P. Lewis i E. McCormick, How an ex-YouTube insider investigated its secret 

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

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

https://www.theguardian.com/technology/2018/feb/02/youtube-algorithm-election-clinton-trump-guillaume-chaslot
https://www.theguardian.com/technology/2018/feb/02/youtube-algorithm-election-clinton-trump-guillaume-chaslot
https://www.wsj.com/articles/how-youtube-drives-viewers-to-the-internets-darkest-corners-1518020478
https://www.wsj.com/articles/how-youtube-drives-viewers-to-the-internets-darkest-corners-1518020478
https://mobile.nytimes.com/2018/03/10/opinion/sunday/youtube-politics-radical.html?referer
https://mobile.nytimes.com/2018/03/10/opinion/sunday/youtube-politics-radical.html?referer
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YouTube jest dziś czymś znacznie więcej niż serwisem do wymiany 
amatorskich klipów wideo. Ludzie na całym świecie spędzają ponad 
miliard godzin dziennie na korzystaniu z tego serwisu54. Należy go 
postrzegać jako największy na świecie kanał telewizji, zaś według 
niektórych prognoz wkrótce oglądalność YouTube przewyższy 
oglądalność telewizji w ogóle55. Wzrost popularności serwisu to 
głównie efekt szerokiego wykorzystania algorytmów sztucznej 
inteligencji do podsuwania widzom podpowiedzi kolejnych filmów 
wartych obejrzenia. Trafnie identyfikując ludzkie skłonności – w tym 
m.in. pragnienie, by pogłębiać wiedzę i zrozumieć zjawiska  
(np. znajdując „drugie dno” znanych zjawisk, czy „zaglądając za kulisy” 
oficjalnych interpretacji), rekomendacje te mają tylko jeden cel  
– maksymalnie wydłużyć czas spędzany przez odbiorcę w serwisie. 
Algorytm ten dodatkowo zaktualizowano w październiku 2016 roku, do 
oferowania rekomendacji zaprzęgając tzw. głębokie sieci neuronowe56. 
Są one zdolne do identyfikacji trudno dostrzegalnych lub 
niedostrzegalnych dla człowieka podobieństw między różnymi 
materiałami filmowymi57. Z tego powodu odparcie pokusy obejrzenia 
kolejnego filmu, proponowanego przez serwis, może stać się dla widza 
coraz trudniejsze. Oznacza to również, że programiści serwisu w coraz 
mniejszym stopniu rozumieją sposób działania algorytmu, a więc mają 
nad nim mniejszą kontrolę niż uprzednio. 

W lutym br. YouTube zapowiedział pracę nad algorytmami, które będą 
promować rzetelne treści, m.in. premiować te pochodzące od 
publicznych nadawców58. Wyniki analizy opublikowanej przez „The 

                                                      
54 J. Nicas, YouTube Tops 1 Billion Hours of Video a Day, on Pace to Eclipse TV, 

„Wall Street Journal”, 27.02.2017, https://www.wsj.com/articles/YouTube-
tops-1-billion-hours-of-video-a-day-on-pace-to-eclipse-tv-1488220851 [odczyt: 
13.03.2018]. 

55 Tamże. 
56 W uproszczeniu, sieci neuronowe to matematyczne struktury, i oparte na nich 

programy, zainspirowane budową naturalnych neuronów i układów 
nerwowych, służące do obliczeń. Głębokie sieci neuronowe to sztuczne sieci 
neuronowe złożone z wielu warstw i zdolne do wykonywania skomplikowanych 
obliczeń. 

57 Tamże. 
58 J.  Nicas, YouTube Takes Aim at Conspiracies, Propaganda, „Wall Street 

Journal”, 2.02.2018, https://www.wsj.com/articles/YouTube-to-label-state-
funded-broadcasters-in-drive-against-misinformation-1517567403 [odczyt: 
13.03.2018]. M. Kosoff, YouTube Struggles to Contain Its Conspiracy Problem, 
https://www.vanityfair.com/news/2018/02/YouTube-conspiracy-problem 
[odczyt: 13.03.2018]. 

https://www.wsj.com/articles/youtube-tops-1-billion-hours-of-video-a-day-on-pace-to-eclipse-tv-1488220851
https://www.wsj.com/articles/youtube-tops-1-billion-hours-of-video-a-day-on-pace-to-eclipse-tv-1488220851
https://www.wsj.com/articles/youtube-to-label-state-funded-broadcasters-in-drive-against-misinformation-1517567403
https://www.wsj.com/articles/youtube-to-label-state-funded-broadcasters-in-drive-against-misinformation-1517567403
https://www.vanityfair.com/news/2018/02/youtube-conspiracy-problem
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Guardian” i „Wall Street Journal” pokazały jednak, że wysiłki te jak 
dotąd nie przyniosły rozwiązania problemu. 

Dodatkowo 13 marca br. szefowa YouTube, Susan Woycicki, oficjalnie 
przedstawiła wstępną koncepcję dalszych działań serwisu w tej 
sprawie. Miałyby one polegać na wyświetlaniu nad filmem, 
zidentyfikowanym przez Youtube jako przykład teorii spiskowej, 
okienka z zaczerpniętą z Wikipedii informacją opisującą stan faktyczny  
w dziedzinie, której film dotyczy59. Podała przykład lądowania na 
Księżycu: nad filmami, sugerującymi, że do takiego lądowania nigdy nie 
doszło, miałby się wyświetlać fragment hasła z Wikipedii dotyczący 
tego wydarzenia. I to rozwiązanie spotkało się jednak z krytyką. 
Zwracano m.in. uwagę na to, że przyjmując taką strategię (zamiast np. 
usuwania kłamliwych treści), YouTube dba przede wszystkim  
o własne interesy, próbując zachować jak największy ruch na swych 
stronach. Nie wiadomo też, na podstawie jakich kryteriów pewne 
treści mogłyby zostać uznane za przykład teorii spiskowych60. Należy 
się spodziewać, że decyzje te będą rodzić niezliczone kontrowersje, 
także w przypadku spraw polskich. 

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

Po pierwsze, przeanalizowano startową stronę serwisu (po usunięciu 
„ciasteczek” oraz historii przeglądania). Tak „wyczyszczona” strona 
startowa zawierała rekomendacje obejrzenia 127 filmów (lub kanałów) 
kierowane do „przeciętnego” odbiorcy. W zdecydowanej większości 
były to filmy z muzyką, ale jedynie dwóch gatunków: pop i disco polo. 
Szereg odnośników kierował do kanałów tzw. youtuberów (czyli 
autorów blogów wideo) oraz „żartów” filmowych (na ogół  
o podtekście erotycznym lub wulgarnym). Tylko jedna rekomendacja 
związana była z jakkolwiek rozumianą sferą publiczną – odnosiła się do 
prac komisji sejmowej w sprawie Amber Gold. Tytuł („Małgorzata 
Wassermann vs Jarosław Dąbrowski – AMBER GOLD na ŻYWO [LIVE 
CHAT]”) i oprawa graficzna materiału miały charakter skandalizujący. 
Treści dostarczał kanał o nazwie „Masakracja”, prezentując  kiepskiej 
jakości retransmisję z telewizji publicznej. 

                                                      
59 YouTube will use Wikipedia to combat conspiracy theories, 14.03.2018, 

http://www.bbc.com/news/newsbeat-43401655 [odczyt: 16.03.2018]. 
60 D. Etherington, YouTube to add Wikipedia background info on conspiracy 

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

http://www.bbc.com/news/newsbeat-43401655
https://techcrunch.com/2018/03/14/youtube-to-add-wikipedia-background-info-on-conspiracy-videos/
https://techcrunch.com/2018/03/14/youtube-to-add-wikipedia-background-info-on-conspiracy-videos/
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Po drugie, przeanalizowano pierwszą dziesiątkę wyników 
wyszukiwania w serwisie YouTube dla kilku haseł (słów kluczowych), 
które w naszym kraju są przedmiotem publicznej debaty. Były to hasła: 
„uchodźcy”, „Unia Europejska”, „papież” i „Kościół katolicki”. 
Szczególnie problematyczne wyniki te okazały się w przypadku hasła 
„uchodźcy” (zob. rys. 1) i „Unia Europejska” (rys. 2). W obu 
przypadkach, eksponowane są treści skandalizujące, nieprawdziwe lub 
skrajnie jednostronnie ujmujące złożony problem. Opinie 
kontrowersyjne, dyskusyjne same w sobie są oczywiście uprawnione; 
nieodpowiedzialne jest jednak prezentowanie przez serwis 
skomplikowanego zagadnienia (jak np. imigracja do Europy) wyłącznie 
przez pryzmat jednej kwestii (np. przestępstw popełnianych przez 
imigrantów). 

 

Rysunek 5. Pierwsze trzy wyniki wyszukiwania w YouTube, hasło: „uchodźcy" 

W pierwszej 10-tce wyników znalazł się także link do materiału wideo 
pt. „Pijani i naćpani "UCHODŹCY" w Paryżu! Szok! Imigranci 
"Ubogacają kulturowo" stolicę Francji! MOCNE”. 

 

kontynuacja na kolejnej stronie 
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Rysunek 6. „Unia Europejska" – 6, 7 i 8 wynik w wyszukiwarce YouTube 

Podobnie jak w analizach wykonanych na zlecenie „The Guardian”  
i „The Wall Street Journal”61, także w polskiej odsłonie serwisu 
wyszukiwarka YouTube na hasło „papież” na wysokim, trzecim miejscu 
proponuje skrajnie nieodpowiedzialne i nieprawdziwe treści.  
Na dziesiątym miejscu natomiast proponuje materiał pt. „Watykan  
i Papież Franciszek są Kontrolowani przez Kosmitów. Istnienie UFO 
Zostanie Ujawnione” (38 tys. wyświetleń; na piętnastym miejscu 
odsyła się do sprawiającego wrażenie bardziej rzetelnego materiału 
który ma 2,8 mln odsłon). Skandalizujący materiał  
o siedemdziesięciokrotnie mniejszej oglądalności algorytm uznał za 
bardziej wart polecenia niż archiwalny materiał wideo, obejrzany przez 
niemal 3 mln widzów. 

