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W numerze:  

• Postępuje rozwój technologii uzależniających – w grach komputerowych 
implementowane są techniki wykorzystywane w przemyśle hazardowym. 

• Znany amerykański biznesmen, który m.in. inwestował w Google i Facebooka  
u progu ich działalności, nagłośnił tezę, że te i inne spółki „hakują” mózgi 
użytkowników.  

• Facebook daje użytkownikom możliwość udostępnienia serwisowi i prewencyjnego 
ocenzurowania swoich intymnych zdjęć, jako zabezpieczenia przed tzw. zemstą 
pornograficzną. 

• Sukces funkcji Face ID w najnowszym iPhone może generować nowe zagrożenia dla 
prywatności i bezpieczeństwa. 

• Dane z serwisów społecznościowych, gromadzone i analizowane przez Pentagon 
zostały przypadkowo ujawnione w Amazon Web Service. 

• Fundacja Rockefellera lobbuje na rzecz opodatkowania obrotu danymi.  

• Do badań nad stresem pourazowym (PTSD) planuje się wykorzystanie technik 
badawczych opartych na danych zbieranych 24/7 przez specjalne zegarki  
i smartfony. 

• US Army testuje, czy genetycznie modyfikowany jedwab będzie w stanie zastąpić 
kevlar. 

• Badacze z Uniwersytetu w Manchesterze stworzyli pierwszego robota 
molekularnego potrafiącego dokonać syntezy cząstek. 

• USA wyznaczają trend automatyzacji systemu kontroli ruchu powietrznego dronów 
z konsekwencjami dla polityki bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej. 

• Nowy startup z Doliny Krzemowej chce zrewolucjonizować programowanie robotów 
przemysłowych za pomocą połączenia rzeczywistości wirtualnej  
z uczeniem maszynowym. 

• Nadanie obywatelstwa Arabii Saudyjskiej robotowi stanowi precedens w procesie 
zacierania się prawnej granicy pomiędzy maszynami i ludźmi. 

• Badacze z USA opisali nową technikę śledzenia ludzi, działającą w oparciu  
o mechanizmy pokazywania reklam na smartfonach. 

• Nowa, 10-krotnie tańsza od tradycyjnych, technika biometryczna umożliwi 
pobieranie danych identyfikacyjnych w sposób niewykrywalny dla człowieka. 

• Nowy system sztucznej inteligencji łamie mechanizmy CAPTCHA. 

• Brak szeroko zakrojonej polityki informowania Polaków o leczeniu antybiotykowym 
może mieć katastrofalne konsekwencje gospodarcze i społeczne. 

• Oferowana w Polsce „kryptowaluta” DasCoin jest prawdopodobnie próbą 
dokonania nowego rodzaju oszustwa finansowego. 
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Uzależniające mechanizmy hazardowe w grach komputerowych online  

SYGNAŁ 

23 listopada 2017. Istotnym elementem gier komputerowych online staje się 
pojawianie się w nich „skrzynek z łupem”, które zawierają losową zawartość. Gracz 
musi zapłacić, realnymi pieniędzmi, za zdobycie „skrzynki” lub za specjalne „klucze” do 
ich otwierania. W efekcie poszukiwanie i późniejsze otwieranie „skrzynek” nosi cechy 
hazardu – płaci się za szansę wylosowanie nagrody. Sprawa zyskała rozgłos  
w listopadzie br. po premierze gry związanej z najnowszą częścią filmowej epopei 
„Gwiezdnych Wojen”1. Okazało się, że żeby w pełni wykorzystać potencjał gry, gracze 
musieli płacić za odblokowanie dodatkowych postaci. 

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

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

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

W kilku państwach azjatyckich podjęto próby uregulowania działania tego rodzaju 
„skrzynek” (m.in. w Chinach, Korei Południowej, Japonii i Singapurze). W państwach 
europejskich również trwają takie próby (m.in. w Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii  
i Francji). [JW/KP] 

 

 

 

 

  

  

                                                      
1   S. Byford i C. Gartenberg, EA's Star Wars Battlefront II backtrack shows the limitations of loot boxes, 

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

SYGNAŁ 

9 sierpnia 2017. Roger McNamee, znany amerykański biznesmen, który 
współfinansował Facebooka i Google’a na początku ich działalności, ogłosił w tekście 
opublikowanym 8 sierpnia br., że obie przywołane spółki „hakują mózgi” użytkowników 
i uzależniają ich takimi samymi metodami jak branża hazardowa2. Monopole 
internetowe według McNamee’go są zagrożeniem dla „zdrowia publicznego” oraz 
demokracji. Facebook i Google (za pośrednictwem serwisu  
z filmami YouTube) dostarczają użytkownikom chwilowego poczucia zadowolenia  
i tworzą uzależnienia. Gigantom internetowym chodzi o to, żeby wygrać rywalizację  
z innymi podmiotami o czas spędzany na korzystaniu z nich, bo „w dobie są jedynie  
24 godziny”. Demaskatorska wypowiedź McNamee’go została nagłośniona przez 
amerykańskie media3. 

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

Retoryka, do której odwołał się McNamee wydaje się nowa i zyskuje coraz większy 
rezonans w amerykańskich mediach. Retoryka ta nawiązuje do tez stawianych m.in. 
przez byłego pracownika Google Tristana Harrisa, który obecnie rozpowszechnia 
wiedzę o tym, jak poważny wpływ na sposób myślenia i działania ludzi mają nowe oraz 
uzależniające technologie informatyczne i komunikacyjne4. [JW/KP] 

 

 

 

 

                                                      
2  R. McNamee, I invested early in Google and Facebook and regret it. I helped create a monster, „USA 

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

3  Zob. Np. J. Bort, An early investor in Facebook and Google has slammed them for 'aggressive brain 
hacking', 9.08.2017, http://www.businessinsider.com/famous-facebook-and-google-investor-
condemns-brain-hacking-2017-8?IR=T [odczyt: 9.08.2017]. 

4 Zob. np. B. Bosker, The Binge Breaker, „The Atlantic” listopad 2016, 
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/11/the-binge-breaker/501122/ [odczyt: 
9.08.2017]; T. Harris, How Technology is Hijacking Your Mind — from a Magician and Google Design 
Ethicist, „Thrive Global” 18.05.2016, https://journal.thriveglobal.com/how-technology-hijacks-
peoples-minds-from-a-magician-and-google-s-design-ethicist-56d62ef5edf3 [odczyt: 9.08.2017]; T. 
Harris, Our Minds Have Been Hijacked by Our Phones, rozmawiał N. Thompson, „Wired” 26.07.2017, 
https://www.wired.com/story/our-minds-have-been-hijacked-by-our-phones-tristan-harris-wants-
to-rescue-them/ [odczyt: 9.08.2017]. 
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Facebook tworzy nową technikę cenzurowania fotografii: jej oficjalnym 
celem jest walka z „zemstą pornograficzną” 

KOMUNIKAT 

18 listopada 2017. Facebook we współpracy z rządem Australii zapoczątkował 
pilotażowy program, którego celem jest walka ze zjawiskiem zwanym „zemstą 
pornograficzną” (revenge porn)5. Polega ono na publikowaniu w mediach 
społecznościowych nagich lub związanych z seksem, kompromitujących zdjęć osób, 
które nie wyraziły zgody na takie publikacje. 

Osoby zaniepokojone tym, że ich obecni lub byli partnerzy lub inne osoby udostępnią 
ich intymne zdjęcia w sieci, mogą przesłać takie fotografie do Facebooka.  
Następnie moderator-człowiek decyduje, czy zdjęcie ma potencjał użycia go do „zemsty 
pornograficznej”. W kolejnym etapie, za pomocą specjalnych algorytmów, tworzony 
jest indywidualny identyfikator fotografii spełniającej ten warunek.  

Facebook deklaruje, że usuwa szybko analizowane zdjęcia ze swoich serwerów  
i zachowuje tylko ich identyfikator. Kolejna próba wgrania tego samego zdjęcia ma być 
blokowana przez Facebooka.  

Co istotne, opisane wyżej działania są prowadzone równolegle do wdrażania zapisów 
regulaminu Facebooka, które zakazują publikowania na nim m.in. treści 
pornograficznych6. 

Komentarz: Revenge porn to przykład kolejnej negatywnej i nieprzewidzianej 
konsekwencji rozwoju mediów społecznościowych. Badania z 2016 roku z USA 
wskazują, że 4% Amerykanów miało problemy ze stosowaną wobec nich „zemstą 
pornograficzną”7. Co więcej, w USA zgodnie z tym samym badaniem była na nią 
wystawiona co 10 kobieta poniżej 30 roku życia.  

Warto podkreślić, że Facebook w rzeczywistości udoskonala jedno ze stosowanych już 
wcześniej narzędzi cenzurowania publikowanych na nim treści. Indywidualne 

                                                      
5  Program był szeroko opisywany w mediach, np.: C. Gribbin, Revenge porn: Facebook teaming up with 

Government to stop nude photos ending up on Messenger, Instagram, 2.11.2017, 
http://www.abc.net.au/news/2017-11-02/facebook-offers-revenge-porn-solution/9112420 
[odczyt: 13.11.2017]; J. Burns, Facebook Asks Australia For Nude Pics To Test 'Revenge Porn' Defense, 
7.11.2017, https://www.forbes.com/sites/janetwburns/2017/11/07/facebook-asks-for-australians-
nude-pics-to-test-revenge-porn-defense/#327720707e2e [odczyt: 13.11.2017];  S. A. O'Brien, To 
combat revenge porn, Facebook wants some users to send their intimate photos, 9.11.2017, 
http://money.cnn.com/2017/11/09/technology/culture/facebook-revenge-porn-
australia/index.html [odczyt: 13.11.2017]; V. Blue, The naked truth about Facebook’s revenge porn 
tool The company is having a hard time getting its story straight. Again, 10.11.2017, 
https://www.engadget.com/2017/11/10/the-naked-truth-about-facebook-s-revenge-porn-tool 
[odczyt: 13.11.2017]. 

