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W numerze m.in. 

• Zdaniem niemieckiego kontrwywiadu serwis internetowy dla 
profesjonalistów LinkedIn jest używany przez chiński wywiad do działalności 
typowniczo-werbunkowej.   

• Niemiecki urząd ds. telekomunikacji zakazał sprzedaży smartfonów,  
za pomocą których rodzice – a po przełamaniu zabezpieczeń również inne 
osoby – mogą podsłuchiwać dzieci korzystające z tych urządzeń. 

• Postępy w dziedzinie głębokiej stymulacji mózgu umożliwiają poprawę 
koncentracji (np. pilotów), ale także – obniżanie poziomu empatii żołnierzy. 

• Ważna reprezentacja środowiska neuronaukowców przedstawiła postulat 
przyjęcia międzynarodowej konwencji ograniczającej niektóre zastosowania 
neurotechnologii. 

• Kolejny krok w rozwoju biologii syntetycznej: powstał organizm, który jest  
w stanie wytworzyć nowe rodzaje białek i w konsekwencji nieznane  
w naturze formy życia. 

• Chociaż coraz powszechniejsze eksperymentowanie z terapią genową przez 
amatorów budzi obawy amerykańskiego nadzorcy rynku leków, FBI rozwija 
współpracę ze środowiskiem biohakerów. 

• Brak ograniczeń w wykorzystywaniu osiągnięć nowych technologii przez 
branżę ubezpieczeniową niesie ryzyko niekontrolowanej inwigilacji 
obywateli oraz wzmocnienia wykluczenia społecznego. 

• Zgoda na preferencyjne traktowanie niektórych treści w ruchu sieciowym 
może doprowadzić do monopolizacji Internetu przez Google i Facebook. 

• Raport specjalny – sieci światłowodowe mogą być wykorzystywane jako 
narzędzie inwigilacji. 
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Niemiecki kontrwywiad ostrzega: Chiny prowadzą akcję 
werbunkową za pomocą serwisu LinkedIn 

KOMUNIKAT 

18 grudnia 2017. Niemiecki kontrwywiad1 ostrzegł opinię publiczną za pomocą 
przekazanego mediom komunikatu, że chińskie tajne służby podejmują próby 
werbunku obywateli Niemiec za pośrednictwem mediów społecznościowych2. 
Masowa akcja poszukiwania potencjalnych współpracowników jest prowadzona 
głównie za pomocą internetowego serwisu dla profesjonalistów LinkedIn.  
Zdaniem kontrwywiadu, nawet 10 tys. Niemców miało być za pośrednictwem tego 
serwisu nagabywanych z fałszywych3, stworzonych w Chinach kont. Osoby reagujące 
na prośbę o kontakt były często proszone o dodatkowe informacje, zapraszane na 
konferencje lub spotkania z „ważnymi klientami”. Pojawiają się również prośby  
o przekazanie wrażliwych informacji w zamian za gratyfikacje finansowe. 

LinkedIn to wielki zbiór CV osób, które informują o swoim doświadczeniu zawodowym 
i powiązaniach z innymi ludźmi, którzy również posiadają konta w serwisie. Serwis od 
grudnia 2016 roku należy do Microsoftu. 

Za dostęp do bazy danych LinkedIn płacą przedsiębiorstwa poszukujące pracowników 
i przedsiębiorstwa robiące to na zlecenie innych podmiotów (headhunterzy).  
Dostęp do takiej bazy danych pozwala na rozpoznanie nie tylko dotychczasowej 
kariery danej osoby, ale również jej sieci powiązań i potencjału zawodowego.  
To prawdopodobnie dzięki takiemu dostępowi chińskie tajne służby są w stanie 
typować kandydatów do współpracy.  

Chiny zdecydowanie zdementowały oskarżenia płynące z Niemiec. 

Komentarz: Nawet jeżeli polski kontrwywiad zna opisany wyżej aspekt działalności 
chińskich służb, to ważne jest samo nagłośnienie sprawy przez Niemców.  
W Polsce informacja ta może zostać wykorzystana do uświadomienia obywatelom  
(a zwłaszcza przedstawicielom pewnych kategorii zawodowych), jak dużym 
zagrożeniem mogą być media społecznościowe i jak wyglądać może typowy 
scenariusz próby nawiązania współpracy agenturalnej i przygotowania werbunku.  

Rekomendacja: Należałoby rozważyć wyznaczenie puli (raczej wąskiej) stanowisk 
publicznych, których piastowanie oznacza rezygnację z korzystania z tego typu 
serwisów, co najmniej na czas pełnienia urzędu. [JW/MG]  

  

                                                      
1
 Federalne Biuro Ochrony Konstytucji (BfV – Bundesamt für Verfassungsschutz). 

2
 J. C. Hernández i M. Eddy, Germany Accuses China of Using LinkedIn to Recruit Informants, 

11.12.2017, https://www.nytimes.com/2017/12/11/world/asia/china-germany-linkedin.html  
[odczyt: 18.12.2017]. 

3
 Często były one dość prymitywnie przygotowane – zdjęcia profilowe pochodziły z czasopism  

o modzie.  

https://www.nytimes.com/2017/12/11/world/asia/china-germany-linkedin.html
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Niemiecki regulator zakazuje sprzedaży smartfonów, które 
posiadają funkcję szpiegowania dzieci  

KOMUNIKAT 

12 grudnia 2017. Niemiecki urząd ds. telekomunikacji w listopadzie br. zakazał 
sprzedaży przeznaczonych dla dzieci smartfonów wyposażonych w funkcję 
„podsłuchu”4. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że smartfony te mogą być 
wykorzystywane do podsłuchiwania nieświadomego dziecka przez rodziców, a także 
przywoływano przypadki podsłuchiwania nauczycieli przez rodziców dzieci. Specjalna 
aplikacja umożliwia osobie zarządzającej urządzeniem (np. rodzicowi) wykonywanie 
niewidocznych dla użytkownika (np. dziecka) połączeń telefonicznych  
i podsłuchiwanie otoczenia, w którym ono się znajduje. Tego typu praktyka jest  
w Niemczech zakazana. W komunikacie wzywa się rodziców do samodzielnego 
niszczenia tego typu smartfonów i przesyłania do agencji „dowodów zniszczenia”. 

W jednym komunikatów z poprzedniego „Biuletynu OSnWC”, opisywaliśmy 
„inteligentne” lalki, które ta sama agencja uznała za urządzenia szpiegujące i nakazała 
wycofanie ich ze sprzedaży5. Od tamtego czasu, na rynku pojawiły się jednak kolejne 
zabawki, pozbawione odpowiednich zabezpieczeń prywatności gromadzonych przez 
nie danych (np. Teksta Toucan)6. Niemiecki regulator wymienia zresztą całe kategorie 
produktów, które bywają wyposażane w ukryte kamery (wśród nich: budziki, stacje 
pogody, lampy, powerbanki, czujniki dymu) lub mikrofony (w tym przedłużacze, kable 
ładowarek)7, które uznaje za niedozwolone niemieckim prawem urządzenia 
szpiegujące. Zakazane przy tym jest zarówno ich produkowanie, sprzedaż,  
jak i posiadanie. 

Warto przypomnieć, że amerykańskie FBI już w lipcu 2017 roku opublikowało 
adresowane do rodziców ostrzeżenie przed inteligentnymi zabawkami8.  
Wskazuje w nim na zagrożenia prywatności i fizycznego bezpieczeństwa dziecka, jakie 
mogą wiązać się z nieautoryzowanym wykorzystaniem danych gromadzonych przez 
zabawki. W ostrzeżeniu przypomniano, że zabawki te w trakcie rejestracji konta 
użytkownika często zbierają m.in. dane osobowe dziecka (imię, datę urodzenia, 

                                                      
4
  Niem. Bundesnetzagentur. Zob. J. Homann, Bundesnetzagentur takes action against children's 

watches with ‘eavesdropping’ function, 
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2017/17112017_Verbrau
cherschutz.html;jsessionid=CF2F200D55E6C0F323C0585BD4143854 [odczyt: 12.12.2017]. Zob. też: 
S. Winkelman, Germany bans sales of children’s smartwatches due to eavesdropping fears, 
17.11.2017, https://www.digitaltrends.com/mobile/germany-children-smartwatches-privacy-
concerns/ [odczyt: 12.12.2017]. 

5
 Zob. Komunikat pt. Zabawki podłączone do Internetu umożliwiają manipulację dzieckiem, „Biuletyn 

OSnWC” nr 5. 
6
 L. Chang, Add the Teksta Toucan to the list of toys that can spy on your kids, 8.12.2017, 

https://www.digitaltrends.com/home/teksta-toucan-spy/ [odczyt: 12.12.2017]. 
7
   Missbrauch von Sendeanlagen. Verbotene Spionagegeräte,  

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutio
nen/Anbieterpflichten/Datenschutz/MissbrauchSendeanlagen/Sendeanlagen-node.html [odczyt: 
12.12.2017]. 

8
 Public Service Announcement, Federal Bureau of Investigation, Consumer Notice: Internet-

Connected Toys Could Present Privacy and Contact Concerns for Children, 17.07.2017, Alert Number 
I-071717(Revised)-PSA, https://www.ic3.gov/media/2017/170717.aspx [odczyt: 12.12.2017]. 

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2017/17112017_Verbraucherschutz.html;jsessionid=CF2F200D55E6C0F323C0585BD4143854
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2017/17112017_Verbraucherschutz.html;jsessionid=CF2F200D55E6C0F323C0585BD4143854
https://www.digitaltrends.com/mobile/germany-children-smartwatches-privacy-concerns/
https://www.digitaltrends.com/mobile/germany-children-smartwatches-privacy-concerns/
https://www.digitaltrends.com/home/teksta-toucan-spy/
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Anbieterpflichten/Datenschutz/MissbrauchSendeanlagen/Sendeanlagen-node.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Anbieterpflichten/Datenschutz/MissbrauchSendeanlagen/Sendeanlagen-node.html
https://www.ic3.gov/media/2017/170717.aspx
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zdjęcia, adres), zaś w toku użytkowania zapisują także wiadomości głosowe, nagrania 
rozmów, przeszłe i aktualne lokalizacje, historię przeglądarki internetowej oraz adresy 
IP. Dane te mogą zostać wykorzystane do pozyskania zaufania dziecka przez osoby mu 
nieznane albo do nielegalnego wykorzystania  tożsamości dziecka. W odróżnieniu od 
regulatora niemieckiego FBI sugeruje ostrożne korzystanie z zabawek, a także 
dokładne zapoznawanie się przez konsumentów z polityką prywatności 
poszczególnych producentów.  

Komentarz: Podejście amerykańskie zdaje się przerzucać ciężar weryfikacji procedur 
bezpieczeństwa producentów na samych rodziców; jest to oczekiwanie 
nierealistyczne – zdecydowana większość z nich nie będzie w stanie samodzielnie 
oszacować skali ryzyka. Również samo ostrzeżenie może do nich nie dotrzeć.  

Rekomendacje:  

1. ABW lub GIODO powinny rozważyć zapoczątkowanie praktyki publicznego 

ogłaszania ostrzeżeń przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa obywateli.  

Jeden z takich komunikatów powinien zawierać adresowane do rodziców 

ostrzeżenie przed szpiegującymi zabawkami i smartfonami dla dzieci. 

2. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów powinien uwzględnić opisane  

w niniejszym komunikacie zabawki w swoim rejestrze produktów 

niebezpiecznych; powinien także stale monitorować bezpieczeństwo tzw. 

inteligentnych zabawek i skutecznie eliminować z rynku te, które narażają 

prywatność młodych użytkowników. UOKiK powinien nakładać kary za 

reklamowanie i rozpowszechnianie opisywanych w niniejszym komunikacie 

urządzeń. [SB/JW] 
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Kanadyjskie laboratorium badawcze przeanalizowało operację 
etiopskich służb bezpieczeństwa, które za pomocą izraelskiego 
spyware monitorowały komputery dziennikarzy i dysydentów  

KOMUNIKAT 

12 grudnia 2017. Laboratorium badawcze The Citizen Lab9 z Kanady opublikowało 
raport na temat sprzedawanego przez izraelskie przedsiębiorstwo Cyberbit Solutions 
oprogramowania szpiegowskiego, które jest używane m.in. przez etiopskie służby 
bezpieczeństwa do monitorowania dysydentów, głównie działających poza Etiopią10.  

Narzędzie działa w oparciu o kampanię phishingową, która została przeprowadzona 
przeciwko dziennikarzom i opozycjonistom. Spersonalizowane listy elektroniczne 
zachęcają do instalowania uaktualnień lub dodatków do przeglądarek (np. podających 
się za produkty Adobe), które mają pomóc np. w obejrzeniu filmów,  
a w rzeczywistości umożliwiają przejęcie kontroli nad komputerami obiektów ataku. 

Badacze odkryli m.in. jawny zapis (logfile) działań prowadzonych w trakcie operacji 
etiopskich służb na serwerze, za pomocą którego ta operacja była sterowana. Analiza 
spyware przeprowadzona przez badaczy wykazała, że jest to PC Surveillance System 
(PSS)11 sprzedawany przez izraelskie przedsiębiorstwo Cyberbit Solutions, które jest  
z kolei spółką należącą do izraelskiego Elbit Systems. Ten ostatni podmiot prowadzi 
działalność również w Polsce. Współpracuje on m.in. z Polską Grupą Zbrojeniową. 

Badacze z The Citizen Lab odkryli również logfiles (samo ich istnienie, nie treść)  
z serwerów PSS wykorzystywanych przez pracowników Cyberbit Solutions. 
Pozostawione przez pracowników tej firmy ślady cyfrowe wskazują, że demonstrowali 
oni swoje narzędzia szpiegowskie i próbowali je sprzedać służbom Tajlandii, 
Uzbekistanu, Zambii i Filipin. Pokazy możliwości PSS były prowadzone w 2017 roku 
m.in. na targach w Pradze i Paryżu12. 

Komentarz: Państwa kupujące nowoczesne spyware nie mają nad takim 
oprogramowaniem pełnej kontroli. Używanie importowanych rozwiązań sprawia,  
że prowadzone operacje mogą być widoczne dla podmiotu, który taki program 
sprzedał.   

W ewentualnych próbach określania źródeł ataków warto pamiętać, że komercyjne 
systemy spyware są relatywnie łatwo dostępne. Podmioty, które dotychczas nie 
używały cyberbroni, mogą ją łatwo kupić i wykorzystać. W efekcie nie można 
wykluczyć, że nawet państwa nieposiadające własnej branży IT mogą dysponować 
stosunkowo nowoczesnymi rozwiązaniami. [JW/JS]  

                                                      
9
 The Citizen Lab jest afiliowane przy Uniwersytecie w Toronto. Laboratorium zajmuje się m.in. 

nadzorem elektronicznym i prawami człowieka; zob.: About The Citizen Lab, 
https://citizenlab.ca/about/ [odczyt: 11.12.2017].  

10
 B. Marczak, G. Alexander, S. McKune, J. Scott-Railton i R. Deibert, Champing at the Cyberbit. 

Ethiopian Dissidents Targeted with New Commercial Spyware, 6.12.2017, 
https://citizenlab.ca/2017/12/champing-cyberbit-ethiopian-dissidents-targeted-commercial-
spyware [odczyt: 11.12.2017].  

11
 Nowa nazwa systemu to PC 360. 

12
 ISS World Europe 2017, Milipol Paris 2017.  

https://citizenlab.ca/about/
https://citizenlab.ca/2017/12/champing-cyberbit-ethiopian-dissidents-targeted-commercial-spyware
https://citizenlab.ca/2017/12/champing-cyberbit-ethiopian-dissidents-targeted-commercial-spyware
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Amerykańscy badacze testują na ludziach implanty zdolne do 
automatycznej korekty nastroju 

KOMUNIKAT 

1 grudnia 2017. W artykule, który ukazał się na łamach prestiżowego czasopisma 
naukowego „Nature”13 22 listopada 2017 roku, zrelacjonowano wyniki najnowszych 
badań nad głęboką stymulacją mózgu14. Dwa amerykańskie zespoły, finansowane ze 
środków Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych na rzecz  
Obronności (DARPA), przedstawiły swoje osiągnięcia w zakresie tworzenia implantów 
zdolnych do zautomatyzowanej stymulacji mózgu. Nowatorski charakter badań 
związany jest z tym, że zastosowano algorytmy zdolne do automatycznego 
wykrywania zaburzeń nastroju i „korygowania” go za pomocą impulsów elektrycznych 
w „obiegu zamkniętym”, tj. bez bezpośredniego udziału badacza lub innej osoby  
z zewnątrz. Zespół z University of California w San Francisco zaprezentował mapy 
aktywności mózgu, które pozwalają odtworzyć, jakich emocji (czy nastrojów) 
doświadcza w danej chwili człowiek. Oznacza to, że badacze otrzymują podgląd 
stanów emocjonalnych człowieka w czasie rzeczywistym na podstawie pomiaru samej 
aktywności mózgu. Drugi z zespołów, związany z Massachusetts General Hospital  
w Bostonie, relacjonował prace nie tyle nad mapą emocji w ogóle, ile nad 
zmapowaniem aktywności mózgu w kontekście częstych chorób psychicznych,  
które przejawiają się m.in. trudnościami z koncentracją czy odczuwaniem empatii.  

Komentarz: Chociaż deklarowanym celem badaczy z obu zespołów jest wypracowanie 
skutecznych metod pomocy weteranom cierpiącym na PTSD i depresję,  
łatwo zauważyć, że w przypadku sukcesu opisywanych badań będą one miały 
potencjalne zastosowania wojskowe. Implanty mogłyby zostać wykorzystane do 
zautomatyzowanej kontroli stanu emocjonalnego żołnierzy na polu walki. Początkowo 
mogłyby służyć np. do wspomagania koncentracji zwłaszcza u tych żołnierzy, którzy 
wykonują szczególnie odpowiedzialne zadania lub obsługują bardzo kosztowny sprzęt. 

Trzeba też uwzględnić perspektywę obniżania poziomu empatii żołnierzy, np. by 
przełamać naturalne opory moralne utrudniające zabijanie. Drugi z zespołów testuje 
algorytmy, pozwalające zaaplikować impuls elektryczny w odpowiedni obszar mózgu 
wówczas, gdy spada koncentracja np. przy rozpoznawaniu emocji u innych ludzi. 
Zaimplantowani żołnierze mogliby mieć trudności z odczuwaniem przerażenia, 
strachu, nienawiści, lub przeciwnie – gotowości do współpracy, pokojowego 
nastawienia. Stymulowani elektrycznie żołnierze mogliby być skłonni (lub raczej: być 
skłaniani) do podejmowania większego ryzyka, a także do zachowań sprzecznych  
z prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych. Relacjonowana tu technika mogłaby 
również obniżyć ryzyko wystąpienia PTSD. 

W dłuższej perspektywie, nowe możliwości techniczne implantów rodzą także ryzyka 
o charakterze cywilizacyjnym. Już dziś w USA około jednej piątej ludności stale zażywa 
leki antydepresyjne. Spada społeczna akceptacja dla odczuwania złego nastroju,  

                                                      
13

 S. Reardon, AI-controlled brain implants for mood disorders tested in people, „Nature” 551, s. 549–
550 (30.11.2017), doi:10.1038/nature.2017.23031. 

14
 Głęboka stymulacja mózgu to technika oddziaływania na mózg za pomocą wszczepionych w niego 

implantów wysyłających impulsy elektryczne (tj. elektrowstrząsy). 
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a rośnie presja na to, by odczuwać radość i optymizm. Prowadzi to do zaostrzenia 
rywalizacji, wzrostu tempa życia i pracy i, na zasadzie błędnego koła, skutkuje 
problemami psychicznymi. W tym kontekście, poważnym problemem (choć zapewne 
odległym o kilka dziesięcioleci) może stać się upowszechnienie opisywanych 
implantów. 

W listopadzie br. Grupa 27 badaczy-neuronaukowców reprezentujących kluczowe 
instytucje i projekty badawcze opublikowało na łamach „Nature” list otwarty  
(zob. kolejny materiał w niniejszym Biuletynie) na temat etycznych konsekwencji 
neurotechnologii15. Wśród zagrożeń wskazują m.in. na ryzyko manipulacji stanami 
emocjonalnymi implantowanych osób przez korporacje, rządy i hakerów.  
O ile o przyjmowaniu antydepresantów decyduje sam zainteresowany, osoba  
z implantem może de facto tracić kontrolę nad swym życiem emocjonalnym  
i umysłowym.  