 

kontynuacja na kolejnej stronie 

 

                                                      
61 Mowa o analizach wykonanych przez Guillaume’a Chaslota, b. inżyniera 

YouTube, odpowiedzialnego za mechanizm rekomendacji i zwolnionego z pracy 
w roku 2013. Opracował na potrzeby „The Guardian” program, który 
automatycznie analizował proponowane przez serwis treści w sytuacji, gdy 
użytkownik „podąża” za rekomendacjami. Wykazał stopniową „degenerację” 
wyników wyszukiwania  
w sytuacji, gdy użytkownik kierował się rekomendacjami. W odniesieniu do Ko-
ścioła katolickiego, Chaslot dowiódł, że aż 80% rekomendowanych przez 
YouTube materiałów miało charakter nieprawdziwy i skandalizujący. Zob. P. 
Lewis i E. McCormick, dzieło cyt. 
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Rysunek 7. Wyniki wyszukiwania w serwisie YouTube – hasło „papież" 

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

 

Rysunek 8. Wyniki wyszukiwania w serwisie YouTube – hasło „Kościół 
katolicki" 
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Po trzecie, analiza mechanizmu funkcjonowania rekomendacji dla 
wybranych tematów (hasła „Wojska Obrony Terytorialnej”, „ustawa 
reprywatyzacyjna”, „ustawa o IPN”) pokazuje, że stopniowo 
proponuje się treści o coraz bardziej radykalnym  
i niewiarygodnym charakterze. Przykładowo, już pierwsza z brzegu 
rekomendacja w przypadku ustawy o IPN prowadzi do wywiadu 
Jerzego Urbana dla agencji Sputnik. W przypadku WOT – pierwszy 
materiał to telewizyjny reportaż sygnowany przez PGZ, drugi – wywiad 
z b. żołnierzem GROM krytycznym wobec WOT, zaś trzeci  
– wyglądający na zupełnie niewiarygodny filmik nieznanego szerzej 
youtubera z materiałem pt. „Imigranci Zaatakowali Polską Policję”. 

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

Rekomendacje:  

1. Polskie władze państwowe powinny wspierać wysiłki organów 
Unii Europejskiej zmierzające do uregulowania 
odpowiedzialności wielkich platform internetowych – w tym 
YouTube – i  zasadniczej zmiany modelu ich funkcjonowania62. 
Zmiana ta powinna zobowiązywać je do takiego dostosowania 

                                                      
62 Aktualny stan refleksji nad tym zagadnieniem obrazuje m.in. opublikowany  

w marcu br. raport komisji eksperckiej, powołanej przez Komisję Europejską,  
pt. A multi-dimensional approach to disinformation. Report of the independent 
High level Group on fake news and online disinformation, Bruksela, marzec 
2018, Directorate-General for Communication Networks, Content and Technol-
ogy, ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=50271 [odczyt: 
31.03.2018].  
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algorytmów, by przeciwdziałać promowaniu dezinformacji, 
materiałów obraźliwych i splagiatowanych. W przypadku 
YouTube, należy wymóc wdrożenie mechanizmów 
analogicznych do podstawowego mechanizmu wyszukiwarki 
Google – promującego (przynajmniej w większym stopniu niż 
YouTube) treści rzetelne. 

2. Polskie partie polityczne, a także inne podmioty publiczne  
(np. organizacje pozarządowe, think tanki, państwowe 
instytuty badawcze) powinny monitorować obieg treści  
w serwisie YouTube, zwłaszcza w kontekście kampanii 
wyborczych i w zakresie informacji istotnych dla 
prawidłowego przebiegu procesów demokratycznych  
w Polsce oraz reagować, gdy zamieszczane tam materiały 
łamią przyjęte w serwisie zasady63. Aktualnie, polityka 
YouTube pozwala na zgłaszanie jako nieodpowiednich treści 
obraźliwych i zawierających groźby, a także treści 
naruszających prawa autorskie. Działania te warto rozpocząć 
głównie w celu przećwiczenia współpracy polskiego podmiotu 
państwowego z głównymi platformami internetowymi (takimi 
jak Facebook, Twitter i YouTube), z myślą o ewentualnym 
przyjęciu regulacji prawnych na wzór Niemiec64. 

3. Należy monitorować dyskusję wokół regulacji przyjętych  
w Niemczech w ub. roku, a które weszły w życie od 1 stycznia 
br. Regulacje te nakładają na media społecznościowe (i innych 
dostawców mediów) mające w tym kraju co najmniej 2 mln 
zarejestrowanych użytkowników obowiązek usuwania 
niedozwolonych treści w ciągu 24 godzin, pod karą 50 mln 
euro65. Zapisy te były przedmiotem krytyki (np. ze strony 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Niemieckich oraz organizacji 

                                                      
63 Zob. Zasady i bezpieczeństwo, 

https://www.YouTube.com/intl/pl/yt/about/policies/#community-guidelines 
[odczyt: 13.03.2018]. 

64 Zob. analizę pt. NetzDG: niemieckie doświadczenia w zakresie regulacji treści  
w mediach społecznościowych, „Biuletyn OSnWC” nr 13, marzec 2018. 

65 Zob. https://www.gesetze-im-internet.de/netzdg/BJNR335210017.html 
[odczyt: 13.03.2018]. 

https://www.youtube.com/intl/pl/yt/about/policies/#community-guidelines
https://www.gesetze-im-internet.de/netzdg/BJNR335210017.html
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Human Rights Watch66), zaś władze niemieckie zapowiedziały 
ich rychłą rewizję67. [5/3] 

 

  

  

                                                      
66 Germany: Flawed Social Media Law. NetzDG is Wrong Response to Online 

Abuse, 14.02.2018, https://www.hrw.org/news/2018/02/14/germany-flawed-
social-media-law [odczyt: 13.03.2018]. 

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

https://www.hrw.org/news/2018/02/14/germany-flawed-social-media-law
https://www.hrw.org/news/2018/02/14/germany-flawed-social-media-law
https://www.reuters.com/article/us-germany-hatespeech/germany-looks-to-revise-social-media-law-as-europe-watches-idUSKCN1GK1BN
https://www.reuters.com/article/us-germany-hatespeech/germany-looks-to-revise-social-media-law-as-europe-watches-idUSKCN1GK1BN
https://www.reuters.com/article/us-germany-hatespeech/germany-looks-to-revise-social-media-law-as-europe-watches-idUSKCN1GK1BN
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Udziałowcy apelują do Apple’a o przeciwdziałanie 
negatywnemu wpływowi technologii mobilnych na 
dzieci68 

KOMUNIKAT 

11 stycznia 2018. 6 stycznia br. przedstawiciele dwóch podmiotów-
inwestorów, mających udziały w firmie Apple o łącznej wartości ok.  
2 mld USD, opublikowali w Internecie list otwarty do kierownictwa 
firmy. Zawarto w nim apel o podjęcie wzmożonych wysiłków w celu 
przeciwdziałania niekorzystnym skutkom postępującego uzależnienia 
dzieci i młodzieży od technologii mobilnych, w tym – iPhone’ów69. 
Autorzy listu przytoczyli wyniki szeregu badań ilustrujących negatywny 
wpływ nadmiernego korzystania z mobilnych urządzeń ekranowych 
przez dzieci i młodzież, a także zgłosili postulaty, w tym: rozbudowania 
narzędzi kontroli rodzicielskiej, opublikowania danych zebranych przez 
firmę o zachowaniach osób młodych w sieci, a także powołania przez 
Apple wewnętrznej komisji, której zadaniem byłoby promowanie 
kwestii ochrony młodzieży przed technologiami uzależniającymi. 

Komentarz: Chociaż łączne udziały obu inwestorów w Apple (2 mld 
USD) stanowią niewielki odsetek kapitalizacji firmy (ok. 898 mld USD  
w styczniu br.), cieszą się oni uznaniem i prestiżem: Barry Rosenstein 
(szef JANA Partners LLC) jest szanowanym inwestorem giełdowym, zaś  
Anne Sheenan kieruje California State Teachers' Retirement System  
– potężnym funduszem odpowiedzialnym za zabezpieczenie 
emerytalne miliona kalifornijskich nauczycieli. Inicjatywę wsparł też 
znany muzyk Sting oraz kilkoro badaczy akademickich, psychologów o 
znacznym dorobku. Dzięki temu ich apel spotkał się z szerokim 
zainteresowaniem mediów70.  

Autorzy listu zwracają uwagę, że w przeciwieństwie do wielu innych 
gigantów technologicznych (zwłaszcza Facebooka i Google’a), model 
biznesowy Apple nie opiera się na maksymalizacji czasu spędzanego na 
obsłudze smartfona. Ich zdaniem sprawia to, że poszerzając opcje 

                                                      
68 Opracowanie ukazało się w „Biuletynie OSWC” nr 11, styczeń 2018, s. 18-19. 
69 B. Rosenstein, A. Sheehan, Open Letter from JANA Partners and CALSTRS to 

APPLE INC., 6.01.2018, https://thinkdifferentlyaboutkids.com/ [odczyt: 
9.01.2018]. 

70 Zob. np. S. Gibbs, Apple investors call for action over iPhone 'addiction' among 
children, 8.01.2018, 
https://www.theguardian.com/technology/2018/jan/08/apple-investors-
iphone-addiction-children [odczyt: 9.01.2018].  

https://thinkdifferentlyaboutkids.com/
https://www.theguardian.com/technology/2018/jan/08/apple-investors-iphone-addiction-children
https://www.theguardian.com/technology/2018/jan/08/apple-investors-iphone-addiction-children


Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 

 

44 
 

kontroli rodzicielskiej, firma może jedynie zyskać uznanie rodziców.  
Jak wynika z przytoczonych w liście danych, aż 94% badanych  
w USA rodziców zadeklarowało, że próbowało lub próbuje ograniczyć 
czas spędzany przez ich dziecko ze smartfonem i często jest to „stała 
walka”71. Apple ostrożnie odniósł się do apelu, podkreślając swoje 
aktualne „ponadprzeciętne zaangażowanie” w kwestie kontroli 
rodzicielskiej72. Zapowiedział jednak kolejne działania  
w rekomendowanym w liście kierunku. Być może ostrożna postawa 
wynika z faktu, że Apple – jak wiele innych firm – sprzedaje nie tylko 
same urządzenia, ale także gromadzone za pomocą tych urządzeń 
dane o aktywności użytkowników w sieci. Może to sprawiać, że firma 
traciłaby na ograniczaniu korzystania z technologii mobilnych przez 
dzieci i młodzież. 