6  „Niedozwolone jest publikowanie treści, które: promują nienawiść, zawierają groźby lub pornografię, 
nawołują do przemocy lub zawierają nagość, a także drastyczną i nieuzasadnioną przemoc” (za: 
Oświadczenie dotyczące praw i obowiązków, 30.01.2015, https://pl-
pl.facebook.com/legal/terms/update [odczyt: 18.11.2017]. 

7  A. Lenhart, M. Ybarra, M. Price-Feeney, Nonconsensual Image Sharing: One in 25 Americans Has Been 
a Victim Of ‘Revenge Porn’, 13.12.2016, Center for Innovative Public Health Research, 
https://datasociety.net/pubs/oh/Nonconsensual_Image_Sharing_2016.pdf [odczyt: 13.11.2017]. 
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identyfikatory nadawane są przykładowo zdjęciom zawierającym dziecięcą 
pornografię. Na poważnych problemach społecznych ćwiczone są techniki blokowania 
treści, które w krajach, gdzie Facebook działa lub chciałby działać (np. w Chinach) 
byłyby sprzeczne z polityką rządzących. [JW/JS] 
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Apple rozważa udostępnianie danych biometrycznych twarzy 
użytkowników podmiotom trzecim 

ANALIZA 

13 listopada 2017. Najnowszy model smartfona firmy Apple – iPhone X, dostępny  
w sprzedaży od początku listopada br. – posiada specjalną kamerę oraz funkcję 
identyfikacji użytkownika za pomocą skanu twarzy (Face ID)8. Eksperci ds. 
cyberbezpieczeństwa generalnie chwalą firmę za to, że dane biometryczne twarzy, 
wykorzystywane do odblokowania urządzenia, przechowywane są lokalnie, tj. na 
samym telefonie, a nie w chmurze9. Jak zauważył portal reuters.com, Apple nie 
wykluczył jednak możliwości udostępnienia tych danych zewnętrznym deweloperom 
aplikacji10.  

Komentarz: Udostępnieniu mają podlegać dane cząstkowe, a nie pełny model 
biometryczny, pozwalający na identyfikację osoby. Apple zapewne określi także, jakie 
rodzaje zastosowań (np. identyfikacja użytkownika) będą możliwe. Komentatorzy 
podkreślają jednak, że w przeszłości zdarzało się, że podmioty zewnętrzne (np. Uber) 
łamały zasady wykorzystania udostępnianych przez Apple danych11. Istnieje obawa, że 
dane biometryczne twarzy użytkowników będą wykorzystywane m.in. w marketingu, 
np. do precyzyjnego dopasowywania reklam do osoby i nastroju odbiorcy12. Wymienia 
się też zastosowania w zakresie inwigilacji i nadzoru13. Warto w tym miejscu przytoczyć 

                                                      
8 Na oficjalnej stronie Apple informuje się, że „Face ID automatycznie dostosowuje się do zmian  

w wyglądzie, takich jak makijaż czy rosnący zarost. Jeśli nastąpi bardziej znacząca zmiana wyglądu, 
taka jak na przykład zgolenie brody, przed uaktualnieniem danych twarzy Face ID potwierdza 
tożsamość przy użyciu kodu. Face ID działa z nakryciami głowy, szalikami, okularami, szkłami 
kontaktowymi i wieloma typami okularów przeciwsłonecznych. Ponadto działa w pomieszczeniach 
zamkniętych, na zewnątrz i w całkowitej ciemności.” Zob. https://support.apple.com/pl-
pl/HT208108 [odczyt: 8.11.2017]. 

9 N. Lomas, A closer look at the capabilities and risks of iPhone X face mapping, 4.11.2017, 
https://techcrunch.com/2017/11/04/a-closer-look-at-the-capabilities-and-risks-of-iphone-x-face-
mapping/  [odczyt: 08.11.2017]. 

 Chwalono także poziom zabezpieczeń oraz dokładność funkcji rozpoznawania twarzy.  
Zaledwie kilkanaście dni od premiery urządzenia pojawiły się jednak pierwsze wiarygodne 
doniesienia na temat skutecznego przełamania zabezpieczeń – tj. odblokowania telefonu przy użyciu 
prostej, silikonowej maski twarzy wydrukowanej w 3D; zob. A. Greenberg, Hackers Say They've 
Broken Face ID a Week After iPhone X Release, 12.11.2017, https://www.wired.com/story/hackers-
say-broke-face-id-security/ [odczyt: 13.11.2017]. 

10 S. Nellis, App developer access to iPhone X face data spooks some privacy experts, 2017.11.02, 
http://www.reuters.com/article/us-apple-iphone-privacy-analysis/app-developer-access-to-
iphone-x-face-data-spooks-some-privacy-experts-idUSKBN1D20DZ  [odczyt: 08.11.2017]. 

11 M. Isaac, Uber’s C.E.O. Plays With Fire, 23.04.2017, https://www.nytimes.com/2017/04/ 
23/technology/travis-kalanick-pushes-uber-and-himself-to-the-precipice.html  [odczyt: 08.11.2017].  

12 C. Bonnington, Apple Plans to Share Some Data That the iPhone X Collects About Your Face. That’s a 
Huge Worry, 2.11.2017, http://www.slate.com/blogs/future_tense/2017/11/02/apple_plans_ 
to_share_some_iphone_x_face_id_data_uh_oh.html [odczyt: 08.11.2017]. 

13 W kontekście prawa amerykańskiego zwraca się uwagę na niższy poziom ochrony prawnej dla danych 
biometrycznych. Oznacza to, w uproszczeniu, że np. policja może zyskać prawo przymusowego 
pozyskania danych twarzy osoby podejrzanej, podczas gdy nie jest w stanie domagać się np. 
udostępnienia hasła czy PIN-u (które uznaje się za chronione w  świetle Piątej Poprawki do konstytucji 
USA). Amerykańskie sądy orzekały już, że o ile przeszukanie domu czy telefonu generalnie wymaga 
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sposoby wykorzystania danych twarzy zakazane przez Apple we wskazówkach dla 
deweloperów aplikacji. Zakazy te dają wyobrażenie o potencjalnych sposobach 
nadużywania danych. Apple precyzuje, że zakazane jest m.in.: 

 wykorzystywanie danych w celach reklamowych lub w innych celach tzw. data 
mining, także przez strony trzecie; 

 wykorzystywanie modułu sensorycznego iPhone’a X do tworzenia profili 
użytkowników dla celów identyfikowania i śledzenia anonimowych 
użytkowników tego telefonu; 

 zachęcanie innych do identyfikowania anonimowych użytkowników lub 
rekonstruowania profili użytkowników na podstawie danych zebranych  
w oparciu o mapowanie twarzy; 

 zezwalanie na korzystanie z uwierzytelniania za pomocą techniki 
rozpoznawania twarzy przez osoby poniżej 13 roku życia14. 

Najnowsze badania psychologiczne pokazują, że twarz ludzka stała się czytelna dla 
maszyn na wielu poziomach – urządzenia potrafią nie tylko ustalić tożsamość osoby, 
ale także odczytać prawidłowo wiele innych sygnałów, np. jej stan emocjonalny. 
Badania wykazały, że algorytmy są w stanie wyczytać z twarzy nawet tak intymne 
cechy, jak orientacja seksualna15. Dlatego potencjał wykorzystania tego typu danych 
biometrycznych przez podmioty zewnętrzne może być istotny również z perspektywy 
bezpieczeństwa państwa. Umasowienie takiej identyfikacji i doprowadzenie do 
sytuacji, w której dane będą przekazywane podmiotom trzecim, może skutkować 
powstaniem dużych biometrycznych baz danych, zawierających rozbudowane 
informacje o osobach ważnych dla bezpieczeństwa państwa. 

Rekomendacje: Dane biometryczne twarzy stają się coraz bardziej pożądanym 
zasobem, budzącym zainteresowanie rosnącej liczby podmiotów. Tym samym, rośnie 
znaczenie ich ochrony. W szczególności, należy zlecić wykonanie opinii prawnej  
w przedmiocie poziomu ochrony danych biometrycznych twarzy w polskim prawie,  
w porównaniu z innymi sposobami uwierzytelniania (np. za pomocą hasła). [SB/KP] 

  

                                                      
nakazu, wykorzystanie odcisku palca do odblokowania telefonu – już nie. Realny jest zatem 
scenariusz, że policjant odblokowuje telefon podejrzanego przystawiając go po prostu do jego  
twarzy.  Zob. A. Glaser, You’ll Love Unlocking Your iPhone X With Your Face. So Will Police Trying to 
Access It, 12.09.2017, 
http://www.slate.com/blogs/future_tense/2017/09/12/the_iphone_x_s_face_id_is_a_major_priva
cy_concern.html [odczyt: 08.11.2017]. 

14  Zob. https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/ oraz N. Lomas, op. cit. 
15 Zob. komunikat pt. Przełom w technologii rozpoznawania twarzy, Biuletyn OSnWC CBB nr 7, wrzesień 

2017. 
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Wyciek baz danych otwartych analizowanych przez Pentagon 

KOMUNIKAT 

22 listopada 2017. W dniu 17 listopada br., zajmująca się cyberbezpieczeństwem firma 
UpGuard, poinformowała na swoim blogu o wycieku we wrześniu br. trzech dużych baz 
danych, będących archiwami jednostek Departamentu Obrony Stanów 
Zjednoczonych16. Następnie informacja na ten temat pojawiła się w serwisach na całym 
świecie i została potwierdzona przez przedstawiciela Departamentu Obrony17.  