Trzeba wreszcie podkreślić, że kierunki i wyniki badań prowadzonych na Zachodzie  
– w tym przez agencję DARPA – przynajmniej w pewnym stopniu komunikowane są 
opinii publicznej. Należy jednak założyć, że analogiczne badania, tyle że w sposób 
zupełnie nieprzejrzysty dla krajowej i globalnej opinii publicznej, prowadzą również 
kraje takie jak Chiny, Korea Północna czy Rosja. Brak choćby częściowej kontroli 
publicznej nad tymi badaniami, w połączeniu z autorytarnym lub wręcz totalitarnym 
charakterem systemu władzy, rodzi ryzyko łamania przez tamtejszych badaczy praw 
człowieka i przekraczania granic natury ludzkiej. Należy poważnie brać pod uwagę,  
że w sytuacji poważnego konfliktu z którymś z tych państw, ich przeciwnik narażony 
będzie na zetknięcie z „neurowspomaganymi” żołnierzami lub agentami.  
Wrogie zastosowanie opisywanych tu technik może przybrać np. formę takiej 
modyfikacji stanów emocjonalnych agentów i dywersantów, że będą oni łamać 
dotychczas uznawane za standardowe zasady postępowania, siejąc zamęt  
i dezorientację. Podobny scenariusz dotyczy także nowych zagrożeń o charakterze 
terrorystycznym.  

Rekomendacje: Należy monitorować rozwój technologii głębokiej stymulacji mózgu,  
a także śledzić, czy w krajach demokratycznych nie są podejmowane prace 
legislacyjne nad uregulowaniem tej problematyki. Konieczność takiej regulacji 
powstanie zapewne w ciągu najbliższych kilku lat. [SB/JW] 

  

                                                      
15

 R. Yuste et al., Four ethical priorities for neurotechnologies and AI, „Nature”, 8.11.2017,   
nr 551(7679), s. 159-163. https://www.nature.com/news/four-ethical-priorities-for-
neurotechnologies-and-ai-1.22960 [odczyt: 20.12.2017].   

https://www.nature.com/news/four-ethical-priorities-for-neurotechnologies-and-ai-1.22960
https://www.nature.com/news/four-ethical-priorities-for-neurotechnologies-and-ai-1.22960
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Ochrona prywatności w kontekście szybkiego rozwoju 
technologicznego na styku neuronauki i sztucznej inteligencji: 
rekomendacje ekspertów 

KOMUNIKAT 

1 grudnia 2019. W dn. 9 listopada 2017 renomowane czasopismo „Nature” 
opublikowano list otwarty, w którym autorzy – reprezentanci wiodących instytucji  
w dziedzinie neuronauki formułują postulat uregulowania wybranych aspektów 
postępu technologicznego w tej sferze poprzez przyjęcie standardów 
międzynarodowych, które będą włączone do ustawodawstwa poszczególnych 
krajów16. 

Autorzy reprezentują tzw. Morningside Group, zespół 
obejmujący 27 neuronaukowców, neurotechnologów, 
klinicystów, etyków i inżynierów specjalizujących się w 
inteligencji maszyn, w tym przedstawicieli m.in. firm 
Google i Kernel, wielkich międzynarodowych 
projektów badań nad mózgiem oraz instytucji 
akademickich w USA, Kanadzie, Europie, Izraelu, 
Chinach, Japonii i Australii. Koordynatorem są prof. 
Rafael Yuste, biolog z Columbia University oraz prof. 
Sara Goering z Seattle University. Jednym z autorów 
jest m.in. Blaise Aguera y Arcas, główny badacz 
Google’a ds. sztucznej inteligencji i uczenia 
maszynowego. List jest efektem warsztatu 
sfinansowanego przez US National Science 
Foundation, zorganizowanego na Columbia University 
w Nowym Jorku w maju 2017.  

Niniejsze opracowanie prezentuje rekomendacje 
sformułowane przez wspomniany wyżej zespół. 
Uznajemy, że syntetyczne przedstawienie tych 
rekomendacji będzie przydatne w pierwszym rzędzie 
dla decydentów, którzy kształtują polską politykę 
naukową oraz zagraniczną. W  dalszej perspektywie, zestawienie to będzie wymagać 
uwagi także ze strony ustawodawców. 

Autorzy listu przyjmują kilka założeń, które warto przytoczyć: 

1. Podłączone do Internetu urządzenia zdolne do odczytywania lub 
stymulowania pracy mózgu są podatne na wrogie przejęcie – np. rządy, 
korporacje, grupy terrorystyczne, hakerów. 

2. Indywidualna decyzja o zakazie gromadzenia lub przetwarzania własnych 
danych neuronalnych nie wystarczy dla skutecznej ochrony prywatności.  
W sytuacji gdy wielu innych użytkowników decyduje się je udostępnić, 
możliwość połączenia ich z wielkimi bazami danych (np. o aktywności  

                                                      
16

 R. Yuste et al., Four ethical priorities for neurotechnologies and AI, „Nature”, 8.11.2017,   
nr 551(7679), s. 159-163.  

„Jesteśmy na drodze do 
świata, w którym będzie 
możliwe dekodowanie 
ludzkich procesów 
umysłowych i bezpośrednie 
manipulowanie 
mechanizmami pracy mózgu, 
które odpowiadają za ich 
intencje, emocje i decyzje; 
gdzie jednostki będą w stanie 
komunikować się z innymi po 
prostu w myślach; i gdzie 
potężne systemy 
obliczeniowe, bezpośrednio 
powiązane z mózgami ludzi, 
będą wspomagać ich 
interakcje ze światem,  
w ogromnym stopniu 
poszerzając ich zdolności 
umysłowe i fizyczne”1. 
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w Internecie) umożliwi wyciąganie daleko idących wniosków na temat stanów 
mentalnych także tych osób, które nie zdecydowały się danych neuronalnych 
udostępnić.  

3. Upowszechnienie neurotechnologii, w tym zwłaszcza interfejsów mózg-
komputer (BCI – brain-computer interface), np. wyposażonych w funkcję 
autokorekty i autopodpowiedzi (jak w wyszukiwarkach) albo w możliwość 
współdziałania kilku połączonych bezprzewodowo umysłów, może wywołać 
rozległy kryzys egzystencjalny u jednostek lub w całych społeczeństwach; już 
dziś, część osób cierpiących na różne schorzenia, relacjonuje zaburzenia 
poczucia własnej tożsamości. 

4. Należy brać pod uwagę ryzyko pojawienia się presji społecznej na 
przyjmowanie technologii wspomagających pracę mózgu; może ona prowadzić 
do pogłębienia nierówności społecznych i nowych form dyskryminacji. 

Ważnym, choć nie sformułowanym w tekście wprost, założeniem jest konieczność 
bacznego zwracania uwagi na połączenie neurotechnologii i sztucznej inteligencji. 
Obie te dziedziny przykuwają ostatnio wiele uwagi, zarówno badaczy, jak i opinii 
publicznej. Jednak zdaniem autorów niewiele osób uzmysławia sobie, jak istotne  
i potencjalnie ryzykowne może być połączenie rezultatów uzyskiwanych w obu tych 
dziedzinach. Autorzy uznają także, że aktualnie funkcjonujące porozumienia  
(np. Deklaracja Helsińska Światowego Stowarzyszenia Lekarzy17) są niewystarczające 
dla zagwarantowania bezpiecznego wykorzystania tych technologii.  

W oparciu o te założenia, autorzy formułują szereg rekomendacji dla władz krajowych 
i międzynarodowych. Dotyczą one czterech obszarów:  

- prywatności i wyrażania zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych  
o aktywności mózgu;  

- sprawczości i tożsamości; 

- poszerzania sprawności umysłowej; 

- systemowych uprzedzeń w algorytmach zarządzających pracą urządzeń do 
analizy aktywności mózgu. 

W nawiązaniu do tych obszarów, autorzy proponują następujące działania: 

1. Zagwarantowanie obywatelom prawa do zachowania prywatności własnych 
danych neuronalnych (ang. neural data) poprzez wymuszenie na podmiotach 
gromadzących i przetwarzających te dane przyjmowania jako wyjściowej 
(default) opcji braku zgody na takie działania (opt-out). Sama możliwość 
rezygnacji z takich działań jest dalece niewystarczająca – użytkownicy na ogół 
chętnie i nieświadomie rezygnują z wielu swoich praw do prywatności. 

2. Ścisłe uregulowanie sprzedaży i wykorzystania danych neuronalnych na wzór 
regulacji, które zakazują sprzedaży organów ludzkich; umożliwią one 

                                                      
17

 Zob. Deklaracja Helsińska Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (WMA) pt. Etyczne zasady 
prowadzenia badań medycznych z udziałem ludzi, przyjęta przez 18. Zgromadzenie  
Ogólne Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (WMA), Helsinki, Finlandia, czerwiec 1964 r.  
(ostatnio zaktualizowana w roku 2013), 
http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0008/93248/Deklaracja-Helsinska-przyjeta-na-64-ZO-
WMA_-pazdziernik-2013_pelny-tekst.pdf [odczyt: 3.12.2017]. 

http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0008/93248/Deklaracja-Helsinska-przyjeta-na-64-ZO-WMA_-pazdziernik-2013_pelny-tekst.pdf
http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0008/93248/Deklaracja-Helsinska-przyjeta-na-64-ZO-WMA_-pazdziernik-2013_pelny-tekst.pdf


Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 
 

12 
 

ograniczenie także dobrowolnej (np. za odpłatnością lub innymi korzyściami) 
rezygnacji z własnych danych neuronalnych. 

3. Decentralizację przetwarzania danych neuronalnych, np. z wykorzystaniem 
technologii blockchain oraz tzw. federated learning (uczenia maszynowego, 
które wykorzystuje dane z osobistych urządzeń wielu użytkowników, ale tych 
danych nie gromadzi w żadnej centralnej bazie). 

4. Zapisanie klauzul dotyczących ochrony „neuropraw” w traktatach 
międzynarodowych, takich jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ  
z 1948 roku. Ponieważ tego typu deklaracje nie mają mocy prawnie wiążącej, 
osobno niezbędne jest doprowadzenie do przyjęcia międzynarodowej 
konwencji zakazującej określonych rodzajów użycia neurotechnologii  
i sztucznej inteligencji, na wzór konwencji zakazujących użycia broni 
chemicznej. 

5. Bezpośrednie zakazanie pewnych militarnych zastosowań neurotechnologii  
i ustanowienie globalnego moratorium na ich stosowanie. 

6. Wypracowanie osobnych regulacji na poziomie krajowym, zgodnych  
z wartościami danego społeczeństwa, w wyniku procesów deliberacyjnych 
(cyklu debat publicznych). W tym celu, rekomendowane jest powołanie przez 
rządy ciał kolegialnych, z przedstawicielami rozmaitych grup społecznych,  
z zadaniem opracowania bardziej szczegółowych zapisów prawnych. 
Pominięcie tego procesu i ustanowienie bezpośredniego, restrykcyjnego 
zakazu wykorzystania pewnych technologii, może prowadzić do powstania 
czarnego rynku. 

7. Angażowanie użytkowników końcowych w deliberacyjne projektowanie 
algorytmów, sterujących procesami maszynowego uczenia, oraz samych 
urządzeń, celem redukowania uprzedzeń (biases), mogących skutkować 
niesprawiedliwością, zwłaszcza w stosunku do przedstawicieli grup już obecnie 
marginalizowanych i dyskryminowanych;  

8. Silniejsze zaakcentowanie kwestii etycznych w procesie kształcenia 
specjalistów w dziedzinie neuronauki i sztucznej inteligencji, na wzór 
rozwiązań przyjętych w kształceniu studentów kierunków medycznych. 

Komentarz: Autorzy omawianego artykułu zauważają, że prognozowane przez nich 
upowszechnienie neurotechnologii w życiu codziennym jest zapewne odległe o kilka 
dekad. Przytaczają przykłady badań, które rodzą wątpliwości w kwestii skuteczności 
aktualnie dostępnych implantów w leczeniu schorzeń umysłowych. Można jednak się 
spodziewać, że istnieją całe kategorie zawodowe (np. piloci myśliwców, analitycy 
służb, a także grupy społeczne (tzw. early adopters lub biohakerzy) w których pod 
wpływem potencjalnie wielkich korzyści i przewag może dojść do znacznie szybszego 
przyjęcia nawet niedoskonałych technologicznie rozwiązań. 

Przedstawione powyżej rekomendacje to głos niewielkiej (choć wpływowej, biorąc 
pod uwagę miejsce publikacji i afiliacje badaczy) reprezentacji środowiska badaczy. 
Warto ustalić, jak wielkie jest poparcie dla tego typu regulacji. Wydaje się jednak,  
że ich przyjęcie w jakimś kształcie zdecydowanie leży w interesie Polski, która nie 
znajduje się w gronie państw o największym potencjale w zakresie badań neuro.  

Do listy rekomendacji adekwatnych w kontekście naszego kraju należy dodać także: 
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1. Systematyczne rozpoznanie szans Polski na uczestnictwo w procesie regulacji 
styku neurotechnologii i sztucznej inteligencji; 

2. Rozpoznanie zasobów naukowych w kraju, w tym istniejących osiągnięć  
i potrzeb (środki finansowe, laboratoria itp.) oraz rozważenie niezwłocznego 
zwiększenia inwestycji w rozbudowę tych zasobów. [SB/KP]  
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Kolejny krok w rozwoju biologii syntetycznej:  
możliwość wytworzenia nowych rodzajów białek 

SYGNAŁ 

10 grudnia 2017. W czasopiśmie „Nature” ukazał się artykuł opisujący kolejny sukces 
badaczy z The Scripps Research Institute (TSRI)18. Wcześniej udało im się stworzyć 
pierwszą stabilną formę życia zawierającą syntetyczne DNA (rozszerzone o dwie nowe 
zasady azotowe)19. Obecnie zespół prof. Floyda Romesberga pokazał,  
że zmodyfikowana w taki sposób bakteria E. coli przetwarza sztuczne nukleotydy20 tak 
samo efektywnie jak te naturalne. W konsekwencji pojawia się możliwość 
wytworzenia nowych białek zawierających aminokwasy nie występujące wcześniej  
w naturze. 

Komentarz: Badania TSRI potwierdzają potencjał rozwojowy biologii syntetycznej. 
Chociaż nadal mamy do czynienia z dość prymitywnymi organizmami i prostymi 
reakcjami, które badacze są w stanie wywołać, to od kilku lat trend rozwojowy jest 
wyraźny. Wykorzystanie tych możliwości w sektorach medycznym i produkcji 
żywności wydaje się być kwestią czasu.  

Należy podkreślić konieczność prac nad prawnym uregulowaniem tego rodzaju 
technologii, ponieważ jej potencjał destabilizacji dotychczasowych form ładu 
społecznego jest poważny. Z jednej strony takie „sztuczne życie” może być 
intencjonalnie wykorzystywane dla celów destrukcyjnych (również w aspekcie 
militarnym). Z drugiej strony, wpuszczenie takich organizmów do naturalnych 
ekosystemów może skutkować nieplanowanymi głębokimi zmianami, a nawet 
katastrofą ekologiczną. [KP/MG] 

  

                                                      
18

 Y. Zhang, J. L. Ptacin, E. C. Fischer, H. R. Aerni, C. E. Caffaro, K. San Jose, A. W. Feldman, C. R. Turner, 
F. E. Romesberg, A semi-synthetic organism that stores and retrieves increased genetic information, 
„Nature” nr 551, 30.11.2017, s. 644–647, doi:10.1038/nature24659; Scientists Create First Semi-
Synthetic Organism that Stores and Retrieves Unnatural Information, 
https://www.scripps.edu/news/press/2017/20171130romesberg.html [odczyt: 10.12.2017]. 

19
 Zob. Komunikat Przełom w tworzeniu organizmów z syntetycznym DNA i nowe perspektywy sektora 

biotechnologicznego w „Biuletynie OSnWC” nr 3. 
20

 Organiczne związki chemiczne pełniące istotną role w metabolizmie. 
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FDA ostrzega przed ryzykiem upowszechnienia amatorskiej  
terapii genowej  

ANALIZA 

10 grudnia 2017. Amerykańska agencja regulacji rynku leków (FDA – US Food & Drug 
Administration) wydała 1 grudnia br. ostrzeżenie przed zakupem produktów do 
amatorskiej terapii genowej, określając ich sprzedaż jako nielegalną21. Produkty takie 
są sprzedawane m.in. przez firmy The Odin oraz Ascendance Biomedical; ostatnio  
w Internecie popularność zyskały filmiki pokazujące osoby na żywo zażywające ich 
preparaty22. W ostrzeżeniu FDA przypomina, iż każde zastosowanie technologii edycji 
genów (w tym z użyciem systemu CRISPR/Cas9) jest uznawane za formę terapii 
genowej i jako takie podlega licencjonowaniu przez FDA w toku długich  
(i kosztownych) procedur klinicznych. Amatorskie stosowanie tych preparatów może 
mieć negatywne konsekwencje zdrowotne dla użytkowników. Bardziej niepokojące 
wydają się jednak długofalowe, społeczne konsekwencje ich ewentualnego 
upowszechnienia. 

Komentarz: Reakcja FDA jest sygnałem wskazującym na wzrost znaczenia niszowego 
do niedawna środowiska biohakerów – tj. amatorów eksperymentujących  
z poszerzaniem możliwości własnego ciała z użyciem najnowocześniejszych 
technologii, choć w domowych warunkach. Chodzi o wykorzystanie urządzeń i technik 
takich jak: chipy i implanty (np. w dążeniu do poszerzenia percepcji zmysłowej  
o zdolność do wyczuwania pola magnetycznego czy lepszej orientacji przestrzennej), 
elektrostymulacja mózgu (tj. przezczaszkowe stymulowanie elektryczne pracy mózgu 
w celu zwiększenia zdolności poznawczych)23 oraz terapia genowa. Przykładem tej 
ostatniej są oferowane przez firmę The Odin cząsteczki DNA blokujące ekspresję tych 
genów, które nie występują u zwierząt rozwijających szczególnie rozbudowane 
mięśnie; produkt ten budzi szczególne zainteresowanie kulturystów.   

Pierwsze doniesienia o tak rozumianym biohackingu (czasem określanym także jako 
life hacking) pojawiły się co najmniej w połowie lat 90. XX wieku i chodziło głównie  
o pojedyncze osoby. Od początku XX wieku na całym świecie powstają natomiast 
społeczności pod hasłem DYIBio („Do-It-Yourself Biology”), tj. majsterkowania  
z biologią, grupy „biologii garażowej”. Dysponują one nierzadko małymi laboratoriami 
oraz angażują osoby, które mają pewne doświadczenie badawcze w dziedzinie nauk  
o życiu (np. pracowników uniwersyteckich). Ruch ten jest bardzo zróżnicowany  
i wpisuje się w szerszy nurt „citizen science”, tj. działalności badawczej prowadzonej 
przez obywateli, poza murami uczelni. Wielu uczestnikom przyświecają cele 

                                                      
21

 Information About Self-Administration of Gene Therapy, 21.11.2017, 
https://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/CellularGeneTherapyProducts/ucm586343.htm 
[odczyt: 8.12.2017]. 

22
 E. Mullin, Biohackers Disregard FDA Warning on DIY Gene Therapy, „MIT Technology Review”, 

01.12.2017, https://www.technologyreview.com/s/609568/biohackers-disregard-fda-warning-on-
diy-gene-therapy/ [odczyt: 8.12.2017]. 

23
 A. Wexler, The Social Context of "Do-It-Yourself" Brain Stimulation: Neurohackers, Biohackers, and 

Lifehackers, „Frontiers in Human Neuroscience” nr 11(224), 2017,  doi: 
10.3389/fnhum.2017.00224. 

https://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/CellularGeneTherapyProducts/ucm586343.htm
https://www.technologyreview.com/s/609568/biohackers-disregard-fda-warning-on-diy-gene-therapy/
https://www.technologyreview.com/s/609568/biohackers-disregard-fda-warning-on-diy-gene-therapy/
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poznawcze: traktują oni to zaangażowanie jako hobby bądź sposób na wypracowanie 
innowacyjnych rozwiązań, które znajdą zastosowania biznesowe. 