Apel jest kolejnym głosem, wskazującym na rosnący problem 
uzależnienia młodych osób od smartfonów. W ciągu ubiegłego roku 
wiele uwagi w mediach poświęcono dosadnym wypowiedziom na ten 
temat kilku byłych inwestorów z branży IT (w tym osób, które 
współfinansowały we wczesnym stadium Facebooka i inne wielkie 
firmy z sektora IT), a także ich wysoko postawionych pracowników73. 
Wypowiedzi te przyczyniają się do zauważalnej zmiany klimatu wokół 
gigantów technologicznych. Warto podkreślić, że owa fala krytyki 
może ułatwić także władzom polskim domaganie się respektowania od 
tych podmiotów krajowego prawa, w tym ewentualnych nowych 
regulacji (np. wymagających usuwania fake newsów w określonym 
czasie, na wzór rozwiązania przyjętego w roku 2017 w Niemczech).  

                                                      
71 American Psychological Association. APA’s Survey Finds Constantly Checking 

Electronic Devices Linked to Significant Stress for Most Americans: Stress in 
America™ poll shows parents struggling to balance personal and family 
technology use, 23.02.2017, 
http://www.apa.org/news/press/releases/2017/02/checking-devices.aspx 
[odczyt: 9.01.2018]. 

72 S. Gibbs, Apple plans 'more robust' parental tools after iPhone addiction claims, 
9.01.2018, https://www.theguardian.com/technology/2018/jan/09/apple-
children-parental-tools-controls-iphone-addiction-claims-open-letter [odczyt: 
9.01.2018]. 

73 Por. J. Vincent, Former Facebook exec says social media is ripping apart society, 
11.12.2017, https://www.theverge.com/2017/12/11/16761016/former-
facebook-exec-ripping-apart-society [odczyt: 9.01.2018]; J. Brown, Former 
Facebook Exec: 'You Don’t Realize It But You Are Being Programmed', 

 https://gizmodo.com/former-facebook-exec-you-don-t-realize-it-but-you-are-
1821181133 [odczyt: 9.01.2018]. 

http://www.apa.org/news/press/releases/2017/02/checking-devices.aspx
https://www.theguardian.com/technology/2018/jan/09/apple-children-parental-tools-controls-iphone-addiction-claims-open-letter
https://www.theguardian.com/technology/2018/jan/09/apple-children-parental-tools-controls-iphone-addiction-claims-open-letter
https://www.theverge.com/2017/12/11/16761016/former-facebook-exec-ripping-apart-society
https://www.theverge.com/2017/12/11/16761016/former-facebook-exec-ripping-apart-society
https://gizmodo.com/former-facebook-exec-you-don-t-realize-it-but-you-are-1821181133
https://gizmodo.com/former-facebook-exec-you-don-t-realize-it-but-you-are-1821181133
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Rekomendacje: Niezbędne jest zlecenie (np. Instytutowi Badań 
Edukacyjnych) realizacji kompleksowych badań nad wykorzystaniem 
technologii mobilnych przez polskie dzieci i młodzież. Należy także 
wspierać szkoły i nauczycieli w rozsądnym wykorzystywaniu tych 
technologii na terenie szkoły. Warto też rozważyć zwiększenie 
wsparcia państwa dla tych podmiotów i form aktywności (jak np. 
harcerstwo74), które sprzyjają „cyfrowemu detoksowi” dzieci  
i młodzieży. [5/8] 

  

                                                      
74 Badania pokazują, że nawet pięciodniowy obóz, podczas którego młodzi 

uczestnicy nie korzystają z technologii ekranowych, w zauważalny sposób 
zwiększa zdolność do empatii; zob. Y. T. Uhls,  
M. Michikyan, J. Morris, D. Garcia, G. W. Small, E. Zgourou, P. M. Greenfield. 
Five days at outdoor education camp without screens improves preteen skills 
with nonverbal emotion cues, „Computers in Human Behavior Journal”, 
październik 2014, s. 387-392. 
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Wielka Brytania uszczelnia system ochrony dzieci  
i młodzieży przed dostępem do pornografii75  

KOMUNIKAT 

19 października 2018. 18 października br. brytyjskie Ministerstwo 
Kultury, Mediów i Sportu opublikowało nowe wytyczne do ważnej 
ustawy regulującej różne aspekty funkcjonowania Internetu  
w Wielkiej Brytanii, w tym – wytyczne uszczelniające system chroniący 
nieletnich przed dostępem do pornografii internetowej76. Stan prac 
legislacyjnych nad tą kwestią pokazuje skalę trudności technicznych  
i prawnych, ale jednocześnie – determinację brytyjskiego 
ustawodawcy w rozwiązaniu źródłowego problemu.  

Już w lutym br. desygnowano podmiot, który ma pełnić rolę regulatora 
w kwestii weryfikacji wieku osób korzystających z Internetu. Jest nim 
British Board of Film Classification (BBFC)77, ciało, które dotąd 
odpowiadało za klasyfikację filmów oraz gier komputerowych. BBFC 
zapowiedziało współpracę z dostawcami systemów płatności (takimi 
jak Visa, Mastercard, Paypal i in.) oraz pokrewnymi usługami, aby 
umożliwić tym usługodawcom zaprzestanie współpracy ze stronami 
internetowymi naruszającymi prawo. Oprócz tego, ustawa przewiduje 
dotkliwe sankcje finansowe i inne dla łamiących prawo,  
co w zamierzeniu ma eliminować nieprzestrzegające prawa podmioty  
z brytyjskiego rynku. 

Wspomniana ustawa, tzw. Digital Economy Act 2017, została przyjęta 
w kwietniu roku 201778. Zawiera ona szereg przepisów regulujących 
funkcjonowanie sieci w tym kraju, w tym także – zapisy zmierzające do 
ograniczenia dostępu dzieci i młodzieży do pornografii internetowej 
(pkt. 14-30). Ustawa nakłada m.in. obowiązek na dostawców Internetu 
zapewnienia solidnej (ang. robust) weryfikacji wieku użytkowników 
wszystkich stron i aplikacji zawierających materiały pornograficzne 

                                                      
75 Opracowanie ukazało się w „Biuletynie OSnWC” nr 19, październik 2018, s. 32-

35. 
76 Digital Economy Bill, Factsheet – Age Verification for Online Pornography 

(clauses 15-25), 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/535010/6._Age_Verification_Fact_Sheet.pdf [odczyt: 
17.10.2018]. 

77 https://www.bbfc.co.uk/about-bbfc/age-verification [odczyt: 17.10.2018]. 
78 Pełna treść ustawy tutaj: 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/30/contents/enacted [odczyt: 
17.10.2018]. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/535010/6._Age_Verification_Fact_Sheet.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/535010/6._Age_Verification_Fact_Sheet.pdf
https://www.bbfc.co.uk/about-bbfc/age-verification
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/30/contents/enacted
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oraz zablokowania tego dostępu dla osób poniżej 18 roku życia.  
Choć pierwotnie przepisy te miały wejść w życie w kwietniu 2018 roku, 
obecnie nie przewiduje się, by stało się to wcześniej niż w roku 201979.  

Powodem opóźnień jest konieczność zadbania o prywatność danych 
użytkowników używanych w procesie weryfikacji wieku.  
Nowe wytyczne mają pomóc przełamać impas, gdyż dają brytyjskiemu 
organowi ochrony danych (Information Commissioner's Office) prawo 
ustalenia szczegółowych zasad ochrony danych użytkowników 
wszelkich systemów weryfikacji wieku80. Oddalają także zarzuty części 
krytyków nowych regulacji, dodając istotny wyjątek dla stron 
internetowych, w których treści pornograficzne stanowią mniej niż 
jedną trzecią wszystkich treści. Celem tego zapisu jest przede 
wszystkim zdjęcie odpowiedzialności z mediów społecznościowych 
oraz innych tego typu serwisów, w których treści pornograficzne mogą 
być zamieszczane przez samych użytkowników81. Krytycy podnoszą 
jednak, że takie wyłączenie podważa sens regulacji, sprawiając,  
iż pornografia będzie nadal szeroko dostępna na platformach 
społecznościowych takich jak Imgur, Tumblr, Twitter i Reddit82. 

Komentarz: Brytyjski ustawodawca połączył kilka kwestii związanych  
z funkcjonowaniem Internetu w jednej ustawie. Ograniczenie dostępu 
do pornografii, nawet w kontekście dzieci i młodzieży,  
u części osób budzi kontrowersje związane z ewentualnymi 
konsekwencjami takiego kroku dla wolności wypowiedzi  

                                                      
79 A. Turek, W brytyjskich kioskach pojawią się przepustki konieczne do oglądania 

pornografii w sieci, 14.05.2018, 
https://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/przepustki-do-
ogladania-pornografii-w-wielkiej-brytanii-projekt/8tvbdeg [odczyt: 17.10.2018]. 

80 J. Vincent, UK porn law’s latest guidelines fail to answer critics, 18.10.2018, 
https://www.theverge.com/2018/10/18/17993594/uk-porn-new-law-age-
verification-bbfc-update-guidelines-privacy [odczyt: 19.10.2018]. 

81 Minister ds. Przemysłów Cyfrowych i Kreatywnych (Ministry for Digital and the 
Creative Industries) poinformowała w dn. 10 października br., że chociaż 
omawiane tu zapisy były szeroko konsultowane, w tym z przedstawicielami 
branży pornograficznej, rząd zarezerwował kwotę 10 mln funtów na 
ewentualne pozwy sądowe przeciwko BBFC, związane z wdrożeniem ustawy; 
zob. British Board of Film Classification: Contingent Liability, 10.10.2018, 
https://hansard.parliament.uk/Commons/2018-10-
10/debates/18101064000015/BritishBoardOfFilmClassificationContingentLiabili
ty?highlight=online%20pornography#contribution-60A3DA26-A397-44C6-A550-
FB57DDAD619C [odczyt: 19.10.2018]. 