Trzy archiwa umieszczone były na serwerach Amazona, w ramach komercyjnej usługi 
przechowywania dużych zbiorów danych w chmurze – Amazon Web Service (AWS). 
Zapisane zostały w taki sposób, że każdy posiadacz konta w AWS mógł je ściągnąć. 
Zbiory zawierały kilka miliardów postów z serwisów społecznościowych i komentarzy z 
ostatnich 8 lat (2009-2017). Nazwy poszczególnych archiwów: „centcom-backup”, 
„centcom-archive” oraz „pacom-archive” wskazywały od razu na źródła archiwów. 
CENTCOM to skrót od US Central Command, czyli regionalnego dowództwa armii USA 
odpowiedzialnego za Bliski Wschód. Z kolei PACOM to skrót od US Pacific Command, 
regionalnego dowództwa armii USA odpowiedzialnego za obszar Azji Wschodniej, 
Południowej, Południowo-Wschodniej, Australii i Oceanii. 

Komentarz: Dane, które zostały ujawnione nie były tajne: są to publicznie dostępne 
treści, niezawierające ukrytych, prywatnych i chronionych hasłami danych 
użytkowników. Innymi słowy, bazy te nie były efektem działalności hakerskiej,  
ale opierały się na danych otwartych, zebranych w ramach trałowania publicznego 
Internetu – przede wszystkim na Bliskim Wschodzie i w Azji. Niemniej, wyciek pokazuje 
obszary zainteresowań wojskowego OSINTu (Open Source Intelligence) oraz pewne 
szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób dane z serwisów społecznościowych były 
gromadzone i analizowane. Należy zwrócić szczególną uwagę na dwie kwestie, które 
mogą okazać się istotne w kontekście tworzenia polskich wojsk operujących  
w cyberprzestrzeni. Po pierwsze, Stany Zjednoczone poważnie traktują walkę 
informacyjną, której jednym z pól są serwisy społecznościowe. Oznacza to,  
że istotnym zasobem ludzkim stają się analitycy danych, zajmujący się obróbką  
i interpretacją danych nieustrukturyzowanych. Po drugie, tego rodzaju prace wymagają 
korzystania z prywatnych kontraktorów: analiza archiwów pokazała,  
że dane z serwisów społecznościowych były zbierane i opracowywane za pomocą 
oprogramowania napisanego dla Pentagonu przez firmę VendorX. Ogrom danych 
wymagał też korzystania z komercyjnych rozwiązań dla archiwizacji danych – w tym 
przypadku był to Amazon Web Service, którego słabe zabezpieczenia spowodowały 
wyciek. [KP/JS] 

  

                                                      
16 D. O’Sullivan, Dark Cloud: Inside The Pentagon's Leaked Internet Surveillance Archive, 17.11.2017,  

https://www.upguard.com/breaches/cloud-leak-centcom [odczyt: 22.11.2017]. 
17 S. Larson, Pentagon exposed some of its data on Amazon server, 17.11.2017, 

http://money.cnn.com/2017/11/17/technology/centcom-data-exposed/index.html [odczyt: 
22.11.2017]; D. Goodin, Pentagon contractor leaves social media spy archive wide open on Amazon, 
18.11.2017, https://arstechnica.com/information-technology/2017/11/vast-archive-from-
pentagon-intel-gathering-operation-left-open-on-amazon/ [odczyt: 22.11.2017]. 
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Fundacja Rockefellera proponuje opodatkowanie obrotu danymi 
osobowymi 

KOMUNIKAT 

24 listopada 2017. Szacuje się, że obecnie przemysł pośrednictwa w obrocie danymi 
osobowymi generuje ok. 150 mld dol. rocznie18. Dotyczy to danych, które użytkownicy 
sieci przekazują firmom w zamian za uzyskanie dostępu do danej strony czy aplikacji. 
Użytkownicy codziennie przekazują w pewnym sensie za darmo swoje dane osobowe 
(m.in. adresy e-mailowe, numery telefonów, adresy domowe, informacje o płci  
i wieku), a także dają dostęp do całych „ekosystemów informacyjnych”, jak np. 
Facebook19.  
Obrót danymi osobowymi obejmuje także informacje uzyskane nielegalnie (kradzieże 
elektronicznych baz danych itp.). Amerykańska Komisja Handlu szacowała w 2014 roku, 
że znaczna część obrotu danymi dotyczy informacji pozyskanych bez wiedzy 
konsumenta.20   

Saadia Madsbjerg (główna zarządzająca w Rockefeller Foundation) zaproponowała 
żeby wprowadzić podatek dla firm od korzyści generowanych z obrotu danymi 
osobowymi. Jej zdaniem fakt, iż klienci oddają swoje prywatne dane za możliwość 
korzystania z różnych obszarów sieci, prowadzi do nierównowagi w sensie 
ekonomicznym (oddajemy coś wartościowego, jakby było bezwartościowe).  
Postulat obejmuje wprowadzenie 1% podatku od obrotu danymi21, z zamierzeniem 
przekazania tych środków na ważne cele społeczne.  

Komentarz: Rozwiązanie zaproponowane przez Fundację Rockefellera w pewnym 
sensie uzupełnia się z unijnym Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych 
Osobowych (RODO), które w Polsce wejdzie w życie w 2018 roku. RODO zaostrzając 
regulacje związane z posiadaniem danych i ich ochroną, wprowadza spore kary 
finansowe za łamanie zasad w tym zakresie, a tym samym dostrzega wartość i wagę 
społeczną przedmiotu handlu, jakim są dane22. W sytuacji, w której w obrębie instytucji 
Unii Europejskiej pojawiłby się pomysł wprowadzenia tego rodzaju podatku, Polska 
powinna mieć gotową agendę precyzującą owe ważne cele społeczne. [TJ/KP] 

                                                      
18 E. Ustaran, ICO Turns Spotlight on Data Broker Industry, 15.02.2017, 

https://www.hldataprotection.com/2017/02/articles/international-eu-privacy/ico-turns-spotlight-
on-data-broker-industry/ [odczyt: 24.11.2017]. 

19 A. Sarkhel, N. Alawadhi, How data brokers are selling all your personal info for less than a rupee to 
whoever wants it, 28.02.2017, https://economictimes.indiatimes.com/tech/internet/how-data-
brokers-are-selling-all-your-personal-info-for-less-than-a-rupee-to-whoever-wants-
it/articleshow/57382192.cms [dostęp 24.11.2017]. 

20 Data Brokers: A Call For Transparency and Accountability: A Report US Federal Trade Commission, 
maj 2014, https://www.ftc.gov/reports/data-brokers-call-transparency-accountability-report-
federal-trade-commission-may-2014  [odczyt: 24.11.2017]. 

21 S. Madsjberg, It’s Time to Tax Companies for Using Our Personal Data, 14.11.2017, 
https://www.nytimes.com/2017/11/14/business/dealbook/taxing-companies-for-using-our-
personal-data.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Ftechnology [odczyt:  24.11.2017]. 

22 W. Maroszek, Ochrona danych 2.0. Nowe unijne przepisy oznaczają wiele trudności dla 
przedsiębiorców, 17.05.2017, http://biznes.onet.pl/wiadomosci/ue/rodo-gdpr-regulacje-ue-o-
ochronie-danych-osobowych-firma/7jmc46 [odczyt: 24.11.2017]. 
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Rozwój narzędzi big data w amerykańskich badaniach na temat zespołu 
stresu pourazowego  

KOMUNIKAT 

8 sierpnia 2017. Uniwersytet Karoliny Północnej prowadzi badanie AURORA, 
poświęcone zespołowi stresu pourazowego (PTSD)23. W lipcu br. uczelnia ogłosiła 
nawiązanie współpracy ze spółkami Verily oraz Mindstrong24. W projekcie AURORA 
weźmie udział 19 ośrodków i około 5 tys. badanych. Są oni pozyskiwani spośród ofiar 
zdarzeń, które najczęściej prowadzą do PTSD. AURORA wyróżnia się na tle innych badań 
PTSD tym, że w jej ramach dane będą pozyskiwane również przy wykorzystaniu 
przedmiotów codziennego użytku, których dostarczą Verily i Mindstrong. 

Verily Inc. to spółka zależna Alphabet Inc. (dawniej Google Inc.). Jednym z jej 
produktów jest „zegarek badawczy” (Study Watch). Podobnie jak inne przenośne 
urządzenia badawcze dokonuje on wielorakich pomiarów, w tym np. aktywności 
fizycznej, tętna, temperatury skóry i jej przewodzenia, oświetlenia. Zegarek Verily 
wyróżnia się możliwością przeprowadzania uproszczonego badania 
elektrokardiograficznego. 

Mindstrong Inc. to startup tworzący m.in. aplikację na smartfony, której celem jest 
wykrywanie symptomów problemów psychicznych i innych chorób25. Aplikacja działa 
w tle innych procesów i analizuje takie zjawiska jak: szybkość pisania, siła uderzania  
w klawisze, godziny aktywności, czas spędzony przed ekranem smartfona. Na tej 
podstawie wyciągane są wnioski o aktualnym stanie zdrowia użytkownika i stojących 
przed nim zagrożeniach. 

Komentarz: Przeprowadzenie badań o szczytnym celu wpłynie na dobrą reputację, 
rozpoznawalność oraz wiarygodność Verily i Mindstrong. Podmioty te 
prawdopodobnie zyskają rynkowo dzięki wejściu w posiadanie potężnej bazy danych 
na temat codziennych zachowań badanych – przy ich pomocy zostaną dopracowane 
algorytmy używane przez oba podmioty do doskonalenia swoich produktów.  

Do potencjalnych konsekwencji badania należy to, że nawet samo wykrycie podatności 
na PTSD może zablokować badanym określone ścieżki kariery. Skuteczniejsze 
wykrywanie PTSD oraz podatności na tę chorobę może również doprowadzić do 
wykorzystania badań do stworzenia rynku leków i usług medycznych. 