Większość komentatorów, zarówno spośród biohakerów, jak i naukowców, podkreśla 
zgodnie, że jeszcze długo – z uwagi na stopień skomplikowania biotechnologii i deficyt 
zasobów – biohakerzy nie będą zdolni do powodowania (czy to świadomie,  
czy nieświadomie) zagrożeń, które mogłyby równać się z tymi, które już dziś generują 
np. zamachy bombowe czy broń palna. Co więcej, biohakerzy-amatorzy, 
eksperymentujący we własnych garażach lub otwartych (publicznie dostępnych) 
laboratoriach, nie mają do czynienia z patogenami24. O wiele większym zagrożeniem 
są prowadzone w ukryciu prace dobrze zorganizowanych grup terrorystycznych lub 
państw: te jednak nie będą przejmować się ostrzeżeniami FDA. 

Z tych powodów FBI od kilku lat utrzymuje i poszerza swoje kontakty w środowisku 
biohakerów25. Przed rokiem 2009, agencji tej zdarzało się aresztować osoby z tego 
środowiska. Od 2009 roku jednak widoczne są oznaki oficjalnej współpracy: FBI m.in. 
otwarcie sponsoruje lub organizuje konferencje, warsztaty i seminaria z udziałem 
biohakerów, zaś agenci uczestniczą regularnie w wydarzeniach organizowanych przez 
to środowisko. Działania te można zinterpretować jako oznakę tego, że FBI zakłada,  
że ruch biohakerski będzie się umacniał, że nie da się tego zjawiska powstrzymać,  
a będzie ono mieć znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. Wydaje się, że 
amerykańskie służby przyjęły taktykę przyłączenia się i obserwacji, zapewne po to,  
by mieć stały wgląd w aktualny poziom wiedzy i umiejętności tego środowiska.  
Wskazuje to również, że chociaż potencjał (badawczy oraz destrukcyjny) tych 
społeczności ocenia się na ogół jako niski, musi on być dostatecznie duży, aby FBI 
zdecydowało się otwarcie sponsorować konferencje i warsztaty dla biohakerów. 

Wśród zagrożeń wymienia się przede wszystkim ryzyka zdrowotne dla samych 
biohakerów. Tymczasem, poważniejsze wydają się być konsekwencje długofalowe, 
takie jak niekontrolowane, szybkie przesterowanie procesów ewolucji gatunku 
ludzkiego w nieznanym kierunku. Problematyczne byłoby upowszechnienie się nawet 
wyłącznie „bezpiecznych” metod „przeprogramowywania życia”, np. w duchu 
poszerzania ludzkich możliwości (ang. human enhancement)26.  

 

                                                      
24

 Warto jednak pamiętać o eksperymencie przeprowadzonym w roku 2006 przez brytyjską gazetę 
„The Guardian”. Jej dziennikarze utworzyli fałszywą firmę i bez problemu zamówili przez Internet 
fragmenty sekwencji DNA wirusa ospy. Autor artykułu, w którym opisano te ustalenia, oszacował, 
że chociaż „sklejenie” poszczególnych sekwencji DNA i stworzenie kompletnego wirusa przekracza 
umiejętności chemika-amatora, „terroryści o dużych zasobach finansowych, z dostępem do 
podstawowego laboratorium i personelu na poziomie doktoratu” byliby w stanie to zrobić; zob.  
J. Randerson, Revealed: the lax laws that could allow assembly of deadly virus DNA, 14.06.2006, 
https://www.theguardian.com/world/2006/jun/14/terrorism.topstories3 [odczyt: 8.12.2017]. 

25
 H. Wolinsky, The FBI and biohackers: an unusual relationship, „EMBO Rep.” nr 17(6), 2016,   

s. 793–796; doi:  10.15252/embr.201642483. 
26

 Z drugiej strony, można rozważyć także scenariusz przeciwny, choć szczególnie w polskim 
kontekście wydaje się on być obecnie odległą spekulacją. Społeczności biohakerskie, a szerzej  
– nurt „nauki obywatelskiej”, mógłby okazać się rezerwuarem wiedzy i umiejętności przydatnych  
w sytuacji, gdyby władza przyjęła jakiś model ścisłego, totalitarnego nadzoru nad populacją,  
np. przy zastosowaniu trudnych do obejścia dla przeciętnego obywatela metod biometrycznych. 

https://www.theguardian.com/world/2006/jun/14/terrorism.topstories3
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Rekomendacje:  

1. Polskie służby specjalne, w porozumieniu z Urzędem Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych powinny 
przeprowadzić rozeznanie, jak wielkie jest zainteresowanie biohakingiem  
w Polsce. Jeśli nie istnieją jeszcze społeczności eksperymentujące z terapią 
genową lub implantami (na co wskazuje pobieżny przegląd otwartej sieci 
internetowej wykonany przez autora niniejszego komunikatu), należy 
spodziewać się jego powstania w ciągu najbliższych kilku lat. Choć niektóre  
z ich działań będą pewnie wymagać interwencji Urzędu, służby powinny 
rozważyć strategię FBI, polegającą na budowaniu długoterminowych relacji  
z tymi środowiskami. Nie chodzi, oczywiście, o promowanie takiej aktywności, 
ale o zachowanie wglądu w działania środowiska, by móc na bieżąco szacować 
skalę ryzyka.  

2. Osobno, należy sprawdzić w sieci TOR, czy na czarnym rynku polskim 
konsumentom nie są już oferowane materiały genetyczne dla celów terapii 
genowej. Warto poszukać produktów oferowanych przez firmy takie jak  
The Odin czy Ascendance Biomedical, jak również ofert materiału 
genetycznego/DNA. Wstępny ogląd głównych marketów w TOR wykonany 
przez autorów tego komunikatu wskazuje, że polski internauta mógłby uzyskać 
dostęp zarówno do sprzętu do edycji genów, jak i do genetycznie 
modyfikowanych bakterii (zob. poniżej screenshot z wynikiem poszukiwań  
w jednym z wiodących darkmarketów – Valhalla). [SB/MG/NH] 
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Rysunek 1. Przykład dostępnego w Dark Necie domowego laboratorium do inżynierii 
genetycznej (w zestawie genetycznie modyfikowane bakterie). 
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InsurTech: technologie społecznej dezintegracji?  

ANALIZA 

14 grudnia 2017. Pojęcie InsurTech (ang. Insurance Technology) odnosi się do 
rewolucji technologicznej w branży ubezpieczeniowej oraz do sektora firm 
rozwijających i wdrażających rozwiązania ją usprawniające. Zalążkiem InsurTechu były 
start-upy technologiczne, których świeże spojrzenie na branżę zaowocowało 
stworzeniem nowego modelu działalności ubezpieczeniowej i, pośrednio, wymusiło 
na doświadczonych towarzystwach rewizję dotychczasowych strategii biznesowych27. 

InsurTech ma, z jednej strony, optymalizować działalność ubezpieczycieli, a z drugiej – 
pozwolić nadążyć za potrzebami zmieniających się konsumentów28, coraz częściej 
oczekujących wygodnych, szybkich i zindywidualizowanych rozwiązań29. Zmiany, które 
niesie za sobą ta rewolucja technologiczna, dokonują się zasadniczo na dwóch polach: 
w sferze komunikacji z klientem oraz na poziomie oferty ubezpieczeniowej.  

 

Rysunek 2. Obszary innowacyjności InsurTechu. Opracowanie własne. 

Innowacyjne, łatwo dostępne kanały komunikacji marketingowej i obsługi klientów,  
a dalej: personalizacja oferty, poprawa oceny ryzyka zdarzenia losowego  
i oszacowania czasu dalszego korzystania przez klienta z usług ubezpieczyciela oraz 
wzrost skuteczności wykrywania szkód i zapobiegania ich wystąpieniu, są możliwe 
dzięki wprowadzeniu nowoczesnych technologii informatycznych, stosowaniu 
zaawansowanych narzędzi analitycznych (np. data mining, big data, cloud computing) 
oraz nowych, zasobnych źródeł danych behawioralnych (np. Internetu Rzeczy), 

                                                      
27

 Ta ostatnia dokonuje się niejednokrotnie w ramach współpracy doświadczonych podmiotów  
z branży ubezpieczeniowej z młodymi firmami technologicznymi. 

28
 Por. np. Payback, Millenialsi. Nowe pokolenie dyktujące warunki, 2017. 

29
 Pogłębiający się rozziew między ofertą zakładów ubezpieczeniowych i oczekiwaniami 

społeczeństwa informacyjnego oraz związane z tym zagrożenia dla „ciągłości” branży były  
w ostatnich latach wielokrotnie sygnalizowane przez opiniotwórcze organizacje; por. np. 
Capgemini, European Financial Management Association, World Insurance Report 2016, 
http://riskinfo.com.au/news/files/2016/03/WIR_2016.pdf [odczyt: 8.12.2017]. 
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zastępujących tradycyjne formularze wypełniane przed przystąpieniem do 
ubezpieczenia.  

Rozwój InsurTechu sprzężony jest z upowszechnianiem się Internetu i smartfonów. 
Okolicznością sprzyjającą rewolucji technologicznej w branży ubezpieczeniowej jest 
moda na instalowanie chipów (układów scalonych) w przedmiotach codziennego 
użytku, a więc na nadawanie im „inteligentnych” właściwości cyfrowych30. Jak dotąd, 
rozwiązania stosowane w InsurTechu czerpią z trzech segmentów Internetu Rzeczy31:  

 connected car – wykorzystywania smartfonów oraz systemów telematycznych, 
pozyskujących dane z kamer czy czujników zainstalowanych w samochodach, 
pozwalających określić m.in. częstotliwość, porę, czas oraz styl jazdy, liczbę 
awarii czy przypadków kradzieży auta; 

 connected home – wyposażania domów w inteligentne urządzenia (np. sprzęt 
RTV i AGD, osprzęt elektryczny, system grzewczy) oraz montowania czujników 
i kamer, które poprzez powiązanie ze smartfonami umożliwiają m.in. wykrycie 
próby włamania, zalania czy pożaru; 

 connected health – pozyskiwania z aplikacji na smartfony oraz z noszonych na 
sobie tzw. urządzeń ubieralnych (ang. wearables) danych dotyczących stanu 
zdrowia i zachowań prozdrowotnych, np. aktywności fizycznej, tętna, godzin 
aktywności czy czasu spędzanego przed ekranem. 

Choć InsurTech uchodzi za jeden z bardziej znaczących trendów na rynku usług 
finansowych32, proces wdrażania nowych technologii w branży ubezpieczeniowej  
– zarówno w Polsce, jak i w Europie – przebiega wolniej niż można by się było 
spodziewać. Pierwsze działania w kierunku wprowadzenia ubezpieczenia 
telematycznego (ang. Usage-Based Insurance, UBI) dla kierowców w Polsce podjęła  
w 2015 roku firma LINK4 wraz z operatorem nawigacji NaviExpert. Rok później, przy 
wsparciu właścicieli systemu komunikacji dla kierowców Yanosik, eksperymenty takie 
zaczęło prowadzić towarzystwo Benefia Ubezpieczenia, a w roku 2017  
– współpracujące z ERGO Hestia towarzystwo Yanosik Ubezpieczenia. Wszystkie 
rozwiązania wspierające stworzenie pierwszej na polskim rynku telematycznej polisy 
komunikacyjnej bazują na danych z aplikacji mobilnych zainstalowanych  
w smartfonach kierowców. Nieco szerszy wachlarz technologii i gotowe już produkty 
oferują ubezpieczyciele zagraniczni: w 2014 roku trzy piąte czołowych ubezpieczycieli 
z Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii (ok. 60%) 
miało w swojej ofercie ubezpieczenia telematyczne, jednak tylko nieliczni sprzedawali 

                                                      
30

 Zgodnie z prognozą IHS Technology, w latach 2015-2025 liczba urządzeń podłączonych do sieci 
zwiększy się prawie pięciokrotnie (z 15,4 mld do 75,4 mld);  por. S. Lucerao, IoT Platforms: Enabling 
the Internet of Things, 3.2016, HIS Technology, s. 5, https://cdn.ihs.com/www/pdf/enabling-IOT.pdf   
[odczyt: 8.12.2017]. 

31
 Wynalazki Internetu Rzeczy i ich przykładowe zastosowania są często przywoływane  

w opracowaniach OSnWC; por. np. tekst z ostatniego „Biuletynu OSnWC” nr 9: Rozwój narzędzi big 
data w amerykańskich badaniach na temat zespołu stresu pourazowego.  

32
 Por. np. Infuture Hatalska Foresight Institute, 4P Research Mix, Trendy w usługach finansowych 

2017. Technologia, marketing, konsument, 2017, 
http://www.4prm.com/files/Trendy_w_us__ugach_finansowych_2017.pdf [odczyt: 8.12.2017]. 

https://cdn.ihs.com/www/pdf/enabling-IOT.pdf
http://www.4prm.com/files/Trendy_w_us__ugach_finansowych_2017.pdf
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ubezpieczenia domu i polisy zdrowotne wykorzystujące rozwiązania connected home 
(ok. 6%) i connected health (ok. 3%)33.  

Jednym z czynników warunkujących dynamikę i kierunki rozwoju InsurTechu jest 
otoczenie prawne zakładów ubezpieczeniowych (nie tylko samo prawo 
ubezpieczeniowe). Wpływ nowych technologii na sektor ubezpieczeniowy w krajach 
Unii Europejskiej mogą w nieodległej przyszłości ograniczyć lub zmodyfikować zapisy 
unijnych dyrektyw RODO (Ogólnego Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie 
Danych Osobowych) oraz IDD (Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE  
w sprawie dystrybucji ubezpieczeń), które mają wymusić na przedsiębiorstwach 
staranność w przetwarzaniu danych osobowych i zwiększyć obowiązki informacyjne 
względem klientów. Obie regulacje wejdą w życie w pierwszej połowie 2018 roku. 

Komentarz: Z przeniesieniem nowych technologii na grunt branży ubezpieczeniowej 
wiąże się wiele szans. Poprzez monitorowanie zachowań ludzi i ich dobytku oraz 
premiowanie zdrowego stylu życia czy bezpiecznej jazdy, InsurTech może skuteczniej 
przeciwdziałać niekorzystnym zdarzeniom, a nawet przyczynić się do zwiększenia 
bezpieczeństwa i dobrostanu ludności. Absorpcja osiągnięć technologicznych przez 
sektor ubezpieczeniowy dokonuje się powoli, a ewentualna kumulacja tych procesów 
nastąpi najpewniej już po wprowadzaniu przepisów mających wyznaczać  
i sankcjonować standardy dysponowania danymi oraz zwiększać świadomość ich 
przetwarzania u konsumentów. Pomimo wielu pozytywnych okoliczności nietrudno 
wyobrazić sobie sytuacje, w których sam zakres analiz oraz wywodzonych z nich 
konsekwencji finansowych wykraczałby poza przyjęte normy społeczne,  
np. nadwyrężając solidarność społeczną. Już dziś opisywane są przykłady nadużywania 
analityki nowych danych, czy też niewrażliwego na istotne normy życia społecznego 
jej wykorzystywania34. Nadmiarowa analiza prowadzi do inwigilacji, piętnowania 
neutralnych cech i zachowań, stygmatyzacji całych kategorii społecznych (np. osób 
gorzej sytuowanych lub otyłych), bądź „ślepego” stosowania mało czytelnych 
klasyfikacji, zrównujących ze sobą osoby o istotnie różnych cechach.  

W warunkach pełnego wykorzystania wynalazków InsurTechu, brak kontroli nad 
sposobami analizowania i możliwościami różnicowania wysokości składek,  
w szczególności w odniesieniu do najbardziej wrażliwych typów ubezpieczeń, może 
wzmocnić obserwowane dzisiaj mechanizmy segregacji, ustalając nieformalny katalog 
„sierocych” schorzeń i nawyków. Istnieje ryzyko, iż pełna dowolność w przyjmowaniu 
metodologii analiz oraz kształtowaniu składek będzie skutkować ograniczaniem 
dostępu do usług ubezpieczeniowych osób najbardziej ich potrzebujących i nakręcać 
w ten sposób spiralę ich społecznego wykluczenia. Przyzwolenie na rażąco różne 
traktowanie może ponadto kreować lub wyostrzać podziały społeczne, zaburzając 

                                                      
33

 Por. Roland Berger Strategy Consultants, Internet of Things and insurance, 24.03.2015, 
https://www.the-digital-insurer.com/wp-content/uploads/2015/06/537-
Roland_Berger_Internet_of_Things_and_insurance_20150513.pdf [odczyt: 8.12.2017]. 

34
 Por. np. C. O’Neil, Broń Matematycznej Zagłady. Jak algorytmy zwiększają nierówności i zagrażają 

demokracji, Warszawa 2017, s. 221-244. 

https://www.the-digital-insurer.com/wp-content/uploads/2015/06/537-Roland_Berger_Internet_of_Things_and_insurance_20150513.pdf
https://www.the-digital-insurer.com/wp-content/uploads/2015/06/537-Roland_Berger_Internet_of_Things_and_insurance_20150513.pdf
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integralność wspólnoty, a także zwiększając podatność na wzajemną podejrzliwość  
i zewnętrzną manipulację35. 

Rekomendacje: W przededniu „eksplozji” Internetu Rzeczy oraz wejścia w życie 
dyrektyw RODO i IDD, państwo polskie powinno opracować różne scenariusze 
rozwoju sektora ubezpieczeniowego i z odpowiednio dużym wyprzedzeniem podjąć 
działania ukierunkowujące te procesy w sposób, który zmniejszy ryzyko negatywnych 
konsekwencji modernizacji tej branży dla społeczeństwa. [NH/KP] 

  

                                                      
35

 Wybrane źródła: EY, The Internet of Things in insurance. Shaping the right strategy, managing the 
biggest risks, 2016, http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-
_The_internet_of_things_in_insurance/$FILE/EY-the-internet-of-things-in-insurance.pdf [odczyt: 
15.12.2017]; Roland Berger Strategy Consultants, Internet of Things and insurance, 24.03.2015, 
https://www.the-digital-insurer.com/wp-content/uploads/2015/06/537-
Roland_Berger_Internet_of_Things_and_insurance_20150513.pdf [odczyt: 8.12.2017]; C. O’ Neil, 
Broń Matematycznej Zagłady. Jak algorytmy zwiększają nierówności i zagrażają demokracji, 
Warszawa 2017, PWN, s. 221-244; Capgemini, European Financial Management Association, World 
Insurance Report 2016, http://riskinfo.com.au/news/files/2016/03/WIR_2016.pdf [odczyt: 
8.12.2017]; Infuture Hatalska Foresight Institute, 4P Research Mix, Trendy w usługach finansowych 
2017. Technologia, marketing, konsument, 2017, 
http://www.4prm.com/files/Trendy_w_us__ugach_finansowych_2017.pdf [odczyt: 8.12.2017];  
S. Lucerao, IoT Platforms: Enabling the Internet of Things, 03.2016, HIS Technology, s. 5, 
https://cdn.ihs.com/www/pdf/enabling-IOT.pdf [odczyt: 8.12.2017]; http://fintechpoland.com/pl/  
[odczyt: 8.12.2017]; M. Maroszek, UBI przewróci rynek ubezpieczeń do góry nogami, Connected Life 
Magazine  01/ 02 2017, http://clcg.pl/ubi-przewroci-rynek-ubezpieczen-do-gory-nogami/ [odczyt: 
8.12.2017]; http://biznes.interia.pl/ubezpieczenia/news/innowacje-w-ubezpieczeniach-pod-
znakiem-zapytania,2543718,1020 [odczyt: 8.12.2017]. 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_The_internet_of_things_in_insurance/$FILE/EY-the-internet-of-things-in-insurance.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_The_internet_of_things_in_insurance/$FILE/EY-the-internet-of-things-in-insurance.pdf
https://www.the-digital-insurer.com/wp-content/uploads/2015/06/537-Roland_Berger_Internet_of_Things_and_insurance_20150513.pdf
https://www.the-digital-insurer.com/wp-content/uploads/2015/06/537-Roland_Berger_Internet_of_Things_and_insurance_20150513.pdf
http://riskinfo.com.au/news/files/2016/03/WIR_2016.pdf
http://www.4prm.com/files/Trendy_w_us__ugach_finansowych_2017.pdf
https://cdn.ihs.com/www/pdf/enabling-IOT.pdf
http://fintechpoland.com/pl/
http://clcg.pl/ubi-przewroci-rynek-ubezpieczen-do-gory-nogami/
http://biznes.interia.pl/ubezpieczenia/news/innowacje-w-ubezpieczeniach-pod-znakiem-zapytania,2543718,1020
http://biznes.interia.pl/ubezpieczenia/news/innowacje-w-ubezpieczeniach-pod-znakiem-zapytania,2543718,1020
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Decyzja Federalnej Komisji Handlu USA może drastycznie zmienić 
sposób funkcjonowania Internetu 

KOMUNIKAT 

16 grudnia 2017. 14 grudnia br. amerykańska Federalna Komisja Handlu (FCC) podjęła 
decyzję w sprawie odejścia od aktualnych zasad, które ograniczają możliwości 
dostawców Internetu w zakresie regulowania ruchu w sieci36. Zasady te, ustanowione 
przez administrację Baracka Obamy w roku 2015, miały na celu dbanie o tzw. 
neutralność sieci (tj. równe traktowanie danych przepływających w sieci). Odejście od 
nich może przyczynić się do nasilenia krytykowanych już dziś procesów oligopolizacji 
sieci, poprzez preferencyjne traktowanie ruchu internetowego generowanego przez 
wybrane podmioty (np. takie, które zapłaciły za priorytetowe potraktowanie transferu 
ich danych). W szczególności, może zezwolić dostawcom usług internetowych w USA 
na oferowanie dostępu jedynie do ograniczonego zestawu stron i usług (np. tylko 
Facebooka)37. Tworzyłoby to zachętę dla konsumentów do wykupowania jedynie 
relatywnie tanich pakietów podstawowych, zapewne z dostępem głównie do 
Facebooka i Google. Jak podkreślają we wspólnym liście otwartym współzałożyciel 
Apple Steve Wozniak i Michael Copps, który przewodniczył FCC od 2001 do 2011 
roku, uchylenie wspomnianych zasad otworzy perspektywę scentralizowanej  
(choć „miękkiej”) kontroli Internetu i wzrostu cen usług internetowych w USA.  