82 D. Gayle, Millions of porn videos will not be blocked by UK online age checks, 
19.10.2018, https://www.theguardian.com/technology/2018/oct/18/millions-
of-porn-videos-will-not-blocked-uk-online-age-checks [odczyt: 19.10.2018]. 

https://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/przepustki-do-ogladania-pornografii-w-wielkiej-brytanii-projekt/8tvbdeg
https://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/przepustki-do-ogladania-pornografii-w-wielkiej-brytanii-projekt/8tvbdeg
https://www.theverge.com/2018/10/18/17993594/uk-porn-new-law-age-verification-bbfc-update-guidelines-privacy
https://www.theverge.com/2018/10/18/17993594/uk-porn-new-law-age-verification-bbfc-update-guidelines-privacy
https://hansard.parliament.uk/Commons/2018-10-10/debates/18101064000015/BritishBoardOfFilmClassificationContingentLiability?highlight=online%20pornography#contribution-60A3DA26-A397-44C6-A550-FB57DDAD619C
https://hansard.parliament.uk/Commons/2018-10-10/debates/18101064000015/BritishBoardOfFilmClassificationContingentLiability?highlight=online%20pornography#contribution-60A3DA26-A397-44C6-A550-FB57DDAD619C
https://hansard.parliament.uk/Commons/2018-10-10/debates/18101064000015/BritishBoardOfFilmClassificationContingentLiability?highlight=online%20pornography#contribution-60A3DA26-A397-44C6-A550-FB57DDAD619C
https://hansard.parliament.uk/Commons/2018-10-10/debates/18101064000015/BritishBoardOfFilmClassificationContingentLiability?highlight=online%20pornography#contribution-60A3DA26-A397-44C6-A550-FB57DDAD619C
https://www.theguardian.com/technology/2018/oct/18/millions-of-porn-videos-will-not-blocked-uk-online-age-checks
https://www.theguardian.com/technology/2018/oct/18/millions-of-porn-videos-will-not-blocked-uk-online-age-checks
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w Internecie. Inni wskazują na zagrożenia dla prywatności związane  
z niektórymi rozwiązaniami towarzyszącymi weryfikacji wieku  
(np. wykorzystanie danych karty kredytowej i stworzenie 
zaszyfrowanej bazy uprawnionych użytkowników). Choć tego typu 
argumentacja jest często jedynie przykrywką dla biznesowych 
interesów potężnego przemysłu pornograficznego (to firmy z tego 
sektora są dysponentami analizowanych obecnie systemów IT  
w zakresie weryfikacji wieku), brytyjski ustawodawca dodatkowo 
zneutralizował taką krytykę uwzględniając w ustawie kilka rozwiązań 
uznawanych powszechnie za korzystne dla wszystkich. Jednym z nich 
jest nałożenie na dostawców Internetu obowiązku zapewnienia 
powszechnego dostępu do szerokopasmowego Internetu  
z prędkością minimum 10 MB/s wszędzie tam, gdzie dostawcy ci 
udostępniają swe usługi. Innym rozwiązaniem uznawanym za 
korzystne są zapisy mające ograniczyć spam.  

Mimo tych trudności widoczna jest determinacja władz brytyjskich  
w ograniczaniu dostępu do pornografii dla dzieci i młodzieży.  

Rekomendacje:  

1. Warto, aby władze polskie monitorowały proces wdrażania 
brytyjskich regulacji zmierzających do ograniczenia dostępu do 
pornografii dla dzieci i młodzieży, aby w odpowiednim czasie, 
po wyciągnięciu wniosków z doświadczeń, analogiczne przepisy 
wprowadzić także w Polsce83.  

2. Konieczne jest, aby w tej kwestii Ministerstwa Zdrowia, 
Edukacji Narodowej, Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Ministerstwo Cyfryzacji współpracowały ze sobą oraz  
z organizacjami pozarządowymi – w tym zwłaszcza 
Stowarzyszeniem Twoja Sprawa (które od lat podnosi kwestię 
takiej regulacji)84. [5/8] 

  

                                                      
83 Przepisy takie są niezbędne z uwagi na to, że także w naszym kraju korzystanie  

z pornografii przez osoby nieletnie jest problemem masowym, który niesie ze 
sobą wiele skrajnie niekorzystnych konsekwencji – od przestępczości seksualnej 
nieletnich po instrumentalne traktowanie kobiet i długofalowe zaburzenie 
relacji interpersonalnych u osób uzależnionych. Zob. Kontakt dzieci i młodzieży  
z pornografią. Raport z badań, Warszawa 2017, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. 

84 Zob. www.twojasprawa.org.pl. Informacje nt. konferencji pt. „Masowa 
konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny” tutaj: 
https://www.twojasprawa.org.pl/konferencja-spoleczne-i-rozwojowe-
konsekwencje-pornografii/ [odczyt: 19.10.2018]. 

http://www.twojasprawa.org.pl/
https://www.twojasprawa.org.pl/konferencja-spoleczne-i-rozwojowe-konsekwencje-pornografii/
https://www.twojasprawa.org.pl/konferencja-spoleczne-i-rozwojowe-konsekwencje-pornografii/
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Chińska firma testuje system rozpoznawania twarzy do 
ograniczenia uzależnienia dzieci od gier85 

KOMUNIKAT 

23 października 2018. Tencent, chiński gigant rynku gier na 
smartfony86, ogłosił na początku października br., że prowadzi testy 
nad wykorzystaniem systemów rozpoznawania twarzy do ustalania 
tożsamości osób grających w jego gry87. 

W Chinach trwa zarządzona odgórnie walka z uzależnieniem dzieci od 
gier na smartfony88. W działania te jest zaangażowany prezydent Xi 
Jinping, a bezpośrednią przyczyną ich podjęcia jest m.in. przekonanie  
o wpływie masowego korzystania ze smartfonów na epidemię 
krótkowzroczności. 

Tencent i jego posiadająca na świecie około 200 milionów graczy gra 
„Honour of Kings” stały się dla chińskich władz symbolem zagrożeń 
wywołanych przez uzależnienie od technologii89. W odpowiedzi na 
zarzuty spółka już wcześniej proponowała rozwiązania, które mają 
utrudnić dzieciom długotrwałe granie. Przede wszystkim narzucone 
zostały w regulaminie użytkowników ograniczenia czasowe i dobowe 

                                                      
85 Opracowanie ukazało się w „Biuletynie OSnWC” nr 19, październik 2018, s. 25-

27. 
86 Spółka kontroluje połowę chińskiego, największego na świecie rynku. Zob.  

A. Blazyte, Tencent dominates China's mobile gaming market, 25.07.2018, 
https://www.statista.com/chart/14846/tencent-dominates-chinas-mobile-
gaming-market/ [odczyt: 26.10.2018]. 

87 Honour of Kings uses facial recognition to check ages, 1.10.2018, 
https://www.bbc.com/news/technology-45707469 [odczyt: 23.10.2018],  
A. Hassan, A Chinese game will use facial recognition to stop kids from playing 
too long, 2.10.2018, https://qz.com/1410830/tencents-honor-of-kings-is-using-
face-id-to-limit-kids-play-time/ [odczyt: 23.10.2018]. 

88 S. Jiang, Tencent launches new checks to weed out underage gaming amid 
China crackdown, 6.09.2018, https://www.reuters.com/article/us-tencent-
holdings-gaming/chinas-tencent-to-introduce-real-name-registration-for-hit-
game-idUSKCN1LM0KO [odczyt:23.10.2018]. 

89 A. M. Roantree, E. Glenn, Tencent loses $20 billion in value after China attacks 
myopia with gaming curbs, 30.08.2018, https://www.reuters.com/article/us-
china-gaming/tencent-loses-20-billion-in-value-after-china-attacks-myopia-
with-gaming-curbs-idUSKCN1LF25B [odczyt:23.10.2018]. 

https://www.statista.com/chart/14846/tencent-dominates-chinas-mobile-gaming-market/
https://www.statista.com/chart/14846/tencent-dominates-chinas-mobile-gaming-market/
https://www.bbc.com/news/technology-45707469
https://qz.com/1410830/tencents-honor-of-kings-is-using-face-id-to-limit-kids-play-time/
https://qz.com/1410830/tencents-honor-of-kings-is-using-face-id-to-limit-kids-play-time/
https://www.reuters.com/article/us-tencent-holdings-gaming/chinas-tencent-to-introduce-real-name-registration-for-hit-game-idUSKCN1LM0KO
https://www.reuters.com/article/us-tencent-holdings-gaming/chinas-tencent-to-introduce-real-name-registration-for-hit-game-idUSKCN1LM0KO
https://www.reuters.com/article/us-tencent-holdings-gaming/chinas-tencent-to-introduce-real-name-registration-for-hit-game-idUSKCN1LM0KO
https://www.reuters.com/article/us-china-gaming/tencent-loses-20-billion-in-value-after-china-attacks-myopia-with-gaming-curbs-idUSKCN1LF25B
https://www.reuters.com/article/us-china-gaming/tencent-loses-20-billion-in-value-after-china-attacks-myopia-with-gaming-curbs-idUSKCN1LF25B
https://www.reuters.com/article/us-china-gaming/tencent-loses-20-billion-in-value-after-china-attacks-myopia-with-gaming-curbs-idUSKCN1LF25B
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dla osób o określonym wieku90. Wprowadzana jest również zasada 
rejestrowania się za pomocą prawdziwych danych osobowych91.  

Testowane rozwiązanie wzmacnia powyższe mechanizmy: 
rozpoznawanie twarzy ma umożliwić weryfikowanie, kto rzeczywiście 
gra i blokować możliwości grania po wyczerpaniu limitu czasowego lub 
w nocy. 

Komentarz: Rozpoznawanie twarzy już obecnie jest używane do 
biometrycznego logowania się do komputerów oraz smartfonów.  
W tym sensie pomysł Tencent to tylko oparcie się na stosowanych 
coraz częściej rozwiązaniach. 

Bardziej istotny jest kontekst całej sprawy. Z jednej strony, mamy tutaj 
do czynienia z systemowym działaniem skierowanym przeciwko 
uzależnieniom cyfrowym. I z tej perspektywy może to być rozwiązanie 
pionierskie, narzucające pewien standard. Z drugiej strony, mamy do 
czynienia z działaniem wzmacniającym system kontroli społecznej  
w ogóle. Należy bowiem pamiętać, że w Chinach systemy 
rozpoznawania twarzy są wykorzystywane m.in. do tłumienia 
niepokojów na obszarach zamieszkałych przez wyznających Islam 
Ujgurów92. Rozpoznawanie twarzy wchodzi również w skład 
budowanego w Chinach systemu kredytu społecznego (opartego na 
punktach), który służy do określania, czy dana osoba jest 
wartościowym obywatelem i nagradzania jej za to oraz do karania 
osób o niskiej punktacji93. Rozpoznawanie twarzy jest w Chinach 
używane np. do odkrywania tożsamości osób nieprawidłowo 

                                                      
90 Godzina dla 12-latków i młodszych, dwie godziny dla osób w wieku 13–18 lat. 
91 W celu ratowania wzroku użytkowników Tencent wprowadził również 

zamazywanie obrazu na ekranie smartfona, jeśli osoba grająca w „Honour of 
Kings” zbliży telefon na odległość mniejszą od 40cm od swojej twarzy (zob.  
I. Deng, Tencent adds eye protection function to videos after Beijing calls for 
action to prevent myopia in children, 27.09.2018, 
https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/2165846/tencent-adds-eye-
protection-function-videos-after-beijing-calls-action [odczyt: 23.10.2018]). 