Rekomendacje: Warto rozważyć, czy analiza procedur i wyników AURORY pomoże  
w rekrutacji do polskich sił zbrojnych lub wybranych jednostek osób mało podatnych 
na PTSD oraz w pomocy weteranom misji zagranicznych. [JW/KP] 

                                                      
23 Strona projektu AURORA, https://www.med.unc.edu/anesthesiology/research/UNC-Institute-for-

Trauma-Recovery/aurora-study [odczyt: 8.08.2017]. 
24 M. Fromer, S. McLean, Researching post-traumatic conditions with Study Watch, 17.07.2017, 

https://blog.verily.com/2017/07/researching-post-traumatic-conditions.html [odczyt: 8.08.2017]; A. 
Rogers i M. Molteni, Google's Health Spinoff Verily Joins the Fight Against PTSD, „wired.com” 
07.08.2017, https://www.wired.com/story/google-verily-aurora-ptsd/ [odczyt: 8.08.2017]. 

25 C. Chen, This App Tells You — and Maybe Someone Else — When You’re Depressed, 20.07.2017, 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-20/this-app-tells-you-when-you-re-
depressed-who-else-does-it-tell [odczyt: 8.08.2017]. 
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Amerykańska armia inwestuje w prace nad praktycznymi 
zastosowaniami genetycznie modyfikowanego „pajęczego jedwabiu” 

SYGNAŁ 

16 sierpnia 2017. Amerykańska spółka Kraig Biocraft Laboratories nagłośniła  
w amerykańskich mediach, że US Army przekazała jej kolejną transzę finansowania 
(900 tys. dolarów) na prowadzenie testów nad militarnymi zastosowaniami 
genetycznie modyfikowanego „pajęczego jedwabiu”26. Są to włókna (nazwa handlowa 
„Dragon Silk”), które łączą zalety jedwabiu i pajęczyny – zyskując dzięki temu znaczącą 
odporność na rozciąganie i elastyczność. Włókna tkają jedwabniki, którym dodano geny 
pająków odpowiedzialne za tworzenie białek używanych do budowy pajęczyn.  

Komentarz: Od lipca 2016 roku US Army testuje odporność „Dragon Silk”27.  
Testy prowadzone są w ramach programu poszukiwania materiału, który może zastąpić 
kevlar i być jednocześnie od niego wygodniejszy, lżejszy oraz mieć podobną lub większą 
odporność. Należy dodać, że sam pomysł na wykorzystanie naturalnych włókien 
pajęczych do zastąpienia kevlaru ma ponad 25 lat28.  

Testy wykazują, że pajęczy jedwab ma mniejszą wytrzymałość niż kevlar, ale jest od 
niego o wiele bardziej elastyczny. W efekcie absorpcja energii (np. pocisku lub 
odłamka) ma być porównywalna w wypadku obu materiałów. Zaletą pajęczego 
jedwabiu jest też możliwość stworzenia z niego odzieży chroniącej przed 
konsekwencjami eksplozji29. [JW/KP] 

                                                      
26 U.S. Army exercises contract option with Kraig Biocraft Laboratories awarding additional funding to 

develop and deliver spider silk technology, 2.08.2017, http://www.kraiglabs.com/u-s-army-exercises-
contract-option-with-kraig-biocraft-laboratories-awarding-additional-funding-to-develop-and-
deliver-spider-silk-technology/ [odczyt: 16.08.17]; P. Tucker, US Army Boosts Spending on Genetically 
Engineered Spider Silk for Body Armor, Underwear, 
http://www.defenseone.com/technology/2017/08/us-army-boosts-spending-genetically-
engineered-spider-silk-possible-use-body-armor-soldier-underwear/139923/ [odczyt: 16.08.17];  
R. Browne, Calling Peter Parker: Army looks to spiders to save soldiers' lives, 2.08.2017, 
http://edition.cnn.com/2016/08/01/politics/army-spiderweb-body-armor/index.html [odczyt: 
16.08.17]. 

27 Kraig Biocraft Laboratories Announces Contract with U.S. Army to Deliver Dragon Silk, 12.07.2017, 
http://www.kraiglabs.com/kraig-biocraft-laboratories-announces-contract-with-u-s-army-to-
deliver-ballistic-shoot-packs/ [odczyt: 16.08.17]; L. Geggel, 'Dragon Silk' Armor Could Protect US 
Troops, 15.07.2016, https://www.livescience.com/55423-spider-silkworm-silk-protects-army-
soldiers.html [odczyt: 16.08.17]; B. McGarry, Army to Test ‘Dragon Silk’ Armor for Soldiers, 
20.07.2016, https://www.defensetech.org/2016/07/20/army-to-test-dragon-silk-armor-for-
soldiers/ [odczyt: 16.08.17]. 

28 J. Beard, Technology: Warding off bullets by a spider’s thread, 14.11.1992,  
https://www.newscientist.com/article/mg13618473-400-technology-warding-off-bullets-by-a-
spiders-thread/ [odczyt: 16.08.17]. 

29 B. McGarry, Future Soldiers May Wear Super Spidey Skivvies, 10.08.2017, 
https://www.defensetech.org/2017/08/10/future-soldiers-may-wear-super-spidey-skivvies/ 
[odczyt: 16.08.17]. 
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Pierwszy robot molekularny potrafiący dokonać syntezy cząstek 

SYGNAŁ 

27 listopada 2017. Brytyjscy badacze z University of Manchester stworzyli pierwszego 
robota molekularnego, który potrafi manipulować pojedynczymi cząstkami i tworzyć 
nowe molekuły30. Urządzenie składa się ze 150 atomów wodoru, węgla, tlenu i azotu – 
jest wielkości milionowej części milimetra, co oznacza, że miliard miliardów takich 
urządzeń ma wielkość kilku ziarenek soli. Robot jest sterowany poprzez impulsy 
chemiczne i dokonuje manipulacji za pomocą specjalnego  wysięgnika. 

Komentarz: Wizja sterowanych chemicznie „nanobotów” została wyartykułowana 
przez K. Erica Drexlera na początku XXI wieku, niemniej dopiero teraz doczekała się 
realizacji w praktyce31. Warto dodać, że pierwsze udane próby stworzenia 
molekularnego transportera cząstek przez zespół badawczy z University of Manchester 
miały miejsce ponad dwa lata temu32. Obecna, pierwsza generacja robotów 
molekularnych, pozwala na dość proste przeprowadzanie syntezy cząstek w formie 
mechanosyntezy (tzn. mechanicznego kierowania reaktywnych cząsteczek do 
określonych miejsc cząsteczkowych).  

Potencjalne zastosowania tego rodzaju technologii są olbrzymie: od medycyny po 
technologie militarne. Konsekwencje funkcjonowania maszyn na poziomie 
molekularnym mogą być pod wieloma względami rewolucyjne. Warto dodać,  
że zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w ostatnich latach w Polsce 
wyraźnie spadają nakłady na działalność badawczo-rozwojową w zakresie 
nanotechnologii33. [KP/JW] 

  

                                                      
30 S. Kassem, A. T. L. Lee, D. A. Leigh, V. Marcos, L. I. Palmer, S. Pisano, Stereodivergent synthesis with 

a programmable molecular machine, „Nature”, nr 549, 21.09.2017, s. 374-378, 
doi:10.1038/nature23677, Scientists create world’s first ‘molecular robot’ capable of building 
molecules, http://www.manchester.ac.uk/discover/news/scientists-create-worlds-first-molecular-
robot-capable-of-building-molecules [odczyt: 27.11.2017]. 

31 Building with a Programmable Molecular Robot, http://www.catenane.net/pages/2017_molecular 
_assembler.html [odczyt: 27.11.2017]. 

32 S. Hadlington, Molecular robot opens the way to nano-assembly lines, 5.01.2016, 
https://www.chemistryworld.com/news/molecular-robot-opens-the-way-to-nano-assembly-
lines/9302.article [odczyt: 27.11.2017]. 

33 Zob. raporty GUS: Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2015 roku, 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-
technika/biotechnologia-i-nanotechnologia-w-polsce-w-2015-roku,10,4.html [odczyt: 27.11.2017]; 
Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2016 roku, https://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/biotechnologia-i-
nanotechnologia-w-polsce-w-2016-roku,10,5.html [odczyt: 27.11.2017]. 
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Kontrowersje wokół automatyzacji kontroli ruchu dronów  

KOMUNIKAT 

10 listopada 2017. W dniu 25 października br. prezydent USA ogłosił powstanie 
nowego systemu zarządzania lotami dronów, łączącego władze stanowe i lokalne. 
Celem jest usprawnienie ruchu hobbystycznych i komercyjnych dronów nad strefami 
publicznymi w USA34 poprzez wprowadzenie automatycznego systemu wydawania 
zezwoleń na przeloty dronów, co miałoby zmniejszyć obciążenie pracą kontrolerów 
lotów, którzy do tej pory wydawali takie pozwolenia35. Federalna Agencja Lotnictwa 
(FAA) chce rozwiązać ten problem poprzez działający on-line system przyznawania 
zgody na przelot w zastrzeżonej przestrzeni. 

Propozycja usuwa zatem ludzkiego pośrednika, jego osąd oraz ekspercką wiedzę. Zgodę 
na lot przyznaje się wedle kryterium wskazanej trajektorii/trasy.  
Należy podkreślić, że nowy system jest efektem prac grupy roboczej, w której zasiadali 
zarówno przedstawiciele władz (FAA) jak i prywatnych firm z USA  
(np. AirMap) i z Chin (czołowy producent dronów)36. Można uznać, że jest to kolejny 
przejaw ogólnoświatowej tendencji do współpracy sektora prywatnego  
i publicznego w aspekcie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa.  