Komentarz: Szef Federalnej Komisji Handlu Ajit Pai argumentuje, że obowiązujące od 
2 lat obostrzenia tłumiły innowacyjność i hamowały inwestycje w przedsięwzięcia 
internetowe. Komentatorzy wskazują jednak na silny lobbing gigantów 
internetowych, a także polityczne kalkulacje administracji prezydenta Trumpa  
(w tym zgłaszane w okresie kampanii wyborczej obawy przed „cenzurowaniem” 
mediów konserwatywnych)38. Komisja już w maju br. podjęła decyzję o uchyleniu 
części zasad; decyzja została jednak poddana pod konsultacje publiczne, w ramach 
których wpłynęły protesty miliona osób39. Wprawdzie szereg kluczowych dostawców 
Internetu w USA zapowiedziało już publicznie, że w razie uchylenia zasady 
neutralności ruchu w sieci wszystkie dane traktować będzie jednakowo40, jest to 
jednak wyłącznie deklaracja dobrej woli, którą łatwo byłoby wycofać. 

                                                      
36

 C. Kang, F.C.C. Repeals Net Neutrality Rules, 14.12.2017, 
https://www.nytimes.com/2017/12/14/technology/net-neutrality-repeal-vote.html [odczyt: 
20.12.2017]. 

37
 Takie różnicowanie oferty dostępu do Internetu w zależności od typu stron, z jakich użytkownik 

może korzystać, funkcjonuje od niedawna w Portugalii; zob.  D. Parlangeli, Net neutrality: in 
Portogallo la rete è già divisa in pacchetti, https://www.wired.it/internet/web/2017/10/31/net-
neutrality-rete-portogallo-divisa-in-pacchetti/ [odczyt: 20.12.2017]. 

38
 J. Brodkin, Throttling of websites and online services might help customers, FCC says, 27.04.2017, 

https://arstechnica.com/information-technology/2017/04/throttling-of-websites-and-online-
services-might-help-customers-fcc-says/ [odczyt: 20.12.2017]. W tym samym artykule przytacza się 
także argumentację (nielicznych) zwolenników zezwolenia na priorytetowe traktowanie części 
ruchu w Internecie, którzy wskazują, że umożliwiłaby ona np. szybszy transfer danych medycznych, 
kluczowych dla życia pacjentów. 

39
 FCC votes to overturn net neutrality rules, 19.05.2017, http://www.bbc.com/news/technology-

39973787 [odczyt: 20.12.2017]. 
40

 Tamże. 

https://www.nytimes.com/2017/12/14/technology/net-neutrality-repeal-vote.html
https://www.wired.it/internet/web/2017/10/31/net-neutrality-rete-portogallo-divisa-in-pacchetti/
https://www.wired.it/internet/web/2017/10/31/net-neutrality-rete-portogallo-divisa-in-pacchetti/
https://arstechnica.com/information-technology/2017/04/throttling-of-websites-and-online-services-might-help-customers-fcc-says/
https://arstechnica.com/information-technology/2017/04/throttling-of-websites-and-online-services-might-help-customers-fcc-says/
http://www.bbc.com/news/technology-39973787
http://www.bbc.com/news/technology-39973787
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Mogłoby się wydawać, że powrót do sytuacji sprzed zaledwie 2-3 lat nie powinien 
mieć zbyt dramatycznych skutków. W ciągu ostatnich kilku lat nastąpiła jednak istotna 
zmiana: po 2014 roku doszło do wyraźnej koncentracji ruchu sieciowego. Wynika to 
m. in. z faktu, iż internauci coraz częściej korzystają z sieci za pośrednictwem urządzeń 
mobilnych (głównie smartfonów), co premiuje te serwisy i usługi, które są najlepiej 
przystosowane do specyfiki obsługi tych urządzeń. W Ameryce Łacińskiej, w roku 
2016 nawet 70% ruchu sieciowego na urządzeniach mobilnych generowane było 
przez Facebooka i Google41. Co więcej, o ile do niedawna obaj ci giganci rywalizowali 
ze sobą na wielu polach (np. Google próbował sił w sferze mediów społecznościowych 
ze swoim Google+, zaś Facebook próbował z nim konkurować na rynku wyszukiwarek 
poprzez umowę z Bing), po 2014 obie firmy zaczęły ściśle specjalizować się każda  
w swojej domenie. Rysuje się więc perspektywa, w której te dwie korporacje  
(a zwłaszcza Facebook) przejmą przytłaczającą większość ruchu sieciowego,  
a korzystając z regulacji umożliwiających im preferencyjny dostęp do użytkowników, 
wszelką konkurencję zepchną na margines Internetu.  

Zmiany te mogą w perspektywie zaledwie kilku lat doprowadzić do drastycznego 
(choć początkowo trudno wyczuwalnego dla przeciętnego użytkownika sieci) 
ograniczenia i tak malejącej obecnie różnorodności korzystania z zasobów Internetu42. 
Przykład USA może sprawić, że kolejne kraje zdecydują się na preferencyjne 
traktowanie części ruchu w sieci. Wielu użytkowników może skusić się na ofertę 
tanich pakietów, obejmujących tylko to, czego „potrzebują”, czyli np. wąskiego 
spektrum serwisów rozrywkowych i społecznościowych. Może być to potężny impuls 
zniechęcający do zainteresowania sprawami publicznymi. Tanie pakiety będą 
zapewne zawierać tanie usługi, np. brukowe portale i proste agregatory treści, 
kosztem poważnego dziennikarstwa. Komentatorzy mówią wręcz o „dwóch 
Internetach”: jednym dla bogatych i drugim dla biednych (którzy będą oszczędzać na 
„luksusowych” treściach)43.  

Nawet gdyby problem ten nie dotyczył Polski bezpośrednio, nowe regulacje byłyby 
dla nas odczuwalne, z uwagi na dalsze wzmocnienie największych firm internetowych, 
takich jak Facebook i Google, być może także Amazon. Z punktu widzenia 
bezpieczeństwa państwa, zarysowany tu scenariusz mógłby oznaczać niemal 
całkowitą utratę wpływu państwa na „dietę informacyjną” przynajmniej części 
obywateli. Kontrola internetowych gigantów nad kanałami komunikacji obywateli 
byłaby jeszcze większa niż dziś. Utrudniłoby to władzom państwowym skuteczne 
realizowanie własnej polityki, w jeszcze większym stopniu niż obecnie narażając je na 
nieprzewidziane kryzysy komunikacyjne. 

Rekomendacje: Należy starać się zapobiec segmentacji Internetu w Polsce poprzez 
zobowiązanie dostawców usług do traktowania wszelkiego ruchu w sieci w taki sam 
sposób. W tym celu, należy monitorować i wspierać ewentualne inicjatywy w tym 
kierunku podejmowane na forum Unii Europejskiej. [SB/KP]  

                                                      
41

 A. Staltz, The Web began dying in 2014, here's how, 30.10.2017, https://staltz.com/the-web-began-
dying-in-2014-heres-how.html [odczyt: 20.12.2017]. 

42
 Tamże. 

43
 M. Coren, Tale of two Internets. Without net neutrality in Portugal, mobile internet is bundled like  

a cable package, https://qz.com/1114690/why-is-net-neutrality-important-look-to-portugal-and-
spain-to-understand/ [odczyt: 20.12.2017]. 

https://staltz.com/the-web-began-dying-in-2014-heres-how.html
https://staltz.com/the-web-began-dying-in-2014-heres-how.html
https://qz.com/1114690/why-is-net-neutrality-important-look-to-portugal-and-spain-to-understand/
https://qz.com/1114690/why-is-net-neutrality-important-look-to-portugal-and-spain-to-understand/
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Sieci światłowodowe jako system poboru danych  

RAPORT  

21 grudnia 2017 
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Streszczenie  

 Celem raportu jest wskazanie na ważny, szerzej nieznany aspekt 
wykorzystania światłowodów, który posiada potencjał zakulisowego wpływu 
na instytucje publiczne oraz polskie społeczeństwo. 

 Sieci światłowodowe stanowią silnie rozwijaną w Polsce technologię,  
która jest przyjmowana jako praktycznie bezproblemowe dobro.  

 W powszechnej opinii główny problem, który towarzyszy światłowodom,  
to bezpieczeństwo przekazu danych wysyłanych przez użytkowników sieci.  

 Tymczasem, wraz z rozwojem sieci światłowodowych, do wielu obszarów 
naszej gospodarki przenikają niekontrolowane formy wielowymiarowego 
monitoringu zjawisk indywidualnych i masowych.  

 W sieciach światłowodowych montowane są urządzenia zwane czujnikami 
światłowodowymi (sensorami), które służą do pomiaru różnych własności 
fizycznych i chemicznych otoczenia łączy światłowodowych.  

 Czujniki światłowodowe, dzięki ich różnorodności oraz rozproszeniu w wielu 
miejscach sieci światłowodowej, mogą efektywnie zbierać dane na temat 
wielu ważnych zjawisk.  

 Dane o otoczeniu światłowodów mogą być z kolei w czasie rzeczywistym 
przesyłane do dowolnego miejsca na świecie i tam przetwarzane. 

 Polska wraz z pokryciem swojej infrastruktury sieciami światłowodów  
z niekontrolowanymi przez instytucje państwa zespołami czujników 
światłowodowych staje się otwarta na penetrację różnych podmiotów, które 
mogą korzystać z informacji pozyskiwanych z czujników światłowodowych. 
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Światłowody: technologia i jawne sposoby jej wykorzystania 

Światłowód to przekaźnik wykonany z przeźroczystego włókna szklanego oraz 
tworzyw sztucznych, przesyłający dane za pomocą światła. Technologia ta daje 
możliwość błyskawicznego i nienarażonego na negatywny wpływ warunków 
atmosferycznych przesyłu danych.  

Światłowód pozwala także na zwiększenie odległości, na jakie sygnał może być 
transmitowany bez potrzeby jego dodatkowego wzmacniania. Światło – jak wiadomo 
– porusza się z prędkością 300 tys. km na sekundę. Przy niewielkich stratach tej  
prędkości, światłowody są w stanie transmitować dane niemalże w czasie 
rzeczywistym.  

Światłowód zbudowany jest ze specjalnego rodzaju szkła kwarcowego. Główną jego 
częścią jest rdzeń, który okrywa płaszcz i warstwa ochronna. Czasami rdzeń składa się 
z wielu włókien. Transmisja światłowodowa polega na przekazaniu wiązki światła, 
którego źródłem może być laser lub dioda LED. Po drugiej stronie światłowodu jest 
ona odbierana przez element światłoczuły, np. fotodiodę. W celu zapewnienia 
prawidłowej i szybkiej transmisji, wiązka światła jest modulowana. Zapobiega to 
możliwym zniekształceniom sygnału44.  

Światłowody są obecnie propagowane przede wszystkim jako fundament 
infrastruktury FTTH (Fibre to the Home), która zapewnia pełną szerokość pasma 
internetowego, a w konsekwencji bardzo szybki transfer danych dla indywidualnego 
odbiorcy. FTTH uznawana jest dziś za kluczowe rozwiązanie dla uzyskania najlepszego 
dostępu do sieci internetowej, co jest szczególnie ważne dla przedsiębiorców  
(większy komfort korzystania z sieci) i firm obsługujących wielkie ilości danych.  

Dodatkową zaletą światłowodów jest względna trudność kradzieży danych, które są 
nimi przesyłane. Nielegalny dostęp do danych wymaga bowiem rozcięcia osłony 
światłowodu i zgięcia go. I chociaż są już na rynku technologie dające takie 
możliwości45, to uważa się to nadal za dosyć skomplikowane oraz oferowane są już 
technologie chroniące przesył danych46.  

Światłowody: pokrycie kraju (w tym infrastruktura krytyczna), struktura  własności 
oraz dysponenci  

Istotnymi parametrami, charakteryzującymi raportowany problem są: 

(a) stopień pokrycia kraju przez sieci światłowodowe;  

(b) własność sieci światłowodowych w Polsce; 

(c) dysponowanie sieciami światłowodowymi w Polsce w kontekście poboru 
danych z otoczenia. 

                                                      
44

 W. Figiel, Transmisja danych do systemów eksploatacyjnych. Światłowody, 1.01.2002,  
http://www.kkiem.agh.edu.pl/Figiel/wftele/eksplo1/swiatlo.htm [odczyt: 21.12.2017]. 

45 
J. Chustecki, Kradzieże danych ze światłowodu, 7.05.2007, 
http://www.computerworld.pl/news/Kradzieze-danych-ze-swiatlowodu,109951.html [odczyt: 
21.12.2017].  

46 
Osobną kwestią, której tu nie rozważamy, jest uzależnienie instytucji od pojedynczych sieci 
światłowodowych, co może prowadzić do konsekwencji analogicznych, jak przy pożarze Mostu 
Łazienkowskiego w Warszawie w dniu 14 lutego 2015, zob. niżej na ten temat. 

http://www.kkiem.agh.edu.pl/Figiel/wftele/eksplo1/swiatlo.htm
http://www.computerworld.pl/news/Kradzieze-danych-ze-swiatlowodu,109951.html
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Pokrycie kraju, w tym infrastruktura krytyczna 

Polska ma słabiej rozwinięte sieci światłowodowe niż kraje UE47. Zakres ten oceniany 
jest obecnie głównie przez pryzmat dostępu gospodarstw domowych do tzw. 
szerokopasmowego Internetu, możliwego dzięki światłowodom lub technologii LTE 
(dostępu radiowego do Internetu). Ponieważ technologie te są komplementarne, 
rozwój jednej technologii nie blokuje rozwoju drugiej48. 

Polska znajduje się w grupie krajów europejskich, które pomimo znaczącego postępu 
w rozwoju infrastruktury Internetu szerokopasmowego49, nadal znajdują się na końcu 
rankingu rozwoju światłowodów50. Wciąż więc istnieje potencjał rozwoju 
światłowodów w Polsce.  

Potencjał ten jest wprost akcentowany w oficjalnych dokumentach. Komisja 
Europejska ogłosiła w bieżącym roku doroczny Indeks Gospodarki Cyfrowej  
i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI), który mierzy postępy krajów Wspólnoty, między 
innymi biorąc pod uwagę rozwój Internetu szerokopasmowego. Polska w 2017 r. 
awansowała w nim z 24. na 23. miejsce. W zasięgu stacjonarnych sieci 
szerokopasmowych jest 86 proc. polskich gospodarstw domowych. Rok temu było 
tyle samo; był to najniższy odsetek wśród krajów UE, gdzie średnia wynosi 98 proc. 
Nadal jednak tylko 59 proc. gospodarstw domowych korzysta ze stacjonarnych 
szerokopasmowych łącz (a nie radiowych), co daje Polsce 26. miejsce (średnia unijna 
wynosi 74 proc.)51.  

  

                                                      
47

 T. Świderek, Europejska mapa światłowodowa, 29.04.2013, 
http://www.polskaszerokopasmowa.pl/rynek/europejska-mapa-swiatlowodowa.html [odczyt: 
21.12.2017]. 

48 
Różnice pomiędzy LTE a technologią światłowodową, 
https://www.interkonekt.pl/38,site,roznice_miedzy_lte_a_internetem_swiatlowodowym.html 
[odczyt: 21.12.2017]. 

49 
W 2014 roku GUS podawał, że aż 71% gospodarstw domowych w Polsce posiada dostęp do 
Internetu szerokopasmowego.  

50 
Raport organizacji Fibre to the Home Council Europe, 9.2016:  
http://www.ftthcouncil.eu/documents/Reports/2016/IDATE-
European_FTTH_B_panorama_2016_public.pdf [odczyt: 21.12.2017]. 

51 
J. Wątor, Exatel i światłowody. Co oznacza przejęcie firmy przez polski rząd?, 30.03.2017, 
http://wyborcza.pl/7,155287,21570095,exatel-i-swiatlowody-co-oznacza-przejecie-firmy-przez-
polski.html [odczyt: 21.12.2017]. 

 

http://www.polskaszerokopasmowa.pl/rynek/europejska-mapa-swiatlowodowa.html
https://www.interkonekt.pl/38,site,roznice_miedzy_lte_a_internetem_swiatlowodowym.html
http://www.ftthcouncil.eu/documents/Reports/2016/IDATE-European_FTTH_B_panorama_2016_public.pdf
http://www.ftthcouncil.eu/documents/Reports/2016/IDATE-European_FTTH_B_panorama_2016_public.pdf
http://wyborcza.pl/7,155287,21570095,exatel-i-swiatlowody-co-oznacza-przejecie-firmy-przez-polski.html
http://wyborcza.pl/7,155287,21570095,exatel-i-swiatlowody-co-oznacza-przejecie-firmy-przez-polski.html
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Rysunek 3. Dostęp do Internetu w gospodarstwach domowych w 2014 roku 

 

Źródło: http://eregion.wzp.pl/obszary/infrastruktura-telekomunikacyjna  (na podstawie 
danych GUS) 

Chociaż Polska na tle pozostałych krajów UE ma jedną z najsłabiej rozwiniętych sieci 
światłowodowych, to:  

 a) dalsza ekspansja światłowodów w Polsce jest tylko kwestią czasu, biorąc 
 pod uwagę czynniki cywilizacyjno-komercyjne,   

 b)  dalszy rozwój światłowodów w Polsce może przebiegać wg scenariuszy 
 mniej lub bardziej korzystnych dla Polski, także uwzględniając perspektywę 
 niniejszego raportu. 

Nie istnieją powszechnie dostępne dane, które mówiłyby o stopniu pokrycia 
światłowodami infrastruktury krytycznej. Prywatne podmioty zapowiadają  natomiast 
rewolucję w rozwoju światłowodów, która ma prowadzić do przyrostu liczby tzw. 
smart cities oraz inteligentnych domów, czyli rozwoju Internetu rzeczy52. 

Już dzisiaj, po wpisaniu w wyszukiwarce hasła „światłowody”, na pierwszej stronie na 
ogół pojawiają się odnośniki zagranicznych firm telekomunikacyjnych, które 
stwierdzają, że komputer użytkownika, który dokonał wyszukania, już jest w zasięgu 
światłowodów.  

Dalszy rozwój sieci światłowodów wydaje się zatem pewny, a wraz z tym zwiększają 
się możliwości rozmieszczania różnych technologii, które pozostając poza kontrolą 
państwa polskiego jednocześnie mogą w czasie zbliżonym do rzeczywistego legalnie 
lub nielegalnie dostarczać danych obcym podmiotom. 