92 Zob. np. A. Bachulska, Pogarszająca się sytuacja praw człowieka w chińskiej 
prowincji iXinjiang – implikacje wewnętrzne i międzynarodowe, „Biuletyn 
Ośrodka Badań Azji” nr 21, wrzesień 2018. 

93 Zob. np. Chiński system zautomatyzowanej oceny obywateli: perspektywa 
cyfrowego totalitaryzmu, „Biuletyn OSnWC” nr 2, marzec 2017; Chiński system 
cyfrowej oceny firm i obywateli wpłynie na warunki 

 działalności polskich przedsiębiorstw w tym kraju, „Biuletyn OSnWC” nr 5, 
czerwiec 2017. 

https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/2165846/tencent-adds-eye-protection-function-videos-after-beijing-calls-action
https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/2165846/tencent-adds-eye-protection-function-videos-after-beijing-calls-action
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przechodzących przez ulicę i następnie wysyłania im sms-ów  
z informacją, że popełniły wykroczenie94. 

Systemy rozpoznawania twarzy budzą obawy obrońców praw 
człowieka. Pisaliśmy już w „Biuletynie OSnWC”, że w USA protestują 
oni np. przeciwko współpracy spółki Amazon z amerykańskimi 
lokalnymi organizacjami policyjnymi95. Wątpliwości powstają wokół 
skutków, do których mogą doprowadzić błędy popełniane przez 
systemy rozpoznawania twarzy – szczególnie jeśli będą pracować  
w sposób w pełni zautomatyzowany, bez nadzoru weryfikujących ich 
ustalenia ludzi. Troskę wywołuje m.in. to, jak bardzo systemy tego 
typu utrudniają zachowanie prywatności oraz to, że są coraz częściej 
stosowane nie tylko przez policję i tajne służby, ale również przez firmy 
marketingowe. Kontrowersje budzi także to, kto sprawuje kontrolę 
nad danymi niezbędnymi do stosowania rozpoznawania twarzy. Wiąże 
się to pojawieniem się badań odkrywających na podstawie zdjęć 
informacji, które ludzie mogą chcieć ukryć, np. swoją orientację 
seksualną)96. [4/8]  

                                                      
94 Ch. Baynes, Chinese police to use facial recognition technology to send 

jaywalkers instant fines by text, 29.03.2018, 
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-police-facial-
recognition-technology-ai-jaywalkers-fines-text-wechat-weibo-cctv-
a8279531.html [odczyt: 23.10.2018].  

95 Zob. Obrońcy praw człowieka w USA zarzucają Amazonowi udział w budowaniu 
państwa policyjnego, „Biuletyn OSnWC” nr 15 z maja 2018.  

96 Y. Wang i M. Kosiński, Deep neural networks are more accurate than humans at 
detecting sexual orientation from facial images, ostatnia aktualizacja tego 
roboczego artykułu pochodzi z 16 października 2017 roku, https://osf.io/zn79k/ 
[odczyt: 23.10.2018]. 

https://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-police-facial-recognition-technology-ai-jaywalkers-fines-text-wechat-weibo-cctv-a8279531.html
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-police-facial-recognition-technology-ai-jaywalkers-fines-text-wechat-weibo-cctv-a8279531.html
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-police-facial-recognition-technology-ai-jaywalkers-fines-text-wechat-weibo-cctv-a8279531.html
https://osf.io/zn79k/
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Uzależniające mechanizmy hazardowe w grach 
komputerowych online97  

SYGNAŁ 

23 listopada 2017. Istotnym elementem gier komputerowych online 
staje się pojawianie się w nich „skrzynek z łupem”, które zawierają 
losową zawartość. Gracz musi zapłacić, realnymi pieniędzmi, za 
zdobycie „skrzynki” lub za specjalne „klucze” do ich otwierania.  
W efekcie poszukiwanie i późniejsze otwieranie „skrzynek” nosi cechy 
hazardu – płaci się za szansę wylosowanie nagrody. Sprawa zyskała 
rozgłos w listopadzie br. po premierze gry związanej z najnowszą 
częścią filmowej epopei „Gwiezdnych Wojen”98. Okazało się, że żeby  
w pełni wykorzystać potencjał gry, gracze musieli płacić za 
odblokowanie dodatkowych postaci. 

Zawartość skrzynek można zdobyć również dzięki spędzaniu czasu  
w świecie gry i przechodzeniu jej kolejnych etapów. Dokonywanie 
dodatkowych opłat oszczędza graczom czas i sprawia, że zyskują oni 
przewagę nad osobami, które nie chcą płacić za zawartość skrzynek. 

Komentarz: Producenci gier bronią się przed zarzutami o stosowaniu 
mechanizmów uzależniających twierdząc, że skoro każde otwarcie 
skrzynki wiąże się ze zdobyciem nagrody, to nie mamy do czynienia  
z hazardem. 

Mechanizm skrzynek jest dopasowany do specyficznego profilu 
psychologicznego graczy, którzy są gotowi zapłacić za możliwość 
doświadczania gry w niedostępny dla innych sposób. Mechanizm ten 
można również wykorzystywać do oddziaływania na dzieci  
i uzależniania ich. 

W kilku państwach azjatyckich podjęto próby uregulowania działania 
tego rodzaju „skrzynek” (m.in. w Chinach, Korei Południowej, Japonii  
i Singapurze). [4/8] 

  

                                                      
97 Opracowanie ukazało się w „Biuletynie OSWC” nr 9, listopad 2017, s. 4. 
98  S. Byford i C. Gartenberg, EA's Star Wars Battlefront II backtrack shows the 

limitations of loot boxes, 14.11.2017, 
https://www.theverge.com/2017/11/14/16648218/star-wars-battlefront-2-ea-
loot-crates-explained [odczyt: 23.11.2017]. 
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Znany amerykański inwestor zarzucił Facebookowi  
i Google „hakowanie mózgów” użytkowników99 

SYGNAŁ 

9 sierpnia 2017. Roger McNamee, znany amerykański biznesmen, 
który współfinansował Facebooka i Google’a na początku ich 
działalności, ogłosił w tekście opublikowanym 8 sierpnia br., że obie 
przywołane spółki „hakują mózgi” użytkowników i uzależniają ich 
takimi samymi metodami jak branża hazardowa100. Monopole 
internetowe według McNamee’go są zagrożeniem dla „zdrowia 
publicznego” oraz demokracji. Facebook i Google (za pośrednictwem 
serwisu z filmami YouTube) dostarczają użytkownikom chwilowego 
poczucia zadowolenia i tworzą uzależnienia. Gigantom internetowym 
chodzi o to, żeby wygrać rywalizację z innymi podmiotami o czas 
spędzany na korzystaniu z nich, bo „w dobie są jedynie 24 godziny”. 
Demaskatorska wypowiedź McNamee’go została nagłośniona przez 
amerykańskie media101. 

Komentarz: O wycenie mediów społecznościowych decyduje m.in. 
czas spędzany na ich przeglądaniu i oglądaniu pokazywanych przez nie 
reklam. Tym samym walka o uwagę użytkowników jest czymś 
naturalnym w branży internetowej. Media społecznościowe i Internet 
są jednocześnie przestrzenią walki informacyjnej. Czym więcej 
uzależnionych od mediów społecznościowych, tym walka informacyjna 
prowadzona za ich pośrednictwem jest bardziej skuteczna. 

Retoryka, do której odwołał się McNamee wydaje się nowa i zyskuje 
coraz większy rezonans w amerykańskich mediach. Retoryka ta 
nawiązuje do tez stawianych m.in. przez byłego pracownika Google 
Tristana Harrisa, który obecnie rozpowszechnia wiedzę o tym, jak 

                                                      
99 Opracowanie ukazało się w „Biuletynie OSWC” nr 9, listopad 2017, s. 5. 
100  R. McNamee, I invested early in Google and Facebook and regret it. I helped 

create a monster, „USA Today”, 8.08.2017, 
https://www.usatoday.com/story/opinion/2017/08/08/my-google-and-
facebook-investments-made-fortune-but-now-they-menace/543755001/ 
[odczyt: 9.08.2017].  

101  Zob. Np. J. Bort, An early investor in Facebook and Google has slammed them 
for 'aggressive brain hacking', 9.08.2017, 
http://www.businessinsider.com/famous-facebook-and-google-investor-
condemns-brain-hacking-2017-8?IR=T [odczyt: 9.08.2017]. 
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poważny wpływ na sposób myślenia i działania ludzi mają nowe oraz 
uzależniające technologie informatyczne i komunikacyjne102. [4/8] 

 

 

 

  

                                                      
102 Zob. np. B. Bosker, The Binge Breaker, „The Atlantic”, listopad 2016, 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/11/the-binge-
breaker/501122/ [odczyt: 9.08.2017]; T. Harris, How Technology is Hijacking 
Your Mind — from a Magician and Google Design Ethicist, „Thrive Global” 
18.05.2016, https://journal.thriveglobal.com/how-technology-hijacks-peoples-
minds-from-a-magician-and-google-s-design-ethicist-56d62ef5edf3 [odczyt: 
9.08.2017]; T. Harris, Our Minds Have Been Hijacked by Our Phones, rozmawiał 
N. Thompson, „Wired”, 26.07.2017, https://www.wired.com/story/our-minds-
have-been-hijacked-by-our-phones-tristan-harris-wants-to-rescue-them/ 
[odczyt: 9.08.2017]. 
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Seks-roboty mogą głęboko zdeformować relacje 
społeczne103 

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 Pekinie104. 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, są podgrzewane, tak, iż temperatura ciała 
równa się temperaturze ciała żywej osoby. 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 (tj. 2017) na rynku mają się jednak pojawić 
silikonowe głowy do takich lalek, wyposażone w zaawansowaną 
sztuczną inteligencję i zdolność do bardziej rozbudowanej rozmowy105. 
Istnieje również możliwość zakupu nowej, wymiennej głowy do 

                                                      
103 Opracowanie ukazało się w „Biuletynie OSWC” nr 8, październik 2017, s. 22-26 
104 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]. 