Komentarz: Nowe rozwiązanie uznawane jest za kontrowersyjne37. Wprawdzie może 
ono ułatwić komercyjne wykorzystanie dronów (jeden ze znanych celów giganta  
e-handlu Amazon), ale jest też potencjalnie niebezpieczne.  
Automatyzacja przyznawania zezwoleń na lot, eliminując wiedzę ekspercką 
kontrolerów, ale także ich intuicję, może stwarzać pole dla nieprawidłowości 
wynikających z niedoskonałości algorytmu, możliwości zhakowania systemu, braku 
oceny podmiotu zgłaszającego wniosek oraz szybkości wydawania decyzji.  
Po pierwsze, biorąc pod uwagę możliwe uzbrojenie dronów, model ten stwarza więcej 
zagrożeń związanych z atakami terrorystycznymi. Szybka – wydana na podstawie 
zautomatyzowanego algorytmu – decyzja o zgodzie na przelot, może stanowić 
ułatwienie dla organizacji terrorystycznych lub „samotnych wilków”  
(dziś czas oczekiwania trwa nawet wiele tygodni). Po drugie, sygnalizuje się nasilenie 
zagrożeń dla prywatności. Obecnie drony są często wykorzystywane do monitoringu 
przestrzeni publicznej za pomocą zainstalowanych kamer, co samo w sobie jest 

                                                      
34  USA Integration Pilot Program, https://www.faa.gov/uas/ [odczyt: 10.11.17].  
35 A. Perlman, How To Request FAA Airspace Authorization For Class B, C, D, And E Controlled Airspace, 

6.04.2017, https://www.dronepilotgroundschool.com/faa-airspace-authorization/  [odczyt: 
10.11.17]. 

36 M. Laris,  A U.S. drone advisory group has been meeting in secret for months. It hasn’t gone well, 
23.10.2017,  https://www.washingtonpost.com/local/trafficandcommuting/a-us-drone-advisory-
group-has-been-meeting-in-secret-for-months-its-work-has-not-gone-well/2017/10/23/f53106e0-
6c01-11e7-b9e2-2056e768a7e5_story.html?utm_term=.206780e73431 [odczyt: 10.11.17]. 

37 E. Burger, The very real threat of further opening the skies to drones, 27.10.2017, 
https://www.washingtonpost.com/opinions/the-very-real-threat-of-further-opening-the-skies-to-
drones/2017/10/27/cfc84f80-bab2-11e7-9b93-
b97043e57a22_story.html?utm_term=.33d5623d48e7 [odczyt:  10.11.17]. 
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uznawane przez krytyków za element niepotrzebnej ingerencji w prywatność.38 Wydaje 
się, że uwalniając znaczący obszar przelotów spod kontroli i decyzji urzędników 
zwiększa się możliwości inwigilacji i monitoringu wizyjnego obywateli ze strony osób 
prywatnych, nieuprawnionych do takich działań. Poza tym automatyzacja budzi 
wątpliwości związane z brakiem demokratycznej kontroli.  

Kierunek wyznaczany przez nową, amerykańską inicjatywę jest ważny dla przyszłości 
polskiej polityki wobec lotów bezzałogowych. Polska, podobnie jak wiele krajów UE, 
ma ubogie rozwiązania prawne i organizacyjne w tym zakresie39. Istnieje więc 
prawdopodobieństwo powielania amerykańskich rozwiązań i związanych z nimi 
zagrożeń. [TJ/SB] 

Rekomendacja: Należy zwrócić uwagę Urzędu Lotnictwa Cywilnego na potencjalne 
zagrożenia płynące z opisywanego zjawiska.  

 

 

 

  

                                                      
38  Raport Fundacji Panoptykon, Drony – nadzór z powietrza,  https://panoptykon.org/biblio/drony-

nadzor-z-powietrza [odczyt: 12.11.2017].  
39 Tamże. 
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Radykalna zmiana w programowaniu robotów przemysłowych  

KOMUNIKAT 

14 listopada 2017. Nowopowstały amerykański start-up Embodied Intelligence 
nagłośnił swoje plany związane z używaniem uczenia maszynowego ze wzmocnieniem 
(reinforced machine learning) i naśladowczego uczenia maszynowego (imitation 
machine learning) do zrewolucjonizowania programowania robotów przemysłowych40. 
Współzałożycielem start-upu jest jeden z najważniejszych teoretyków uczenia 
maszynowego Pieter Abbeel oraz jego współpracownicy41.  
Zespół ten związany jest z University of California w Berkeley i przed rozpoczęciem 
samodzielnej działalności pracował dla założonej przez Elona Muska spółki OpenAI. 

Embodied Intelligence chce rozwijać algorytmy pozwalające na nabywanie nowych 
umiejętności przez roboty przemysłowe, które nie będą polegały tylko na wykonywaniu 
zaprogramowanych w nich precyzyjne zadań. Chodzi o zbudowanie algorytmów 
rozwiązywania problemów, a nie tylko realizowania zaprogramowanych, rutynowych 
zadań. 

Embodied Intelligence planuje wykorzystać do trenowania robotów przemysłowych 
najnowsze ustalenia w zakresie uczenia maszynowego. Trening robotów ma 
rozpoczynać obserwowanie i naśladowanie przez robota działań człowieka sterującego 
tymże robotem za pomocą systemu rzeczywistości wirtualnej.  
Następnie robot ma sam wykonywać to działanie z założeniem, że będzie „nagradzany” 
za coraz lepsze jego wykonywanie. Takie rozwiązanie jest szybsze od trenowania robota 
do wykonywania określonych działań bez „pokazania mu” najpierw, jak taki problem 
rozwiązują ludzie.  

Komentarz: Mamy tu do czynienia ze start-upem, który dopiero rozpoczyna działalność 
i zapowiada, co chciałby osiągnąć. Trudno ocenić, kiedy firma będzie  
w stanie dostarczyć tego rodzaju produkty. Jednak jest ona warta uwagi choćby ze 
względu na postać jej założyciela i jego związki z przedsiębiorcami z Doliny Krzemowej 
oraz znaczenie w środowisku badaczy sztucznej inteligencji. 

Możliwość relatywnie taniego programowania robotów do wykonywania nowych 
zadań zwiększa ich elastyczność. Oznacza to, że również  roboty saperskie, drony i inne 
tego typu urządzenia wykorzystywane przez polskie siły zbrojne, policję czy podobne 
instytucje mogą zyskać nowe zastosowania. [JW/KP] 

                                                      
40 W. Knight, These AI Hotshots Plan to Reboot Manufacturing by Jumping Inside Robots, 7.11.2017, 

https://www.technologyreview.com/s/609339/these-ai-hotshots-plan-to-reboot-manufacturing-
by-jumping-inside-robots/ [odczyt: 13.11.2017]; E. Ackerman, AI Startup Embodied Intelligence 
Wants Robots to Learn From Humans in Virtual Reality, 8.11.2017, 
https://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/artificial-intelligence/ai-startup-embodied-
intelligence [odczyt: 13.11.2017]; M. Simon, Want to Really Teach a Robot? Command It With VR, 
11.07.2017, https://www.wired.com/story/embodied-intelligence-want-to-really-teach-a-robot-
command-it-with-vr [odczyt: 14.11.2017]. 

41 C. Metz, A.I. Researchers Leave Elon Musk Lab to Begin Robotics Start-Up, 7.11.2017, 
https://www.nytimes.com/2017/11/06/technology/artificial-intelligence-start-up.html [odczyt: 
14.11.2017], A. Wilkins, Why Did a ‘Star’ A.I. Expert Leave Elon Musk's OpenAI? A Roboticist Explains, 
8.11.2017, https://www.inverse.com/article/38270-pieter-abbeel-embodied-intelligence-ai [0dczyt: 
14.11.2017]. 
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Humanoidalny robot otrzymuje obywatelstwo Arabii Saudyjskiej 

KOMUNIKAT 

5 listopada 2017. Podczas odbywającego się w październiku br. ekonomicznego szczytu 
Future Investment Initiative42 w Rijadzie, humanoidalny robot o imieniu Sophia 
otrzymał obywatelstwo Arabii Saudyjskiej. Imitujący kobietę robot został 
wyprodukowany przez firmę Hong Kong Hanson Robots. Jednocześnie w oficjalnym 
spisie zaproszonych mówców robot Sophia reprezentował USA43. 

Szczyt ekonomiczny, na którym zaprezentowano Sophię, był spotkaniem 
organizowanym i legitymizowanym przez władze Arabii Saudyjskiej. Jego oficjalnym 
celem było przedstawienie strategii ekonomicznego rozwoju, inwestycji oraz takiej 
transformacji gospodarki Arabii Saudyjskiej, która dzięki jej geograficznej lokalizacji, 
pozwoli oddziaływać inwestycyjnie na trzy kontynenty. Spotkanie zgromadziło wielu 
znanych polityków, ekonomistów, biznesmenów oraz publicystów.  
Łącznie reprezentowali oni trzydzieści krajów. 

Sophia jest opisywana jako robot, którego twarz potrafi wyrażać pełny zakres mimiki 
człowieka, jednoczenie potrafi śledzić i rozpoznawać twarze ludzkie, oraz nawiązywać 
kontakt, patrząc w ludzkie oczy. Co więcej, robot Sophia ma posiadać umiejętność 
prowadzenia naturalnej konwersacji z ludźmi. Sophia była już kilkakrotnie 
prezentowana w mediach44. 

Cechy, które przypisuje się robotowi, a dokładnie możliwość prowadzenia konwersacji 
z ludźmi, wydają się spełniać sławny test Alana Turinga, stanowiący kryterium 
nieodróżnialności w aspekcie funkcjonalnym sztucznej inteligencji od człowieka.  

Nawet jeśli Sophia nie jest robotem, który funkcjonalnie może dorównywać 
człowiekowi, to na spotkaniu został potraktowany jak wyjątkowy gość, posiadający 
pełnię ludzkich praw. W trakcie szczytu Sophia wystąpiła jako mówca w panelu 
poświęconym sztucznej inteligencji i robotyce. Robot stwierdził w czasie rozmowy,  
że otrzymał obywatelstwo Arabii Saudyjskiej, co potwierdziła na Twitterze agenda 
saudyjskiego Ministerstwa Kultury i Informacji. Jest to precedens w historii ludzkości45. 
Warto dodać, że robot ten, pytany w zeszłym roku przez swojego twórcę, Dawida 
Hansona, czy zamierza zniszczyć ludzi, odpowiedział – wbrew oczekiwaniom 
publiczności i Hansona – pozytywnie46. I chociaż nie jest do końca jasne, czy zjawisko o 

                                                      
42 Strona internetowa szczytu, http://futureinvestmentinitiative.com/en/about [odczyt: 5.11.2017]. 
43 Mówcy szczytu, http://futureinvestmentinitiative.com/en/speakers [odczyt: 5.11.2017]. 
44 Tamże. 
45 B. Gittleson,  Saudi Arabia criticized for giving female robot citizenship, while it restricts women’s 

rights, 26.10.2017,   http://abcnews.go.com/International/saudi-arabia-criticized-giving-female-
robot-citizenship-restricts/story?id=50741109 [odczyt: 6.11.2017]. 