                                                      
52

 Materiał przygotowany przez portal wpolityce.pl przy współpracy z Orange, Rewolucja 
światłowodowa ruszyła, 26.08.2016, http://wpolityce.pl/gospodarka/306072-rewolucja-
swiatlowodowa-ruszyla [odczyt: 21.12.2017]. 

http://eregion.wzp.pl/obszary/infrastruktura-telekomunikacyjna
http://wpolityce.pl/gospodarka/306072-rewolucja-swiatlowodowa-ruszyla
http://wpolityce.pl/gospodarka/306072-rewolucja-swiatlowodowa-ruszyla
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Struktura właścicielska 

Struktura właścicielska firm posiadających największe sieci światłowodowe w Polsce 
nie jest korzystna z punktu widzenia bezpieczeństwa i integralności infrastruktury 
krytycznej. Prawie wszystkie największe sieci należą bowiem do kapitału 
zagranicznego (Orange, T-Mobile) lub do spółek operujących na giełdzie (Netia, Hawe 
SA), a zatem do spółek podatnych na przejęcia przez taki kapitał.  

Większa część sieci szkieletowych na terenie Polski jest własnością trzech 
najpotężniejszych operatorów. Pozostali posiadają pewne odcinki własnej 
infrastruktury, wykorzystując jednocześnie do budowy własnej sieci szkieletowej 
zasoby innych operatorów. Całość infrastruktury uzupełniana jest sieciami 
metropolitarnymi oraz nowo tworzonymi szerokopasmowymi sieciami 
wojewódzkimi53. 

Największym operatorem światłowodów w Polsce jest Orange. Francuska firma 
obsługuje ok. 40 proc. całego ruchu internetowego wytworzonego przez polskich 
internautów. Jej sieć światłowodowa wynosi ponad 80 tys. km54. 

 

Rysunek 4. Struktura sieci światłowodowej firmy Exatel. 

 

Źródło:: http://www.computerworld.pl/news/Sieci-szkieletowe-polskich-
operatorow,394360.html    

Drugi w naszym kraju pod tym względem jest Exatel – jego sieć ma ok. 20 tys. km. 
Spółka należy obecnie do Skarbu Państwa. Znaczenie firmy dla problematyki jest 
strategiczne, z racji tego, że obsługuje ona głównie sektor energetyczny i finansowy  
w Polsce. 

Trzecie miejsce zajmuje obecnie T-Mobile, który po przejęciu spółki GTS Poland  
w styczniu 2015 roku ma ok. 15 tys. km światłowodów. Ważną cechą przejętej sieci 

                                                      
53

 K. Folga, Sieci szkieletowe polskich operatorów, 14.02.2014, 
http://www.computerworld.pl/news/Sieci-szkieletowe-polskich-operatorow,394360.html [odczyt: 
21.12.2017]. 

54 
Materiał przy współpracy z Orange, Rewolucja światłowodowa ruszyła, op.cit. 

http://www.computerworld.pl/news/Sieci-szkieletowe-polskich-operatorow,394360.html
http://www.computerworld.pl/news/Sieci-szkieletowe-polskich-operatorow,394360.html
http://www.computerworld.pl/news/Sieci-szkieletowe-polskich-operatorow,394360.html
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jest jej połączenie z sieciami działającymi w krajach sąsiednich na południe od Polski 
(głównie kraje Grupy Wyszehradzkiej i Rumunia)55. 

Czwarte miejsce ma sieć TK Telekom – 6 tys. km światłowodów położonych głównie 
pod ziemią wzdłuż torów kolejowych o przepustowości międzywęzłowej 10 Gb/s.  
Sieć posiada również wiele punktów styku z zagranicznymi operatorami. Od 2015 
roku TK Telekom należy do Netii, spółki w której większość udziałów mają podmioty 
polskie (wcześniej spółka TK Telekom była częścią PKP).  

Piąta na liście jest spółka HAWE posiadająca 3.3 tys. km linii światłowodowych  
w Polsce. Firma znajduje się w stanie upadłości, obrót jej akcjami został zawieszony 
na GPW. Cypryjski fundusz Trinitybay Investments, który był jej większościowym 
akcjonariuszem, kojarzony jest z biznesmanem Markiem Falentą56. 

Rysunek 5. Struktura sieci światłowodowej firmy Telekom. 

 

Źródło: http://www.computerworld.pl/news/Sieci-szkieletowe-polskich-
operatorow,394360.html 

                                                      
55

 P. Żaczko, T‑Mobile i Huawei prezentują: Porsche Design Mate 9 na wyłączność w ofercie dla 
biznesu, 27.01.2017, https://firma.t-mobile.pl/pl/dla-mediow/informacje-prasowe/-/t-
mobile_i_huawei_prezentuja_porsche_design_mate_9_na_wylacznosc_w_ofercie_dla_biznesu/aid
/2d62cd79d882745c73b3ebf834020c0b [odczyt: 21.12.2017]. 

56
 M. Zatoński, Marek Falenta pożegnał się z HAVE, 13.07.2015, https://www.pb.pl/marek-falenta-

pozegnal-sie-z-hawe-799332 [odczyt: 21.12.2017]. 

https://firma.t-mobile.pl/pl/dla-mediow/informacje-prasowe/-/t-mobile_i_huawei_prezentuja_porsche_design_mate_9_na_wylacznosc_w_ofercie_dla_biznesu/aid/2d62cd79d882745c73b3ebf834020c0b
https://firma.t-mobile.pl/pl/dla-mediow/informacje-prasowe/-/t-mobile_i_huawei_prezentuja_porsche_design_mate_9_na_wylacznosc_w_ofercie_dla_biznesu/aid/2d62cd79d882745c73b3ebf834020c0b
https://firma.t-mobile.pl/pl/dla-mediow/informacje-prasowe/-/t-mobile_i_huawei_prezentuja_porsche_design_mate_9_na_wylacznosc_w_ofercie_dla_biznesu/aid/2d62cd79d882745c73b3ebf834020c0b
https://www.pb.pl/marek-falenta-pozegnal-sie-z-hawe-799332
https://www.pb.pl/marek-falenta-pozegnal-sie-z-hawe-799332
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W obszarze tzw. specjalistycznego dostępu należy wymienić też sieć Pionier,  
łączącą ośrodki akademickie łączami o długości prawie 6 tys. km. Konsorcjum Pionier 
jako operatora sieci dedykowanej instytutom badawczym i celom naukowym 
wyznaczyło Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe57. 

Dysponowanie sieciami światłowodów 

Osobną kwestią, częściowo powiązaną ze strukturą własności sieci światłowodów,  
jest sprawa dysponowania nimi.  

Z punktu widzenia niniejszego raportu ważne jest takie dysponowanie sieciami 
światłowodów, które umożliwia korzystanie z czujników światłowodowych.  
Takimi dysponentami nie są więc ostateczni użytkownicy, którzy jedynie korzystają  
z transferu poprzez światłowody, lecz podmioty, które podnajmują, konserwują  
a nawet rozbudowują sieci światłowodowe – ale z możliwością korzystania z całej ich 
infrastruktury. Tego właśnie typu podmioty mogą pobierać dane w opisywanym  
w raporcie aspekcie, korzystając z czujników światłowodowych.    

Rozpoznanie podmiotów dysponujących w powyższym sensie światłowodami,  
a więc  z możliwością montowania i używania czujników światłowodowych, natrafia na 
trudności.  

Chociaż właściciele światłowodów mogą chętnie podawać nazwy dużych firm,  
z którymi współpracują, to informacje o tym, w jaki sposób dane firmy korzystają ze 
światłowodów, są częścią relacji biznesowej i stanowią jeden z ukrywanych 
elementów tej relacji58. 

Jest jasne, że zwłaszcza podmioty, które monitorują lub zamierzają monitorować za 
pomocą czujników światłowodowych otoczenie, z oczywistych powodów, będą się 
starać nie eksponować swojego udziału w dysponowaniu światłowodami. 

Pozyskanie danych na temat tego, kto dysponuje sieciami światłowodowymi  
w sposób, który pozwala korzystać z czujników światłowodowych oraz kto i jak je 
rozmieszcza w sieciach światłowodowych, wymaga zaangażowania podmiotów, które 
są w stanie zdobywać tego rodzaju informacje. 

Monitoring w czasie rzeczywistym: potencjał działań zakulisowych 

Sieci światłowodowe mogą być zaopatrywane w różnego rodzaju czujniki (sensory), 
służące do pomiaru własności fizyko-chemicznych otoczenia łączy światłowodowych. 
Istnieje wiele znanych sposobów monitorowania za pomocą tego typu czujników 
bezpieczeństwa konstrukcji inżynieryjnych oraz innych obiektów i ich własności59. 

                                                      
57

 Sieć Pionier,10.08.2017, http://www.pionier.net.pl/online/pl/projekty/ [odczyt: 21.12.2017]. 
58 

Dla przykładu, firma Exatel podaje, że współpracuje z wieloma podmiotami (w tym z dużymi,  
np. Poczta Polską, Plusem czy Playem), ale nie wiemy, na czym ta współpraca polega, nawet 
zakładając, że firmy te są dysponentami jej światłowodów. Nie wiemy zresztą, czy nie istnieją 
jeszcze inne firmy, które z jej usług korzystają, zwłaszcza, że firma Exatel kładzie w swojej ofercie 
nacisk na kwestie bezpieczeństwa. Zob. Exatel, 10.08.2018, https://exatel.pl [odczyt: 21.12.2017]. 

59
 Zob. np. A. Wosniok, Ł. Krywult, S. Liehr, K. Krebber, M. Wendt, A. Chrost, Monitoring konstrukcji 

ziemnych przy zastosowaniu rozłożonych przestrzennie światłowodowych sensorów optycznych, 
zintegrowanych w geosyntetykach, „Górnictwo i Geoinżynieria” nr 35(2), 2011, s. 597-604, lub 
nowsze prace, np. Y. Xu, P. Lu, L. Chen, X. Bao, Recent Developments in Micro-Structured Fiber Optic 

http://www.pionier.net.pl/online/pl/projekty/
https://exatel.pl/
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Montowanie w sposób rozproszony w światłowodach różnych czujników pozwala 
monitorować w czasie rzeczywistym zmiany interesujących nas własności fizyko-
chemicznych w otoczeniu danej sieci światłowodowej, w której umieszczono 
czujniki60, takich np. jak ruch, dźwięki, temperatura, a także szkodliwe dla człowieka 
czynniki pochodzenie biologicznego, uszkodzenia materiałów konstrukcyjnych itp. 

W praktyce można więc monitorować np. ruch pociągów, samolotów, można 
podsłuchiwać, tworzyć obrazy ruchu obiektów itd. Znanych jest wiele rodzajów 
czujników światłowodowych, służących np. do pomiaru: temperatury, fali akustycznej, 
wilgotności, naprężenia materiału, pola elektrycznego, pola magnetycznego, ruchu, 
przesunięcia, obrotów, przyśpieszenia, wibracji, absorpcji energii, stężenia substancji 
chemicznych (np. gazu ziemnego) itd.61. 

Nie rozważamy tu wszystkich możliwych rodzajów czujników światłowodowych,  
ani ich możliwości monitorowania różnych typów zjawisk. Ilość takich czujników oraz 
możliwości monitoringu gromadzonych przez nie danych wciąż przyrastają i nawet  
w bieżącym stanie są ogromne. Część technologii jest dopiero rozwijana62. 

Dzięki instalacji wielu czujników, jednocześnie mierzących kilka parametrów, można 
uzyskiwać wystarczające zbiory danych do natychmiastowego określenia zachodzenia 
interesującego zjawiska, z geolokalizacją o dokładności do 0,5 metra.  
Oprócz wskazywanej tu wielokrotnie szybkości pomiaru oraz przesyłu, warto zwrócić 
uwagę na kilka innych aspektów.  

Chociaż zjawiska mogą być monitorowane w Polsce, to dane w czasie zbliżonym do 
rzeczywistego można  przetwarzać w dowolnym miejscu świata. Ponadto, czujniki 
światłowodowe są odporne na takie czynniki, jak wyładowania atmosferyczne czy 
pole elektromagnetyczne, które nie zakłócają pomiarów. Są także nieinwazyjne 
chemicznie i biologicznie, mogą więc być instalowane w warunkach, w których 
zawodzą inne techniki pomiarowe (światłowody dają np. możliwość pracy  
w środowiskach łatwopalnych, zagrożonych wybuchem i agresywnych chemicznie)63. 

Myśląc o przykładach praktycznych zastosowań powyższych technologii, trzeba 
zwrócić uwagę na to, że możliwości techniczne oferowane przez czujniki w sieciach 
światłowodowych połączone z coraz większym zakresem terytorialnym tych sieci, 

                                                                                                                                                         
Sensors,  „Fibers” nr 5(1), 2017, doi:10.3390/fib5010003, www.mdpi.com/2079-6439/5/1/3/pdf   
[odczyt: 21.12.2017]. 

60
 Jak szerokie otoczenie sieci światłowodowej może być monitorowane przez czujniki, to zależy od 

konstrukcji sieci. Niektóre czujniki mogą być częścią właściwą sieci, inne mogą być elementem 
celowo dobudowanych rozgałęzień, służących do pomiaru jakiegoś obszaru przestrzeni. Zob. np.  
M. A. Soto, X. Angulo-Vinuesa, S. Martin-Lopez, Extending the Real Remoteness of Long-Range 
Brillouin Optical Time-Domain Fiber Analyzers, „Journal of Lightwave Technology” nr 32(1), 2014, 
http://ieeexplore.ieee.org/document/6678536/authors [odczyt: 21.12.2017]. 

61
 P. Kurzynowski,  Światłowody. Czujniki światłowodowe, 27.01.2016,   

http://www.if.pwr.edu.pl/~kurzynowski/Studenckie/Wybrane%20zagadnienia/Swiatlowody3.pdf 
[odczyt: 21.12.2017]. 

62
 Dość wspomnieć, że hasło optic fibre sensors wpisane w wyszukiwarkę internetową daje ponad 

milion rezultatów, a hasło czujniki światłowodowe ponad sto pięćdziesiąt tysięcy stron jako rezultat 
wyszukania. Samo to pokazuje skalę rozwoju technologii czujników światłowodowych i ich 
możliwości. 

63
 P. Szperma, Warto postawić na światło, 02.12.2011, http://automatykab2b.pl/prezentacja-

artykul/4232-warto-postawic-na-swiatlo [odczyt: 21.12.2017]. 

http://www.mdpi.com/2079-6439/5/1/3/pdf
http://ieeexplore.ieee.org/document/6678536/authors
http://www.if.pwr.edu.pl/~kurzynowski/Studenckie/Wybrane%20zagadnienia/Swiatlowody3.pdf
http://automatykab2b.pl/prezentacja-artykul/4232-warto-postawic-na-swiatlo
http://automatykab2b.pl/prezentacja-artykul/4232-warto-postawic-na-swiatlo
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tworzą kolejne potencjalne narzędzie wpływu społecznego dla wielkich korporacji, 
uzupełniając wykorzystywany dziś przez nie obszar Big Data, tworzący w sumie obraz 
działania całych zespołów ludzkich. Analiza ruchu pracowników w budynku oraz czasu 
poświęcanego przez nich na różne czynności, czy dane ze służbowych smartfonów  
i komputerów są dziś coraz częstszym narzędziem kontroli w wielkich firmach. 
Motywowanie, informowanie, karanie i nagradzanie pracowników jest poprzedzane 
dziś coraz bardziej szczegółową analizą danych pobranych na terenie firmy.  
Także danych wytworzonych poza świadomością osób zatrudnionych (np. na temat 
czasu poświęcanego na otwieranie i zamykanie różnych drzwi), a także powstałych 
bez intencji pokazywania ich pracodawcy (np. prywatne rozmowy z telefonów 
służbowych czy inne formy zachowania w pracy, które pracownik woli ukryć). 

Takie zastosowania i to, co do tej pory było stosowane w obrębie przedsiębiorstwa, 
wraz z możliwościami czujników rozsianych po światłowodach, może być z czasem 
rozciągnięte np. na budynki użyteczności publicznej i całe instytucje publiczne. 
Operatorzy sieci światłowodowych/właściciele czujników mogą podjąć próbę 
stworzenia np. „map ruchu” użytkowników stacji kolejowych, map pracy urządzeń czy 
stanu konstrukcji infrastruktury na lotniskach, które to dane mogą być wykorzystane 
w przetargach (np. do identyfikacji potencjalnych trudności w realizacji innych 
inwestycji) lub w inny niejawny sposób, gdy pojawia się potrzeba wywarcia nacisku na 
osoby decyzyjne.   

Wreszcie, biorąc pod uwagę, że dysponentem tych danych są prywatne firmy, nie 
mamy pewności, czy informacje takie nie mogą zostać sprzedane lub przekazane 
grupom przestępczym lub siatkom terrorystycznym (bądź zostać przez nie 
wykradzione) w celu zaplanowania ataku na daną infrastrukturę.  

W powszechnym odbiorze rozwój sieci światłowodowych jest bezwarunkowym 
dobrem, sprzyjającym postępowi cywilizacyjnemu Polski, który wyraża się w szybkiej, 
nie-awaryjnej i łatwo dostępnej transmisji danych, w szczególności poprzez 
szerokopasmowy Internet.  

Ewentualne zagrożenia, które mogą towarzyszyć użyciu światłowodów, sprowadzane 
są zwykle do problemu kradzieży przesyłanych danych oraz związanego z nim 
zagadnienia obcej kapitałowo własności sieci światłowodów w Polsce64. 

                                                      
64

 W 2015 r. pożar mostu w Warszawie spowodował utratę łączności przez przebiegające pod nim 
światłowody. Zdarzenie to wywołało spekulacje na temat bezpieczeństwa danych  
w światłowodach. W artykule Gazety Wyborczej z dn. 16 lutego 2015 napisano: „W sieci znaleźć 
można przykłady skutecznych ataków polegających na podsłuchaniu światłowodu, lecz sprawa nie 
jest taka prosta i to z wielu powodów. Po pierwsze, laboratoryjne badania a ataki przeprowadzane 
w rzeczywistości to zupełnie inna bajka. Czym innym jest zagięcie jednego włókna w sterylnym 
laboratorium, a czym innym próba dostania się do jednego z ponad setki włókien w grubym kablu 
wiszącym pod mostem w centrum miasta. Również rozmiar i waga sprzętu potrzebnego do 
teoretycznie skutecznego podsłuchu światłowodu utrudniają niezauważone prowadzenie takiej 
operacji. Po drugie, spodziewamy się, że nawet zakładając skuteczny dostęp do treści transmisji, 
podsłuchujący nie powinien natrafić na niezaszyfrowane dane. W dzisiejszych czasach większość 
ruchu podróżującego takimi łączami powinna być zaszyfrowana, jeśli z jej ujawnieniem wiąże się 
jakiekolwiek ryzyko. A po trzecie, instytucje chcące podsłuchać światłowody, raczej podłączają się 
do nich w wygodniejszych miejscach. Mpw, Pożar mostu odciął MON od internetu. Wipler kpi, 
specjaliści ripostują: "Światłowód musi jakoś pokonać rzekę", 16.02.2015,  
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Tymczasem, w przypadku sieci światłowodowych, pojawia się bardziej 
kontrowersyjny i niekontrolowany przez państwo aspekt o potencjale strategicznym.  

Aspektem tym jest właśnie możliwość wykorzystywania sieci światłowodowych do 
monitoringu w czasie rzeczywistym różnych elementów infrastruktury i jej otoczenia. 
Monitoring taki może być przeprowadzany przez operatorów światłowodów nawet 
poza wiedzą ich właścicieli.  

W praktyce oznacza to zbieranie dużego wachlarza danych na temat państwa 
polskiego i jego obywateli, które to dane mogą być przetwarzane błyskawicznie, dając 
aktualny obraz sytuacji (np. stanu infrastruktury krytycznej, faktycznego natężenia 
ruchu w przestrzeni) interesujących podmioty monitorujące. Jego zasadniczym 
elementem są czujniki różnych własności fizyko-chemicznych, które można 
rozmieszczać w ramach sieci światłowodowych.  

Być może, paradoksalnie, największe niebezpieczeństwa monitoringu poprzez 
światłowody wiążą się z powszechnie pozytywnym społecznym odbiorem 
światłowodów. Ponieważ są one instalowane z korzyścią dla państw i społeczeństw, 
faktycznie przynosząc wymierne rezultaty, z dużym sukcesem mogą objąć dowolne 
obszary państwa, przy okazji oplatając je zbiorami czujników. Należy podkreślić w tym 
kontekście, że dziś możemy sobie nawet nie wyobrażać przyszłych zastosowań i wagi 
pewnego typu danych. Wiele komunikatów publikowanych we wcześniejszych 
Biuletynach OSnWC traktuje o nieoczywistych i potencjalnie groźnych zastosowaniach 
pozornie niewinnych zbiorów danych.  

Sam ten proces może być jednak poza wiedzą i kontrolą instytucji państwa polskiego, 
odsłaniając wrażliwe obszary wiedzy nieznanym podmiotom.  