105 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]. 
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posiadanego już korpusu lalki106. 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. orgazm107. 

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 wyższa)108. Nie brakuje też doniesień (w szczególności  
z Japonii) o mężczyznach, którzy – w swoim mniemaniu – nawiązali 
trwałe emocjonalne więzi z lalkami109. 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 
dolarów110. 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 

                                                      
106 Zob. strona producenta: https://realbotix.systems/#products [odczyt: 

12.10.2017]. 
107 N. Sharkey, A. Wynsberghe, S. Robbins, E. Hancock, Our Sexual Future With 

Robots, Foundation for Resposible Robotics, Haga 2017, s. 3-6. 
108 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]. 

109 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]. 

110 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]. 
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oznaki większego niż na Zachodzie przyzwolenia społecznego na 
korzystanie z seks-robotów111. 

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 sieci112.  

W niedawnym sondażu przeprowadzonym przez badaczy  
z Uniwersytetu w Duisburgu 40% mężczyzn zadeklarowało, że może 
sobie wyobrazić seks z takim zaawansowanym seks-botem113.  
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 pobudzeniem w kontakcie z seks-robotem114. 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.  

                                                      
111 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]. 

112 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. 

113 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]. 

114 Zob. J. Li, J. Ju, B. Reeves, Touching a Mechanical Body: Tactile Contact with 
Intimate Parts of a Humanoid Robot is Physically Arousing, Li, Jamy Jue, Wendy 
Ju, and Byron Reeves. „Journal of Human-Robot Interaction” nr 6(3), 2017,  
s. 118-130. 
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Osobnym problemem jest pojawienie się seks-lalek o dziecięcym 
wyglądzie adresowanych do osób o skłonnościach pedofilskich115.  
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 zgwałcenie116. 

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-
robotów117. 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”118. W magazynie „Men’s Health” 
autorka pisze: „Specjaliści mówią, że to nieuchronne”119; 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 związku120. Wprawdzie w tych tekstach, jak i wielu innych, przytacza 

                                                      
115 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. 

116 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. 

117 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]. 

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

119 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]. 

120 Ł. Michalik, Seks z robotem: technicznie jesteśmy gotowi. Emocjonalnie również 
- ku zmartwieniu etyków,  https://gadzetomania.pl/57960,seks-z-robotem 
[odczyt: 12.10.2017]. 
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się także opinie krytyków korzystania z seks-botów, ogólny wydźwięk 
artykułów sprawia jednak, iż czytelnik ma poczucie, 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 handlowych (Allegro)121. 

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 społecznych122. 
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 

                                                      
121 Niektóre z oferowanych modeli można uznać za postaci dziecięce. 
122 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_porno
grafia__cyfrowo_przeprogramowuja_.html [odczyt: 12.10.2017]. 
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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 humanoidalnych123. 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 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 asystentów124  
- 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 

                                                      
123 Tamże, s. 1. 
124 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, czerwiec 2017. 
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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. [5/13] 
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Nowa aplikacja randkowa może sprzyjać dezintegracji 
społecznej125 

KOMUNIKAT 

18 czerwca 2018. Twórcy popularnej aplikacji randkowej Tinder 
wprowadzają na rynek nowy produkt tego samego typu – aplikację 
Crown126. Pierwsza z nich działa według zasady wynajdywania 
partnerów spełniających zdefiniowane przez użytkownika wymagania 
w kolejności od najlepiej dopasowanych do najmniej. Potencjalnie 
liczba proponowanych kontaktów jest bardzo długa.  
W praktyce klienci Tindera narzekali127, że aplikacja proponuje im tak 
wiele potencjalnych partnerów, że trudno im się skoncentrować na 
wszystkich osobach, które wydają się interesujące lub tracą oni czas na 
dziesiątki jałowych chatów, które rzadko kiedy prowadzą do spotkania.  

 

Rysunek 9. Grafika promująca aplikację Crown. Hasło reklamowe aplikacji 
brzmi: „Less swiping, more fun” (Mniej przerzucania, więcej zabawy). Źródło: 
https://itunes.apple.com/us/app/crown/id1290415283 [odczyt: 18.06.2018]. 

Aplikacja Crown, reklamowana jako „Gra randkowa” ma rozwiązywać 
ten problem inflacji potencjalnych randkowiczów. Nie proponuje ona 
rosnącej listy osób spełniających wymagania, ale tylko 16 kontaktów 
dziennie wyselekcjonowanych przez algorytm działający według 

                                                      
125 Opracowanie ukazało się w „Biuletynie OSWC” nr 16, czerwiec 2018, s. 18-21. 
126 http://www.crowndating.com/ [odczyt: 18.06.2018]. 
127 S. Perez, Crown, a New app from Tinder’s parent company, turns dating into  

a game, „Techcrunch”, 16.06.2018, 
https://techcrunch.com/2018/06/15/crown-a-new-app-from-tinders-parent-
company-turns-dating-into-a-game/?guccounter=1 [odczyt: 18.06.2018].  

https://itunes.apple.com/us/app/crown/id1290415283
http://www.crowndating.com/
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nieznanych kryteriów (niczym cyfrowy swat). Kontakty są 
prezentowane użytkownikowi po dwa naraz i musi on dokonać wyboru 
jednego z nich poprzez oznaczenie swojego wyboru ikoną korony (stąd 
nazwa aplikacji Crown). Po pierwszej turze eliminacji następuje druga 
w której wygrani z tury pierwszej zestawiani są ze sobą. Spośród nich 
użytkownik wybiera „finałową czwórkę”, z którą może nawiązać 
rozmowę i podjąć próbę umówienia się. 

Komentarz. Sprawca ataku terrorystycznego w Toronto z 23 kwietnia 
br. Alek Minassian przed dokonaniem zamachu napisał na swoim 
koncie na Facebooku: „Rewolucja Incelów zaczęła się! Obalimy reżim 
Chadów i Stacych!”128. „Incel” to skrót od „involuntarily celibate” 
(„przymusowy celibat”)129. Określenie to kojarzone jest  
z zaobserwowanym w ostatnim miesiącach w mediach elektronicznych 
zjawiskiem powstawania grup dyskusyjnych mężczyzn w młodym  
i średnim wieku narzekających na brak zainteresowania ich osobą 
wśród kobiet. Według incelów jedną z przyczyn ich randkowych 
niepowodzeń jest Tinder. Uważają oni, że dzięki tej aplikacji niewielka 
grupa mężczyzn, nazywanych „Chadami”, jest w stanie zdominować 
lokalny „rynek randkowy”. Zdaniem incelów przed powstaniem 
Tindera „Chad” nie miał fizycznej możliwości spotkania wszystkich 
zainteresowanych kobiet. Incelsi czują się wykluczeni społecznie  
i dyskryminowani. Istnieje poważna szansa, że Minassian znajdzie 
naśladowców, gdyż sam powoływał się na inspirację zamachem 
dokonanym w 2014 roku przez Elliota Rodgera. Ów syn znanego 
brytyjskiego reżysera Petera Rodgera130 w swoim manifeście 
poprzedzającym zamach także wskazywał na frustracje spowodowane 
brakiem zainteresowania swoją osobą ze strony kobiet131.  

Trudno ocenić na ile ruch incelów jest poważny i czy nie jest to tylko 
przejaw pewnej egzotyki północnoamerykańskiej subkultury 

                                                      
128 BBC, Toronto van attack: What we know about suspect Alek Minassian, 

24.04.2018, https://www.bbc.com/news/world-us-canada-43877137 [odczyt: 
18.06.2018].  

129 A. Hern, Who are the 'incels' and how do they relate to Toronto van attack?, 
„The Guardian”, 25.04.2018, 
https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/25/what-is-incel-
movement-toronto-van-attack-suspect [odczyt: 18.06.2018].  

130 BBC, Elliot Rodger: How misogynist killer became 'incel hero', 28.04.2018, 
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-43892189 [dostęp: 25.06.2018]. 

131 BBC, Toronto van attack…, dzieło cyt. 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-43877137
https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/25/what-is-incel-movement-toronto-van-attack-suspect
https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/25/what-is-incel-movement-toronto-van-attack-suspect
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-43892189
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cyfrowej132. Natomiast fakt dokonania dwóch zamachów na ludność 
cywilną z kilkunastoma ofiarami śmiertelnymi w imię wskazywanej 
tutaj ideologii każe poważniej spojrzeć na zjawisko incelsów. 
Pojawienie się tego ruchu należy wiązać z przemianami zwyczajów 
randkowych i seksualnych na Zachodzie, które to zmiany wspierane są 
także przez nowe technologie, w tym aplikacje takie jak Tinder. 

Dziś uważa się, że aplikacja Tinder istotnie zmienia zwyczaje randkowe 
współczesnej młodzieży i młodych dorosłych133. Promuje ona 
przelotne kontakty, w tym także seksualne, z dużą liczbą różnych 
partnerów. Badacze analizujący efekty Tindera uważają, że sprzyja on 
podejmowaniu przez jego użytkowników bardziej ryzykownych 
strategii seksualnych134. Aplikacja Crown z założenia oparta jest na 
koncepcji gamifikacji, czyli nadano jej formę zbliżoną do gry 
rozrywkowej. Może to sprzyjać wzmocnieniu mechanizmu 
uzależniającemu użytkowników, podobnie jak ma to miejsce w 
specjalnie projektowanych rozwiązaniach na potrzeby przemysłu 
hazardowego135. Nadanie aplikacji randkowej formy rozrywkowej gry 
dodatkowo pogłębiać może pogłębiać efekt instrumentalizacji osoby 
ludzkiej i banalizowania reakcji intymnych.  

Na ogólniejszym poziomie Crown to także kolejny system zbierający 
bardzo intymne, wrażliwe informacje o użytkownikach, które to dane 
mogą zostać wykorzystane np. do profilowania użytkowników lub  
w niektórych przypadkach do szantażu. Omawiana aplikacja jest 
również przykładem postępowania procesu współregulacji stosunków 
społecznych przez algorytmy działające w oparciu o kryteria nieznane 
opinii publicznej. [3/2] 

                                                      
132 M. Wieczorek, Incele: odrzuceni mężczyźni, którzy nie znoszą kobiet, „Polityka”, 

26.06.2018, 
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ludzieistyle/1753504,1,incele-
odrzuceni-mezczyzni-ktorzy-nie-znosza-kobiet.read [odczyt: 29.06.2018]. 