46 S. Martin, Robot who wants to ‘DESTROY humans’ has been given Saudi Arabia citizenship, 
27.10.2017 , http://www.express.co.uk/news/science/871886/saudi-arabia-robot-sophia-artificial-
intelligence-ai-citizenship [odczyt: 06.11.2017]. 
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nazwie Sophia nie jest wyłącznie produktem marketingowym, to jego pojawienie się 
może rozpoczynać erę postępującego prawnego upodmiotowienia maszyn oraz AI47. 

Komentarz: Nie wiemy, jak bardzo zaawansowany jest robot Sophia, ani w jakim 
stopniu może on komunikować się z człowiekiem. Nie wiemy również, na ile nadanie 
robotowi obywatelstwa jest zabiegiem marketingowym. Jest to jednak początek 
oswajania ludzi z myślą, że sztuczna inteligencja może osiągnąć społeczny status 
podobny do człowieka, a następnie stać się kolejną grupą interesu, która zwiększy 
złożoność systemów społecznych. Może również zostać użyta do niszczenia spójności 
społecznej przez grupy interesu wykorzystujące sztuczną inteligencję w celu 
destabilizacji społecznej. 

Rekomendacje: Państwo powinno dążyć do obrony wyróżnionego statusu prawnego  
i społecznego człowieka, ponieważ nadanie sztucznej inteligencji praw podobnych do 
praw człowieka może mieć dezintegrujące i prawdopodobnie niszczące konsekwencje 
nie tylko dla państwa, ale także dla całej cywilizacji. [TJ/JW] 

  

                                                      
47 James Vincent, Sophia the robot’s co-creator says the bot may not be true AI, but it is a work of art, 

10.11.2017, https://www.theverge.com/2017/11/10/16617092/sophia-the-robot-citizen-ai-
hanson-robotics-ben-goertzel [odczyt: 15.11.2017]. 
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Nowa technika śledzenia ludzi: wykorzystanie systemów reklamowych 
do obserwowania przemieszczania się użytkowników smartfonów 

ANALIZA 

8 listopada 2017. Zespół amerykańskich badaczy z University of Washington w Seattle 
przedstawił w październiku br. nową technikę śledzenia fizycznego przemieszczania się 
ludzi, która wykorzystuje system wyświetlania reklam na smartfonach48. 

Nowa technika korzysta z tego, że użytkownikom smartfonów można wysyłać 
spersonalizowane reklamy, których treść zostaje powiązana z położeniem 
geograficznym telefonu. Smartfony posiadają zindywidualizowane numery reklamowe, 
które można relatywnie łatwo zdobyć49. Podmiot sprzedający reklamy (broker)50 
przekazuje reklamodawcom niemal w czasie rzeczywistym51 raporty  
o przesyłaniu reklam.  

Zindywidualizowany numer reklamowy przypisany do telefonu można odkryć m.in. 
dzięki analizie sieci bezprzewodowej, z którą łączy się smartfon śledzonej osoby. 

Co istotne, użytkownicy nie muszą klikać w reklamy. Raporty brokera dotyczą także 
samych prób dostarczania komunikatów reklamowych określonym osobom. 
Użytkownicy muszą mieć tylko włączone aplikacje, w których ukazują się przesyłane im 
reklamy. 

 

Rysunek 1. Opracowanie własne na podstawie informacji z zacytowanych wyżej tekstów 

Badacze z USA byli w stanie ocenić położenie śledzonej osoby z przybliżeniem do  
8 metrów. Okazało się, że w USA kwota 1000 USD wystarcza do śledzenia wybranej 
osoby posiadającej smartfona za pomocą pokazywanych jej reklam. Oznacza to,  

                                                      
48 P. Vines, F. Roesner i T. Kohno, Exploring ADINT: Using Ad Targeting for Surveillance on a Budget — 

or — How Alice Can Buy Ads to Track Bob, 16th ACM Workshop on Privacy in the Electronic Society 
(WPES 2017), https://adint.cs.washington.edu/ [odczyt: 8.11.2017]. A. Greenberg, It Takes Just 
$1,000 to Track Someone's Location with Mobile Ads, 10.18.2017, 
https://www.wired.com/story/track-location-with-mobile-ads-1000-dollars-study/ [odczyt 
8.11.2017]. 

49 Są to odpowiedniki plików ciasteczek, które identyfikują dany telefon. 
50 Chodzi tu o podmioty określane po angielsku jako „Demand-side Platform”, co tłumaczy się jako 

„platformy strony popytowej”. Przykłady takich podmiotów sprzedających spersonalizowaną 
reklamę to Facebook i Google AdWords, choć również na polskim rynku działa ich o wiele więcej. 

51 Opóźnienie wynosiło około 5 minut. 
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że spersonalizowana reklama jest instrumentem, który mogą wykorzystywać nie tylko 
korporacje lub organizatorzy kampanii politycznych. 

Warto dodać, że znajomość identyfikatora reklamowego pozwala również na 
zgromadzenie dodatkowych informacji – np. o wykorzystywanych przez śledzoną 
osobę aplikacjach. 

Komentarz: Badacze wykorzystali system reklamowy powiązany z właściwościami 
systemu operacyjnego Android. W ramach tego systemu użytkownicy są z założenia 
anonimowi. Warto jednak pamiętać, że deanonimizacja danych osobowych – czyli 
odkrycie, do kogo one należą – jest relatywnie prostym zadaniem. Wynika to  
z charakteru współczesnej gospodarki i stopnia, w jakim opiera się ona na 
wykorzystywaniu baz danych, łączeniu ich ze sobą oraz czerpaniu z tego korzyści 
biznesowych. W wypadku opisywanej techniki do połączenia osoby z jej numerem 
reklamowym wystarczy zaakceptowanie zezwalających na to regulaminów 
użytkowania aplikacji lub usług internetowych. Istnieją również inne, relatywnie proste 
techniki kojarzenia numerów reklamowych z danymi osobowymi. 

Znana ze swojej troski w sferze ochrony danych użytkowników spółka Apple i jej system 
iOS mogą być również podatne na stosowanie wobec ich użytkowników opisywanej tu 
techniki nadzoru52. 

Rekomendacje: Kierownictwo polskich tajnych służb i organów ścigania powinno 
rozważyć zweryfikowanie, czy technika prowadzenia obserwacji opisana w niniejszej 
analizie jest przez nie wykorzystywana. Jeśli tak, to warto określić konsekwencje 
prawdopodobnego upowszechnienie wiedzy na jej temat wśród obserwowanych osób. 
Jeżeli system reklamowy smartfonów nie jest wykorzystywany, to warto ustalić, czy 
nowa technika śledzenia miałyby istotny wpływ na prowadzone działania operacyjno-
rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze. 

Godne rozważenia jest wdrożenie – w skali całego państwa – zasad swoistego 
kontrwywiadowczego „cyfrowego BHP”, które będą określać, do jakiego stopnia nowe 
technologie sprawiają, że ich użytkownicy stają się podatni na inwigilację. Opisany 
przykład techniki nadzoru można wykorzystać do zademonstrowania, jak łatwe jest 
użycie narzędzi biznesowych – tu reklamowych – na potrzeby techniki operacyjnej. 
[JW/KP] 

 

  

                                                      
52 Wynika to z zasad dotyczących „Reklam i prywatności” opublikowanych 3.10.2017 na stronach Apple 

Inc., https://support.apple.com/pl-pl/HT205223 [odczyt: 8.11.2017]. 
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VibWrite: możliwość przemiany dowolnej powierzchni w sensor 
biometryczny pozwoli na ukryte pobieranie danych i identyfikowanie 
osób 

SYGNAŁ 

6 listopada 2017. W dniu 29 października br. amerykańscy inżynierowie z Rutgers 
University opublikowali artykuł, w którym opisują nową technikę biometryczną53. 
Polega ona na wyposażeniu niemal dowolnej powierzchni w niewielki silnik, który pod 
wpływem dotknięcia ludzkiego palca wprawia powierzchnię w drgania,  
oraz odbiornik, który odczytuje unikalny wzór wibracji. Kluczową cechą innowacji jest 
to, że można ją zastosować do przemiany wielu rodzajów powierzchni w sensor,  
i to co najmniej 10 razy taniej, niż w przypadku tradycyjnych technik biometrycznych 
(np. za pomocą odcisku palca).  

Komentarz: Urządzenie jest jeszcze w fazie testów. Zanim dojdzie do jego 
komercjalizacji, badacze muszą rozwiązać szereg problemów, m.in. zapewnić 
funkcjonowanie urządzenia w różnych temperaturach i wilgotności powietrza54.  
Już teraz jednak ma ono być odporne na „podsłuch”, tj. sytuację, gdy ktoś 
nieuprawniony próbuje pobrać zapis drgań (instalując własny odbiornik), a następnie 
wykorzystać go do pozytywnej identyfikacji. Twórcy urządzenia przewidują, że w ciągu 
kilku lat może ono jednak zrewolucjonizować podejście do identyfikacji użytkowników, 
np. samochodów czy mieszkań. Prawdopodobne są także zastosowania w zakresie 
technologii bezpieczeństwa, nadzoru i działalności wywiadowczej. Możliwe stanie się 
rejestrowanie danych biometrycznych  
(tj. schematu drgań) i identyfikowanie osób (np. przestępców) bez wiedzy 
zainteresowanych. [SB/NH] 

  

                                                      
53 J. Liu, C. Wang, Y. Chen, N. Saxena, VibWrite: Towards Finger-input Authentication on Ubiquitous 

Surfaces via Physical Vibration, CCS’17, 30.10-3.11.2017, 
http://www.winlab.rutgers.edu/~yychen/papers/vibwrite.pdf [odczyt: 6.11.2017]. 