Wnioski 

Celem raportu było wskazanie na ważny, szerzej nieznany aspekt wykorzystania 
światłowodów. Rozwijający się potencjał inwigilacji przez światłowodowy może stać 
się w szczególności elementem neokolonializmu cyfrowego, czyli sytuacji 
geopolityczno-własnościowej, w której kraje zacofane technologicznie są uzależnione 
od technologii cyfrowych kontrolowanych przez kraje bogatsze, np. poprzez działające 
w nich korporacje międzynarodowe65. 

Główne wnioski z niniejszej analizy brzmią następująco: 

1. Rozwój sieci światłowodowych przynosi niespodziewane i, jak się wydaje, 
 jeszcze niezdiagnozowane, zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski. 

2. Zarówno prywatne, jak i państwowe sieci mogą być używane do instalowania 
 przez firmy wykonawcze ogromnej ilości czujników, które pozwalają bez 

                                                                                                                                                         
http://wyborcza.pl/1,75248,17416803,Pozar_mostu_odcial_MON_od_internetu__Wipler_kpi__spe
cjalisci.html?disableRedirects=true [odczyt: 21.12.2017].  

65
 A. Zybertowicz, Grozi nam neokolonializm cyfrowy. „Jak spojrzymy na 8 lat rządów PO, a w ogóle na 

25 lat naszej transformacji, to widać, że nie mieliśmy ani polityki naukowej, ani przemysłowej", 
15.12.2015, http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/275114-prof-andrzej-zybertowicz-grozi-nam-
neokolonializm-cyfrowy-jak-spojrzymy-na-8-lat-rzadow-po-a-w-ogole-na-25-lat-naszej-
transformacji-to-widac-ze-nie-mielismy-ani-polityki-naukowej-ani-przemyslowej [odczyt: 
21.12.2017]. 
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 wiedzy i kontroli użytkowników sieci monitorować w czasie rzeczywistym 
 liczne aspekty rzeczywistości.  

3. Wiedza ta natychmiast może być cyfrowo przekazywana zainteresowanym 
 odbiorcom na świecie. Potencjalnie może być wykorzystywana np. do 
 uzyskania przewagi w przetargach publicznych, w zakulisowym wpływie na 
 decydentów lub w przygotowaniu ataku terrorystycznego.   

4. Państwo Polskie może być bezbronne wobec skali możliwego monitoringu, 
 narastającego wraz z zakresem użycia światłowodów.  

5. Relatywne zapóźnienie Polski pod względem rozwoju światłowodów na tle 
 innych krajów UE otwiera drogę dla ich dalszego i bezpiecznego dla Polski 
 rozwoju przy założeniu aktywnych działań państwa. 

 

Rekomendacje 

1. Używanie światłowodów w funkcji monitoringowej powinno być 
koncesjonowane i kontrolowane.  

2. Należy rozważyć, czy dane zbierane przez czujniki światłowodowe nie powinny 
być traktowane podobnie jak dane osobowe. 

3. Nieautoryzowane archiwizowanie i przesył danych z czujników zamieszczanych 
w światłowodach poza Polskę powinien być nielegalny, pod groźbą odebrania 
koncesji na użycie światłowodów lub innych karami, analogicznymi do kar za 
działalność szpiegowską.  

4. Ponieważ Polska jest względnie zapóźniona w rozwoju sieci światłowodowych, 
należy kompleksowo zadbać o to, żeby zarówno polskie prawo,  
jak i odpowiednie agencje (np. Urząd Komunikacji Elektronicznej) nie 
pozwalały na monitorowanie terytorium Polski przez obce grupy interesu za 
pomocą zarówno już istniejących, jak i przyszłych sieci światłowodowych. 
[TJ/AZ/SB] 
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Potencjał mobilizacji społecznej środowisk organizujących „Czarne 
protesty”  

ANALIZA 

21 grudnia 2017 

 

Struktura tekstu 

 Cel i założenia analizy  
 Tło i przebieg protestu: kwiecień-październik 2016 roku 

 Przyczyny sukcesu „Czarnego protestu” w 2016 roku  

 Dlaczego sukcesu nie udało się powtórzyć w 2017 roku?  

 Rekomendacje  

 

Streszczenie  

Po wielu latach funkcjonowania na obrzeżach głównego nurtu polskiej polityki 
ruchowi feministycznemu udało się w październiku 2016 roku zorganizować masowe 
protesty przeciwko ograniczeniu prawu do aborcji. Tego sukcesu nie udało się 
powtórzyć organizatorom protestu rok później. Obok wielkiej pracy organizacyjnej 
oraz poważnego wsparcia z zagranicy głównym czynnikiem mobilizującym społeczne 
poparcie dla „Czarnego protestu” na jesieni 2016 było procedowanie przez Sejm 
kontrowersyjnego projektu ustawy autorstwa pozarządowej organizacji Ordo Iuris. 
Doprowadzenie do jego odrzucenia rok temu rozładowało społeczne nastroje 
poparcia dla protestów środowisk feministycznych. Środowiska te dysponują 
zasobami niezbędnymi do organizowania nawet masowych demonstracji  
o ogólnokrajowym zasięgu, ale potrzebują do tego sprzyjającego politycznego 
kontekstu, którego nie są w stanie samodzielnie kreować. Ich potencjał mobilizacji 
społecznej może być osłabiany poprzez odpowiednio prowadzoną politykę w zakresie 
kształtowania zinstytucjonalizowanej przestrzeni do artykulacji roszczeń przez tą 
część środowiska feministycznego, która chce uczestniczyć w dialogu politycznym.   

Cel i założenia analizy 

Celem niniejszego opracowania jest określenie siły wpływu środowisk 
zaangażowanych w organizację w 2016 r. „Ogólnopolskiego Strajku Kobiet”, 
określanego także jako „Czarny protest” oraz „Czarny poniedziałek”. Nie opisujemy 
całego polskiego ruchu kobiecego, feministycznego czy pro-aborcyjnego aczkolwiek 
nawiązujemy do niektórych jego cech wtedy, gdy kontekst tego wymaga. Interesuje 
nas raczej środowisko odpowiedzialne za organizację wspomnianych demonstracji, 
ponieważ pokazało ono pewną siłę i zdolność wpływu rok temu.  

Utworzone w 2016 r. przez środowiska feministyczne inicjatywy „Ogólnopolski Strajk 
Kobiet” oraz „Czarny protest” nawiązują do masowej akcji obywatelek Islandii, które 
24 października 1975 na znak protestu przeciwko dyskryminacji płciowej ubrały się na 
czarno i odmawiały wykonywania prac zawodowych i domowych. Zapoczątkowało to 
w Islandii ogólnonarodową debatę na temat zrównania statusu kobiet i mężczyzn. 
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Bazą niniejszej analizy jest przegląd źródeł otwartych, w szczególności dostępnych 
publicznie materiałów medialnych, opracowań akademickich oraz raportów  
i sprawozdań organizacji pozarządowych. Przeprowadzono także przegląd zawartości 
publicznie dostępnych informacji na portalu Facebook związanych z organizatorami 
marszu, w szczególności grup: „Ogólnopolski Strajk Kobiet”66, „Dziewuchy 
Dziewuchom”67 oraz „Ratujmy Kobiety”68.  

Należy wyraźnie zaznaczyć, że opisywana grupa jest niejednorodna pod względem 
deklarowanych celów, nie ma także jasnych kryteriów przynależności do niej, nie 
posiada ona, jak się wydaje, jasno wyodrębnionego kierownictwa, czy centrum 
decyzyjnego. Dlatego błędem analitycznym byłoby określanie jej grupą interesu. 
Trafniejsze będzie określenie opisywanej grupy, jako koalicji środowisk i osób z nimi 
niezrzeszonych, które łączy to, że udało im się osiągnąć jednorazowy istotny sukces 
organizacyjny w postaci „Czarnego protestu” w 2016 r. i ten fakt stał się dla tegoż 
środowiska pewnym spoiwem tożsamościowym, co niekoniecznie przekłada się na 
dalszą zdolność do zjednoczenia i kontynuowania współpracy. 

Przyjmujemy tu założenie, ugruntowane we współczesnej teorii ruchów społecznych, 
głoszące, że potencjał bezpośredniego wpływu politycznego nie jest ani trafnym,  
ani najważniejszym wskaźnikiem siły grupy69. W tradycyjnym ujęciu ruchów 
społecznych, najważniejszymi przejawami ich siły była liczba członków, potencjał ich 
mobilizacji i zdolność do zorganizowania masowych protestów, strajków,  
czy wprowadzenia swojej reprezentacji do parlamentu. Współcześnie, zarówno 
badacze jak i działacze ruchów społecznych już tak nie myślą70. Wskazuje się na inne 
wskaźniki ich siły wpływu, takie jak zdolność do zmiany kierunku i kształtu debaty 
publicznej, czy kształtowania tożsamości uczestników ruchu.  

Ruch feministyczny i antyaborcyjny jest w Polsce względnie słaby (w porównaniu do 
innych krajów rozwiniętych), co przyznają różni badacze ruchów społecznych i sami 
członkowie tego ruchu – na tym tle wyjątkowy sukces „Czarnego protestu” w 2016 
roku zaskoczył nawet jego organizatorów. W niniejszej analizie omówione zostanie tło 
tego wydarzenia, czyli procesy je poprzedzające. Następnie scharakteryzowane 
zostaną okoliczności towarzyszące demonstracji i czynniki przesądzające o jej 
sukcesie. Punktem dojścia analizy będzie określenie, na ile opisywane środowisko 
posiada potencjał mobilizacji społecznej mogący prowadzić do destabilizacji status 
quo i czy w związku z tym można mówić o nim, jako o grupie zagrażającej 
bezpieczeństwu państwa. 

Ta ostatnia kwestia ma cztery kluczowe wymiary. Po pierwsze, masowy strajk jest 
zawsze czynnikiem destabilizującym, mogącym zagrażać ciągłości funkcjonowania 
państwa. Po drugie, istotna część opisywanego środowiska oficjalnie głosi cele 

                                                      
66

 https://pl-pl.facebook.com/ogolnopolskistrajkkobiet.  
67

 https://pl-pl.facebook.com/dziewuchydziewuchom.  
68

 https://pl-pl.facebook.com/kampaniaratujmykobiety.  
69

 M. Giugni, How Social Movements Matter: Past Research, Present Problems, Future Developments, 
w: tenże, Doug McAdam, Charles Tilly, „How Social Movements Matter”, 1999, s. XIII-XXXIII. 

70
 Tamże. 

https://pl-pl.facebook.com/ogolnopolskistrajkkobiet
https://pl-pl.facebook.com/dziewuchydziewuchom
https://pl-pl.facebook.com/kampaniaratujmykobiety
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antysystemowe, chce obalić polityczne status quo71. Po trzecie, część środowiska 
działa na rzecz wizji Polski liberalnej, zsekularyzowanej i kosmopolitycznej, co można 
traktować jako niekorzystne dla naszego bezpieczeństwa kulturowego. Po czwarte 
wreszcie – polskie środowisko feministyczne jest w zauważalnej mierze inspirowane 
przez zaprzyjaźnione z nim podmioty z zagranicy72, a także wspierane przez nie 
finansowo, co można postrzegać jako pewne zagrożenie dla polskiej suwerenności.  

Tło i przebieg protestu: kwiecień-październik 2016 

W dniu 8 marca 2016 roku w Warszawie na dorocznej Manifie urządzonej pod hasłem 
„Aborcja w obronie życia” zebrało się, podobnie jak we wcześniejszych latach,  
mniej niż tysiąc osób73. Pokazuje to, że w omawianym okresie trudno mówić, aby ruch 
feministyczny w Polsce znajdował się na fali wznoszącej. 

Tymczasem właśnie na przełomie marca i kwietnia 2016 roku rozgorzała dyskusja na 
temat projektu ustawy „Stop Aborcji”74 przygotowanego przez konserwatywny think 
tank Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Projekt ten zyskał 
oficjalne poparcie Kościoła katolickiego i Konferencji Biskupów. List nawołujący do 
poparcia projektu odczytano w kościołach podczas mszy w całej Polsce.  

W dniach 3 i 9 kwietnia 2016 odbyło się kilka demonstracji proaborcyjnych przy 
współudziale Partii Razem, ale nie zgromadziły one więcej niż kilka tysięcy 
demonstrujących i nie przykuły dużej uwagi mediów75. Do tego momentu nic nie 
zapowiadało, aby nastąpił istotny przełom we frekwencji, czy w stopniu medialnego 
nagłośnienia protestów. 

                                                      
71

 Politolog z UAM, Małgorzata Kołodziejczak analizując feminizm jako ideologię polityczną pisze  
o jego radykalnej odmianie: „opresyjny patriarchat, znajduje wyraz w (fundamentalnych z punktu 
widzenia konstruowania i reprodukcji obowiązującego porządku społecznego) relacjach władczych 
oraz w częstotliwości i zakresie zastosowania w tej relacji instrumentów przemocowych. 
Eksponowanie założenia, dotyczącego genetycznego związku pomiędzy opresyjnym patriarchatem 
a przemocową władzą (…), prowadzi zwolenniczki tego nurtu do wniosku, że likwidacja tak głęboko 
zakorzenionych źródeł (wszelkiej) dyskryminacji wymaga rozwiązań rewolucyjnych”,  
M. Kołodziejczak, Politologia wobec feminizmu a feminizm wobec politologii, „Przegląd 
Politologiczny” nr 2, 2011, 12-13. 

72
 Zob. wcześniejszy materiał OSnWC pt. Analiza działalności niemieckich fundacji partyjnych w Polsce 

z perspektywy ich wpływu na debatę publiczną i proces polityczny w Polsce, „Biuletyn OSnWC” nr 3, 
s. 29-66. 

73
 K. Bielińska-Kowalewska, The Black Protest for Abortion Rights in Poland, „New Politics”, Zima 2017, 

s. 54. 
74

 Projekt ustawy z dnia ... 2016 r. o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, 
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. Kodeks karny, https://www.stopaborcji.pl/wp-
content/uploads/2016/03/projekt_2016.pdf [odczyt: 17.11.2017]. 

75
 E. Korolczuk, Explaining mass protests against abortion ban in Poland: the power of connective 

action, „Zoon Politicon Journal” nr 7/2017, s. 97. 
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Rysunek 6. Grafika wzywająca do udziału w manifestacji opracowana przez akcję 
„Porozumienie ODZYSKAĆ WYBÓR” – organizatora demonstracji z dnia 9 kwietnia 2016. 

 
Źródło: 
https://www.facebook.com/dziewuchydziewuchom/photos/a.1017267051681643.107374
1827.1013871075354574/1017267005014981/?type=3&theater    

 

Pierwszym zwiastunem przełomu było to, że w dniu 12 maja 2016 wystartowała 
inicjatywa „Ratujmy Kobiety” zbierająca podpisy za liberalizacją prawa aborcyjnego. 
Zawiązała ją koalicja kilku organizacji feministycznych76. Wspierała je założona na 
Facebooku grupa „Dziewuchy dziewuchom” licząca 100 tys. kont. Liderką inicjatywy 
została znana lewicowa polityk Barbara Nowacka.  

Obie inicjatywy: Ordo Iuris oraz „Ratujmy Kobiety” były gorąco dyskutowane  
w ogólnopolskich mediach we wrześniu 2016. W dniu 23 września odrzucono w 
Sejmie projekt „Ratujmy Kobiety”, zaś „Stop Aborcji” zostało skierowane do drugiego 
czytania.  

Autorzy projektu „Ratujmy Kobiety” oraz sprzyjających im mediów77 podkreślali, że 
PiS złamało w ten sposób swoją obietnicę wyborczą, w której zapewniono że  
w pierwszym czytaniu partia ta nie będzie odrzucać projektów obywatelskich.  

Drugi ważny przełom w organizowaniu protestów środowisk feministycznych nastąpił 
we wrześniu, kiedy to Komitet Obrony Demokracji organizujący w 2016 r. cykliczne 
demonstracje antyrządowe przyłączył się do inicjatywy „Czarnego protestu”. 

Przełomowe znaczenie „Czarnego protestu 2016” dla ruchu feministycznego w Polsce 
lakonicznie ujmuje feministka i badaczka ruchów społecznych Elżbieta Korolczuk:  

 „Masowe zaangażowanie kobiet w protesty przeciwko zaostrzeniu prawa 
dotyczącego aborcji w Polsce zaskoczyło właściwie wszystkich: władze, media 
i społeczeństwo. Skalą protestów i ich zasięgiem zaskoczona była także 
większość feministek. Po latach walki o liberalizację drakońskiej ustawy z 1993 
roku; po dziesiątkach petycji i demonstracji, na które przychodziło zwykle 
kilkadziesiąt lub kilkaset najbardziej zaangażowanych osób; po wieloletnich 
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 Korolczuk, s. 97. 
77

 D. Flis, PiS złamał obietnicę wyborczą. Odrzucając projekt „Ratujmy Kobiety”, 28.09.2016, 
https://oko.press/pis-zlamal-obietnice-wyborcza-odrzucajac-projekt-ratujmy-kobiety/ [odczyt: 
17.11.2017].  
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wysiłkach edukacyjnych i informacyjnych, wiele aktywistek traciło już nadzieję, 
że kwestia aborcji może stać się zapalnikiem masowej mobilizacji”78. 

W dniu 1 października 2016 w sobotę na demonstracji przed Parlamentem zebrało się 
kilka tysięcy osób. Zaś już dwa dni później, czyli 3 października miała miejsce 
największa demonstracja, czyli właściwy „Czarny poniedziałek”, nazywany także 
„Czarnym protestem”, czy „Strajkiem Kobiet”. Według informacji przekazanych przez 
Policję79 tego dnia protesty w ramach akcji zorganizowano w 143 miejscowościach  
w Polsce, w których uczestniczyło łącznie ok. 98 tys. osób. Demonstracje wyrażające 
solidarność z protestującymi w Polsce odbyły się także w Londynie, Berlinie, 
Sztokholmie i w Sydney80. Zdaniem Policji na Placu Zamkowym w Warszawie 
protestowało 17 tysięcy osób81. Nie były one w stanie pomieścić się na tym obszarze, 
co wskazuje, że skalą protestu byli zaskoczeni sami organizatorzy, którzy wybrali 
właśnie takie miejsce. W ramach protestu namawiano kobiety, by tego dnia ubrały się 
na czarno i nie przyszły do pracy.  

Jednym z symboli protestujących były parasolki. Ułatwiały protest nawet przy 
niesprzyjającej, jesiennej pogodzie. Dzierżąc parasole protestujący zajmują więcej 
miejsca na placu, co sprzyja wywołaniu wrażenia, że jest ich znacznie więcej.  
Wybór parasolki jako symbolu polskich feministek nawiązuje do historii uzyskania 
przez Polki praw wyborczych w 1918 roku. Zdaniem Hanny Nowickiej, byłej 
wicemarszałek Sejmu z Ruchu Palikota, polskie sufrażystki w 1918 roku okrążyły 
rezydencję Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i stukały swoimi parasolkami o ziemię 
wywierając presję na Marszałku, który początkowo był niechętny ich postulatom82.   
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 E. Korolczuk, Czarne protesty 2016: skąd się wzięły i czego nas uczą? Tekst oparty jest na prezentacji 
wygłoszonej podczas konferencji „Europejskie standardy realizacji praw reprodukcyjnych  
i seksualnych kobiet. Dwadzieścia pięć lat obecności Polski w Radzie Europy” na Uniwersytecie 
Warszawskim 15 listopada 2016, s. 1. 
https://www.researchgate.net/publication/314724410_Czarne_protesty_2016_skad_sie_wziely_i_
czego_nas_ucza [odczyt: 17.10.2017]. 
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 PAP, KGP: ok. 98 tys. osób uczestniczyło w 143 "czarnych protestach", 4.10.2016, 

http://www.pap.pl/aktualnosci/news,662698,kgp-ok-98-tys-osob-uczestniczylo-w-143-czarnych-
protestach.html [odczyt: 17.11.2017]. 