133 Zob. G. Tyson, V. C. Perta, H. Haddadi, M. C. Seto, A First Look at User Activity 
on Tinder, 7.07.2016, https://arxiv.org/pdf/1607.01952.pdf [odczyt: 
18.06.2018]; J. Ortega, Ph. Hergovich, The Strength of Absent Ties: Social 
Integration via Online Dating, 29.09.2017, 
https://arxiv.org/pdf/1709.10478.pdf [odczyt: 18.06.2018]. 

134  Tamże.  
135 Ten mechanizm określa się jako „zaprojektowane by uzależniało” (z ang. 

addiction by design), zob. T. Harris, How Technology Hijacks People’s Minds —
 from a Magician and Google’s Design Ethicist, 19.05.2016, 
http://www.tristanharris.com/2016/05/how-technology-hijacks-peoples-
minds%e2%80%8a-%e2%80%8afrom-a-magician-and-googles-design-ethicist 
[odczyt: 25.06.2018].  

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ludzieistyle/1753504,1,incele-odrzuceni-mezczyzni-ktorzy-nie-znosza-kobiet.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ludzieistyle/1753504,1,incele-odrzuceni-mezczyzni-ktorzy-nie-znosza-kobiet.read
https://arxiv.org/pdf/1607.01952.pdf
https://arxiv.org/pdf/1709.10478.pdf
http://www.tristanharris.com/2016/05/how-technology-hijacks-peoples-minds%e2%80%8a-%e2%80%8afrom-a-magician-and-googles-design-ethicist
http://www.tristanharris.com/2016/05/how-technology-hijacks-peoples-minds%e2%80%8a-%e2%80%8afrom-a-magician-and-googles-design-ethicist
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Internetowa telewizja Netflix śledzi wzorce zachowań 
użytkowników136 

KOMUNIKAT 

17 lutego 2018. 13 lutego br. w europejskich mediach137 nagłośniono 
przypadek użytkownika internetowego serwisu Netflix, z którym ten 
ostatni rzekomo skontaktował się mailowo odkrywszy, że w ciągu 
tygodnia obejrzał on niemal bez przerwy 188 odcinków jednego 
serialu. Netflix miał nawiązać z użytkownikiem kontakt mailowy 
pytając, czy wszystko z nim w porządku. Według relacji samego 
użytkownika miał on akurat wtedy nawrót depresji. I choć pojawiły się 
informacje wskazujące, że cała historia może być „fake newsem”138, to 
inne oficjalne poczynania Netflixa139 uprawdopodabniają opisane  
w niej zdarzenie.   

Komentarz. Już w przeszłości media informowały, że Netlix używa 
zaawansowanych algorytmów analizujących wzorce zachowań 
użytkowników w celu usprawnienia swojej oferty140. Tym razem jednak 

                                                      
136 Opracowanie ukazało się w „Biuletynie OSWC” nr 12, luty 2018, s. 17-18 
137  H. Margueritte, Mann sieht 188 Serienfolgen in einer Woche – dann macht sich 

sogar Netflix Sorgen, „huffingtonpost.de”, 13.02.2018, 
http://www.huffingtonpost.de/entry/netflix-depression-zu-lange-gucken-
binge-watching_de_5a82c72ae4b0892a0352c288 [odczyt: 17.02.2018]; 
niektóre anglojęzyczne media informowały już o sprawie dwa miesiące 
wcześniej, zob. A. McBride, Netflix user who binge-watched The Office solidly 
for a week during bout of depression reveals site emailed them to see if they 
were OKAY in latest abuse of viewer data, „Daily Mail”, 13.12.2017, 
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-5172881/Netflix-user-binge-
watched-Office-non-stop-week.html [odczyt: 16.02.2018]. 

138  Di M.L. Prette, Guarda 188 episodi di The Office in una settimana, Netflix lo 
contatta. Ma è una bufala, „la Republicca”, 13.02.2018, 
http://www.repubblica.it/tecnologia/social-
network/2018/02/13/news/guarda_188_episodi_di_the_office_in_una_settim
ana_netflix_lo_contatta_preoccupata-188739285/ [odczyt: 16.02.2018]. 

139  Chodzi o wiadomość zamieszczoną na oficjalnym koncie Netflixa na platformie 
Twitter, gdzie w dn. 10.12.2017 zamieszczono komunikat o treści: „Do 53 ludzi, 
którzy oglądali ‘Książę na święta’ codziennie przez ostatnie 18 dni: Kto was 
skrzywdził?”, Z. Whittaker, Yes, that Netflix tweet is creepy — and raises serious 
privacy questions, „ZDNet”, 15.12.2017, http://www.zdnet.com/article/that-
creepy-netflix-tweet-raises-serious-privacy-questions [odczyt: 16.02.2018].    

140  A. Watercutter, Netflix is using ‘The Defenders’ to understand its audience, „The 
Wired”, 22.08.2018, https://www.wired.com/story/netflix-the-defenders-
audience-data/ [odczyt: 17.02.2018]; A. Alexe, Netflix study reveals Romanian 
users’ content consumption patterns, “Business Review”, 11.12.2017, 

http://www.huffingtonpost.de/entry/netflix-depression-zu-lange-gucken-binge-watching_de_5a82c72ae4b0892a0352c288
http://www.huffingtonpost.de/entry/netflix-depression-zu-lange-gucken-binge-watching_de_5a82c72ae4b0892a0352c288
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-5172881/Netflix-user-binge-watched-Office-non-stop-week.html
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-5172881/Netflix-user-binge-watched-Office-non-stop-week.html
http://www.repubblica.it/tecnologia/social-network/2018/02/13/news/guarda_188_episodi_di_the_office_in_una_settimana_netflix_lo_contatta_preoccupata-188739285/
http://www.repubblica.it/tecnologia/social-network/2018/02/13/news/guarda_188_episodi_di_the_office_in_una_settimana_netflix_lo_contatta_preoccupata-188739285/
http://www.repubblica.it/tecnologia/social-network/2018/02/13/news/guarda_188_episodi_di_the_office_in_una_settimana_netflix_lo_contatta_preoccupata-188739285/
http://www.zdnet.com/article/that-creepy-netflix-tweet-raises-serious-privacy-questions
http://www.zdnet.com/article/that-creepy-netflix-tweet-raises-serious-privacy-questions
https://www.wired.com/story/netflix-the-defenders-audience-data/
https://www.wired.com/story/netflix-the-defenders-audience-data/
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internetowa kablówka nie poprzestała na wykorzystaniu danych do 
„użytku wewnętrznego”, ale zareagowała zauważywszy,  
że jeden z niemal 100 mln jej użytkowników141 w krótkim przedziale 
czasu ogląda wyjątkowo dużo odcinków serialu. Tradycyjnie, to 
zadaniem rodziny i bliskich było sprawowanie nadzoru nad 
dobrostanem fizyczno-psychicznym ludzi i reagowanie w przypadku 
kryzysu.  

Proces zrywania tradycyjnych więzi społecznych wraz z postępującą 
cyfryzacją naszego codziennego otoczenia (Internet Rzeczy) sprawia, 
że funkcje tych pierwszych zaczynają być w coraz większym stopniu 
wypełniane przez różne zamienniki. Opisywany tu przypadek pokazuje 
także potencjał analityczny prostej, jak się wydaje, procedury 
monitoringu zachowania klienta telewizji internetowej.  

Należy wyraźnie podkreślić, że samo odkrycie tego, że ktoś ogląda 
„nienormalne” ilości serialu nie wymaga wyrafinowanego 
postępowania ani złożonych wnioskowań. Kluczowe znaczenie ma fakt, 
że tak banalny monitoring zachowań użytkowników, może 
naprowadzić na informacje o istotnym znaczeniu. Posiadając dostęp 
do bazy danych wzorców zachowań 100 mln użytkowników, Netflix 
jest w stanie wymodelować różne prawidłowości i uzyskać cenną 
wiedzę nt. nawyków, stylu funkcjonowania i sytuacji kryzysowych  
w życiu swoich klientów.  

W poprzednim numerze Biuletynu OSnWC142 pisaliśmy o możliwości 
wczesnego wykrywania choroby Alzheimera na podstawie samych 
danych z akcelerometru telefonu użytkownika. Opisywany tu 
przypadek jest podobny – telewizja internetowa może „diagnozować” 
użytkowników na podstawie danych o oglądalności. I dotyczy to 
potencjalnie zarówno poszczególnych osób jak i grup użytkowników. 
Ma to istotne znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego, ponieważ 
pokazuje, że istnieje kolejny zbiór danych, potencjalnie wrażliwych, na 
temat części populacji, który znajduje się w posiadaniu podmiotów 

                                                                                                                               
http://www.business-review.eu/news/netflix-study-reveals-romanian-users-
content-consumption-patterns-154217 [odczyt: 16.02.2018].    

141  Dane na temat liczby 100 mln subskrybentów z połowy ubiegłego roku  
– M. Sweney, Netflix tops 100m subscribers as it draws worldwide audience, 
„The Guardian”, 18.07.2017, 
https://www.theguardian.com/media/2017/jul/18/netflix-tops-100m-
subscribers-international-customers-sign-up [odczyt: 16.02.2018].  