54 T. Bates, Good Vibrations: Smart Access to Homes and Cars Using Fingers, 29.10.2017, 
https://news.rutgers.edu/good-vibrations-smart-access-homes-and-cars-using-
fingers/20171029#.Wf96J3aDNLP [odczyt: 6.11.2017]. 
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System sztucznej inteligencji łamie mechanizm CAPTCHA  

SYGNAŁ 

8 listopada 2017. W czasopiśmie „Science” ukazał się artykuł grupy badaczy  
z amerykańskiej firmy Vicarious AI, opisujący stworzony przez nich system sztucznej 
inteligencji, który z dużą efektywnością łamie zabezpieczenia CAPTCHA55. 
Zabezpieczenia CAPTCHA są obecnie standardowym mechanizmem weryfikacji czy 
użytkownik danego serwisu internetowego jest człowiekiem. CAPTCHA utrudnia m.in. 
próby blokowania takich serwisów przy pomocy botów masowo się do niego logujących 
w tym samym czasie. W firmie tej opracowano model, który naśladuje przetwarzanie 
obrazów przez korę wzrokową ssaków: został on nazwany Recursive Cortical Network 
(RCN). 

Działanie modelu zostało przetestowane na tekstowym systemie zabezpieczeń 
CAPTCHA, powszechnie stosowanym dla ochrony przed spamem.  
Standardowo przyjmuje się, że jeśli taki system zabezpieczeń w ponad 1% przypadków 
zostaje złamany przez boty, przestaje być skuteczny. RCN uzyskał o wiele większą 
skuteczność: w przypadku Google reCAPTCHA na poziomie 66,6%, BotDetect – 64,4%, 
Yahoo – 57,4%, PayPal – 57,1%. 

Co ważne, funkcjonowanie RCN nie opiera się na rozbudowanej bazie przypadków 
liczącej miliony rekordów. Do osiągnięcia wyżej opisanej skuteczności wystarczyło 
jedynie kilka tys. zdjęć.  

Komentarz: System stworzony przez Vicarious AI pozwala na „obejście” zabezpieczeń 
typu CAPTCHA. Najprawdopodobniej w niedługim czasie rozmaite strony internetowe 
stosujące CAPTCHA będą musiały przyjąć inne rozwiązania. Może to oznaczać 
konieczność podawania unikalnych danych identyfikujących podczas logowania,  
co znacząco zwiększy bazy danych osobowych pozostające w rękach prywatnych 
podmiotów. Wiele polskich instytucji rządowych stosuje CAPTCHA jako zabezpieczenie 
przed botami internetowymi. W związku z tym RCN może zostać wykorzystane do ataku 
na infrastrukturę cyfrową naszego państwa. 

Warto też podkreślić, że firma Vicarious AI jest start-upem finansowanym m.in. przez 
Elona Muska (Tesla) i Marka Zuckerberga (Facebook)56. [KP/JW] 

 

  

                                                      
55 D. George, W. Lehrach, K. Kansky, M. Lázaro-Gredilla, C. Laan, B. Marthi, X. Lou, Z. Meng, Y. Liu, H. 

Wang, A. Lavin, D. S. Phoenix, A generative vision model that trains with high data efficiency and 
breaks text-based CAPTCHAs, „Science” 26 październik 2017, DOI: 10.1126/science.aag2612. 

56 W. Knight, Inside Vicarious, the Secretive AI Startup Bringing Imagination to Computers, 19.05.2016, 
https://www.technologyreview.com/s/601496/inside-vicarious-the-secretive-ai-startup-bringing-
imagination-to-computers/ [odczyt: 08.11.2017]. 
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Widmo ery post-antybiotykowej 

KOMUNIKAT 

16 listopada 2017. W dniu 15 listopada br. Komisja Europejska wydała oświadczenie, 
w którym ostrzegła o malejącej skuteczności terapii zakażeń bakteryjnych57. Problem 
oporności szczepów bakterii na środki przeciwdrobnoustrojowe (ang. antimicrobial 
resistance, AMR), zwanej inaczej antybiotykoopornością, zaczął narastać w ostatniej 
dekadzie XX wieku58. Oporność na antybiotyki nabywają coraz to nowe szczepy 
bakterii, także w środowisku poza-szpitalnym, a spadek skuteczności leczenia dotyczy 
również farmaceutyków „ostatniej szansy”, wykorzystywanych w terapii zakażeń 
opornych na każdy inny rodzaj antybiotyku. Ekspansji opornych patogenów59 sprzyja 
globalizacja (w szczególności międzynarodowa turystyka czy obrót żywnością), 
nadużywanie środków przeciwdrobnoustrojowych w procesach produkcji żywności 
oraz niepotrzebna lub niewłaściwa ekspozycja drobnoustrojów na antybiotyki, będąca 
konsekwencją samoleczenia (zażywania antybiotyków na własną rękę, bez konsultacji 
z lekarzem), niestosowania się do zaleceń lekarskich (np. w zakresie dawkowania leku 
oraz czasu trwania terapii), bądź braku pogłębionej diagnostyki mikrobiologicznej 
(umożliwiającej tzw. „celowanie” terapii na konkretny czynnik wywołujący chorobę). 
Według Światowej Organizacji Zdrowia każdego roku z powodu bakteryjnego zakażenia 
szpitalnego umiera około 25 tys. osób w Europie i 700 tys. osób na świecie. Prognozuje 
się, że do 2050 roku wartości te mogą wzrosnąć do około 390 tys. i 10 mln., 
przewyższając liczbę zgonów w wyniku nowotworów60. W czarnym scenariuszu w pełni 
uleczalne dziś choroby prowadzić będą do śmierci.  

Komentarz: Antybiotykooporność uchodzi za jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla 
zdrowia publicznego, które coraz częściej rozpatruje się w kategoriach zagrożenia 
cywilizacyjnego. Oprócz oczywistych implikacji dla medycyny, oporność bakterii 
stanowi wyzwanie natury społecznej i ekonomicznej. Choć wizje anomii i społecznych 
niepokojów wydają się dość odległe, antybiotykooporność już dziś odciska piętno na 
gospodarce, wymuszając wzrost nakładów na opiekę zdrowotną i ograniczając 
potencjał siły roboczej. W ocenie Banku Światowego do 2050 roku lekooporne infekcje 
mogą doprowadzić do zapaści systemu gospodarczego o skali porównywalnej z 
ogólnoświatowym kryzysem ekonomicznym w 2008 roku61. Pomimo realizacji różnych 
krajowych i międzynarodowych inicjatyw na rzecz przeciwdziałania 
antybiotykooporności – np. Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków62, 
Europejskiego wspólnego działania w zakresie oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe oraz zakażeń związanych z opieką zdrowotną (EUJAMRAI), 

                                                      
57 Komisja Europejska, Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach 2017 – oświadczenie komisarza do 

spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisa Andriukaitisa i komisarza do spraw badań, nauki 
i innowacji Carlosa Moedasa, 15.11.2017, http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-
4607_pl.htm [odczyt: 17.11.2017]. 

58 Przyczyną tego stanu rzeczy jest pogłębiająca się dysproporcja pomiędzy dynamiką tworzenia  
i rozpowszechniania mechanizmów oporności, a liczbą wynalazków leków przeciwbakteryjnych. 

59 Czynników chorobotwórczych. 
60 Por. np. https://ec.europa.eu/health/amr/antimicrobial-resistance_en [odczyt: 17.11.2017]. 
61 Por. tamże. 
62 Por. http://www.antybiotyki.edu.pl/index.php [odczyt: 17.11.2017]. 
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czy ustanowienia Europejskiego Dnia oraz Światowego Tygodnia Wiedzy o 
Antybiotykach – problem ten wydaje się nie funkcjonować w świadomości społecznej. 
Poziom wiedzy na temat antybiotyków i konsekwencji ich nieracjonalnego zażywania 
należy w Polsce do najniższych w Unii Europejskiej63. W 2014 roku przeważająca część 
Polaków uważała antybiotykoterapię za skuteczną metodę leczenia przeziębienia, 
grypy i infekcji wirusowych64. Dwie trzecie polskich respondentów deklarowało 
ponadto, iż w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie nie byli w żaden sposób 
informowani o braku zastosowania antybiotyków w terapii tych przypadłości, z kolei ci, 
którzy taką wiedzę uzyskali najczęściej czerpali ją od lekarzy65.  

Rekomendacje: Obok inicjowania i aktywnego uczestniczenia w różnych programach 
strategicznych, państwo polskie powinno zadbać o politykę informacyjną i kampanię 
edukacyjną obejmującą swym zasięgiem całą populację dorosłych mieszkańców kraju, 
ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych, najgorzej sytuowanych  
i wykształconych, które – jak wynika z badań międzynarodowych66 – są na deficyt 
wiedzy o antybiotykoterapii najbardziej narażone67. [NH/MG] 

 

 

 

 

  

                                                      
63 Por. European Commission, Antimicrobial Resistance. Special Eurobarometer 455, 06.2016, 

https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/eb445_amr_generalreport_en.pdf [odczyt: 
17.11.2017]. 