80
 Korolczuk, 2017, s. 92. 
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 Według innych oszacowań w proteście mogło brać udział nawet 30 tys. osób, zob. kz/md/sk, Ile 

osób na Czarnym Proteście? Ratusz: 30 tysięcy. Policja: 17 tysięcy, 3.10.2016, 
https://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,ile-osob-na-czarnym-protescie-brratusz-30-tysiecy-
policja-17-tysiecy,213340.html [odczyt: 17.11.2017].     
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 W. Nowicka, 95 lat temu Polki po raz pierwszy wzięły udział w wyborach. Tak samo jak kobiety  

z innych części świata Polki nie otrzymały praw wyborczych, lecz musiały je wywalczyć, „Newsweek 
Historia”, 26.01.2014, http://m.newsweek.pl/wiedza/historia/wybory-parlamentarne-26-stycznia-
1919-r-prawa-wyborcze-kobiet,artykuly,279624,1.html [odczyt: 17.11.2017].  

https://www.researchgate.net/publication/314724410_Czarne_protesty_2016_skad_sie_wziely_i_czego_nas_ucza
https://www.researchgate.net/publication/314724410_Czarne_protesty_2016_skad_sie_wziely_i_czego_nas_ucza
http://www.pap.pl/aktualnosci/news,662698,kgp-ok-98-tys-osob-uczestniczylo-w-143-czarnych-protestach.html
http://www.pap.pl/aktualnosci/news,662698,kgp-ok-98-tys-osob-uczestniczylo-w-143-czarnych-protestach.html
https://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,ile-osob-na-czarnym-protescie-brratusz-30-tysiecy-policja-17-tysiecy,213340.html
https://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,ile-osob-na-czarnym-protescie-brratusz-30-tysiecy-policja-17-tysiecy,213340.html
http://m.newsweek.pl/wiedza/historia/wybory-parlamentarne-26-stycznia-1919-r-prawa-wyborcze-kobiet,artykuly,279624,1.html
http://m.newsweek.pl/wiedza/historia/wybory-parlamentarne-26-stycznia-1919-r-prawa-wyborcze-kobiet,artykuly,279624,1.html


Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 
 

 

41 
 

Rysunek 7. Główny protest na Pl. Zamkowym w Warszawie w dniu 3 października 2016. 

  
Źródło: https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-
9/13006600_1001559859928831_5068283455000525725_n.jpg?oh=5e3b378eae84ab95b13
9b67f15bad20b&oe=5ACD788B  

 

Główny deklarowany cel protestujących został osiągnięty – 6 października 2016 r. 
Sejm RP odrzucił projekt Ordo Iuris. Oczywiście trudno jest ustalić, na ile sam protest 
był czynnikiem przemagającym, który sprawił, że sejmowa większość nagle straciła 
chęć do zaostrzenia prawa aborcyjnego. Jednakże uchwytnym analitycznie faktem 
pozostaje samo odrzucenie tego projektu oraz towarzysząca temu skala społecznego 
poparcia dla protestujących, którą ujawniły badania CBOS omówione poniżej.  

Przyczyny sukcesu „Czarnego protestu” w 2016 r. 

Aby oszacować skalę społecznego poparcia dla „Czarnych protestów” w 2016, warto 
przyjrzeć się badaniom przeprowadzonym przez Centrum Badania Opinii Społecznej. 
CBOS przeprowadził badanie ankietowe w dniach 4-13 listopada 2016 na temat 
stosunku Polaków do aborcji i „czarnych protestów”. Na podstawie zebranych 
wyników zaproponowano następujące wnioski:  

https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13006600_1001559859928831_5068283455000525725_n.jpg?oh=5e3b378eae84ab95b139b67f15bad20b&oe=5ACD788B
https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13006600_1001559859928831_5068283455000525725_n.jpg?oh=5e3b378eae84ab95b139b67f15bad20b&oe=5ACD788B
https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13006600_1001559859928831_5068283455000525725_n.jpg?oh=5e3b378eae84ab95b139b67f15bad20b&oe=5ACD788B
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- „Polacy są przeciwni zmianie przepisów ustawy dotyczącej warunków 
przerywania ciąży – za pozostawieniem jej w niezmienionej formie opowiada 
się ponad połowa badanych. Jeśli natomiast prawo w tym zakresie miałoby 
ulec zmianie, to raczej w kierunku liberalizacji (optuje za nią ponad jedna 
czwarta) niż zaostrzenia (popieranego przez 7% ogółu)83. 

- „Stosunek do „czarnych protestów” jest skorelowany z sympatiami 
politycznymi. Solidarność z protestującymi częściej wyrażają potencjalni 
wyborcy partii opozycyjnych; akceptacja protestów jest tym częstsza, im niższe 
poparcie dla rządu Beaty Szydło (najwyższy jej poziom notujemy wśród 
zdecydowanych przeciwników rządu)”84. 

Na podstawie powyższych informacji można zaproponować interpretację, głoszącą,  
że „Czarny protest” w istotnej mierze był demonstracją antyrządową. Można wysunąć 
także inny wniosek, nie tyle konkurencyjny, co uzupełniający – podziałowi 
politycznemu w Polsce towarzyszy podział światopoglądowy i organizatorom 
protestu udało się uzyskać efekt synergii między jednym i drugim. I ta ostatnia 
kwestia zdaje się mieć kluczowe znaczenie przy próbie ustalenia tego, dlaczego 
protestującym nie udało się w roku 2017 powtórzyć sukcesu frekwencyjnego 
„Czarnego marszu”.    

CBOS stwierdza ponadto, że „Z ‘czarnym protestem’ zauważalnie częściej identyfikują 
się kobiety niż mężczyźni – aktywne zainteresowanie przebiegiem protestów wyraziło 
64% kobiet i 52% mężczyzn. Co szósta (17%) dorosła Polka ubrała się na czarno  
w ramach solidarności z protestującymi (wobec 6% mężczyzn), a 4% kobiet 
zadeklarowało osobisty udział w demonstracji odbywającej się w ramach ‘czarnego 
protestu’ (wobec 2% mężczyzn)”85. Do tej ostatniej deklaracji należy podchodzić  
z ostrożnością. Gdyby faktycznie 4% i 2% badanych kobiet i mężczyzn Polsce brało 
osobiście udział w protestach, to łączna liczba demonstrantów musiałaby sięgać 
jednego miliona, co wydaje się być liczbą zawyżoną. Natomiast ważne jest, że łącznie 
3% badanych uznało za celowe złożenie takiej deklaracji, co świadczy o sukcesie 
wizerunkowym organizatorów protestu – nawet jeśli nie udało im się skłonić kogoś do 
wyjścia na ulicę, to przynajmniej udało im się przekonać część osób nieobecnych,  
że warto udawać, że się w proteście uczestniczyło. 

Osobom, które zadeklarowały poparcie dla protestujących CBOS zadał pytanie 
otwarte – dlaczego ich popierają? Odpowiedzi zebrano w poniższej tabeli: 

 

Tabela 1. Deklarowane przez respondentów przyczyny poparcia dla „Czarnych protestów” 
w październiku 2016 roku wg CBOS 

Dlaczego popiera Pan(i) „czarne protesty”? N=523 

Solidaryzm z kobietami walczącymi o swoje prawa, sprzeciw wobec 
dyskryminacji płciowej, obrona praw kobiet, podmiotowości kobiet  32% 

                                                      
83

 CBOS, Polacy o prawach kobiet, „czarnych protestach” i prawie aborcyjnym, listopad 2016, 
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_165_16.PDF [odczyt: 17.10.2017], s. 3. 
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W kwestii aborcji kobiety powinny mieć prawo do decydowania o sobie, do 
wolności wyboru, do kierowania się własnym sumieniem  30% 

Demonstracje jako demokratyczna forma wyrażania/komunikowania 
rządzącym opinii społeczeństwa, wyraz wolności słowa  11% 

Sprzeciw wobec projektu zaostrzenia ustawy o warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży  9% 

Ogólnikowe poparcie 9% 

Krytyka polityki PiS wobec kobiet  8% 

Inne (>5%) 23% 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych CBOS86 

Z deklarowanych typów motywacji zebranych w tabeli powyżej zdaje się przebijać 
przede wszystkim chęć obrony przed jakimś ogólnie postrzeganym zagrożeniem 
ograniczenia wolności, a nie jedynie sprzeciw wobec konkretnym propozycjom 
ustawowym. Ten ostatni czynnik wydaje się być tu raczej bodźcem inicjującym 
ogólniejszą dyskusję87. 

Natomiast kluczowa z perspektywy niniejszej analizy jest następująca obserwacja 
autorów raportu z badania CBOS: 

„Z punktu widzenia zdecydowanej większości zwolenników ‘czarnych 
protestów’ nie miały one charakteru politycznego. Tylko dla 8% badanych z tej 
grupy poparcie protestu było wyrazem krytyki polityki obecnego rządu i partii 
rządzącej wobec kobiet, jeszcze mniej osób (4%) identyfikowało się  
z protestem ze względu na negatywną ocenę rządów Prawa i Sprawiedliwości. 
Na uwagę zasługuje natomiast fakt, że więcej niż co dziesiąta osoba 
popierająca ‘czarne protesty’ (11%) robiła to z pobudek o charakterze 
obywatelskim, definiując demonstracje jako uznaną w demokracji formę 
komunikowania się społeczeństwa z rządzącymi i wyraz przysługującego 
wszystkim obywatelom prawa do wolności wypowiedzi”88. 

Z obserwacji tej wynika, że – na poziomie uświadamianych motywów działania  
– protestowano nie przeciwko rządowi jako takiemu, ale raczej przeciwko pewnemu 
stylowi procedowania projektu Ordo Iuris przez Sejm.  

Właśnie kwestię sukcesu „Czarnego protestu” w 2016 r. w tym kontekście starała się 
zanalizować jego uczestniczka, wspomniana już wcześniej Elżbieta Korolczuk.  
Jej zdaniem powodzenie protestu wynikało z chęci przeciwstawienia się wyraźnej 
dominacji światopoglądu konserwatywnego w przestrzeni publicznej po wyborach 
parlamentarnych i prezydenckich 2015 r89. Drugi powód, to zdaniem tej autorki 
ówczesny sposób procedowania projektu Ordo Iuris przez Sejm, który to styl  
w odczuciu środowisk opozycyjnych nie dawał im możliwości artykulacji swoich racji.  
I ta opinia jest zbieżna z wnioskami z badania CBOS.  
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Czując się wykluczonymi z debaty, przedstawiciele tych środowisk mieli większą 
motywację do mobilizacji ulicznej. Kolejny powód sukcesu „Czarnego protestu 2016” 
to, zdaniem Korolczuk, podczepienie się pod falę demonstracji organizowanych przez 
KOD, która wtedy osiągała zwyżkową tendencję pod względem frekwencji oraz 
ekspozycji w przekazach medialnych. Jak wspomniano, doroczne manifestacje Manify, 
ani protesty Partii Razem nie cieszyły się tak wielkim zainteresowaniem różnych 
mediów, jak „Czarny protest 2016”.  

Inna badaczka polskiego feminizmu Ewa Majewska trafnie zwróciła uwagę,  
że fenomenem „Czarnego protestu 2016” było to, że dzięki niemu feminizm przestał 
jawić się wyłącznie jako ruch mobilizujący przedstawicielki klasy średniej z dużych 
miast90. Największym zaskoczeniem było to, że demonstracje z 2016 r. ukazały jego 
bardziej egalitarne i inkluzywne oblicze. 

Poparcie partii politycznych dla „Czarnego protestu” nie było jednoznaczne i trzeba 
jego opis zniuansować. Już kilka dni po ogłoszeniu 28 marca 2016 projektu „Stop 
Aborcji” kilkadziesiąt osób zaczęło się organizować przeciw tej inicjatywie91. Protesty  
z października 2016 jawią się jako efekt dość długiego i złożonego organizacyjnie 
procesu przygotowań. Wykorzystano tu poważne wsparcie struktur Partii Razem, 
która mimo braku reprezentacji parlamentarnej przekroczyła w wyborach próg 3% co 
zapewniło jej środki na rozwinięcie struktur terenowych. Inicjatywę wspomagały 
także pomniejsze partie takie jak Zieloni i Inicjatywa Polska. 

Warto tu jednocześnie zaznaczyć, że wbrew obiegowym skojarzeniom skrajnie 
lewicowa Partia Razem w swojej deklaracji programowej nie domaga się wprost 
liberalizacji prawa antyaborcyjnego. Partia Razem wyraża jedynie sprzeciw wobec 
ograniczania prawa kobiet do aborcji, dodając, że „zgodnie ze swoją deklaracją 
programową [Partia] nie wypowiada się w kwestii człowieczeństwa płodu, uznając,  
że sprawę tę należy pozostawić indywidualnemu sumieniu kobiet”92.  

Współpraca z partiami politycznymi była prawdopodobnie celowo mało 
wyeksponowana przez organizatorów „Czarnego protestu”. Z jednej strony starano 
się stworzyć wrażenie oddolności inicjatywy, akcentowano, że dotyczy ona „zwykłych 
Polek”, zaś z drugiej strony współpracowano np. z posłami partii .Nowoczesna  
w zakresie skoordynowania protestu z cyklem procedowania projektu ustawy przez 
Sejm93. 

Warto także odnotować, że ważnym wsparciem dla protestujących było włączenie się 
do debaty przedstawicieli środowisk lekarskich, którzy w studiach telewizyjnych 
krytykowali projekt Ordo Iuris jako skrajnie utrudniający opiekę medyczną nad 
ciężarnymi oraz diagnostykę i terapię prenatalną. Podnoszono argument, że po 
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 E. Majewska, Słaby opór i siła bezsilnych. #CzarnyProtest w Polsce 2016, „Praktyka Teoretyczna”,  
10.11.2016, http://www.praktykateoretyczna.pl/tag/czarny-protest/ [odczyt: 17.10.2017]. 
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przyjęciu ustawy każde naturalne poronienie będzie musiało zostać zbadane przez 
prokuraturę na okoliczność wykluczenia jego intencjonalnego wywołania94.    

Należy wskazać także na silne zaangażowanie w protesty środowiska akademickiego. 
Dobrze wybrano tu termin protestu – w pierwszych dniach października na wielu 
uczelniach studenci już są obecni, ale zajęcia jeszcze się nie odbywają, bądź mają one 
charakter organizacyjny i frekwencja na nich nie jest sprawdzana. Poza tym 
środowiska feministyczne i genderowe są w Polsce wyjątkowo aktywne właśnie  
w świecie akademickim, na warszawskich uczelniach zwłaszcza.  

Bardziej niż ze wsparciem konkretnych partii politycznych sukces „Czarnego 
Poniedziałku” należy wiązać z tym, że przypadał on na apogeum serii protestów 
organizowanych przez KOD. Polska filozof, badająca ruchy społeczne Katarzyna 
Bielińska-Kowalewska, stwierdza nawet, że „Czarnemu protestowi” pomogło to,  
że w 2016 r. KOD ożywił w Polsce „kulturę protestu”95. To ostanie spostrzeżenie 
należy traktować z pewną ostrożnością zważywszy na organizowane już kilka lat 
wcześniej masowe protesty związane z akcjami obrony miejsca dla TV Trwam na 
multipleksie w roku 2012, czy choćby frekwencją na Marszu Niepodległości 
organizowanym corocznie 11 listopada.  

Korolczuk pisze, że KOD zapewniał protestującym know-how, sprzęt akustyczny, 
wolontariuszy i druk ulotek96. Podaje ona także ważną informację – liderka 
„Ogólnopolskiego Strajku Kobiet” Marta Lempart była działaczką wrocławskich 
struktur KOD, wcześniej niezaangażowaną we współpracę ze środowiskami 
feministycznymi97. Zdaniem Korolczuk „Czarny Protest” nie był inicjatywą stricte 
feministyczną98, gdyż angażował liczne podmioty o rozbieżnych względem niego 
wartościach, np. przeciwnych liberalizacji aborcji środowisk centrowych.  

Czynnik integrujący osoby o różnym światopoglądzie był na tyle silny, że nie zakłócały 
go istotnie różne stanowiska skrajne prezentowane w ramach „Czarnego protestu”. 
Warto np. zwrócić uwagę, że formułowano komunikaty, takie jak: 

„Niektórzy myślą, że protestujemy, gdyż chcemy legalizacji aborcji. My zaś 
protestujemy, gdyż chcemy zapobiec dalszym pracom nad projektem ustawy  
o całkowitym zakazie aborcji – tłumaczy Ola Hnat, organizatorka 
poniedziałkowego marszu we Wrocławiu. Według protestujących, nowe 
prawo może spowodować katastrofalne skutki, zwłaszcza dla kobiet.  
- Rozwinie się podziemie aborcyjne, a kobiety będą same próbowały 
dokonywać aborcji. Będą się również bały zachodzić w ciążę. Dzieci będą 
porzucane, a gwałciciele będą chodzić bezkarni – dodaje Hnat”99. 
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 Zob. np. TokFM, Prof. Dębski: prawo, którego chce Ordo Iuris, doprowadzi do tego, że lekarze będą 
się bali ratować kobiety, 15.09.2016, http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,145400,20697842,prof-debski-
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Uczestników zdawały się nie odstraszać nawet wręcz absurdalne hasła, takie jak: 
„Aborcja w obronie życia”100. 

Prawdopodobnie sukces udało się osiągnąć także dzięki wykorzystaniu strategii 
organizacyjnej właściwej dla nowych ruchów społecznych – wstrzelono się  
w wyjątkowo sprzyjający mu moment (zob. niżej na ten temat). W pewnym sensie 
podobny sukces osiągnął Marsz Niepodległości w 2011 roku. Wtedy też dominujący 
klimat debaty publicznej nie był dla środowisk narodowych sprzyjający i podobnie jak 
feministkom, tak narodowcom nie udało się przekuć powodzenia tego 
przedsięwzięcia na trwałą mobilizację polityczną.  

Według analizy Ordo Iuris z września 2017 (czyli rok po protestach, o których tu 
mowa) środowiska wspierające organizacje „Czarnego protestu” otrzymywały 
wsparcie finansowe od organizacji międzynarodowych (w tym od podmiotów 
finansowanych przez Open Society Foundations George’a Sorosa), przeważnie  
w postaci grantów, sięgających łącznie miliona złotych101.  

Informacja o takim wsparciu ma prawdopodobnie pełnić funkcję perswazyjną, 
zorientowaną na przekonanie opinii publicznej o potężnym wsparciu od zagranicznych 
elit lewicowo-liberalnych dla organizatorów protestu. W istocie jednak nie wystarczy 
„zainwestować” w Polsce miliona złotych, aby uzyskać taki efekt jak organizatorzy 
„Strajku kobiet” w 2016 roku.  

O ile wsparcie wskazywane przez Ordo Iuiris faktycznie pokrywa się czasowo  
z okresem przygotowań do „Czarnego protestu”, to brak danych, by rozstrzygnąć,  
na ile pieniądze te rzeczywiście mniej lub bardziej pośrednio wykorzystano przy 
organizacji demonstracji, a na ile służyły one pokryciu np. bieżących kosztów 
działalności ich beneficjentów. Na pewno wsparcie udzielone przez Global Fund for 
Women’s (GFW) dla ASTRA Network zgodnie z informacjami podanymi przez tę 
pierwszą102 miało posłużyć wsparciu kampanii medialnej towarzyszącej „Czarnym 
protestom”. Jednakże na podstawie sprawozdania z ich działalności nie sposób 
określić, jakie kwoty przeznaczono na jakie dokładnie działania103. Inny sponsor 
International Women’s Health Coalition podobnie jak GFW informuje, że dzięki ich 
wsparciu udało się powstrzymać całkowity zakaz aborcji w Polsce104. Na podstawie 
tych informacji nie można orzec, że obce podmioty zainwestowały w „Czarny protest” 
w Polsce w 2016 r. milion złotych. Należałoby tu raczej wyciągnąć ostrożniejszy 
wniosek, że, po pierwsze, zagraniczne organizacje zapewniają poważne wsparcie 
finansowe niektórym organizacjom feministycznym w Polsce oraz, że, po drugie,  
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owi wspierający chwalą się, że dzięki ich wsparciu udało się polskim feministkom 
powstrzymać rząd przed wprowadzeniem całkowitego zakazu aborcji.    

Dlaczego sukcesu nie udało się powtórzyć w 2017 roku? 

W 2017 roku próbowano powtórzyć ubiegłoroczny sukces organizując „Czarny 
wtorek”. Jednakże tym razem frekwencja była wielokrotnie mniejsza i swoim 
zasięgiem przypominała raczej Manify i akcje Partii Razem z początku 2016 r.  
Według relacji reporterki TVN24 Warszawa, organizatorzy „Czarnego wtorku” w 2017 
r. stwierdzili, że brało w nim udział zaledwie dwa tys. osób105. 