142 Zob. komunikat pt. Na podstawie danych ze smartfona można diagnozować 
chorobę Alzheimera u jego użytkownika, „Biuletyn OSnWC” nr 11, styczeń 2018. 

http://www.business-review.eu/news/netflix-study-reveals-romanian-users-content-consumption-patterns-154217
http://www.business-review.eu/news/netflix-study-reveals-romanian-users-content-consumption-patterns-154217
https://www.theguardian.com/media/2017/jul/18/netflix-tops-100m-subscribers-international-customers-sign-up
https://www.theguardian.com/media/2017/jul/18/netflix-tops-100m-subscribers-international-customers-sign-up
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obcych i analizowany jest poza kontrolą państwa. Taka analiza może 
także pozwalać na modelowanie zbliżone do mikrotargetingu143 – 
wiedząc o tym, jakie produkcje użytkownicy preferują, można 
konstruować ich indywidualne profile psychologiczne. [3/8] 

  

                                                      
143 Zob. komunikat Modelowanie psychograficzne i mikrotargetingowy marketing – 

nowe metody wpływania na preferencje wyborcze, „Biuletyn OSnWC” nr 1, luty 
2017. 
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Potrzeba prowadzenia audytu bezpieczeństwa 
urządzeń przenośnych oraz kont w mediach 
społecznościowych144  

ANALIZA 

9 kwietnia 2018. Dnia 24 marca br. nieznany szerzej informatyk 
opublikował serię tweetów uświadamiających opinii publicznej,  
jak szeroki zakres danych użytkowników rejestruje Google145. Wpisy te 
spotkały się z wielkim zainteresowaniem internautów i zostały 
następnie przedrukowane na łamach „The Guardian”146.  
W domyślnym wariancie Google zapisuje m.in.: 

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

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

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

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

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

6. listę kontaktów w Google i systemie operacyjnym Android,  
w tym numery telefonów czy adresy e-mail; 

7. listę kontaktów w serwisie Google+; 

                                                      
144 Opracowanie ukazało się w „Biuletynie OSnWC” nr 14, kwiecień 2018, s. 32-35. 
145 https://twitter.com/iamdylancurran/status/977559925680467968 [odczyt: 

9.04.2018]. 
146 D. Curran, Are you ready? Here is all the data Facebook and Google have on 

you, 30.03.2018, 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/mar/28/all-the-data-
facebook-google-has-on-you-privacy [odczyt: 10.04.2018]. 
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8. pliki przechowywane w usłudze przestrzeni dyskowej w chmurze 
Google Drive; 

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

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

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

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

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

rozpoznawania głosu. 

Google udostępnia swoim użytkownikom funkcjonalności My 
Activity147, Time Line148, oraz Take Out149, które mają umożliwiać im 
przeglądanie i pobieranie swoich danych oraz usuwanie wybranych 
informacji. Zakładka Zarządzanie Aktywnością w funkcjonalności My 
Activity pozwala ponadto na zmianę ustawień prywatności w zakresie 
rejestrowania danych geolokalizacji, danych z wyszukiwarek i aplikacji, 
danych z urządzeń mobilnych, aktywności związanej z przetwarzaniem 
głosu oraz danych z serwisu YouTube. 

 

                                                      
147 https://myactivity.google.com/myactivity [odczyt: 9.04.2018]. 
148 https://www.google.com/maps/timeline?pb [odczyt: 9.04.2018]. 
149 https://takeout.google.com/settings/takeout [odczyt: 9.04.2018]. 
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Rysunek 10. Podsumowanie danych geolokalizacji, zarejestrowanych na 
koncie aktywnym od 2009 roku. Użytkownik ma możliwość filtrowania 
danych według daty oraz miejsca. 

 

 

Rysunek 11.  Wybrane elementy funkcjonalności Time Line na przykładzie 
istniejącego konta Google. Źródło: 
https://www.google.com/maps/timeline?pb [odczyt: 09.04.2018]. 
Pogłębione informacje na temat obecności w wybranym miejscu. Użytkownik 
ma podgląd dni, w których w nim przebywał. Po wybraniu dnia 
wizualizowana jest przebyta trasa, w rozbiciu na godziny i sposoby jej 
pokonywania.  

Komentarz: Choć przywołane publikacje nie wniosły nowej wiedzy dla 
cyberbezpieczeństwa, duże zainteresowanie wpisami może 
sugerować, że dla wielu internautów zakres i szczegółowość 
zbieranych przez Google danych były nieprzyjemnym zaskoczeniem. 
Nawet w przypadku przeciętnego użytkownika, fakt gromadzenia 
rozbudowanego, z dnia na dzień powiększającego się zbioru 
wrażliwych danych o jego aktywności, niesie za sobą wiele zagrożeń.  
Z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, obawy może budzić sama 
przewaga informacyjna podmiotów zagranicznych – łatwy ogląd cech 
poszczególnych polskich obywateli, a także całego społeczeństwa. 
Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji, dane dotyczące zwyczajów, 
pokonywanych tras i sposobu poruszania się, sieci kontaktów, treści 
wiadomości czy sposobów komunikowania się, umożliwią identyfikację 
trudno uchwytnych cech, niekiedy nieuświadamianych sobie przez 
samych obserwowanych, np. ich poglądów politycznych, cech 
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osobowości, podatności na wpływy, czy choroby psychiczne. 
Niezależnie od zakazu prowadzenia tego typu analiz, przewidzianego  
w unijnym Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych 
(RODO)150, wyciek takich danych mógłby mieć poważne konsekwencje. 
Dostęp do nich mógłby m.in. ułatwiać działalność werbowniczą obcych 
służb w Polsce, np. poprzez wykorzystanie zebranych informacji do 
rozpoznawania cech, słabych punktów i podatności emocjonalnych 
charakterystycznych dla jednostek i dla wielkiej grupy osób (takiej jak 
populacja kraju). Wiedza taka mogłaby być także wykorzystana 
później, gdy konkretna osoba obejmie ważne stanowisko. Zagrożenia 
te są oczywiście szczególnie duże w przypadku osób, które już teraz 
pełnią ważne funkcje w państwie polskim –  kierownictwa państwa  
i innych pracowników administracji centralnej wysokiego szczebla oraz 
funkcjonariuszy służb specjalnych – a których aktywność w nowych 
mediach wydaje się niedostatecznie uregulowana151. Z myślą o nich, 
sformułowano poniżej kilka rekomendacji. 

Rekomendacje: 

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

2. Należy dopilnować, aby decydenci nie korzystali ze smartfonów 
uznawanych za podatne na ataki152, oraz nie wnosili smartfonów 

                                                      
150 RODO obowiązuje od 25 maja br. 
151 Jedną z regulacji, do których dotarł Zespół, są Zalecenia dotyczące bezpiecznego 

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

152 W tym kontekście szczególnie niebezpieczne wydają się urządzenia 
telekomunikacyjne chińskich producentów, np. Huawei i ZTE Corp.; por. sygnał  
w „Biuletynie OSnWC” nr 13 z marca 2018 roku, pt. Amerykański regulator 
telekomunikacyjny ostrzega przed chińskimi urządzeniami oraz tekst USA 
zakazują amerykańskim podmiotom sprzedaży oprogramowania i części 
chińskiemu gigantowi ZTE w niniejszym Biuletynie. 
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na spotkania służbowe. Ponadto, zaleca się przeprowadzenie 
audytu, który umożliwi oszacowanie jakiego typu urządzenia – i przy 
jakim poziomie zabezpieczeń – stosowane są w celach służbowych 
w polskiej administracji centralnej. 

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

4. Służby powinny rozważyć korektę ankiety bezpieczeństwa 
osobowego w taki sposób, by od osób podlegających procedurze 
bezpieczeństwa pozyskiwać zgodę na przeglądanie danych 
udostępnionych w Google, innych portalach i mediach 
społecznościowych. Praktyka ta mogłaby skłonić osoby podlegające 
procedurze do rezygnacji lub znaczącego ograniczenia korzystania  
z takich usług, np. w zakresie przyzwolenia na rejestrowanie 
najbardziej wrażliwych danych aktywności użytkownika,  
a to zmniejszyłoby ryzyka związane z możliwym dostępem do takich 
informacji podmiotów zagranicznych. [5, 11/zespół OSnWC] 
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Program konferencji 

 

Cyfrowe technologie uzależniające 
a bezpieczeństwo państwa 

KONFERENCJA 

Ośrodka Studiów nad Wyzwaniami 
Cywilizacyjnymi 

Centrum Badań nad Bezpieczeństwem AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ 
13 grudnia 2018 

 
Miejsce: Klub Akademii Sztuki Wojennej (bud. 56), Warszawa 
Rembertów, naprzeciwko Biblioteki ASzWoj przy ul. Pontonierów 2 
Formuła: Debata w trybie Chatham House; tylko osoby zaproszone, 
które potwierdziły udział; bez nagrywania; możliwość notowania.  

 
10:00 Otwarcie – gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz, Rektor-
Komendant ASzWoj 
10:10 Dr hab. Andrzej Zybertowicz (kierownik Ośrodka Studiów nad 

Wyzwaniami Cywilizacyjnymi CBB; doradca Prezydenta RP), 
Wprowadzenie 

 
10:25 – 11:55 Sesja 1 – prowadzenie: dr hab. Andrzej Zybertowicz 
10:25 Prof. nadzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko (dyrektor Centrum 

Profilaktyki Społecznej) Mechanizmy, przebieg i konsekwencje 
uzależnień od technologii cyfrowych – cyberzaburzeń 

10:45 Sylwia Matuszewska, Cyfrowe technologie uzależniające jako 
niewidzialny mainstream 

11:05 Dr Maciej Gurtowski (OSnWC) Uwagi o stanie badań nad 
cyfrowymi technologiami uzależniającymi 

11:20 Dr Bolesław Piasecki, Jan Waszewski (OSnWC) Cyfrowe 
technologie uzależniające a inwigilacja 

11:35 – 11:55  Dyskusja 
 
Przerwa kawowa  11:55 – 12:10 
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12:10 – 13:40 Sesja 2 – prowadzenie: dr hab. Krzysztof Pietrowicz 
(OSnWC) 

12:10 Prof. dr hab. Ryszard Szpyra (WBN ASzWoj) Ogólna koncepcja 
przeciwdziałania zagrożeniom uzależnienia od nowych 
technologii 

12:30 Tomasz Szpikowski (Prezes Zarządu Bergman Engineering) 
Wykorzystanie technologii uzależniających jako narzędzi 
masowej dezinformacji  

12:50 Marta Ponikowska (Instytut Badań Edukacyjnych) Wyzwania 
polskiej edukacji w kontekście rozwoju AI. Prezentacja wyników 
prac grupy roboczej EDU AI przy Ministerstwie Cyfryzacji 

13:10 – 13:40  Dyskusja  
 
Przerwa lunchowa  13:40 – 14:10 
 
Panel 14:10 – 15:50 Potencjał manipulacji społecznych na bazie 

cyfrowych technologii uzależniających (moderator: dr hab. 
Stanisław Burdziej, OSnWC); po wprowadzeniu paneliści 
otrzymają po 7 min.; następnie dyskusja z audytorium 

Uczestnicy: Dawid Bałut (CEO, Chief Security Strategist w TestArmy 
CyberForces), dr Karolina Lewestam (UW), dr Grzegorz Lewicki 
(Research fellow Polskiego Instytutu Ekonomicznego), dr hab. 
Halina Świeboda (WBN ASzWoj), Tomasz Zdzikot (Sekretarz 
Stanu w MON). 

 
Podsumowanie  15:50 