64 Tamże, s. 22-40. 
65 Tamże, s. 45-52. 
66 Tamże, s. 39. 
67 Wybrane źródła: Komisja Europejska, Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach 2017 – oświadczenie 

komisarza do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisa Andriukaitisa i komisarza do spraw 
badań, nauki i innowacji Carlosa Moedasa, 15.11.2017, http://europa.eu/rapid/press-
release_STATEMENT-17-4607_pl.htm [odczyt: 17.11.2017]; https://ec.europa.eu/health/ 
amr/antimicrobial-resistance_en [odczyt: 17.11.2017]; European Commission, Antimicrobial 
Resistance. Special Eurobarometer 455, 06.2016, s. 22-40, 
https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/eb445_amr_generalreport_en.pdf [odczyt: 
17.11.2017]; World Health Organization, Antimicrobial Resistance. Global Report on Surveillance, 
2014, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112642/1/9789241564748_eng.pdf [odczyt: 
17.11.2017]; 
 Zespół Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków, Antybiotykooporność: Zagrożenie dla 
zdrowia publicznego – materiał prasowy Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach i Światowego 
Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach, 2015 [odczyt: 17.11.2017]; 
http://www.antybiotyki.edu.pl/index.php [odczyt: 17.11.2017]. 
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„Kryptowaluta” DasCoin – potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa 
finansowego obywateli  

ANALIZA 

16 listopada 2017. W dniu 10 listopada br. w „Dzienniku Gazecie Prawnej” 
opublikowano krytyczną analizę na temat oferowanej na polskim rynku „kryptowaluty” 
DasCoin68. Autorzy piszą wprost o ryzyku powstania nowej piramidy finansowej. 
Zgodnie z opisem, kilka miesięcy temu rozpoczęła się w Polsce intensywna kampania 
reklamowa tego produktu (w którą próbowano włączyć  
w ostatnim czasie znanych celebrytów). Z opisu zjawiska wynika, że DasCoin, mimo że 
jest reklamowany jako kryptowaluta, tak naprawdę jest płatnym certyfikatem, który 
dopiero w przyszłości ma być wymienialny na krytptowalutę. Tak jak Amber Gold 
wyrósł na fali wzrostu zainteresowania inwestycjami w złoto, tak DasCoin jest 
oferowany na fali zainteresowania kryptowalutami, a zwłaszcza gwałtownego wzrostu 
kursu Bitcoina. Prawdopodobnie próbuje się także wykorzystać deficyt wiedzy 
potencjalnych klientów nt. mechanizmu działania kryptowalut.  

DasCoin przypominają nazwą i modelem biznesowym ofertę, która pojawiła się  
w Polsce w ubiegłym roku – OneCoin firmy OneLife Network Limited z siedzibą w Belize. 
Projekt ten zakładał emisję kryptowaluty, lecz w praktyce sprzedawano jedynie pakiety 
edukacyjne oraz żetony na jej nabycie. Finalnie projekt okazał się piramidą finansową, 
o czym informował UOKiK69. 

Podobny scenariusz wydaje się mieć miejsce obecnie w przypadku DasCoin. Faktycznie 
klient nabywa jedynie licencję na zakup DasCoinów, jest to więc raczej opcja na zakup 
kryptowaluty, z pewnymi ograniczeniami jej obrotu w przyszłości. Kluczowe znaczenie 
dla oceny tego przedsięwzięcia ma fakt, że każdy klient, który przyprowadzi nowego 
nabywcę DasCoinów otrzymuje prowizję, co sprawia,  
że mechanizm ten ma pewne cechy piramidy finansowej. Samo w sobie nie 
dyskredytowałoby to jeszcze przedsięwzięcia, o ile wpłaty kolejnych klientów nie 
stanowią wyłącznego źródła finansowania inicjatywy.  

Chociaż promocji przedsięwzięcia towarzyszyła gwałtowna akcja marketingowa,  
nie szedł za nią wyraźny rozwój infrastruktury dystrybucyjnej, jak np. w przypadku 
Amber Gold, gdzie wraz z reklamami medialnymi powstawały punkty obsługi klienta w 
całej Polsce. Taka strategia każe podejrzewać, że przedsięwzięcie obliczone jest na 
szybki efekt, i że nie jest klasyczną piramidą finansową, która zazwyczaj potrzebuje 
czasu, aby przedsięwzięcie stało się opłacalne. DasCoin nie jest wymienialny oraz nie 
jest notowany na giełdzie kryptowalut. Obecnie sprzedaje się dwa rodzaje pakietów 
nabywcom DasCoin – Standard (100 euro) oraz Prezydent (do 25 tys. euro).  

Sprzedaż DasCoinów może być próbą prania pieniędzy. Podmiot mający określoną 
sumę pieniędzy do wyprania może przekazać ją „słupom”, którzy kupują pakiety 
Prezydent i oni w największym stopniu dostarczają „czyste pieniądze”.  

                                                      
68  P. Słowik, J. Styczyński, Przekręt na lepszego bitcoina. Mamy w Polsce nową piramidę finansową?, 

„Dziennik Gazeta Prawna” z dn. 10.11.2017, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/ 
1084067,bitcoiny-dascoin-moze-byc-jak-amber-gold.html [odczyt: 16.11.2017]. 

69  UOKIK, One Life Network - ostrzeżenie konsumenckie, 12.09.2017, https://www.uokik.gov.pl/ 
aktualnosci.php?news_id=13519 [odczyt: 17.11.2017]. 
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Natomiast oferta Standard przygotowana jest dla przypadkowych klientów, którzy nie 
są w zmowie i zostali po prostu zwabieni ofertą rynkową. Ci ostatni nie dostarczają 
może dużych sum legalnej gotówki, ale uwiarygodniają naturalny charakter 
przedsięwzięcia i w razie postępowania prokuratury wydłużają listę świadków, przez co 
rośnie złożoność i czas trwania śledztwa.  

Warto także wziąć pod uwagę, że sprzedaż wirtualnego produktu przez zagraniczną 
firmę za polskie złotówki może służyć niekontrolowanemu przez państwo odpływowi 
kapitału, co może być opłacalne przy niskich kosztach dystrybucji i utrzymania 
infrastruktury. W grę może wchodzić także oszustwo podatkowe. Kryptowaluty 
umożliwiają uniknięcie obowiązków podatkowych, gdyż ich transfer może się dokonać 
poza kontrolą krajowego i międzynarodowego nadzoru finansowego.  

Gwałtowny charakter akcji marketingowej każe podejrzewać, że możemy mieć do 
czynienia z oszustwem typu hit and go – (może to być wariant awaryjny, 
komplementarny z poprzednimi) mechanizm ten to po prostu sprzedaż pozbawionego 
wartości towaru jak największej ilości osób, w jak najkrótszym czasie i zamknięcie 
przedsięwzięcia. 

Według danych Google Trends, który pozwala oszacować dynamikę wzrostu 
zainteresowania użytkowników wyszukiwarki danym zapytaniem, hasło „DasCoin”70 
zaczyna się pojawiać na jesieni 2015 i przez rok zainteresowanie nim jest znikome. 
Początek trendu wzrostu liczby zapytań przypada na wrzesień 2016 (co ważne – 
dopiero wtedy pojawiają się też pierwsze zapytania kierowane z Polski) i rośnie do dziś, 
osiągając szczyt w listopadzie 2017. 

 

Wykres 1. Dynamika wzrostu liczby zapytań o „DasCoin” w wyszukiwarce Google w latach 
2012-2017.  Opracowanie własne na podstawie danych z Google Trends 

 

                                                      
70  https://trends.google.pl/trends/explore?date=today%205-y&q=dascoin [odczyt: 17.11.2017]. 
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Ciekawa jest także statystyka popularności zapytań o DasCoin ze względu na państwo, 
z którego jest ono kierowane. Obrazują ją niniejsza tabela: 

Tabela 1 Państwa z których kierowano zapytania w wyszukiwarce Google o „DasCoin”  
w latach 2012-2017. 

Państwo 
Częstotliwość 
zapytań 

Suazi 100 

Polska 24 

Irlandia 12 

Sri Lanka  10 

Nigeria 8 

Opracowanie własne na podstawie danych z Google Trends 

Należy objaśnić, że liczba określająca częstotliwość zapytań ma charakter względny  
i oznacza odsetek wartości umieszczonej na miejscu pierwszym. Nie wiemy więc,  
ile zapytań o DasCoin zadano w Suazi71, ale wiemy, że było ich ponad czterokrotnie 
więcej niż z Polski, itd.  

Nawet biorąc pod uwagę, że dane Google Trends pozwalają na bardzo przybliżone 
oszacowanie, to zaobserwować można, że wbrew twierdzeniom wygłaszanym przez 
Annę Hejke, znaną businesswoman zasiadającą w radzie nadzorczej NetLeaders72, 
która próbuje dezawuować kontrowersje narosłe w ostatnich tygodniach wokół 
DasCoin – przedsięwzięcie to raczej nie ma międzynarodowego charakteru.  

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że DasCoin okaże się w ciągu kilku najbliższych 
miesięcy faktycznym oszustwem finansowym, co może spowodować poważny spadek 
zaufania do instytucji państwowych, które powinny stać na straży bezpieczeństwa 
rynku. Przy niesprzyjającym splocie różnych czynników politycznych afera DasCoina 
może stanowić zagrożenie dla wizerunku społeczno-ekonomicznego Polski. 

Rekomendacja. Warto zlecić służbom państwowym przeanalizowanie opisywanego tu 
przedsięwzięcia. Warto także nagłośnić w mediach publicznych ostrzeżenia 
formułowane przez UOKiK. Afera Amber Gold była niezdanym testem na wydolność 
państwa Polskiego w zakresie ochrony systemu społeczno-politycznego. Wiarygodność 
państwa wymaga, aby podobne scenariusze nie powtórzyły się.  
[TJ, MG/SB]. 

                                                      
71 Państwo w Afryce południowej, liczące ok. 15 mln mieszkańców, graniczące z Mozambikiem.  
72 A. Kaczmarek, Anna Hejka: Kryptowaluta to pieniądz, który uzyskał totalną wolność, 15.11.2017, 

http://natemat.pl/222887,anna-hejka-kryptowaluta-to-pieniadz-ktory-uzyskal-totalna-wolnosc 
[odczyt: 17.11.2017]. 