Na pytanie o żądania i postulaty demonstrujących Marta Lempart w wywiadzie 
poprzedzającym „Czarny protest” w 2017 r. odpowiedziała, że domagają się: 

„Tylko tego, co jest zapisane w Konstytucji: prawa do intymności,  
do poszanowania życia prywatnego, rozdziału Kościoła od państwa, 
sprawiedliwości społecznej. Tego, żeby posłowie na życzenie biskupów nie 
decydowali, jak i kiedy możemy rodzić dzieci. Tego, żeby w Polsce została 
wreszcie wdrożona konwencja antyprzemocowa, żeby wymiar sprawiedliwości 
nie traktował przemocy w rodzinie jako tzw. sprawy prywatnej. Żeby bicie żon 
przestało być tolerowane ze względu na tzw. tradycję. Żeby gwałty zaczęły być 
wreszcie naprawdę karalne, bo obecny standard w takich sprawach, czyli 
wyrok w zawieszeniu, to jest plucie ofiarom w twarz. A także, żeby kobiety nie 
były dyskryminowane w dostępie do stanowisk i awansów, żebyśmy zarabiały 
tyle samo co mężczyźni za taką samą pracę. Żebyśmy brały udział w dyskusji 
publicznej w ważnych dla nas sprawach – wszystkich. Nie tylko praw 
kobiet”106. 

Przekaz protestujących rozszerzono zatem na rozległe pole kwestii społecznych 
ważnych dla szerszych kręgów społecznych. Zmianie uległ także kontekst polityczny, 
w jakim przekaz ten został sformułowany107.  

Jak się wydaje, kluczową okolicznością przesądzającą o wyjątkowo udanej 
mobilizacji w roku 2016, która nie wystąpiła rok później, był fakt procedowania 
przez Sejm projektu Ordo Iuris. Bez tego czynnika, jasno zdefiniowanego symbolu, 
który integrował protestujących bez względu na różnice światopoglądowe  
i polityczne, ponownie uzyskanie efektu synergii nie nastąpiło. Innymi słowy, w 2017 
roku organizatorom „Czarnych protestów” nie udało się zsynchronizować swojego 
przekazu z głównymi osiami sporu politycznego.  

Jak napisała niemiecka dziennikarka Thalia Beaty o uczestnikach protestu w 2016 r.: 
„Wszyscy byli przeciwko całkowitemu zakazowi aborcji, ale na tym kończyła się 
jednomyślność. Niektórzy argumentowali za liberalizacją aborcji, podczas gdy inni 
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zaciekle przeciwstawiali się zmianie obowiązującego prawa. (…) w ruchu kobiecym  
w ogólności panują ostre spory na temat tego, jak realizować polityczne postulaty”108. 
Warto tu przypomnieć, że członkowie grupy „Dziewuchy dziewuchom” korzystali ze 
wsparcia polityków .Nowoczesnej, podczas gdy komitet organizacyjny Manify 
programowo odcinał się od jakichkolwiek afiliacji politycznych109. „Czarne protesty”  
w 2016 r. organizowały nie środowiska feministyczne, ale dość egzotyczna i raczej 
jednorazowa koalicja, w której współpracowały także struktury KOD, partie Razem  
i .Nowoczesna. To, co łączyło te dość dalekie od siebie ideowo środowiska,  
to ich anty-PiSowski charakter. 

Nie bez znaczenia dla porażki „Czarnego protestu” w 2017 r. jest także poważny 
kryzys, w jakim pogrążył się Komitet Obrony Demokracji związany  
z nieprawidłowościami finansowymi, za które obciąża się jego byłego lidera Mateusza 
Kijowskiego. Sympatii wobec niego wśród środowisk kobiecych nie sprzyjał również 
fakt, że oskarżano go także o uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. 

Potencjał destabilizacyjny organizatorów „Czarnych protestów” 

Ruch feministyczny w Polsce to mozaika grup o różnym stopniu sformalizowania, 
czasem stricte anarchistycznych. Niezależnie od formy organizacyjnej większość z nich 
działa w różnych koalicjach krajowych i międzynarodowych110. Niesformalizowana 
część ruchu feministycznego w Polsce trudno poddaje się analizie, natomiast nie 
można jej pominąć w opisie tego środowiska. Dlatego niniejszym sygnalizujemy,  
że jest taka grupa osób i że ma ona istotne znaczenie dla tego ruchu, natomiast ze 
względu na jej efemeryczny charakter trudno jest ją bliżej opisać, czy wskazać. 
Rzetelność analityczna nakazuje wskazać ten obszar jako „białą plamę” niniejszego 
opracowania. Przykładami takich grup i inicjatyw niesformalizowanych w sensie 
prawnym są: „Ulica Siostrzana” czy „Kręgi Kobiet”, natomiast istnieją także grupy 
wprost anarchistyczne, czy wręcz undergroundowe, np. „Wiedźma”, „Emancypunx”, 
czy „Koedukacyjna Unia Rewolucyjno-Wyzwoleńczo-Anarchistyczna”111. 

Trudno także bliżej określić liczebność środowiska feministycznego w Polsce ogółem. 
W ramach podejmowanych różnych form federalizacji np. w tzw. OŚCE – Ośrodku 
Informacji Kobiecej liczbę różnych grup o charakterze feministycznym oszacowano na 
350112. Ale liczba ta raczej dotyczy inicjatyw sformalizowanych, a przynajmniej 
posiadających jakąś nazwę.  

Nieco łatwiej określić liczebność środowiska wspierającego „Czarny protest”  
– pewnym punktem odniesienia może być liczba ponad 100 tys. uczestników grupy na 
FB „Dziewuchy dziewuchom”.  

Podobnie problematyczne jest wskazanie głównych liderów tego środowiska. 
Najczęściej w tym charakterze pojawiały się dwie wspomniane już postacie: Marta 
Lempart i Barbara Nowacka. Prestiżowe czasopismo „Foreign Policy” oprócz tej 
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ostatniej wskazało także na działaczkę Partii Razem Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk 
honorując ją zaliczeniem do grona „Top 100 Global Thinkers 2016” za organizację 
„Czarnych protestów” w 2016 r113. 

W ruchu feministycznym na świecie występują podobne, fundamentalne podziały 
ideologiczne jak w Polsce. Zdaniem profesor socjologii, byłej Pełnomocniczki Rządu do 
Spraw Równego Traktowania Małgorzaty Fuszary, dla części ruchów feministycznych 
charakterystyczna jest narracja kontestacyjna i właściwe dla niej, „negatywne” formy 
artykulacji postulatów, takie jak protesty, gdyż sytuują się one w opozycji do 
dominującej struktury patriarchalnej114. Należy tu wskazać na podział na tzw. 
feminizm równości (feminism of similarity, equality strategy) dążący do tego,  
aby kobiety miały takie same prawa jak mężczyźni i „feminizm różnicy” (feminism of 
difference), w którym dąży się do zbudowania świata odpowiadającego potrzebom 
kobiet. Dopóki ta ostatnia opcja w feminizmie polskim przeważa, dopóty „pozytywny” 
program ruchu feministycznego zdaje się być utrudniony. 

W kontekście rewolucyjnych postulatów części feministek warto wskazać także na 
celowe wykorzystywania przez ten ruch środków z zakresu prowokacji, które określa 
się jako disruptive tactics115. Mogą one obejmować zarówno użycie przemocy 
fizycznej (należy tu wskazać na obecność na „Czarnych protestach” Antify) jak  
i epatowania nagością w miejscach publicznych, co wykorzystują działaczki organizacji 
Femen.  

Polski ruch feministyczny jest pod poważnym wpływem feministek z zagranicy, 
głównie z Zachodu, które pełnią rolę patrona, nadającego ton środowisku. Warto też 
przyjrzeć się, jak zachodnie feministki postrzegają swoje polskie odpowiedniczki.  
W artykule autorstwa amerykańskich feministek Katheryn Detwiler i Ann Snitow na 
temat spotkania w Gdańsku w czerwcu 2016 r. z ich sojuszniczkami z 11 krajów 
skupionymi w inicjatywie NEWW (Network of East-West Women) wyrażona została 
teza, że właśnie silnie konserwatywny kurs rządu Zjednoczonej Prawicy paradoksalnie 
tworzy lepszy niż za poprzednich kadencji kontekst do artykulacji postulatów 
feministycznych116, jak dodano w dalszej części artykułu: „Niemniej jednak, 
zgodziłyśmy się, że nawet nieprzyjazne zainteresowanie mediów jest lepsze niż cisza; 
ataki inicjują debatę”117. Detwile i Snitow odnotowały także rozczarowanie 
uczestniczek spotkania działaniami stricte politycznymi: 

„Co gorsza, kilka z działaczek feministycznych o dłuższym stażu wspierających 
NEWW wyraziło głęboki zawód w stosunku do wszystkich partii politycznych  
i nieco ogólniej w stosunku do jakiejkolwiek nadziei, że przy pomocy 
standardowych działań politycznych można realizować feministyczne wartości 
czy postulaty. Aktywistki te głęboko wierzą, że działalność feministyczna 
zawsze będzie przede wszystkim outsiderska (…)”118. 
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Założenie omawianej na spotkaniu strategii NEWW brzmiało: „Im bardziej 
zróżnicowane będą nasze metody i środki – zarówno w działalności wewnątrz, jak i na 
zewnątrz ruchu – tym bardziej widoczny będzie feminizm”119. Autorki krytykują też 
polskie feministki za zadowolenie z programu 500+ pisząc:  

„Polityka pronatalistyczna realizowana poprzez program socjalny jest niczym 
innym jak przymuszaniem kobiet do posiadania dzieci. Jak to ujęła jedna  
z lokalnych feministek: w końcu mamy wsparcie w wychowywaniu dzieci takie 
jak w innych krajach europejskich. Niektórzy twierdzą, że tylko dzięki temu 
programowi Prawo i Sprawiedliwość ma zagwarantowane zwycięstwo  
w następnych wyborach. Nikomu nie będzie łatwo zrezygnować z tego 
dodatku; raczej feministki powinny go wykorzystać („will need to build  
on it”)120.   

Detwiler i Snitow chyba nie biorą pod uwagę, że dla wielu rodzin w Polsce 
subiektywnie odczuwaną przeszkodą do posiadania większej ilości dzieci były nie 
feministyczne przekonania, ale właśnie bariery materialne. Zresztą, w całym 
omawianym artykule Detwiler i Snitow przebija nastrój poczucia porażki w USA  
i w Polsce (wrogimi symbolami są tu odpowiednio Donald Trump i PiS). Detwile  
i Snitow wobec dominacji opcji konserwatywnej na poziomie władzy centralnej, 
postulują skupienie się na działaniach lokalnych przy współudziale władz 
samorządowych, np. organizowania akcji edukacyjnych, przeciwdziałaniu zwalnianiu  
z pracy nauczycieli za głoszone przez nich poglądy itp.  

Z oglądu proponowanej przez Detwiler i Snitow strategii wynika, że można ją dość 
łatwo neutralizować poprzez celowe unikanie przez instytucje państwa 
konfrontacyjnego kursu. Jak się wydaje, właśnie zdecydowane poparcie środowisk 
około-rządowych i kościelnych wobec projektu Ordo Iuris połączone z zaniedbaniem 
prób dialogu ze środowiskami feministycznymi pomogło tym ostatnim uzyskać 
wyjątkowy rezonans.    

Odejście od wcześniejszych strategii działania polskich środowisk feministycznych 
podczas organizowania „Czarnego protestu” w 2016 r. stwierdziła przytaczana już 
Korolczuk121. Jej zdaniem organizatorzy demonstracji świadomie zastosowali metody 
organizacji protestu właściwe dla inicjatyw, które we współczesnej teorii ruchów 
społecznych określa się jako connective action122 (z ang. działanie łączące).  
Strategia ta ma następujące cechy: 

1. Wspólnota emocji i celów zamiast wspólnoty tożsamości (np. feministycznej). 
Wielu uczestników protestu przyłączyło się do niego na skutek chwilowego 
odruchu, wspieranego przez akcję medialną. I sam fakt udziału w proteście nie 
pociąga za sobą, tak jak kiedyś w przypadku ruchów robotniczych, konieczności 
przyjęcia całego „pakietu” postaw i przekonań. Wielu uczestników protestu miało 
istotnie różne światopoglądy. 
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2. Spersonalizowana komunikacja. Ruch nie posługuje się jednym rodzajem kanału 
komunikacyjnego dla wszystkich w postaci obowiązującego okólnika czy biuletynu. 
Komunikacja odbywa się wielokanałowo i dzięki temu przekaz jest lepiej 
sprofilowany pod konkretny typ odbiorcy – może to być albo dłuższy tekst  
w postaci manifestu, albo prosty mem. 

3. Decentralizacja i brak wyróżnionego przywództwa czy centrum decyzyjnego. 
Trudno wskazać konkretny podmiot, który byłby głównym odpowiedzialnym za 
organizację protestów i trudno wskazać jego lidera. Tych ostatnich było wielu. 
Podobnie do inicjatywy można było się przyłączać na luźnych, niesprecyzowanych  
i niesformalizowanych zasadach. 

4. Masowy charakter i różnorodność form udziału. Organizatorzy zachęcali do 
włączania się w protest ad hoc, bez konieczności zainwestowania w udział 
poważniejszych zasobów. Można było przyjść na demonstrację lub po prostu ubrać 
się do pracy czy na uczelnię na czarno (akurat jesienna moda w Polsce sprzyjała 
temu – dużo trudniej byłoby zachęcić ludzi do ubrania się tego dnia na jakiś inny 
kolor np. biały, żółty czy niebieski). Można było także tanim kosztem symbolicznie 
poprzeć protest poprzez zamieszczenie odpowiedniej grafiki, czy modyfikację 
zdjęcia profilowego na portalu społecznościowym.  

Rację zdaje się mieć Korolczuk, że zastosowanie tej taktyki sprzyjało włączeniu się  
w protest osób do tej pory dalekich od ideologii ruchu feministycznego lub 
proaborcyjnego, także z małych miejscowości, gdzie dotychczas ruch feministyczny 
zdawał się być słabo obecny. 

Środowiska organizujące „Czarne protesty” posiadają odpowiednie zasoby 
organizacyjne, w tym know-how w zakresie współczesnych metod i technik 
organizacji masowych protestów. Jego przedstawiciele intensywnie studiują  
i debatują nad strategiami działania i korzystają ze wsparcia z zagranicy. Jednakże  
z niniejszej analizy wynika, że środowisko to dobrze opanowało  same technologie 
działania (formę) i nie jest w stanie samodzielnie wygenerować komunikatu czy oferty 
ideologicznej o charakterze pozytywnym, którym mogłoby mobilizować masowe 
poparcie społeczne. Gdy próbuje to robić samodzielnie, wtedy dociera do stałej 
granicy kilku tysięcy demonstrantów i umiarkowanego zainteresowania mediów.  
W przypadku protestów z 2016 roku omawiane środowisko świadomie wykorzystało 
sprzyjający moment polityczny – procedowanie przez Sejm kontrowersyjnego 
projektu ustawy z pominięciem szerszej debaty publicznej na jego temat. 
Przypomnijmy, że z przytaczanych danych CBOS i analiz Korolczuk wynika,  
że czynnikami jednoczącymi protestujących była niechęć do sposobu procedowania 
projektu Ordo Iuris przez parlament. W 2017 roku takiego kontekstu politycznego nie 
było i prawdopodobnie ten jeden czynnik odpowiada w największym stopniu za 
tegoroczne fiasko „Czarnego protestu”. Dla obozu rządzącego zaniepokojonego 
demonstracją siły środowisk feministycznych w 2016 roku to dobra wiadomość.  
To pod kontrolą rządzących znajduje się czynnik przesądzający o zmobilizowaniu 
masowego poparcia społecznego dla środowisk feministycznych. Gdyby obóz rządzący 
inaczej procedowałby ustawę antyaborcyjną, w sposób lepiej rozłożony w czasie, 
bogaty w szereg konsultacji i dyskusji ze środowiskami interesariuszy, to protesty  
w 2016 roku prawdopodobnie miałyby znacznie mniejszą skalę.  
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Polskie środowisko feministyczne od lat znajduje się w stanie pewnej permanentnej 
niemocy, stagnacji, niemożności przebicia bariery niszowości. Osobiste poświęcenie 
działaczek tego ruchu oraz poważne wsparcie z zagranicy nie są w stanie tego 
przełamać. Zdaniem Moniki Ksieniewicz, byłej wicedyrektor Biura Pełnomocnika 
Rządu do Spraw Równego Traktowania w Polsce, „trudno jest mówić o masowym 
ruchu feministycznym, jak na Zachodzie. Zresztą w naszym kraju nie ma masowych 
organizacji ekologicznych, konsumenckich czy działających na rzecz mniejszości. Poza 
tym nawet jeśli kobiety działają, to ma to często wymiar osobisty, a nie społeczny”123. 
Same feministki z Polski i z zagranicy wskazują tu na przyczyny historyczne – że gdy 
zachodnie feministki w XIX i na początku XX w.124 starały się o emancypację,  
ich polskie odpowiedniczki walczyły „za sprawę”, czyli o wartości patriotyczne125. 
Wskazuje się tu także na wyższy poziom rzeczywistej religijności w Polsce niż w innych 
krajach i silną rolę Kościoła katolickiego w życiu publicznym126. 

Środowiska organizujące „Czarne protesty” i w pewnym sensie większość środowiska 
feministycznego w Polsce w naszej debacie publicznej i w procesie politycznym 
odgrywa rolę tzw. veto playera127. Polega ona na posiadaniu i korzystaniu ze zdolności 
do skutecznego blokowania zmiany status quo (veto!) przy jednoczesnym braku 
możliwości skutecznego wprowadzania zmian własnego autorstwa. Oznacza to,  
że środowisko feministyczne może w Polsce realizować raczej program negatywny  
– działać na rzecz powstrzymywania zmian i nie jest w stanie realizować na gruncie 
polityki programu pozytywnego. Jest ono w ten sposób niejako skazane na bycie 
grupą protestu.  

Rekomendacje 

1. Ponieważ środowiska kobiece, feministyczne i proaborcyjne są silnie zróżnicowane, 
warto poddać osobnej analizie, które z nich konkretnie mogą być dla obozu 
rządzącego partnerami do prowadzenia merytorycznego sporu i które z nich byłyby 
zainteresowane udziałem w konsultacjach społecznych.  

2. Środowisko feministyczne posiada zasoby niezbędne do zorganizowania masowych 
protestów ogarniających cały kraj, ale nie dysponuje własnym przekazem 
mobilizującym szersze poparcie. Musi ono wykorzystać sytuację polityczną, w której 
zarysowany będzie wyraźny podział ideologiczny i wrażenie braku możliwości 
artykulacji roszczeń i/lub ochrony swoich interesów przez jedną ze stron.  
Dlatego należy unikać takich sytuacji poprzez umiejętne partycypacyjne 
procedowanie kontrowersyjnych inicjatyw. Procedowanie należy rozłożyć w czasie  
i umożliwić udział w konsultacjach społecznych przedstawicielom zainteresowanych 
środowisk. Należy składane przez nie projekty poddawać dyskusji parlamentarnej,  
a nawet pracom komisyjnym przed ich ewentualnym odrzuceniem. Pozwoli to na 
rozładowanie napięcia społecznego i wyhamowanie potencjału masowej mobilizacji.  
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 Warto także zwrócić uwagę, że anglosaskie sufrażystki z XIX i początku XX w. były przeciwko aborcji, 
zob. M. Dannenfelser, The Suffragettes Would Not Agree With Feminists Today on Abortion, 
4.11.2015, http://time.com/4093214/suffragettes-abortion/ [odczyt: 17.11.2017].  
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127
 G. Tsebelis, Veto Players: How Political Institutions Work, Princeton 2002. 
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Warto odwołać się tu do koncepcji rozróżniającej dwa rodzaje sprawiedliwości: 
dystrybucyjną i proceduralną128. W tej pierwszej chodzi o wynik rozstrzygnięcia,  
o to, czy jest on korzystny dla stron. Zaś w tej drugiej chodzi o styl postępowania,  
czy strony czują się potraktowane podmiotowo, bez względu na jego wynik.  
Ze współczesnych badań wynika, że dla ludzi często większe znaczenie ma to, w jaki 
sposób ich potraktowano, niż to, na ile korzystną z ich punktu widzenia decyzję 
podjęto. Dlatego też można osłabiać negatywne skutki różnych społecznie trudnych 
reform poprzez dołożenie starań, aby różne środowiska zainteresowane daną kwestią 
czuły się potraktowane podmiotowo. [MG/SB/AZ]  
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